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POVZETEK 

 

Osnovni pogoj za dobro delujoče inkluzivno izobraţevanje je prilagojen sistem 

podpore osebam s posebnimi potrebami. Inkluzivne osnovne šole v Angliji 

obiskujejo tudi osebe s posebnimi potrebami, ki imajo izrazite in raznolike 

izobraţevalne posebne potrebe, zato mora biti sistem podpore temu prilagojen. 

Pedagoški delavci morajo uporabljati ustrezne strategije in dobro sodelovati z 

vsemi vključenimi v sistem podpore. V magistrskem delu sem raziskovala, kakšen 

je sistem podpore inkluzivnega izobraţevanja v angleški osnovni šoli. 

  

V empiričnem delu sem s študijo primera dveh oseb s posebnimi potrebami 

raziskovala, katere so bile strategije, ki so jih predlagali zunanji izvajalci podpore 

osebam s posebnimi potrebami, in katere strategije so se izvajale. Zanimalo me je 

tudi, kako v angleški osnovni šoli poteka inkluzivno izobraţevanje, kakšne so 

vloge in odgovornosti pedagoških delavcev pri zagotavljanju sistema podpore 

osebam s posebnimi potrebami in kako med seboj sodelujejo pri zagotavljanju 

dobre inkluzivne prakse na šoli. 

   

Kot kaţejo izsledki raziskave, učitelji in asistenti obeh oseb s posebnimi potrebami 

izvajajo veliko večino strategij, ki so jih predlagale zunanje agencije. Pedagoški 

delavci pri poučevanju vseh učencev uporabljajo strategije dobre poučevalne 

prakse. Učiteljeva vloga je pri podpori oseb s posebnimi potrebami ključna; 

njegove bistvene naloge so identifikacija oseb s posebnimi potrebami, načrtovanje 

obravnav in izvedba diferenciacije in skrb za izboljšanje samopodobe oseb s 

posebnimi potrebami. Individualni asistenti nudijo podporo konkretni osebi s 

posebnimi potrebami, asistenti v razredu pri poučevanju pomagajo učitelju, 

običajno pomagajo skupini učencev, ki zaradi teţav potrebuje več podpore. 

Koordinatorica za posebne potrebe skrbi, da poučevanje oseb s posebnimi 

potrebami v šoli poteka v skladu s predpisi, med drugim tudi vodi individualne 

asistente, koordinira obravnave, sodeluje s starši in zunanjimi agencijami in 

podaja predloge za usmeritve oseb s posebnimi potrebami. Učitelji in asistenti pri 

izvajanju dobre inkluzivne prakse sodelujejo pri načrtovanju, izvajanju poučevanja 

in evalvaciji. Pri delu morajo biti usklajeni, pri čemer je pogosta ovira pomanjkanje 

časa za načrtovanje in evalvacijo poučevanja. Koordinatorica za posebne potrebe 

sodeluje z učitelji in asistenti pri zagotavljanju čim boljše podpore osebam s 

posebnimi potrebami, pri procesu usmerjanja oseb s posebnimi potrebami in 

pomaga učiteljem in asistentom pri pridobivanju znanja s področja podpore oseb s 

posebnimi potrebami. 

 

KLJUČNE BESEDE:  

inkluzivno izobraţevanje v angleškem šolskem sistemu, otroci s posebnimi 

potrebami, sistem podpore, koordinator za posebne potrebe, razredni učitelj, 

asistenti 
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SUMMARY  

 

The basic condition for a well-functioning inclusive education is a tailor-made 

system of support for people with special educational needs. Inclusive primary 

schools in England consist also of people with special needs who have distinct 

and diverse special educational needs, so the support system needs to be 

adjusted. Educators have to use appropriate strategies and cooperate well with all 

those involved in the support system. In the present master's thesis, I investigated 

the system of support of inclusive education in the English primary school. 

  

In the empirical part, I researched the case study of two people with special 

educational needs, which strategies were proposed by external providers of 

support for them and which strategies were implemented. I was also interested in 

the inclusive education in the English primary school, the role and responsibilities 

of pedagogical workers in providing support to people with special educational 

needs, and how they work together to ensure good inclusive practice at school. 

 

As the results of the survey show, teachers and assistants of both persons with 

special educational needs implement the vast majority of the strategies proposed 

by external agencies. The pedagogical staff use good quality teaching strategies 

while teaching. The role of the teacher is crucial in the support of people with 

special needs, its essential task is the identification of persons with special 

educational needs, the planning of provisions and the implementation of 

differentiation and care for improving the self-image of people with special needs. 

Individual assistants provide support to a specific person with special educational 

needs, classroom assistants assist teachers in teaching, usually helping groups of 

students who need more support due to problems. The special educational needs 

coordinator ensures that the teaching of people with special educational needs at 

school is in accordance with regulations, the coordinator also leads individual 

assistants, coordinates provisions, cooperates with parents and external 

agencies, and presents suggestions for assessment of people with special 

educational needs. Teachers and assistants in the implementation of good 

inclusive practice cooperate in planning, implementing teaching and evaluating. 

Their work has to be coordinated and the lack of time for planning and evaluating 

teaching is often a barrier for that. The special educational needs coordinator 

collaborates with teachers and assistants in providing the best support to people 

with special educational needs, in the process of guiding people with special 

educational needs, helping teachers and assistants in gaining knowledge in the 

field of support of people with special educational needs. 

 

KEY WORDS: 

inclusive education in English school system, children with special needs, support 

system, special educational needs coordinator, primary teacher, assistants 
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UVOD 

 
Starši OPP so mnogokrat v hudi dilemi, ali vključiti svojega otroka v specialno ali 

večinsko šolo. Mnogo oseb s posebnimi potrebami (v nadaljevanju OPP), ki bi 

bile zmoţne obiskovati večinsko šolo, se še vedno izobraţuje v specialnih šolah 

ali se zaradi svojih posebnih potreb celo sploh ne izobraţuje. Mnenja o tem, ali je 

boljše inkluzivno poučevanje ali poučevanje v specialnih šolah, so tudi med 

učitelji in strokovnjaki še vedno zelo različna. Splošno načelo, ki je priporočeno s 

Konvencijo Zdruţenih narodov o pravicah invalidov (Slovenija jo je ratificirala leta 

2008, Velika Britanija leta 2009, Evropska unija pa leta 2010), je, da naj bodo 

storitve (torej tudi izobraţevanje) zagotovljene v lokalnem okolju in ne v 

specialnih organizacijah (kot na primer specialnih šolah). Zaţelena je obravnava, 

ki se osredotoča na osebo, pri čemer so te osebe vključene v odločitve o podpori, 

ki jo prejemajo, in imajo s tem čim večji nadzor nad svojimi ţivljenji (World Health 

Organization/World bank report, 2011).  

 
Na pobudo mednarodnih organizacij, ki se zavzemajo za izboljšanje podpore 

OPP, vlade in organizacije po svetu sprejemajo številne zaveze in predpise, na 

podlagi katerih so varovane človekove pravice in je vsaj deklarativno 

zagotovljena socialna enakost. OPP imajo pravico do izobraţevanja v večinskih 

šolah, v katerih mora biti otrok v središču obravnave, šola pa mora poskrbeti za 

njegove posebne potrebe (UNESCO, 1994). Poučevanje v večinski šoli, pri 

katerem poskrbimo za potrebe OPP, imenujemo inkluzivno izobraţevanje. 

Inkluzivno izobraţevanje je neprekinjen proces z namenom nuditi kakovostno 

izobraţevanje za vse ob spoštovanju raznolikosti, različnih potreb in sposobnosti, 

značilnosti in ob prilagoditvi pričakovanih rezultatov otrok ter s ciljem odpraviti 

vse oblike diskriminacije (UNESCO, 2008). Odpravljanje diskriminacije pa ne 

pomeni, da lahko za cel svet uvedemo enak model sistema podpore. Ni modela 

sistema podpore, ki bi ustrezal vsem okoljem, zato so v svetu potrebni različni 

modeli in različni izvajalci (World Health Organization/World bank report, 2011). 

Inkluzivne večinske šole so najbolj učinkovite v boju proti diskriminaciji, pri 

izgradnji vključujoče druţbe in pri doseganju izobrazbe za vse (UNESCO, 1994).  

 

Gre za zanimivo in zelo aktualno temo, o kateri niti strokovnjaki nimajo enotnega 

mnenja, zato sem jo izbrala za moje magistrsko delo. Menim, da je tema za 

obravnavo OPP v Sloveniji pomembna, saj je inkluzivna praksa še vedno velik 

izziv za mnoge učitelje in druge pedagoške strokovnjake (Kavkler, Babuder in 

Magajna, 2015). V magistrskem delu me je zanimal sistem podpore inkluzivnega 

izobraţevanja v angleški osnovni šoli in strategije, ki se izvajajo v šoli pri 

obravnavi dveh konkretnih OPP. Pri sistemu podpore inkluzivnega izobraţevanja 

sem se osredotočila na vloge, odgovornosti in sodelovanje med vsemi 

vključenimi v sistem podpore OPP.   
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TEORETIČNI DEL 
 

 

1 ŠOLSKI SISTEM IN UREDITEV PODPORE OSEBAM S POSEBNIMI POTREBAMI 

V ANGLIJI 
 

 

1.1  Angleški šolski sistem 

 

To magistrsko delo obravnava sistem podpore inkluzivnega izobraţevanja v 

angleških javnih osnovnih šolah. 

 

Tri najpomembnejše vrste angleških osnovnih šol so (New schools network, 

2015): 

- drţavne šole, ki so nadzorovane s strani lokalnih oblasti in vključujejo tudi 

javne šole,  

- zasebne šole, ki jih vodijo zasebniki ali zasebne organizacije, ki delujejo 

na podlagi pogodbe med lastnikom šole in starši, ki nato plačajo šolnino, 

- akademije (ang. academies) – ime, ki se v Angliji uporablja za vrsto 

osnovne šole, ki deluje neodvisno od lokalnih oblasti. Akademije so 

najpogosteje nekdanje javne šole, ki jih je drţava zaradi slabih rezultatov 

prisilila v to, da so postale akademije. Gre za drţavni program za 

izboljševanje osnovnih šol. Delovanje jim omogoča pogodba med 

lastnikom akademije in drţavo, ki šolo tudi financira.  

 

Od leta 2010 je staršem dana moţnost, da vse tri in štiri leta stare otroke 

brezplačno vključijo v program vzgoje v okviru vrtca (15 ur na teden). Na podlagi 

Zakona o otroškem varstvu (Childcare Act, 2006) je bil izdan Pravilnik za vrtce – 

temeljna stopnja, ki je enoten zakonski in kvalitativni okvir za zagotavljanje 

vzgoje, razvoja in skrbi za otroke od rojstva do petega leta starosti (Department 

for Education, 2017a). 

 

Vse angleške osnovne šole, ne glede na vrsto, morajo zagotoviti širok in 

uravnoteţen kurikulum, medtem ko se morajo drţavne šole drţati nacionalnega 

kurikuluma za učence stare od 5 do 16 let (Department for Education, 2016a). V 

Angliji vzgojo in izobraţevanje od rojstva do konca osnovne šole delijo na tri 

stopnje, razdeljene po starostnih obdobjih (Department for Education, 2016a): 

- predšolska stopnja – do 5 let starosti 

- prva stopnja – od 5 do 7 let starosti 

- druga stopnja – od 8 do 11 let starosti 

Cilj osnovnošolskega izobraţevanja je zagotoviti, da vsi učenci doseţejo osnovno 

znanje angleškega jezika in računanja ter pridobijo temelje za usvajanje znanja 

na drugih področjih, kot so znanost, matematika in podobno (Department for 

Education, 2016a). Tretjo stopnjo začnejo učenci v Angliji obiskovati, ko so stari 
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11 oz. 12 let. Do 14. leta starosti so vključeni v tretjo stopnjo, nato pa so še dve 

leti, do 16. leta starosti, na četrti stopnji (The National Curriculum, 2017). 

Angleški otroci morajo obvezno obiskovati šolo do 18. leta starosti, s tem da 

imajo od 16. leta naprej (točna starost je odvisna od datuma rojstva) moţnost 

izbirati med obiskovanjem šole, prostovoljnim delom 20 ur na teden (ali več), 

vajeništvom in pripravništvom (Education and skills act, 2008).  

 

 

1.2  Nekatere osnove ureditve pomoči osebam s posebnimi potrebami 

 

Pomemben deleţ otrok ima posebne potrebe, zato je nujno, da je za OPP 

urejena pomoč. Statistični podatki za mesec januar leta 2016 kaţejo, da je bilo 

takrat v Angliji 14,4 % učencev z diagnosticiranimi posebnimi potrebami. 2,8 % 

vseh učencev je imelo odločbo ali po novem načrt za izobraţevanje, zdravje in 

nego (v nadaljevanju EHC načrt, ki je podrobneje opisan v poglavju 2.5 tega 

magistrskega dela). Od OPP, ki so imele v januarju 2016 odločbo ali EHC načrt, 

jih je imelo 25,9 % motnje avtističnega spektra (v nadaljevanju MAS). Takrat je 

imelo 11,6 % vseh učencev posebne potrebe, vendar niso imeli odločbe oz. EHC 

načrta, od teh jih je imelo 26,8 % zmerne učne teţave (Department for Education, 

2016b). Učenci z zmernimi učnimi teţavami dosegajo nivo znanja, ki je kljub 

ustrezni podpori znatno pod povprečjem na večini področij kurikuluma 

(Department for Education and Skills, 2003). 

 

Na področju obravnave oseb s posebnimi potrebami v angleških osnovnih šolah 

je bilo narejenih ţe kar nekaj raziskav, vendar se je večina teh osredotočala na 

sistem, ki je veljal do uvedbe nove zakonodaje, predvsem Pravilnika za 

organizacije, ki izvajajo podporo otrokom in mladim ljudem, ki imajo posebne 

potrebe na področju izobraţevanja oz. so invalidni (ang. Special educational 

needs and disability code of practice: 0 to 25 – krajše »SEND Code of Practice«, 

v nadaljevanju Pravilnik o posebnih potrebah 2014), ki je podrobneje predstavljen 

na straneh 18 do 21 tega magistrskega dela.  

 

 

1.2.1 Zakonodajna opredelitev OPP 

 

Otrok ali mladostnik ima posebne potrebe, če ima učne teţave ali ovire, ki 

zahtevajo posebno izobraţevalno obravnavo. Šoloobvezen otrok ali mladostnik 

ima učne teţave ali ovire v primeru, da (Special educational needs and disability 

code of practice, 2015): 

A. ima znatno večje teţave pri učenju kot večina njegovih vrstnikov 

B. ima posebne potrebe, ki mu preprečujejo, da bi uporabljal storitve, ki so na 

voljo ostalim njegovim vrstnikom v šoli ali v izobraţevalnih centrih za 

osebe nad starostjo 16 let. 



4 

Veliko otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ima glede na določila Zakona 

o enakopravnosti iz leta 2010 invalidnosti, ki so definirane kot fizične ali mentalne 

posebne potrebe, ki imajo dolgotrajen in občutno negativen vpliv na sposobnosti 

osebe, da bi opravljala vsakodnevne aktivnosti. Takšna definicija zajema veliko 

več otrok, kot bi sprva mislili, saj predpisi z definiranjem pojmov dolgotrajno in 

občutno določajo zelo nizek prag za to, da se nekdo obravnava kot oseba z 

invalidnostjo. Glede na definicijo v Pravilniku o posebnih potrebah iz leta 2014 

dolgotrajno pomeni vse, kar je več kot eno leto, in za občutno šteje vse, kar bolj 

kot malo ali zanemarljivo negativno vpliva na sposobnosti osebe. Ta definicija 

vključuje okvare čutil, kot sta na primer sluh in vid, in dolgotrajne bolezni, kot so 

na primer astma, diabetes, epilepsija in rak. Otroci z naštetimi stanji nimajo nujno 

izobraţevalnih posebnih potreb, vendar obstaja veliko prekrivanje med osebami z 

gibalnimi ovirami in osebami z izobraţevalnimi posebnimi potrebami. V primeru, 

da osebe z zgoraj naštetimi posebnimi potrebami potrebujejo posebno 

izobraţevalno obravnavo, bodo zajete v skupino OPP (Special educational needs 

and disability code of practice, 2015). 

 

 

1.2.2 Področja posebnih potreb 

 

Pravilnik o posebnih potrebah iz leta 2014 določa in opisuje najpogostejše 

skupine posebnih potreb glede na teţave, ki jih ima OPP, ti opisi najpogostejših 

skupin posebnih potreb bodo povzeti v nadaljevanju (Special educational needs 

and disability code of practice, 2015). Obravnava OPP se mora ujemati s 

področjem, na katerem ima OPP posebne potrebe, ki so: komunikacija in 

interakcija; kognicija in učenje; socialno, čustveno in duševno zdravje; senzorične 

in telesne potrebe. 

 

Komunikacija in interakcija vključuje OPP na področju govora, razumevanja in 

komunikacije. Teţave se lahko pojavljajo zato, ker OPP ne morejo povedati, kar 

ţelijo, ker ne razumejo, kaj jim druga oseba govori, ali ker ne razumejo socialnih 

pravil pri komunikaciji (Special educational needs and disability code of practice, 

2015). 

 

Podpora pri učnih teţavah je potrebna, kadar se učenec uči počasneje kot 

njegovi vrstniki tudi ob ustrezni podpori in diferenciaciji. Učne teţave pokrivajo 

zelo širok spekter posebnih potreb, kar vključuje tudi zmerne učne teţave, teţje 

učne teţave, kjer bodo učenci potrebovali podporo na vseh področjih kurikuluma, 

in pogosto dodatne teţave pri gibanju in komunikaciji, pa vse do teţkih učnih 

teţav, ki se pojavljajo na več področjih, pri katerih so pogosto prisotne teţke in 

kompleksne učne teţave, kot tudi fizična invalidnost in okvare čutov. Specifične 

učne teţave vplivajo na enega ali več specifičnih vidikov učenja. Disleksija, 

diskalkulija in dispraksija so primeri specifičnih učnih teţav (Special educational 

needs and disability code of practice, 2015). 
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Glede na Pravilnik o posebnih potrebah iz leta 2014 lahko učenci izkusijo širok 

spekter socialnih in čustvenih teţav, ki se kaţejo na različne načine, kot na 

primer: zadrţanost, izoliranost ali kot izzivalno, moteče in skrb vzbujajoče 

vedenje. Takšno vedenje lahko nastane zaradi skritih teţav z duševnim 

zdravjem, kot so anksioznost, depresija, samopoškodovanje, zloraba 

psihoaktivnih substanc, motnje hranjenja in fizični znaki, ki jih z medicinskega 

vidika ni mogoče pojasniti. V to kategorijo sodijo tudi motnje pri vzpostavljanju 

stikov z drugimi zaradi teţav pri navezovanju v otroštvu (ang. Attachment 

disorder), motnje pozornosti – ADD (ang. Attention deficit disorder) in primanjkljaji 

pozornosti in motnja hiperaktivnosti – ADHD (ang. Attention deficit hyperactivity 

disorder). 

 

Številni učenci z okvaro vida, sluha ali večsenzorno okvaro potrebujejo strokovno 

podporo ter opremo, ki jim omogoča rehabilitacijo in sledenje pouku. Otroci z 

večsenzorno okvaro imajo okvaro sluha in vida (Special educational needs and 

disability code of practice, 2015). 
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2 RAZVOJ INKLUZIVNEGA POUČEVANJA V ANGLEŠKIH OSNOVNIH ŠOLAH 

 

O inkluziji ni ene enotne definicije, sem pa v nadaljevanju zbrala nekaj njenih 

definicij oz. opisov.  

 

Inkluzija je občutek, da nekam pripadaš, si spoštovan, upoštevan zaradi tega, kar 

si, in občutek energije, podpore in predanosti, ki ga prejemaš od okolice, zaradi 

česar lahko doseţeš vse, kar zmoreš (Miller in Katz, 2002). 

 

Inkluzija je nikoli končan proces s ciljem najti boljše načine za odzivanje na 

različnosti. Učimo se ţiveti z medsebojnimi razlikami, te razlike nas bogatijo in 

učijo strpnosti. Inkluzija se ukvarja z odkrivanjem in odstranjevanjem ovir za 

OPP. Gre za prisotnost, sodelovanje in uspešnost vseh učencev, pri čemer je 

treba poudariti, da s prisotnostjo ni mišljeno le katero šolo učenci obiskujejo, 

temveč tudi, kako jim je učni proces prilagojen. Pri inkluziji je poseben poudarek 

na skupinah učencev, pri katerih obstaja tveganje socialne izključenosti in 

podpovprečnih rezultatov (Ainscow, 2005).  

 

Inkluzija v izobraţevanju vključuje (Booth in Ainscow, 2011): 

 upoštevanje, da sta vsako ţivljenje in konec ţivljenja (smrt) vredna enako 

 dajanje občutka pripadnosti vsakemu 

 povečanje sodelovanja vseh otrok in odraslih v aktivnostih učenja in 

poučevanja, v medsebojnih odnosih in v skupinah v lokalni šoli 

 zmanjšanje izključenosti, diskriminacije in zmanjšanje ovir za učenje in 

sodelovanje pri odločanju 

 vpeljevanje vrednot inkluzije v prakso 

 sprememba navad, prakse in zakonodaje, tako da se odzivamo na 

raznolikost na način, ki ceni enakovrednost vsakega 

 povezovanje izobraţevanja z aktualnimi temami na lokalni in globalni ravni 

 prenašanje naučenega in koristnega iz premagovanja ovir za manjšine, 

kot so OPP, na večinsko populacijo 

 pogled na razlike med posamezniki kot moţnost za učenje   

 priznavanje pravice otrok do kakovostnega izobraţevanja v njihovem kraju 

bivanja 

 izboljšanje šol za otroke, zaposlene in starše 

 poudarjanje razvoja šolskih skupnosti in vrednot, kot tudi doseţkov 

 skrb za ohranjanje (vzdrţevanje) medsebojnega odnosa med šolo in 

lokalno skupnostjo 

 zavedanje, da je inkluzija v izobraţevanju eden od vidikov vključevanja v 

druţbo 

 

Izrazi inkluzija in inkluzivno poučevanje se v Veliki Britaniji uporabljajo od 

sprejetja Salamanške izjave v letu 1994 (Norwich, 2013). 
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V članku Inkluzivna specialna pedagogika (ang. Inclusive special education) so 

zapisani štirje glavni načini, preko katerih inkluzija postane del prakse (Salend, 

2011, v Hornby, 2015):  

 vsem učencem je potrebno zagotoviti kurikulum, ki je zanimiv za učence in 

jim je v izziv ter ga je moţno prilagoditi,  

 spodbujanje raznolikosti in ustrezno odzivanje na močna in šibka področja 

posameznika, 

 uporaba premišljenega sistema in jasna navodila za vse vključene, 

 vzpostavitev skupnosti na podlagi sodelovanja med učenci, učitelji, 

druţinami in ostalimi strokovnjaki in sluţbami, ki so na voljo v lokalni 

skupnosti. 

 

Inkluzija in standardi pričakovanih doseţkov sta si v nasprotju, zagovorniki 

inkluzije imajo različen pogled na to, kaj pomeni boljša šola, drugačno mnenje o 

doseţkih in drugačen način za njihovo dvigovanje (Ainscow, Booth, Dyson, 

Farrell idr., 2006). 

 

Ainscow, Booth, Dyson, Farrell idr. (2006) v razpravi o inkluzivnem poučevanju 

prav tako opaţajo nestrinjanje o definiciji inkluzije – po eni strani so razmišljali, da 

bi pustili odprto vprašanje pomena pojma inkluzija, po drugi strani pa ugotavljajo, 

da brez jasnega odgovora na vprašanje, kaj je mišljeno s pojmom inkluzija, ne 

bodo vedeli, kako jo podpreti, niti ne bodo mogli presoditi, katera dejanja inkluzijo 

povečujejo in katera jo zmanjšujejo.  

 

Inkluzija s seboj prinaša tudi tveganja. OPP v večinskih šolah lahko občutijo 

ustrahovanje in odrinjenost. Tveganja povezana z inkluzivnim poučevanjem se 

povečajo, če so izobraţevalni doseţki učencev merilo uspešnosti šole ali 

učiteljev. V primeru niţje uspešnosti šole zaradi večjega števila OPP, ki niso 

uspeli doseči norm, obstaja tudi tveganje, da bodo starši začeli svoje otroke 

vpisovati v druge šole. Včasih šole zato raje tvegajo, da so videti manj inkluzivne, 

kot manj uspešne (Cole, 2005a). 

 

Norwich (2013) ugotavlja, da večina razprav o inkluziji, predvsem za OPP, poteka 

v zvezi z lokacijo, na kateri poteka šolanje za njih, torej v zvezi s tem, ali šolanje 

poteka v specialni šoli ali v večinski šoli, razprave potekajo tudi o sestavljanju 

razredov. Gre torej za nerešena vprašanja, ki se začenjajo z vprašalnico Kje? 

Manj pozornosti pa se je posvečalo nerešenim vprašanjem, ki se začenjajo z 

vprašalnicama Kaj? in Kako?; pri vprašanjih, ki se začenjajo z vprašalnico Kaj?, 

gre za dilemo, kakšen kurikulum uporabljati pri OPP, ali istega kot za ostale 

učence ali prilagojenega. Pri vprašanjih, ki se začenjajo z vprašalnico Kako?, pa 

gre za dilemo, kakšen tip poučevanja uporabljati pri OPP, tu gre predvsem za 

vprašanje strategij (ali uporabiti strategije, ki so uporabne za večinsko populacijo, 

ali strategije, ki so specializirane za OPP) in vprašanje znanja, ki ga potrebujemo 

za poučevanje OPP (ali je dovolj znanje, ki je uporabno za večinsko populacijo, 
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ali specializirano znanje za OPP). Norwich (2013) meni, da je za inkluzivno 

poučevanje pri določenih OPP potrebna specialna obravnava, ki pa je nato v 

odvisnosti od posebnih potreb izvedena s strani razrednega učitelja, asistenta ali 

specialnega pedagoga. 

 

 

2.1 Začetki inkluzije v Angliji 

 

Zakon o izobraţevanju iz leta 1970 je obravnaval tudi izobraţevanje invalidnih 

oseb (Education Handicapped Children Act, 1970). Ţe v tem obdobju so 

ugotavljali, da so vsi učenci učljivi, in bili so mnenja, da mora biti izobraţevanje 

vseh učencev v pristojnosti Ministrstva za izobraţevanje (in posledično tudi 

odgovornost za izobraţevanje vseh učencev naloţena temu ministrstvu), OPP pa 

ne bi smele biti samo pod pristojnostjo Ministrstva za zdravje ter izključene iz 

izobraţevanja, kot so bile do takrat. Začelo se je spreminjati tudi izrazje, saj so iz 

dokumentov odstranili izraze, kot na primer »neučljivi«. S. Tomlinson (1981) 

ugotavlja, da ta premik iz medicinskega na izobraţevalni model ni veliko zmanjšal 

števila oseb, ki se niso izobraţevale v šolah, temveč v drugih ustanovah. Razlika 

je bila v tem, da so bile OPP prej obravnavane v bolnišnicah, potem pa so bile 

obravnavane v ločenih izobraţevalnih zavodih. 

 

Na pobudo tedanje britanske ministrice za izobraţevanje in znanost Margaret 

Thatcher je bila leta 1974 ustanovljena Raziskovalna komisija o izobraţevanju 

invalidnih otrok in mladine (krajše poimenovana komisija Warnock, po vodji 

komisije Mary Warnock), ki je štiri leta kasneje izdala poročilo komisije Warnock. 

Ţe v tem poročilu so navedli nekatere predloge, kako bi zmanjšali razlike med 

učenci s posebnimi potrebami in njihovimi vrstniki. V tem poročilu so začeli 

dosledno uporabljati novo strokovno izrazje. Takratna vizija je bila, da bi se 

večina OPP vključila v večinske osnovne šole. Ţe takrat so ocenili, da bo 

pribliţno petina učencev med šolanjem potrebovala določeno stopnjo podpore 

(lahko tudi le del tega časa). Menili pa so, da za pribliţno 2 % šolske populacije 

ne bo mogoča prilagoditev znotraj šole in bodo potrebovali bolj specifično 

obravnavo. V poročilu so predlagali, kakšna naj bi bila dokumentacija, ki bi jo 

obvezno vodili za učence s posebnimi potrebami, v tej dokumentaciji bodo 

zapisane posebne potrebe konkretnih OPP (Department of Education and 

Science, 1978). 

 

Po sprejetju in uveljavitvi Zakona o izobraţevanju iz leta 1981 so v Angliji začeli 

razvijati sistem podpore OPP. Ta zakon je imel tudi poglavje z naslovom 

Posebne izobraţevalne potrebe. S tem zakonom uvedejo odločbe za osebe z 

najteţjimi posebnimi potrebami (Education Act, 1981). Leta 1988 je bil uradno 

predstavljen Nacionalni kurikulum, ki je od šol zahteval, da učenci izkazujejo 

visok nivo znanja. Nacionalni kurikulum je sicer vsem učencem, ne glede na 

njihove posebne potrebe, omogočal vključitev v sistem izobraţevanja, vendar je 
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hkrati s pritiskom na šole za dosego visokih izobraţevalnih standardov negativno 

vplival na napredek, ki je bil doseţen po objavi poročila komisije Warnock. Učitelji 

in šole so ţeleli čim bolj zadostiti merilom šolske inšpekcije, za kar so morali 

njihovi učenci dosegati zelo dobre rezultate, zato se je pogosto dogajalo, da so 

zavračali osebe s posebnimi potrebami, da jim te ne bi zniţevale povprečja 

izobraţevalnih doseţkov (Friswell in Petersen, 2015). 

 

 

2.2 Razvoj inkluzije od leta 1993 do leta 2010 

 

Zakon o izobraţevanju iz leta 1993 je poskušal na načelni ravni zagotoviti pomoč 

vsem otrokom, ki imajo posebne potrebe, in ne le 2 % otrok, kot je bilo to v 

primeru Zakona o izobraţevanju iz leta 1981. Ta pomoč je vključevala tudi 

dostopne zdravstvene storitve. Zakon vsebuje tudi definicijo OPP. V tem zakonu 

je podlaga za to, da minister za izobraţevanje sprejme in objavi pravilnik o 

posebnih potrebah ter ga po potrebi kasneje tudi spremeni (Education act, 1993).  

 

Leta 1994 se je v Salamanci v Španiji odvijala svetovna konferenca o dostopnosti 

in kakovosti izobraţevanja za OPP. Vse vlade in organizacije, ki so Salamanško 

izjavo podpisale, so se zavezale, da bodo (UNESCO, 1994): 

 dale politični in finančni poudarek na izboljšanju izobraţevalnega sistema 

tako, da so lahko vključeni vsi, ne glede na njihovo drugačnost ali posebne 

potrebe oz. invalidnost, 

 vključile sistem inkluzivnega izobraţevanja v zakonodajo in vključile vse 

učence v večinske šole, razen če obstaja utemeljen razlog za drugačen 

pristop, 

 razvijale zagonske projekte in spodbujale izmenjave z drţavami, ki imajo 

inkluzivne šole, 

 vzpostavile decentralizirane in sodelovalne procese za načrtovanje, 

spremljanje in vrednotenje izobraţevanja za otroke in odrasle s posebnimi 

izobraţevalnimi potrebami, 

 spodbujale in zagotovile sodelovanje društev (v katere so vključene OPP), 

staršev in lokalnih organov v načrtovanju in odločanju, kadar se ta dva 

procesa nanašata na obravnavo posebnih izobraţevalnih potreb, 

 vloţile več truda in sredstev v zgodnje odkrivanje posebnih potreb, boljše 

strategije obravnave in strokovni vidik inkluzivnega izobraţevanja, 

 zagotovile, da izobraţevanje učiteljev vključuje teme, ki so potrebne za 

zagotavljanje inkluzivnega izobraţevanja. To velja tako za fakultetno 

izobraţevanje bodočih učiteljev kot tudi za dodatna izobraţevanja na 

delovnem mestu.  

 

117 organizacij in vlad se je v Salamanški izjavi zavezalo k zagotavljanju inkluzije 

za vse učence. S Salamanško izjavo je izraz inkluzija postal znan po vsem svetu. 

Drţave, ki so se ţelele razviti na področju izobraţevanja, so potrebovale izraz, ki 
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ne bi ţe v naprej predvidel obstoja specialnih izobraţevalnih ustanov, ampak bi 

izhajal iz predvidevanja ene osnovne šole za vse. Izraz je ţe takrat zajemal tudi 

idejo dostopnosti izobrazbe za vse učence, ki do tedaj niso imeli moţnosti 

pridobivanja formalne izobrazbe (Vislie, 2003).  

 

Anglija ţe istega leta, kot je bila sprejeta Salamanška izjava (1994), objavi 

Pravilnik za identifikacijo in ocenjevanje (vrednotenje) posebnih izobraţevalnih 

potreb (Code of Practice: Identification and assessment of special educational 

needs, 1994). Ta pravilnik je kot obveznost za vse šole določil, da potrebujejo 

koordinatorja za posebne potrebe (v nadaljevanju KPP). 

 

Zakon proti diskriminaciji invalidov je invalidnost opredelil kot kakršno koli 

mentalno, intelektualno, telesno ali bolezensko stanje, ki osebi preprečuje, da bi 

bila uspešna v šoli. Šole so bile od takrat dalje odgovorne za to, da učencu 

omogočijo, da ima enake moţnosti kot ostali, če je to v okviru zmoţnosti šole 

(Disability Discrimination Act, 1995). 

 

Zakon o izobraţevanju iz leta 1996 je nakazal, da prisotnost OPP lahko 

negativno vpliva na izobraţevanje njihovih vrstnikov, saj določa, da mora 

izobraţevanje OPP potekati v večinski osnovni šoli, razen če starši tega ne ţelijo 

ali če je to nezdruţljivo z učinkovitim izobraţevanjem ostalih otrok. Določal je 

tudi, da morata biti izpolnjena pogoja, da OPP v večinski osnovni šoli prejema 

obravnavo, kakršno potrebuje glede na njegove posebne potrebe (kar pomeni, da 

lahko obiskuje večinsko osnovno šolo le, če jeta sposobna zagotoviti takšno 

obravnavo), potrebno pa je bilo tudi zagotoviti, da so bila sredstva učinkovito 

porabljena (Education act, 1996).  

 

Vzpon inkluzije v Angliji se je bolj intenzivno nadaljeval po izvolitvi nove 

laburistične vlade v letu 1997. Začetni poudarek je bil na boju proti socialni 

izključenosti v šolah. Povečalo se je zavedanje, da izobrazba OPP pomembno 

prispeva k doseganju bolj vključujoče druţbe. Definicija v tem času ne vključuje 

več samo procesov, kot sta dostop in vključenost posameznikov, pač pa začne 

vključevati tudi končne rezultate, kot na primer doseţke učenca (Ainscow, 1999). 

 

Zelena knjiga z naslovom Uspešnost vseh otrok: Soočanje s posebnimi 

potrebami poudari, da kljub obravnavi OPP in vključitvi OPP v šole drţava ne bo 

dopuščala, da se v šolah poslabšajo izobraţevalni doseţki učencev. Navedena 

Zelena knjiga izpostavi (Department for Education, 1997): 

 potrebo po visokih pričakovanjih šole do OPP, 

 spodbujanje inkluzivnega poučevanja v večinski šoli v največji moţni meri,  

 učinkovito podporo za starše, 

 potrebo po prerazporeditvi sredstev na način, da jih je več namenjenih za 

zgodnje postopke usmerjanja in zgodnje obravnave, namesto dragih 

dolgotrajnih obravnav, manj administrativnih ovir, več praktične pomoči, 
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 povečanje moţnosti za razvoj zaposlenih, 

 sodelovanje vseh, ki so vključeni v obravnavo.  

 

Bela knjiga z naslovom Soočanje s posebnimi potrebami: Program delovanja je 

bila izdana leta 1998. Bela knjiga se poglobi v predhodno navedeno Zeleno 

knjigo in je osnova za Pravilnik za posebne potrebe, ki je bil izdan v letu 2001 

(Friswell in Petersen, 2015).  

 

V letu 2001 je bila objavljena novela Zakona proti diskriminaciji invalidov iz leta 

1995 z naslovom Zakon o posebnih izobraţevalnih potrebah in invalidnostih. V 

tem zakonu je zapisano, da ustanove ne smejo diskriminirati OPP zaradi njihovih 

posebnih potreb ter da morajo izvesti ustrezne prilagoditve za učenca v primeru, 

da bi bil učenec brez le-teh na slabšem kot vrstniki (Special Educational Needs 

and Disability Act, 2001). 

 

Prenovljen Pravilnik o posebnih potrebah iz leta 2001 poudari pet temeljnih načel 

(Friswell in Petersen, 2015): 

 potrebno je poskrbeti, da so zagotovljene posebne potrebe OPP, 

 te posebne potrebe je v večini primerov moţno zagotoviti znotraj večinske 

osnovne šole, 

 potrebno je upoštevati tudi pogled na situacijo skozi oči učenca, 

 starši imajo zelo pomembno vlogo pri podpori izobrazbe njihovega otroka, 

 učencem s posebnimi potrebami mora biti ponujeno ustrezno in 

uravnoteţeno izobraţevanje, ki zajema vsa področja. 

 

Zelena knjiga z naslovom Vsak otrok šteje, ki jo je objavila britanska vlada leta 

2003, poudari pet ciljev, ki jih ţeli doseči (Government UK, 2003):  

 zdravje 

 varnost 

 zadovoljstvo in uspešnost 

 pozitiven prispevek druţbi 

 finančna preskrbljenost  

 

Leta 2004 je britanska vlada objavila še dokument: Vsak otrok šteje – 

Spremembe za otroke. Zelena knjiga Vsak otrok šteje in navedeni dokument sta 

bila podlaga za Zakon o otrocih iz leta 2004. V dokumentu Vsak otrok šteje – 

Spremembe za otroke so zapisane bistvene spremembe, ki so potrebne za 

izboljšanje poloţaja vseh otrok in za izboljšanje doseţkov OPP (Government UK, 

2004): 

 izboljšanje univerzalnih sluţb za podporo OPP v vrtcih, šolah in 

zdravstvenih ustanovah in več sodelovanja med univerzalnimi sluţbami, 

 bolj specializirana pomoč za ustvarjanje priloţnosti za vsakega otroka, 

preventivno preprečevanje teţav in hitro ter učinkovito delovanje takoj, ko 

se teţave pojavijo, 
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 preoblikovanje storitev za otroke in druţine tako, da so na enem mestu – 

zdruţitev strokovnjakov v multidisciplinarnih skupinah, 

 predano in domiselno vodstvo na vseh nivojih podpore, 

 razvoj odgovornosti vseh za varovanje otroka, 

 prisluhniti otroku, mladostniku in njihovim druţinam pri ocenjevanju in 

načrtovanju obravnave.  

 

Zakon proti diskriminaciji invalidov je v letu 2005 dobil novo posodobitev, ki 

določa, da morajo vse izobraţevalne ustanove zagotavljati enakovredne 

moţnosti za OPP. Njihova dolţnost je tudi jasna predstavitev uspešnosti 

zagotavljanja zakonskih pravic invalidov in drugih OPP (The Disability 

Discrimination Act, 2005). 

 

 

2.3  Razvoj inkluzije od leta 2010 do leta 2013 

 

V Angliji je bila politika vezana na izobraţevanje v času velike koalicije med 

konzervativci in laburisti (po letu 2010) v marsičem podobna tisti v letih od 1979 

do 1997, ko je bila na oblasti konzervativna vlada (Ball, 2013). 

 

Konzervativna stranka je v svojem predvolilnem programu pred volitvami leta 

2010 obljubljala izboljšanje storitev podpore za OPP. Konzervativna stranka je 

medtem, ko je vladala liberalna stranka, ustanovila Komisijo za posebne potrebe, 

ki je o svojem delu napisala več poročil. Komisija je menila, da je preveč oseb 

opredeljenih kot osebe s posebnimi potrebami. Po njenem mnenju je ideologija 

inkluzije OPP pustila na cedilu, zato je konzervativna stranka napovedala, da bo 

v primeru zmage naredila konec avtomatični predpostavki, da je popolna inkluzija 

najboljša za OPP (Conservative party, 2010). 

 

V mesecu maju leta 2010 se je oblikovala koalicijska vlada med konzervativno 

stranko in liberalnimi demokrati. Po spremembi oblasti je bilo pričakovati velike 

reforme na področju izobraţevanja, ki so se dejansko tudi zgodile, med drugim 

tudi na področju posebnih potreb (Friswell in Petersen, 2015). 

 

Vlada je leta 2011 pripravila Zeleno knjigo z naslovom Podpora in prizadevanje 

za napredek: Nov pristop k posebnim potrebam in invalidnosti, ki med drugim 

vsebuje tudi predlog za odstranitev predpostavke, da je inkluzivno izobraţevanje 

v večinskih osnovnih šolah najboljše. Po njihovem mnenju ta predpostavka 

staršem preprečuje, da bi se sami odločili, katera šola je za njihovega otroka 

najboljša. Menijo tudi, da bi s tem preprečili zapiranje specialnih šol, ki so še 

vedno potrebne. Ugotavljajo, da prilagoditev poučevanja posebnim potrebam 

OPP ni odvisna od vrste šole, ki jo OPP obiskuje (npr. večinska osnovna šola, 

osnovna šola s prilagojenim izobraţevalnim programom, specialni programi 
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vzgoje in izobraţevanja), temveč od kakovosti podpore (Department for 

Education, 2011).  

 

Po javni razpravi v zvezi z Zeleno knjigo z naslovom Podpora in prizadevanje za 

napredek: Nov pristop k posebnim potrebam in invalidnosti je vlada leta 2012 

objavila dokument z naslovom Podpora in prizadevanje za napredek: Nov pristop 

k posebnim potrebam in invalidnosti – Napredek in naslednji koraki, v katerem so 

zapisani naslednji cilji (Department for Education, 2012a): 

 izboljšati znanje in sposobnosti učiteljev, predavateljev in drugih 

zaposlenih, ki delajo za OPP,  

 uvedba enotnega postopka usmerjanja, uvedba dokumenta – načrta, ki 

določa naslednje korake na področju izobraţevanja, zdravljenja, nege in 

skrbi za določeno OPP, 

 uvedba osebnega proračuna za starše OPP z navedenim načrtom, 

 uvedba obveznosti lokalnih organov, da pripravijo in objavijo ponudbo 

storitev, ki so na voljo OPP, 

 pričakovanje sodelovanja lokalnih organov in zdravstvenih ustanov pri 

načrtovanju podpore, ki jo bodo potrebovale OPP in njihove druţine.  

 

Zelena knjiga z naslovom Podpora in prizadevanje za napredek: Nov pristop k 

posebnim potrebam in invalidnosti je vsebovala tudi opredelitev posebnih potreb. 

V njej je bila predlagana zdruţitev dveh stopenj podpore OPP (stopnje, ki se je 

imenovala Podpora šole in je predstavljala podporo, ki jo je šola zagotovila s 

svojimi obstoječimi sredstvi in kadrom, in stopnje, ki se je imenovala Dodatna 

podpora šole, ki je predstavljala podporo, za katero je šola morala angaţirati 

dodatna sredstva in/ali kadre, lahko tudi v obliki zunanjih strokovnjakov). V tem 

dokumentu je bila predlagana zdruţitev obeh stopenj v enoten sistem z imenom 

Podpora za OPP. Oba predlagana ukrepa (opredelitev posebnih potreb in 

zdruţitev stopenj podpore) sta imela cilj zmanjšati število registriranih OPP. 

Večino tistih učencev, ki so prej prejemali pomoč v okviru stopnje Podpora šole, 

naj bi glede na predlog v Zeleni knjigi po uvedbi sprememb prejemalo pomoč v 

okviru poučevanja v razredu, brez angaţiranja dodatnih kadrov ali sredstev. 

Predlagali so, da bi na tak način manjše število OPP, ki pomoč najbolj 

potrebujejo, prejelo več podpore. Menili so, da je potrebno poenotiti 

dokumentacijo, uvesti skupen dokument, v katerem se odloča o vseh pravicah 

OPP od rojstva do 25. leta starosti, in s tem omogočiti boljšo koordinacijo vseh 

sluţb, ki delajo z OPP. Zelena knjiga predvideva osebni proračun za OPP, kar 

pomeni, da o porabi teh sredstev odločajo starši, ki bi imeli na voljo izbiro in moč 

odločanja pri izbiri izvajalcev podpore za njihovega otroka. V dokumentu je 

predlagano tudi, da bi morale lokalne oblasti pripraviti pregled ponudbe, ki je na 

voljo na njihovem področju, in omogočiti staršem, da se s to ponudbo seznanijo. 

Na tak način se ponudba podpore OPP izboljšuje (Lamb, 2012).  
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2.4  Nekatere pomembnejše dileme in razprave o inkluziji v Angliji 

 

Davis idr. (2004) menijo, da se učni pristopi in strategije, ki jih učitelji uporabljajo 

pri poučevanju OPP, od strategij, ki jih uporabljajo za vse otroke, ne razlikujejo 

dovolj, da bi ta razlika upravičila obstoj specialne pedagogike. Znanje specialne 

pedagogike je kljub temu ključno za učitelje.  

 

V zadnjem času ni teme na področju izobraţevanja, o kateri bi bila mnenja tako 

različna, kot je inkluzija.  

 

P. E. Bourke (2010) ugotavlja, da se nova načela in strukture uvajajo brez da bi 

imeli strokovnjaki čas in podporo, da kritično raziščejo posledice predlaganih 

sprememb v praksi. 

 

Norwich (2008) je raziskoval, katere dileme zaznavajo pedagoški delavci na 

različnih področjih izobraţevanja OPP in kakšne so moţne rešitve teh dilem. 

Bistvena teţava je bila v tem, da ima vsaka od moţnih izbir tudi negativne 

posledice. Izbrana so bila štiri področja, v katerih so izpostavljene druţbene 

vrednote, kot so – enakovrednost, neodvisnost, samostojnost in ustrezna delitev 

moči. Te štiri dileme so (Norwich, 2008): 

1. dilema glede kurikuluma – kaj poučevati in ali naj imajo OPP iste vsebine 

iz kurikuluma kot večinska populacija, 

2. dilema postopka usmerjanja – kako izpeljati postopek usmerjanja za 

otroke, ki potrebujejo dodatno podporo, 

3. dilema delitve vpliva na odločitve med starši in strokovnjaki – kako naj si 

delijo vpliv (moč) pri odločitvah o OPP, 

4. dilema integracije ali kje naj se OPP učijo – za katere učence je primerno, 

da se učijo v večinskih razredih, in za katere ne. 

 

K. Runswick-Cole (2011) je navedla, da je veliko staršev in otrok poročalo, da so 

bile OPP v večinski osnovni šoli tarča posmeha in stigmatizirane. Ugotavlja, da je 

vlada v Zeleni knjigi Podpora in prizadevanje za napredek leta 2011 izpostavila, 

da ne obstaja en tip šole, ki bi bil učinkovit pri poučevanju vseh otrok ne glede na 

njihove posebne potrebe, zato ţelijo končati predpostavko nujnosti vključitve 

vseh otrok v večinske osnovne šole. Velika Britanija je podpisnica mnogih 

konvencij in dokumentov, ki jo zavezujejo k uvedbi inkluzije in podpori 

inkluzivnega izobraţevanja. K. Runswick-Cole (2011) se zato sprašuje, ali 

britanska vlada namerava odstopiti od teh konvencij oz. kako namerava izpeljati 

svoj načrt za odstranitev predpostavke, da je inkluzivno izobraţevanje v večinski 

osnovni šoli vedno najboljše. V Zeleni knjigi pa je ostala moţnost izbire šole s 

strani staršev. K. Runswick-Cole (2011) meni, da problem ni v inkluziji sami, 

ampak v tem, kako je bila le-ta v preteklosti razumljena. Pogosto se je za inkluzijo 

štelo ţe to, da je bil učenec postavljen v večinsko šolo. Premalo pozornosti pa je 

bilo namenjeno temu, kako, kaj in zakaj se poučuje OPP ter kakšne posledice bo 
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imelo takšno poučevanje za vse vključene. Na koncu navedenega članka je 

poudarjeno, da ne gre za to, da bi morali ovreči predpostavko inkluzije, ampak 

odkriti inkluzijo in jo zares preizkusiti. 

 

Inkluzija v večinski šoli lahko za tiste OPP, ki niso bile deleţneobravnave, ki bi 

bila najbolj ustrezna glede na njihove posebne potrebe, zmanjša njihovo moţnost 

za polno inkluzijo v druţbo kasneje v ţivljenju. Zato je nujno, da je na voljo širok 

spekter izobraţevalnih programov od večinske šole pa do specialnih programov 

izobraţevanja (Hornby, 2015). 

 

Hornby (2015) ugotavlja, da je izraz inkluzija v Angliji ''zlorabljen'', saj ga 

uporabljajo tako zagovorniki popolne inkluzije, katerih vizija je, da bi se vsi otroci 

izobraţevali v večinski osnovni šoli, kot tudi tisti, ki menijo, da bo majhen 

odstotek učencev vedno potreboval izobraţevanje v specialnem programu. Avtor 

ugotavlja, da sta izobraţevanje v specialnem programu in inkluzivno 

izobraţevanje razumljena kot diametralno nasprotje. Tako črno-bel pogled, da 

obstajata samo dva nasprotna pola, je veliko strokovnjakom, kot tudi staršem 

OPP teţko razumeti. Kaţe se potreba po novi teoriji, ki bo zdruţila teorijo in 

raziskave iz obeh pristopov, s čimer bi dobili učinkovit izobraţevalni pristop za 

vse OPP. Ta pristop so poimenovali ''inkluzivno izobraţevanje v specialni šoli'', ki 

zajema proces stalne organizacije in razvoja na področju celotne šole, zato da bi 

lahko učinkovito izobraţevali čim večje število otrok. Opisani pristop vključuje tudi 

idejo, da prilagojeni programi izobraţevanja, osnovne šole s prilagojenim 

programom in inkluzivne sobe (soba v osnovni šoli, v kateri je veliko 

pripomočkov, ki učencem pomagajo pri običajnem delovanju kljub njegovim 

posebnim potrebam – ang. resource room) s svojimi sredstvi podpirajo večinske 

osnovne šole pri vključevanju OPP. Pedagoški delavci v zgoraj naštetih oblikah 

izobraţevanja za OPP morajo ob tem še vedno poskrbeti, da so zagotovljene 

potrebe OPP, ki imajo teţje in teţke motnje in zato potrebujejo specialno 

obravnavo (Hornby, 2015). 

 

Glazzard (2014) opiše primer šole iz severa Anglije, na kateri je 48 % otrok, ki 

imajo odločbo za otroke s posebnimi potrebami. Šola stoji na področju, kjer je 

veliko socialno ogroţenih prebivalcev, v bliţnji okolici se nahaja opuščen rudnik. 

Veliko število otrok ima kognitivne motnje in učne teţave. V zadnjih petih letih 

lokalni prebivalci šolo ocenjujejo kot izjemno uspešno pri podpori otrok s 

posebnimi potrebami. Mnogi starši so svoje otroke s posebnimi potrebami zaradi 

nezadovoljstva z ostalimi lokalnimi šolami prepisali na to šolo. V preteklih letih je 

šola sprejela mnoge otroke z vedenjskimi teţavami, ki so bili na drugih šolah 

izključeni. Bistven problem pa je, da šolska inšpekcija – Urad za standarde v 

izobraţevanju, storitve in veščine za otroke (OFSTED), ki v Angliji nadzoruje 

kakovost poučevanja, šole v preteţni meri ocenjuje na podlagi uspeha njenih 

učencev v primerjavi z nacionalnim povprečjem. Konkretna šola kljub veliki 

predanosti svojih zaposlenih dobiva od šolske inšpekcije OFSTED nezadovoljive 
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ocene. Učitelji, ki jih skrbi njihova kariera, so šli učit v druge šole, ker bodo tam 

laţje dosegali pričakovane rezultate.  

 

Senge (2006) opozori na to, da so pristopi, ki naj bi prispevali k spremembam 

sistema, pogosto zgolj na površinski ravni, zato se pristopi, ki so uporabljeni z 

namenom uvedbe velikih sprememb, končajo z manjšimi spremembami. 

Spreminjajo namreč zunanji videz sistema oz. organizacije, ne pa njegovega 

delovanja. Za primer našteje spremembo zakonodaje, konference itd.  

 

M. Warnock (2010) meni, da je potrebno zagovarjati pravico OPP do učenja in ne 

nujno za vsako ceno njihove pravice do učenja v istih ustanovah kot večinska 

populacija. Avtorica je zelo (samo)kritična do poročila komisije Warnock, posebej 

do tistega dela, ki predvideva izobraţevanje v večinski osnovni šoli za vse OPP. 

Meni, da kriteriji za to, kdo je upravičen do odločbe o OPP in kdo ne, niso bili 

nikoli jasni. Pri teţjih motnjah teţav pri odločitvah ni, pri laţjih motnjah so 

odločitve manj jasne in transparentne. Navede, da so v poročilu Warnock 

predvidevali, da bosta 2 % celotne populacije otrok imela odločbo, ter nato 

zapiše, da je dejansko imelo odločbe o posebnih potrebah pribliţno 20 % vseh 

otrok.  

 

Norwich (2010) oporeka podatku, ki ga je navedla M. Warnock (2010), torej da 

naj bi bilo OPP z odločbo pribliţno 20 %. Navede podatek, da je bilo OPP z 

odločbo leta 2001 3,1 % in leta 2005 2,9 %. Zapiše tudi, da je bilo v poročilu 

Warnock navedeno, da so po razgovorih z učitelji ocenili, da bonajveč eden od 

petih otrok v neki točki njegovega izobraţevanja potreboval specialno pedagoško 

obravnavo, kar pa še ne pomeni, da mu bo izdana odločba. 

 

M. Warnock (2010) ugotavlja, da ţelja po inkluziji otrok pomeni ţeljo po tem, da 

bi jih obravnavali kot drugim enake. Otroci so si različni, zato je pomembno, da to 

razumemo, ker neupoštevanje razlik med njimi lahko razvrednoti poskuse, da bi 

prilagodili poučevanje OPP. Meni, da za mnogo otrok v večinskih osnovnih šolah 

ni mogoče poskrbeti na najboljši moţen način, saj v večinski osnovni šoli pogosto 

ne morejo napredovati, kot bi sicer lahko, podvrţeni so ustrahovanju, ne počutijo 

se sprejete. Meni, da je čedalje več dokazov, da inkluzija v obliki, da bi bili le 

OPP z najteţjimi invalidnostmi v specialni šoli, ne deluje. Na razredni stopnji (prvi 

stopnji osnovne šole) sistem nekako deluje, učitelji poznajo otroke, otroci poznajo 

učitelje, sovrstniki OPP sprejemajo bolj tolerantno kot v kasnejšem obdobju. V 

starosti, ko so OPP na predmetni stopnji (druga in kasnejše stopnje osnovne 

šole), pa bolj potrebujejo zavezništva s sovrstniki, ki pa jih ne sprejemajo več 

pozitivno. Npr. OPP z Downovim sindromom in Aspergerjevim sindromom so 

lahko zelo moteče, zato so ustrahovane ali v najboljšem primeru izločene iz 

druţbe sovrstnikov. OPP so tudi zaradi zahtevnosti druge stopnje osnovne šole 

takrat bolj moteče, same pa bodo lahko postale zaradi frustracije okolja še bolj 

vedenjsko problematične (Warnock, 2010).  
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Raziskava o inkluzivnem poučevanju, ki sta jo izvedli L. Florian in K. Black-

Hawkins (2011), prikazuje razliko med v posameznika usmerjenim pristopom 

poučevanja in inkluzivnim poučevanjem, kar je izraz, ki ga avtorici uporabljata za 

pristop, ki je primeren za vse učence. Strategija je bila imenovana »izbira načina 

delovanja«, raziskava je vključevala izvedbo določene naloge v razredu. V 

raziskavi sta ugotovili, da učitelji pri poučevanju uporabljajo različne pristope. 

Izpostavili sta dva pristopa. Prvi je individualiziran pristop, ki temelji na 

diferenciaciji (večina na eni strani in OPP na drugi strani), posledica tega pa je 

stigmatizacija OPP, ki se čutijo izpostavljene in osramočene (čeprav delajo 

naloge na ravneh, ki so prilagojene njihovim posebnim potrebam). Učenci 

opazijo, da so naloge diferencirane, in to takoj poveţejo s tem, kdo je pameten in 

kdo ni, kdo lahko naloge naredi sam in kdo potrebuje pomoč. Drugi pristop, za 

katerega L. Florian in K. Black-Hawkins (2011) menita, da je bistveno boljši, je 

inkluzivno poučevanje, v katerem se posameznega učenca ne izpostavlja, 

poučevanje se osredotoči na vse. Predlagata, da učenci sami izberejo, kako, kje, 

kdaj in s kom se učijo, ter da se učencem zaupa, da se bodo dobro odločali o 

njihovem učenju. Gre za zahtevnejši pristop, pri katerem učitelji ustvarijo 

moţnosti za vsakega posameznika, ustvarijo tudi pogoje, ki podpirajo učence za 

delo v različnih skupinah, ter se z učenci pogovorijo o tem, kako jim lahko 

pomagajo.  

 

Norwich (2013) meni, da ima pristop inkluzivnega poučevanja, kot sta ga 

predstavili L. Florian in K. Black-Hawkins, veliko pomanjkljivosti, med drugim 

preveliko zaupanje, da bodo učenci sami izbrali primerne aktivnosti. Meni tudi, da 

bodo učenci iz tega, kakšne aktivnosti si bo posamezni učenec izbral, ravno tako 

lahko ugotavljali, kakšne so njegove sposobnosti. Meni, da je pristop uporaben v 

skupini otrok z različnimi sposobnostmi, vendar obstajajo tveganje in dileme, 

kako načrtovati poučevanje. 

 

Blatchford idr. (2007) so ugotovili, da vsakodnevno podporo OPP pogosto nudi 

asistent namesto učitelja. Webster in Blatchford (2013) sta poskušala ugotoviti, 

kako dejstvo, da OPP pogosto poučuje asistent namesto učitelja, vpliva na 

napredek OPP. Raziskava je pokazala, da OPP z odločbo z individualnim 

asistentom napredujejo počasneje kot OPP brez odločbe, ki so prisotne pri pouku 

in so zato v celoti deleţne poučevanja učitelja. Izpostavita tudi, da so otroci z 

odločbo več kot četrtino časa izven razreda in tako tudi stran od učitelja, ki je 

odgovoren za njihovo izobraţevanje. Menita, da asistenti niso ustrezno 

usposobljeni za poučevanje OPP.  
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2.5 Politika vlade in zakonodaja o podpori OPP 

 

Ena od pomembnejših zahtev poročila Warnock in Zakona o izobraţevanju iz leta 

1981 je bila, da bi različna ministrstva in lokalni organi s področja zdravstva, 

socialnega skrbstva in izobraţevanja sodelovali s ciljem izboljšanja stanja za 

OPP. Takšno sodelovanje je izjemno teţko doseči, je pa bistveno za prilagoditev 

poučevanja potrebam OPP. Od leta 1990 je bilo vloţeno veliko truda v to, da bi 

takšno sodelovanje zaţivelo, uspeh pa ni bil velik oz. se je razlikoval od primera 

do primera (Warnock, 2010). 

 

V Angliji se je leta 2014 začela izvajati obširna reforma izobraţevanja, katere cilj 

je vsem otrokom in mladim zagotoviti moţnost uspešne vzgoje in izobraţevanja, 

ne glede na posebne potrebe ali okolje, iz katerega izhajajo. Prav tako skušajo z 

reformo spodbuditi napredek na področju varovanja otroka in poskušajo otrokom 

in mladim zagotoviti čim boljše zagovorništvo njihovih pravic. Zakon o otrocih in 

druţinah (ang. »The children and families act«), ki je začel veljati 1. 9. 2014, 

pokriva 6 zelo različnih področij, med drugim tudi področje izobraţevanja otrok s 

posebnimi potrebami. Uvaja skupine za posebne izobraţevalne potrebe od 

rojstva do 25. leta starosti, ki so odgovorne za odločanje o podpori otrok na 

konkretnem geografskem področju – regiji. Od uveljavitve tega predpisa o 

pravicah OPP namesto odločbe o posebnih potrebah in učnih teţavah skupina 

izdaja dokument, ki načrtuje izobraţevanje, zdravljenje, nego in skrb (ang. 

education, health and care (EHC) plan – v nadaljevanju bom zanj uporabljala 

izraz EHC načrt) in določa podporo, do katere je otrok upravičen od rojstva do 

25. leta starosti. Bistvene spremembe so še: močno povečana objektivna 

odgovornost učitelja, moţnost, da starši neposredno odločajo o izvajalcu podpore 

OPP (osebni proračun), OPP mora biti v centru načrtovanja in odločanja, 

upoštevati je potrebno tudi, da morajo pred usmerjanjem strokovni delavci 

obvezno pridobiti natančne informacije od staršev (Friswell in Petersen, 2015). V 

prehodnem obdobju do marca 2018 so še vedno veljavne odločbe izdane po 

starem sistemu, v postopkih usmerjanja, ki so bili izvedeni po novem sistemu, pa 

so bili ţe izdani EHC načrti. Zakon o otrocih in druţinah uvaja več ukrepov v 

zvezi s posvojitvami, druţinskim pravom, zagovornikom otrok, z otroki, ki so v 

Angliji pod nadzorom socialnih sluţb, porodniškim dopustom staršev, uvaja pa 

tudi spremembe na področju posebnih potreb (Perry, 2014).  

 

Zakon o otrocih in druţinah je skupaj z ostalimi predpisi zakonodajni okvir, na 

podlagi tretjega člena tega zakona je bil leta 2014 objavljen izvedbeni predpis − 

Pravilnik o posebnih potrebah 2014. Glede na to, da gre za bistven predpis, ki 

ureja obravnavo OPP v Angliji, sem ga v nadaljevanju bolj podrobno predstavila. 

 

V Pravilniku o posebnih potrebah iz leta 2014 so predpisane dolţnosti, pravila in 

procesi v zvezi z obravnavo OPP. Pravilnik o posebnih potrebah iz leta 2014 je 

izjemno obseţen predpis (292 strani), ki ima pravni poloţaj obvezujočih smernic. 
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Pravilnik o posebnih potrebah iz leta 2014 ureja postopke odkrivanja, 

ocenjevanja in usmerjanja OPP, v njem je določeno, da morajo šole OPP 

zagotoviti učinkovito specialno pedagoško obravnavo in odstraniti vse ovire, ki bi 

lahko OPP ovirale pri pridobivanju znanja in spretnosti. Sistem podpore OPP se 

mora glede na ta predpis odvijati tako, da je otrok v središču specialno 

pedagoške obravnave. Za ustrezno izvedbo le-te je v celoti odgovoren učitelj, ki 

se mora zavedati potreb otroka in jih mora upoštevati pri vsakodnevnem 

poučevanju in obravnavah otroka. Pri tem mu pomagajo KPP, asistent in 

morebitni drugi izvajalci sistema podpore, ki nimajo neposredne odgovornosti pri 

obravnavi otroka, vsi pa morajo biti seveda tudi seznanjeni s posebnimi 

potrebami otroka (Special educational needs and disability code of practice, 

2015). Sistem podpore je sestavljen iz stalnega vrednotenja otrokovih 

sposobnosti, načrtovanja in izvedbe podpore in evalvacije (SEN Support and the 

Graduated Approach, 2014).  

 

V Pravilniku za posebne potrebe iz leta 2014 je jasno zapisano, da je vloga 

učiteljev biti učitelj vseh učencev v njihovem razredu. V primeru, da so bile pri 

učencu prisotne posebne potrebe, ki so zahtevale podporo, ki je zahtevnejša od 

tega, kar je bilo običajno na voljo v razredu za njegove vrstnike, je bil pred 

Pravilnikom za posebne potrebe iz leta 2014 uvrščen v stopnjo Podpora šole 

(ang. School Action), ki je predstavljala prvo stopnjo podpore OPP in je zajemala 

sredstva, strategije in podporo, ki so bili na voljo na šoli za podporo poučevanja 

OPP. Na tej stopnji opredelitev posebnih potreb še ni bila potrebna. V primeru, da 

to ni zadostovalo, so učenca uvrstili v stopnjo Dodatna podpora šole (ang. School 

Action Plus), v tem primeru je učenec potreboval dodatno podporo, ki je 

presegala podporo, ki jo je lahko ponudila šola sama. Vključiti je bilo potrebno 

zunanje izvajalce in strokovnjake (Special educational needs and disability code 

of practice, 2015). 

 

Od leta 2014 se je namesto stopenjskih pristopov imenovanih Podpora šole in 

Dodatna podpora šole začel uvajati nov enotni program Podpora OPP (ang. SEN 

Support), pri čemer je vedno potrebno opredeliti vrsto posebnih potreb. Zaradi 

tega je bilo januarja 2016 v primerjavi s predhodnimi leti ugotovljeno zmanjšanje 

števila učencev, ki so bili opredeljeni kot OPP (po starem Pravilniku o posebnih 

potrebah iz leta 2001 so bili tudi učenci, za katere (še) ni bila določena vrsta 

posebnih potreb, uvrščeni med OPP). K temu, da zmanjšanje števila OPP 

januarja 2016 ni bilo tako drastično, pa je pripomoglo to, da se je povečalo število 

učencev, ki so bili opredeljeni kot učenci z učnimi teţavami (in kot takšni spadajo 

med OPP v skladu z novim Pravilnikom o posebnih potrebah iz leta 2014). Šola, 

ki je ugotovila, da nek učenec potrebuje podporo, vendar učenec še ni usmerjen, 

mu je podporo v skladu z novo zakonodajo lahko odobrila le v primeru, da ga je 

opredelila kot učenca z učnimi teţavami. Za obravnavo učencev z učnimi 

teţavami (ki še niso usmerjeni) pa je bilo na voljo manj sredstev, kot jih je bilo 
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prej za stopnjo Podpora šole, zato se je skupno število OPP januarja 2016 

zmanjšalo (Department for Education, 2016b). 

 

E. K. Kennedy (2015) ugotavlja, da novi Pravilnik o posebnih potrebah iz leta 

2014 uvaja dve bistveni novosti, in sicer navaja, da v primerjavi s predhodnim 

novi Pravilnik o posebnih potrebah iz leta 2014 preneha uporabljati izraz 

vedenjske teţave in namesto tega izraza uporablja izraz socialne in čustvene 

potrebe in potrebe vezane na duševno zdravje. Druga pomembna sprememba je 

bistveno večja vloga OPP v procesu odločanja in obravnave pri socialnih in 

čustvenih potrebah in potrebah v zvezi z duševnim zdravjem. Za uspešno 

obravnavo učenca je pomembno, da podpremo njegovo pravico do vključenosti v 

vse faze procesa. E. K. Kennedy (2015) meni, da je najboljši pristop tisti, ki 

upošteva, kako situacijo vidi otrok, ter spodbuja sodelovanje otroka v procesu, 

kolikor je le mogoče.  

 

V nadaljevanju so predstavljene glavne razlike med Pravilnikom o posebnih 

potrebah iz leta 2001 in Pravilnikom o posebnih potrebah iz leta 2014 (Special 

educational needs and disability code of practice, 2015): 

 Pravilnik o posebnih potrebah iz leta 2014 starostno zajema vse OPP od 

rojstva do 25. leta starosti. Vključuje predpise v zvezi z invalidnimi 

osebami in te v zvezi z osebami s posebnimi izobraţevalnimi potrebami, 

 v Pravilniku o posebnih potrebah iz leta 2014 je bolj jasen poudarek na 

vključenosti otroka in njegovih staršev v proces odločanja na 

individualnem in strateškem nivoju, 

 v novem Pravilniku o posebnih potrebah iz leta 2014 je večji poudarekna 

visokih pričakovanjih in teţnji po izboljšanju končnih rezultatov za 

obravnavano osebo, 

 v novi Pravilnik o posebnih potrebah iz leta 2014 so vključene tudi 

smernice o skupnem načrtovanju in izvedbi storitev,s čimer ţelijo 

zagotoviti tesno sodelovanje med izobraţevalnimi, zdravstvenimi in 

socialnimi sluţbami, 

 novi Pravilnik o posebnih potrebah iz leta 2014 vključuje tudi navodila za 

objavo ponudbe, ki je na voljo v bliţini za OPP (ponudbo morajo objaviti 

lokalni organi), 

 določene so nove smernice za izobraţevalne in vzgojne ustanove, ki 

morajo upoštevati stopenjski pristop (ang. Graduated approach) za 

usmerjanje in podporo OPP. Stopenjski pristop zamenja dosedanji sistem 

podpore (tisto obliko podpore, ki se je izvajala izključno z zaposlenimi v 

šoli), 

 za osebe z bolj raznovrstnimi in zapletenimi posebnimi potrebami mora biti 

izveden usklajen proces ocenjevanja in zapisan EHC načrt, 

 večji poudarek je na cilju, da se omogoči OPP uspeh pri njihovem 

izobraţevanju in pri uspešnem prehodu v odraslo dobo, 
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 zagotovljene so informacije o pravicah OPP glede na Zakon o 

enakopravnosti iz leta 2010, 

 zagotovljene so informacije o odločitvah povezanih z Zakonom o opravilni 

nesposobnosti iz leta 2005, 

 nove smernice o skrbi za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami, ki 

so v zaporu za mladoletnike. 

 

Pravilnik o posebnih potrebah iz leta 2014 je daljši kot Pravilnik iz leta 2001, kljub 

temu pa je na področju usmerjanja in identifikacije posebnih potreb zelo splošen, 

samo površinsko opiše to področje in ne ponudi neposrednih navodil za 

ukrepanje. V novem Pravilniku o posebnih potrebah iz leta 2014 so napisane 

splošne smernice za stopenjski pristop v štirih korakih, ki bo bolj podrobno opisan 

v nadaljevanju. Pravilnik o posebnih potrebah iz leta 2014 določa tudi, da so 

lokalne oblasti odgovorne za to, kako bo na njihovem območju potekala 

identifikacija in diagnostika OPP (Norwich, 2014). 

 

Bernardes, Shaw, Menzies in Baars (2015) so ugotovili, da je reforma, ki se 

izvaja od leta 2014 naprej na podlagi Zakona o otrocih in druţinah, izvajalcem 

dala več samostojnosti pri načrtovanju in izvedbi sistema podpore, kar je prineslo 

velike razlike, saj so vodstva šol glede na to dala več ali manj prioritet sistemu 

podpore. Poleg tega je v tej raziskavi ugotovljeno še, da je sistem podpore 

čedalje bolj razdrobljen, to vodi v teţave pri izmenjavi znanja, informacij, zaradi 

česar v sistemu pomoči pogosto prihaja do podvajanja podpore. 

 

V Angliji so strokovnjaki s področja obravnave OPP v zadnjih letih poenoteni o 

tem, da ima inkluzija pozitiven vpliv na izobraţevanje in vzgojo OPP. Različna pa 

so stališča avtorjev o tem, kakšna bi bila najboljša organizacija sistema podpore 

OPP. 

 

 

2.6 Nekateri trenutni pristopi in modeli pri poučevanju v angleških 

osnovnih šolah 

 

Med delom v Angliji sem spoznala veliko pristopov in modelov pri poučevanju, ki 

so se mi zdeli zanimivi in uporabni, zato sem nekatere najbolj zanimive, ki se tudi 

najpogosteje uporabljajo, na kratko predstavila v tem magistrskem delu. 

Predstavila sem pristop »oseba v središču obravnave«, postopni pristop, 

tristopenjski model poučevanja in podpore in skupina okoli otroka. 

 

 

2.6.1 Pristop »oseba v središču obravnave« 

 

Pristop »Oseba v središču obravnave« (ang. Person centred planning) uporablja 

strategije in tehnike, ki postavljajo OPP v središče. Prenesen je bil iz Zdruţenih 
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drţav Amerike in Kanade, in sicer zato, ker se je v Angliji razširilo mnenje o 

uspešnosti tega pristopa. Dejavnosti, ki so izvedene ob upoštevanju tega 

pristopa, so načrtovane tako, da upoštevajo vidik OPP in imajo cilj prispevati k 

polni inkluziji OPP v druţbo (Murray in Sanderson, 2007). V Angliji se je razvoj 

tega pristopa začel leta 2001 v zdravstvu. Najprej se je navezoval bolj na odrasle 

in mlade predvsem v zdravstvu in socialnih sluţbah (kot paciente oz. stranke). V 

zadnjem času (od leta 2010, še bolj pa po letu 2014) pa se uporaba tega pristopa 

širi tudi na izobraţevanje, kjer sedaj postopoma pristop uporabljajo tudi za mlajše 

učence (Corrigan, 2014). Pristop predlaga ţe Pravilnik o posebnih potrebah iz 

leta 2001 (Special educational needs code of practice, 2001), novi Pravilnik o 

posebnih potrebah iz leta 2014 pa določa, da je potrebno zagotoviti, da je EHC 

načrt ustvarjen skupaj z učencem in/ali njegovimi starši (Special educational 

needs and disability code of practice, 2015). 

 

 

2.6.2 Postopni pristop 

 

Šola mora po končanem postopku usmerjanja in vpisu OPP v šolski seznam 

OPP v skladu s pravili Postopnega pristopa narediti vse, da odstrani ovire za 

učenje in vzpostavi učinkovito in primerno specialno in izobraţevalno obravnavo 

za učenca. Pristop se začne ţe na ravni celotne šole. Učitelji namreč neprestano 

ocenjujejo, načrtujejo, izvajajo (implementirajo) in vrednotijo svoj pristop k 

poučevanju vseh učencev. V primeru, da obstaja moţnost, da ima učenec 

posebne potrebe, postane ta kroţni proces veliko bolj individualiziran. V tej spirali 

podpore postaja pristop vedno bolj usmerjen na osebo. Vedno več je potrebnih 

preveritev in strokovnega znanja, da lahko ustvarimo obravnavo, ki bo učencu 

omogočila dostop do izobrazbe kljub posebnim potrebam (SEN Support and the 

Graduated Approach, 2014). Podpora OPP naj bi izhajala iz kroţnega procesa 

imenovanega Postopni pristop s štirimi deli: ocena (v smislu ugotavljanja 

začetnega stanja), načrt, izvedba in vrednotenje, in sicer (SEN Support and the 

Graduated Approach, 2014): 

 Ocenjevanje – ta faza se začne ţe na ravni šole. Večina šol ima vsako 

ocenjevalno obdobje redne sestanke, na katerih strokovni delavci pregledajo 

rezultate vseh učencev in ugotovijo, kateri učenci ne dosegajo pričakovanega 

napredka. Za vse, ki ne dosegajo pričakovanih rezultatov, poskušajo s 

poglobljeno analizo ugotoviti, kaj jim onemogoča napredek, in podajo 

predloge, ki bi lahko zagotovili, da učenec spet nadoknadi zaostanek za 

svojimi sošolci. Pri ocenjevanju OPP morata razredni učitelj in KPP 

sodelovati, da pridobita čim bolj jasno oceno posebnih potreb učenca. Brez 

jasno strukturiranega pristopa k identifikaciji se pogosto zgodi, da so podatki 

nepopolni. Učitelj skozi ocenjevanje vedno bolj razume posebne potrebe 

učencev. 
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 Načrtovanje – učitelj mora ugotoviti, kateri pristopi poučevanja so pri 

posameznih učencih najbolj uspešni. Na učinkovitost te faze ima bistven vpliv 

dobro izvedena faza ocenjevanja. 

 Izvedba – v tej fazi učitelj vedno bolj razume sistem podpore in se zaveda, 

kako poteka. Ugotavlja, kakšna podpora je najboljša za posameznega 

učenca, zato ima moţnost sproti prilagajati sistem podpore, pri čemer ga 

podpira KPP. Učitelj mora poskrbeti, da se na vsakodnevni ravni pogovarja z 

asistenti o moţnih prilagoditvah poučevanja za učence. Tem naj bi zagotovili 

informacije in podporo, ki jo potrebujejo za to, da lahko sodelujejo pri 

odločitvah o njihovih pravicah in dolţnostih, da bodo lahko kasneje bolj 

vključeni v načrtovanje svojega ţivljenja. Učitelji morajo poskusiti poučevati 

tako, da se učenci zavedajo, kako se najlaţje učijo.  

 Vrednotenje – v tej fazi učitelj ugotavlja, kateri pristopi omogočajo najboljše 

rezultate. Učitelji naj ne bi čakali na uraden sestanek, kjer bo izvedena 

preverba, ampak naj bi ves čas preverjali svoje delo, s čimer lahko ţe sproti 

preverjajo in izboljšajo svoj pristop k poučevanju in obravnavi. 

 

 

2.6.3 Tristopenjski model poučevanja in podpore 

 

Od šol se pričakuje, da zagotovijo, da se uporabljajo inkluzivne strategije, katerih 

del je model imenovan »tristopenjski model poučevanja in podpore« (slika št. 1), 

ki se uporablja kot vodilo pedagoškim delavcem pri razvoju obravnave oz. 

načrtovanju prilagoditev za skupine, ki ne dosegajo ţelenih standardov (The 

National Strategies, 2008). Kot ţe samo ime pove, se podpora glede na potrebe 

učencev oz. OPP izvaja v treh stopnjah, in sicer (Office for Standards in 

Education, 2009): 

 Stopnja 1 – je namenjena vsem otrokom, bistvo je v zagotavljanju 

kakovostnega in inkluzivnega poučevanja za vse otroke 

 Stopnja 2 – dodatni, časovno omejeni programi obravnave; ti programi se 

uporabljajo za tiste skupine otrok, za katere se predvideva, da jim bodo ti 

programi obravnav omogočili, da bodo po izvedenem programu bistveno 

izboljšali rezultate ali nadoknadili zaostanek 

 Stopnja 3 – ciljno usmerjeni programi obravnav za otroke, ki potrebujejo bolj 

individualizirane oblike pomoči; te obravnave so pripravljene na podlagi 

ugotovitev o posebnih potrebah za določenega otroka 

 

Za veliko večino učencev za uspešno napredovanje zadostuje, da pedagoški 

delavci v razredu izvajajo kakovostno poučevanje (prva stopnja). Določeni učenci 

pa (občasno) niso uspešni, kljub temu da učitelji izvajajo diferenciacijo. Ob pojavu 

teţav je pri teh učencih potrebno izvesti dodatne obravnave v skupinah ali 

individualno, s čimer jim omogočimo, da nadoknadijo zaostanek in napredujejo, 

kar je nujno potrebno zato, da v nadaljevanju lahko samostojno razvijejo svoje 
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sposobnosti. Obravnave so ključna sestavina prilagajanja učenja posamezniku 

(Department for children, schools and families, 2008). 

 

Dodatni, časovno omejeni programi podpore in obravnave so pogosto uporabljeni 

v šolah (druga stopnja). Obravnave so sestavljene tako, da se osredotočajo na 

učenca glede na trenutne potrebe, kar učencu omogoča pospešen napredek in 

utrditev znanja. Nujno je, da te obravnave pomagajo učencem pridobljeno znanje 

uporabiti tudi v razredu med poukom, saj je s tem zagotovljeno, da se napredek 

ohrani. Obravnava je najbolj uspešna, ko je usklajena s poučevanjem v razredu 

(Department for children, schools and families, 2008). 

 

Slika št. 1: Tristopenjski model poučevanja in podpore 

           
Vir: Department for Education and skills, 2005, str. 52 

 

Ne glede na to, da so takšne časovno omejene in na določeno snov usmerjene 

obravnave učinkovite za veliko učencev, ostane še nekaj učencev, ki bodo kljub 

kakovostni diferenciaciji in obravnavam na ravni druge stopnje potrebovali 

nadaljnjo podporo, ki je ni moţno izvesti na ravni celega razreda ali manjših 

skupin. Brez individualnega pristopa (tretja stopnja) je malo verjetno, da bodo ti 

učenci dosegli napredek, ki ga glede na svoje sposobnosti zmorejo. Pri podpori 

učenca, ki ima za cilj ponovno doseganje pričakovanega nivoja znanja, so lahko 

zelo učinkovite intenzivne individualizirane obravnave s ciljem pridobiti veščine in 

znanja, ki se jih učijo pri pouku. Za čim večji uspeh je nujno povezati znanje 

pridobljeno pri obravnavah z delom v učilnicah. Takšen prenos znanja učencem 

omogoča, da so vedno bolj samostojni pri učenju ne glede na predmet in 

obravnavano temo. Individualne obravnave in individualizirano poučevanje sta 

dodatek k pouku in pouka nikoli ne moreta nadomestiti (Department for children, 

schools and families, 2008). 
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Skupinske ali individualne obravnave, ki so organizirane pravočasno in za 

ustrezne učence, omogočijo, da ti ne zaostanejo še bolj pri določenih predmetih. 

Razredni in predmetni učitelji so odgovorni za svoj strokovni razvoj. Prepoznati 

morajo znake, ki kaţejo na to, da ima oseba morda posebne potrebe, vedeti 

morajo, kje lahko dobijo informacije, ki jim bodo prišle prav pri zaznavanju 

učencev, ki potrebujejo obravnavo (Department for children, schools and families, 

2008). 

 

 

2.6.4 Skupina okoli otroka 

 

Dokument vlade Zelena knjiga »Vsak otrok šteje« je prvi odraţal zahtevo za 

vzpostavitev »Skupine okoli otroka« (Cheminais, 2009). Dokument namreč 

predvideva zagotavljanje bolj strnjenih storitev, nove načine dela in velike 

spremembe za zaposlene, ki delajo znotraj oţje skupine strokovnjakov, ki učencu 

zagotavljajo podporo. Enostavna in učinkovita komunikacija med organizacijami 

in strokovnjaki je nujen temelj za dobro sodelovanje (Government UK, 2003). 

 

»Skupina okoli otroka« je multidisciplinarna skupina, ustanovljena za vsak 

posamezen primer, v skupini so različni strokovnjaki, ki sodelujejo z namenom 

podpore otroku, mladostniku ali druţini. »Skupina okoli otroka« je usposobljena 

za izvajanje dobre poučevalne prakse ob skupnem delovanju celotne skupine, 

izmenjavi informacij in zgodnjem posredovanju. »Skupina okoli otroka« je model 

zagotavljanja storitev, ki ima naslednje značilnosti (Department for Education, 

2012b): 

 enotni okvir ocenjevanja predstavlja celostni postopek ocene dodatnih 

potreb učenca, ki ga izvedejo strokovnjaki, ki delajo z otrokom ob prvih 

znakih teţjega delovanja na isti ravni kot vrstniki,  

 otrok, mladostnik ali druţina so v središču procesa, 

 prilagodljivost, ki vključuje zamenjave oz. dodajanje strokovnjakov, če se 

potrebe spremenijo, 

 usklajevanje storitev, ki se izvajajo za otroka, 

 cilj je prilagoditev poučevanja potrebam otroka, 

 redni sestanki, na katere so vabljeni otrok, mladostnik in/ali druţina. 
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3 SISTEM PODPORE INKLUZIVNEGA IZOBRAŢEVANJA 
 

Spodbujanje razvoja inkluzivne prakse na šolah je bolj uspešno, kadar je del 

širšega programa sprememb (taktike, strategije). Razvoj inkluzije v šoli je 

potrebno gledati v povezavi z razvojem širše skupnosti, kar pripomore k 

pospešenemu razvoju inkluzije v šolah na območju te širše skupnosti (Ainscow, 

2005). 

 

Slika št. 2: Vzvodi za spodbujanje napredka inkluzivnega poučevanja 

 
Vir: Ainscow, 2005, str. 8 

 

Ainscow (2005) izpostavi, da so za razvoj inkluzivnega poučevanja 

najpomembnejše aktivnosti s ciljem razvoja šole, napačno bi bilo zgolj vključiti 

OPP v ţe obstoječi sistem. Razvoj inkluzivne prakse je kompleksen proces, saj 

se neprestano spreminja (slika št. 2). 

 

E. K. Kennedy (2015) kot ključno osebo pri učenju in poučevanju OPP izpostavi 

tudi KPP, tako pri delu neposredno z učenci in z druţinami učencev kot tudi 

posredno preko zaposlenih, ki delajo s tem otrokom. 

 

Pri učinkovitosti delovanja celotnega šolskega tima ter izboljšanju učinkovitosti 

osebja, ki nima iste izobrazbe kot učitelj (tu so mišljeni predvsem asistenti), je 

pomembno, da se zaposleni ves čas pogovarjajo med sabo (Kennedy, 2015).  
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Za uspešen razvoj inkluzije morajo biti izpolnjeni pogoji, ki ji lahko razdelimo na tri 

področja (European Agency for Development in Special Needs Education, 2005): 

A. v povezavi z ravnanjem učitelja: 

a. odnos – ali učitelj OPP razume kot svojo odgovornost in naredi vse, 

da se bodo počutile sprejete, ali poskuša odgovornost za njih 

prevaliti na koga drugega 

b. ustvarjanje občutka pripadnosti za vse učence – izgradnja 

samozavesti, dosledna uporaba vključujočega izraţanja 

c. uvajanje primernih pedagoških praks in časa za refleksijo – pri tem 

je potrebno izpostaviti pomen izobraţevanj, npr. o učnih in 

vedenjskih teţavah, da učitelji vedo, kako ukrepati, ko se pojavijo 

B. v povezavi z ravnanjem vseh zaposlenih na šoli: 

a. uvedba usklajenega delovanja celotnega šolskega tima (ang. whole 

school approach) 

b. zagotavljanje prilagodljive podpore OPP (pomoč OPP v razredu, 

kjer OPP ni potrebno zapuščati razreda, da bi dobile pomoč, 

specialni pedagog ali drug strokovnjak pa lahko hkrati pomaga tudi 

drugim učencem in podpira učitelja pri njegovem delu, kot tudi v 

problematičnih situacijah, oba istočasno tudi pridobivata dodatno 

znanje 

c. razvoj pozitivne vodstvene in organizacijske klime v šoli – veščine 

vodenja, strokovnost in empatija 

C. zunanji pogoji 

a. jasna in inkluzivno usmerjena zakonodaja 

b. fleksibilno financiranje – šola odloča o tem, kako razporediti 

razpoloţljiva sredstva 

c. vodenje na ravni skupnosti je vizionarsko, uvaja programe razvoja 

inkluzije in programe, ki skrbijo za izboljšanje pogojev za OPP 

d. sodelovanje na ravni skupnosti – dobro sodelovanje med 

strokovnjaki (specialnimi pedagogi, psihologi, socialno sluţbo, 

lokalnimi organi in drugimi strokovnjaki) 

 

 

3.1  Podpora okolja 

 

V tem podpoglavju je izmed zunanjih pogojev glede na temo magistrskega dela 

poudarek na sodelovanju na ravni skupnosti – podpori okolja. V okviru podpore 

okolja me je zanimala predvsem vloga lokalnih organov in zunanjih agencij ter 

povezovanje med šolami in druga povezovanja za podporo OPP.  
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3.1.1 Lokalni organi 

 

Pomembno vlogo pri podpiranju vodstva šole v njihovih prizadevanjih za 

povečanje sodelovanja pri poučevanju imajo lokalni organi. Lokalni organi so v 

Angliji organizirani po pokrajinah in skrbijo za javne sluţbe, med drugim za 

šolstvo. Vloga lokalnih organov ni v smislu vodenja procesa sprememb. Imajo 

širši vpogled v izkušnje šol, ki se nahajajo na območju tega lokalnega organa, 

zato je njihovo znanje s tega področja zelo uporabno, saj so se srečali z veliko 

različnimi situacijami in vedo, kakšni načini dela so uspešni. Od njih se zato 

pričakuje, da spremljajo in vrednotijo napredek šole in iščejo moţne načine za 

izkoristek sredstev in znanj, ki so na razpolago (Ainscow in West, 2006). M. Pye 

in L. Sayce (2014) sta poudarili pomen podpore s strani lokalne skupnosti pri 

razvoju dobrega sistema podpore OPP.  

 

V skladu z določili Zakona o otrocih in druţinah (Children and families act, 2014) 

so lokalni organi odgovorni za identifikacijo in usmerjanje OPP na njihovem 

področju, šole pa jim morajo posredovati informacije o vseh učencih, ki imajo 

morda posebne potrebe. Zagotoviti morajo, da dobijo OPP podporo, ki jim bo 

pomagala doseči najboljšo moţno izobrazbo in ostale doseţke (Children and 

families act, 2014). Lokalne oblasti morajo poskrbeti, da imajo OPP in starši 

informacije in podporo, ki jo potrebujejo, da so lahko vključeni v sprejemanje 

odločitev (Special educational needs and disability code of practice, 2015). 

Lokalne oblasti morajo javno objaviti, kakšna podpora in storitve so na voljo na 

njihovem območju za OPP (Children and families act, 2014). 

 

Lokalni organi so zadolţeni za izdajanje EHC načrtov. V pokrajini Devon je šola 

Zelena livada, v kateri je bila opravljena raziskava (ime je spremenjeno). Ta 

dokument se imenuje DAF 2b (DAF 2b je eden od dokumentov v enotnem 

sistemu usmerjanja v pokrajini Devon, kratica DAF pomeni Devon Assesment 

framework – v nadaljevanju DAF). Ostale dokumente, ki se izdajajo v enotnem 

postopku usmerjanja, običajno izdajajo šole, zato so bolj podrobno opisani v 

podpoglavju magistrskega dela 3.2 (Devon safeguarding children board, 2013). 

 

Lokalne oblasti morajo (Devon County Council, b.d.): 

 zagotoviti primernost obravnave OPP in jo preverjati enkrat letno 

 objaviti informacije o financiranju in obravnavi OPP 

 nadzorovati napredek OPP 

 omogočiti dostop do informacij, podpore, nasvetov in smernic staršem 

OPP 

 objaviti glavne informacije o ponudbi, ki je na voljo za otroke in 

mladostnike od rojstva do 25. leta starosti na njihovem območju 

 imeti v naprej pripravljene postopke usmerjanja OPP in izvedbe postopkov 

usmerjanja ter izvajati obnavljanja in preverjanja odločb in EHC načrtov 
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Učencem z zdravstvenimi teţavami morajo lokalni organi zagotoviti podporo, ki 

jim bo omogočala enake moţnosti kot vsem ostalim učencem (Special 

educational needs and disability code of practice, 2015).  

Croll in Moses (2000) sta preučevala dejavnike, ki vplivajo na to, kako uspešno 

se inkluzivna praksa razvija na določenem območju. Ugotovila sta, da lokalni 

organi lahko vplivajo na razvoj inkluzivne prakse, vendar le pod pogojem, da so 

njihovi uradniki zelo zavzeti in predani temu cilju. Prav tako imajo velik vpliv 

okoliščine. V ugodnih okoliščinah lahko na večji napredek inkluzivne prakse 

vplivajo celo manj zavzeti uradniki, v neugodnih okoliščinah pa bodo teţko 

prispevali k izboljšanju inkluzivne prakse tudi najbolj zavzeti uradniki lokalnih 

organov. Uradniki lokalnih organov, ki verjamejo v pozitiven vpliv inkluzivne 

prakse, imajo nanjo veliko boljši vpliv kot tisti uradniki, ki za to niso pripravljeni 

veliko storiti, čeprav imajo neko splošno ţeljo po inkluziji.  

 

Lokalni organi se morajo truditi za vzpostavitev učinkovitega partnerstva med 

sektorji, ki so odgovorni za podporo OPP. V primerih, ko to izboljša obravnavo 

OPP, morajo lokalni organi poskrbeti, da je obravnava vzgoje in izobraţevanja 

povezana z obravnavo s področja zdravstva in s področja socialnega dela – 

koraki, ki jih predlaga Ministrstvo, so predstavljeni na sliki št. 3 (Special 

educational needs and disability code of practice, 2015). 

 

Slika št. 3: Vzpostavitev partnerstva med sektorji, ki so odgovorni za podporo OPP 

 
Vir: Special educational needs and disability code of practice, 0-25 years, 2015, str. 41 
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Vzvodi, ki lahko pomagajo lokalnim organom, da postanejo bolj inkluzivni 

(Ainscow in Tweddle, 2003): 

 definicija – jasen dogovor, kaj je mišljeno pod izrazom inkluzija 

 vodstvo – jasna vizija, ki je določena na vodstvenem nivoju 

 odnosi – pozitivno naravnani in osredotočeni na rešitve, predani odkrivanju 

in odstranjevanju ovir za inkluzijo 

 pravila, načrtovanje in procesi – naj bodo jasno določeni in medsebojno 

povezani 

 vloge, odgovornosti in organizacija – naj bodo jasno določeni in 

medsebojno povezani  

 financiranje – primeren model financiranja za podporo inkluziji 

 podpora in izziv – kako lokalni organi podpirajo in spodbujajo šole pri 

inkluziji 

 odzivanje na različnost – povezava z ostalimi področji socialne 

izključenosti 

 usmerjena obravnava – ujemanje med obravnavo in potrebo, saj takšna 

obravnava izboljšuje inkluzijo 

 sodelovanje – lokalne oblasti in šole so povezane (sodelujejo med sabo) 

 zbiranje podatkov – uporaba pri preverjanju napredka do bolj inkluzivne 

prakse 

 izobraţevanje in razvoj zaposlenih –na voljo so izobraţevanja in moţnost 

kariernega razvoja za vsakega zaposlenega 

 

Šolska inšpekcija OFSTED je leta 2002 v svojem poročilu ocenila, da so 

strategije, ki jih imajo lokalni organi za podpore OPP, večinoma neustrezne. Očita 

jim tudi slab nadzor nad šolami, neodločno in nejasno komunikacijo s šolami, 

nezmoţnost doseganja konsenza med deleţniki in pomanjkanje vizije (Office for 

standards in education, 2002). Šolska inšpekcija OFSTED precenjuje vpliv, ki ga 

imajo lokalni organi v šolah, saj so šole čedalje bolj neodvisne (Gray, 2009). 

 

Lokalni organi cenijo izmenjavo informacij in podporo drugih lokalnih organov, 

vendar je prenos dobrih praks pogosto omejen z različnimi okoliščinami, ki so 

prisotne na različnih območjih (Ainscow, Booth in Dyson, 2006). 

 

 

3.1.2 Zunanje agencije za podporo OPP 

 

Strokovnjake zunanjih agencij, ki nudijo podporo OPP, razdelimo v 4 skupine: 

izobraţevalni sektor, zdravstveni sektor, sektor za socialno delo in prostovoljne 

organizacije. Število strokovnjakov, ki so vključeni v obravnavo OPP, se običajno 

povečuje sorazmerno s teţavnostjo posebnih potreb OPP. Sluţbo za podporo 

OPP razdelimo na tim in mreţo (sodelujočih strokovnjakov). Tim se nanaša na 

pedagoške delavce, ki so v neposrednem stiku z OPP. Mreţa zajema 

strokovnjake, ki oţjemu timu svetujejo ter z OPP izvajajo kratke časovno 
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omejene obravnave. Podpora OPP je pogosto razdrobljena. Vsak strokovnjak se 

osredotoči na točno določeno teţavo OPP, saj je to za njega najlaţje, ker je za to 

področje direktno odgovoren. Ob tako razdrobljenem pogledu je povsem moţno, 

da s posamezno OPP strokovnjaki delajo na povsem različen in celo nasprotujoč 

si način (Lacey, 2001).  

 

N. Farmakopoulou (2002) opiše rezultate raziskave na področju sodelovanja med 

strokovnjaki in agencijami (sluţbami podpore) na področju izobraţevanja in 

socialnega dela. Hudson (1987, v Farmakopoulou, 2002) meni, da je potrebno ob 

preučevanju odnosov med organizacijami preučiti tudi kontekst, v katerem je ta 

odnos, in dejavnike, ki se pojavljajo znotraj organizacij in vplivajo na odnos. 

Načeloma so vse agencije podvrţene obveznemu sodelovanju, saj jih k temu 

veţejo navodila njihovih ustanoviteljev. Identificirali so tri dejavnike, ki zavirajo 

izboljšanje kakovosti odnosov med organizacijami, in sicer strukturne razlike, 

premalo skupnih izobraţevanj in pomanjkanje človeških in materialnih virov. 

Sodelovanje med pedagoškimi delavci in zaposlenimi v zunanjih agencijah 

odraţa značilnosti naslednjih modelov (Farmakopoulou, 2002): 

 modela druţbene izmenjave – človeški odnosi in vedenje imajo temelje v 

medsebojni izmenjavi; v vsakem odnosu ljudje tehtajo tveganja in koristi 

 model soodvisnosti virov in moči (viri pomenijo moč), kjer sodelovanje 

nastane, ker si ena organizacija ţeli vire, ki jih lahko ponudi druga 

organizacija 

 in politično ekonomsko model, ki je pogosto mišljen kot dodatek modelu 

soodvisnosti virov in moči; gre za ekonomske zakonitosti, povezane s 

koristmi, vrednostjo, delom itd. 

 

 

3.1.3 Povezovanje med šolami in druga povezovanja za podporo OPP 

 

Ainscow in West (2006) razlikujeta 4 stopnje sodelovanja, ki se razvijejo znotraj 

mreţe šol: 

- srečevanje – gre za tradicionalni vzorec, kjer se predstavniki šol občasno 

srečajo, vendar si ne izmenjujejo znanja in virov, 

- sodelovanje – iz sodelovanja na sestankih in dejavnostih v okviru lokalne 

skupnosti se razvijejo nekoliko tesnejše vezi, na podlagi katerih pride do 

naključnih izmenjav znanja in virov, 

- zavezništvo – vključuje šole, ki sodelujejo z namenom rešitve določenih 

problemov in izzivov. Takšno sodelovanje po svoji naravi zahteva 

izmenjavo znanja in virov, vendar so te izmenjave vezane na določene 

cilje in te izmenjave niso stalne oz. trajne. Prihaja do določenih priloţnosti 

za ustvarjanje novega znanja, vendar je soustvarjanje manj pogosto, ker 

takšno zavezništvo pogosto temelji na močnejših in šibkejših partnerjih, 

- kolegialnost – vključuje širše in dolgotrajnejše odnose med šolami in 

učitelji, v katerih je prepoznana soodvisnost in do določene stopnje delitev 
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odgovornosti za napredek drug drugega. Ta oblika sodelovanja vodi v 

zdruţevanje obstoječega znanja in virov in v določenih primerih tudi do 

skupnega ustvarjanja novega znanja, ki bo uporabno za vse. Na ta način 

kolegialnost zagotavlja mreţo z dogovorjenimi skupnimi vrednotami, v 

kateri se lahko izgrajuje druţbeni kapital. 

 

Ovire za inkluzijo se zmanjšujejo z aktivnim sodelovanjem med organizacijami, ki 

sprejemajo pravila, pedagoškim osebjem in ostalimi deleţniki, med drugim z 

aktivno vključitvijo članov lokalne skupnosti, kot na primer političnih in verskih 

voditeljev, uradnikov lokalnih izobraţevalnih organov in medijev (UNESCO, 

2009).  

 

V preteklosti so bila društva za podporo OPP vodena s strani prostovoljcev, med 

katerimi je bilo tudi veliko OPP. V zadnjih letih se ta društva zdruţujejo, v njihovo 

vodenje pa se vedno bolj vključuje politika. Kot posledica tega je oslabelo prej 

močno in vplivno gibanje OPP, ki so se preko društev borile za svoje pravice 

(Oliver in Barnes, 2006). 

 

 

3.2  Podpora na ravni šole 

 

Vsaka šola mora oblikovati politiko, sistem in odnos njihove šole do učencev s 

posebnimi potrebami (način dela skupaj z zapisanimi odgovornimi osebami). 

Obravnava OPP se dotika celotnega šolskega tima. Pri tem imajo pomembno 

vlogo tudi svet šole, ravnatelj, KPP in ostali člani in zaposleni na šoli (Cowne, 

1998). Naloga sveta šole je, da imenuje KPP, ki mora opraviti izobraţevanje za 

KPP. Med pogoji za to delovno mesto je med drugim tudi ta, da je lahko na to 

delovno mesto imenovan le učitelj (Special educational needs and disability code 

of practice, 2015). 

 

Način, na katerega zaposleni sodelujejo, da bi dosegli skupen cilj – trajen razvoj 

šole, je bistven glede na nasprotujoče pritiske, ki jih zaposleni doţivljajo. Hkratne 

zahteve po inkluziji na eni strani in dvigu doseţkov na drugi strani, ki so jih 

zaposleni deleţni tako znotraj kot zunaj šole, predstavljajo teţak izziv za 

zaposlene, ki povzroča motnje in občutke dvoumnosti. Nekateri ravnatelji so 

uspeli zmanjšati te probleme tako, da so se z zaposlenimi dogovorili o načinu 

dela, zaradi česar zaposleni bolje sodelujejo, saj je vsaj na ravni šole jasno, kaj 

ţelijo doseči (Ainscow, Booth, Dyson, Farrell idr., 2006). 

 

Med organizacijskimi dejavniki, ki spodbujajo razvoj inkluzivne prakse, Ainscow 

(1999) izpostavi pomen ustrezno porazdeljenega vodstva in moči, dobre 

povezanosti in sodelovanja med pedagoškim kadrom in učenci, skupno 

načrtovanje, stalno naravnanost k razvoju boljših strategij za OPP; vse našteto 
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spodbuja sodelovanje in konstruktivno reševanje problemov med zaposlenimi ter 

bolj inkluzivno odzivanje na različnost.  

 

Za uspešno uvedbo inkluzivnega izobraţevanja ni dovolj spremeniti le mišljenje, 

potrebno je spremeniti tudi način dela (Ainscow, 2003, v Kavkler, 2008). 

 

Šole, ki so uspešne pri vključevanju OPP, spremljajo in vrednotijo doseţke in 

sposobnosti vseh učencev s strateškim pristopom, ki šoli pomaga pri odkrivanju 

in izboljšanju rezultatov učencev, ki napredujejo počasneje kot njihovi vrstniki. V 

šolah, kjer je inkluzija zelo uspešna, način sledenja in spremljanja OPP v redkih 

primerih odstopa od načina, ki je uporaben za večinsko populacijo. Kljub temu je 

pri teţjih posebnih potrebah potreben bolj individualen pristop, a hkrati uporaba 

splošnih načel kakovostnega poučevanja, ki se uporabljajo za vse učence (The 

National Strategies, 2008). 

 

Ainscow (1999) pojasni, da imajo šole, ki uspešno uvajajo inkluzivno prakso, 

večinoma v naprej pripravljene dogovore in postopke v primeru nepričakovanih 

dogodkov. Na tak način spodbujajo učitelje pri uvajanju njihovih idej in načinov 

dela in hkrati bistveno zmanjšajo tveganje, da bi učitelji v teţavnih okoliščinah 

ravnali neustrezno. Šole, ki so bile uspešne pri razvoju inkluzivne pedagogike, so 

si prizadevale ustvariti pogoje, v katerih bi si učitelji upali spremeniti in prilagoditi 

svoj način dela glede na trenutne okoliščine. Ainscow (1999) oblikuje šest 

pogojev, ki bi lahko vplivali na razvoj inkluzivne prakse v šolah: 

 učinkovito vodstvo na vseh ravneh šole, ne samo s strani ravnatelja, 

 sodelovanje osebja šole, učencev in skupnosti pri odločanju in pri 

določanju šolskih pravil, 

 zaveza k sodelovanju pri načrtovanju,  

 usklajevanje strategij, še posebno v povezavi z razporejanjem časa, 

 zavedanje pomena in pozitivnega vpliva analize in refleksije na razvoj 

pedagoške prakse, 

 pri izobraţevanju zaposlenih se šola osredotoči na izobraţevanja, ki bodo 

prispevala k izboljšanju poučevanja v razredu. 

 

Poučevanje učiteljev na visoki ravni, izpopolnjevanje šolske politike na področju 

OPP in vodstvo, ki je pozitivno naravnano do obravnave OPP, so dejavniki, ki 

sodeč po rezultatih raziskave spodbujajo napredek izobraţevalne ustanove 

(Davies, Garner in Lee, 1998). 

 

Pogoji, da bi večinska šola lahko vključila čim več OPP, so naslednji (Hornby, 

2015): 

 učitelji morajo pridobiti znanje o različnih vrstah posebnih potreb in biti 

sposobni uporabljati strategije, po katerih se OPP lahko uspešno učijo, 

 imajo vsi na šoli, ki delajo z OPP, visoka pričakovanja in cilje,  

 kakovostna izobraţevanja usmerjena na razvoj strokovnjakov v šoli, 
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 zagotovitev, da so sredstva uporabljena čim bolj učinkovito in fleksibilno, 

 imeti vodstveni tim namesto enega vodje in skupno odločanje, 

 uporaba dobrega sistema beleţenja učenčevega napredka in doseţkov, 

 učitelji morajo dobro sodelovati z vsemi, ki so vključeni v obravnavo 

učenca. 

 

Bistvena za učinkovito uporabo asistentov je jasnost vlog in odgovornosti. Vsi 

zaposleni morajo razumeti, kakšne so naloge asistenta, in asistent mora 

razumeti, kakšna je njegova vloga v šoli. Vodstvo šole, učitelji in asistenti morajo 

vedeti (Gerschel, 2005): 

 kaj bodo načrtovali, kakšne podatke bodo zbirali in kakšne povratne 

informacije bodo posredovali, o čem bodo potekali sestanki, kakšen bo 

prenos informacij, sodelovanje s starši in drugimi strokovnjaki, kakšne so 

moţnosti za izobraţevanje in preverjanje učinkovitosti, 

 kako, kdaj in kdo bo vključen v zgoraj naštetih procesih, 

 učitelj in asistent morata vedeti, kaj lahko pričakujeta drug od drugega v 

razredu in pri podpori OPP (npr. da se učitelji zavedajo, da ne morejo 

pričakovati, da bo asistent učil razred). 

 

Vsi zaposleni, ki so del sistema podpore za učenca, se morajo zavedati posebnih 

potreb otroka in poznati podporo, ki jo prejema. To je dobro tudi zato, da vsi pri 

poučevanju uporabljajo in upoštevajo iste učne strategije in pristope (SEN 

Support and the Graduated Approach, 2014).  

 

Ekins in Grimes (2009), ki sta poskušala rešiti temeljno vprašanje, kako šole s 

pomočjo inkluzije prilagajajo poučevanje potrebam OPP, poudarita pomen 

jasnega pristopa in razvoja celotne šole in predstavita model Inkluzija v praksi, ki 

povezuje različne sisteme in procese v jasen pristop celotne šole. Njun cilj je 

pomagati šolam postati bolj inkluzivne, kar dosegajo tudi tako, da razumejo 

pomen dobro urejene dokumentacije, v kateri zbirajo podatke, sledijo napredku 

učenca in na tej podlagi postavljajo cilje, ki predstavljajo izziv za učenca. Šola je 

najbolj uspešna pri inkluziji, ko vsi zaposleni razumejo pomen ocene lastnega 

dela in ta proces tudi izvajajo, tako za lastno delo kot tudi za oceno napredka 

šole, na tej podlagi pa načrtujejo nadaljnje delo in načrte tudi dosledno 

uresničujejo. Zgoraj opisani proces je predstavljen na sliki št. 4.  
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Slika št. 4: Prepoznavanje in odstranjevanje ovir za inkluzivno poučevanje 

 
Vir: Ekins in Grimes, 2009, str. 18 

 

Proces do uvedbe Inkluzije v praksi je sestavljen iz treh stopenj (Ekins in Grimes, 

2009): 

- na prvi stopnji so zaposleni odgovorni vsak za svojo nalogo, ne delajo 

timsko, se praktično ne pogovarjajo o vplivu, ki ga ima delo enega 

zaposlenega na delo drugih zaposlenih, nalogo jemljejo kot 

administrativno opravilo, ki bo zadostilo zahtevam, ki jih imajo do šole 

zunanje organizacije (Ekins in Grimes, 2009). 

- bistvo druge stopnje je kroţni proces (slika št. 5), preko katerega se 

poveţejo nekateri sistemi v šoli – faze tega procesa so naslednje (Gross in 

White, 2003): 

 sestavljanje šolskih pravil in vizije šole za OPP  

 samovrednotenje in strateške analize (pregled dosedanje 

uspešnosti, primerjava z drugimi, preverjanje sprememb v okolju, ki 

lahko vplivajo na šolo, načrtovanje potreb OPP)  

 načrtovanje in postavljanje ciljev (načrtovanje rezultatov pri podpori 

OPP za naslednje leto, načrtovanje korakov, ki so potrebni, da bi 

uresničili načrtovane rezultate) 

 izvedba, nadzor in vrednotenje, s poudarkom na nadzoru in 

vrednotenju izvedbe načrtov v razredih in vplivom na napredek 

otrok 
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V središču tega procesa je vodenje zaposlenih in skrb za njihov napredek, 

ki je stalen proces, ki pomaga zaposlenim ocenjevati njihovo lastno delo, 

pomaga jim tudi pri medsebojni pomoči med zaposlenimi in pomoči, ki jo 

dobijo iz virov zunaj organizacije, ter pri napredku zaposlenih. 

- doseţena tretja stopnja pomeni, da vsi zaposleni sodelujejo med sabo in 

so povezani tudi na stopnji vrednotenja celotnega procesa, ocenjevanje 

lastnega dela postane bolj pogosto in redno. Proces evalvacije postane 

del razredne in šolske prakse, s tem da učitelj prevzame bolj odgovorno in 

aktivno vlogo pri vseh delih procesa (v drugi stopnji so odgovorni člani 

vodstvenega tima) (Ekins in Grimes, 2009).  

 

Slika št. 5: Krog šolskega napredka 

 
Vir: Gross in White, 2003, str. 1 

 

Pokrajina Devon, kjer je šola Zelena livada, v kateri je bila izvedena raziskava, je 

izdala dokument z naslovom Podpora otrokom in mladini s posebnimi potrebami 

za večinske osnovne šole (Devon County Council, b.d.), v katerem so zapisane 

zadolţitve šol v zvezi z OPP:  

1. V zvezi s podporo vsem učencem mora šola in vodstvo šole: 

 zaposliti KPP, ki mora biti kvalificiran učitelj, povezan mora biti z vodstvom 

šole; v primeru, da šola nima zaposlenega KPP, mora te naloge opravljati 

ravnatelj 

 zagotoviti, da se poučevanje izvaja v skladu z določbami predpisov, ki so 

izdani za varovanje OPP  
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 imeti in izvajati načrt za premostitev ovir v skladu s predpisi, ki varujejo 

pravice invalidov  

 zagotoviti, da so Informacije o inkluzivnem poučevanju in podpori OPP, ki 

je na šoli, na voljo staršem 

 en član sveta šole mora spremljati podporo OPP na šoli 

 stalno obnavljati načrt za izboljšanje podpore OPP na šoli  

 zagotoviti inkluzivno usmerjenost šole in kurikuluma 

 vključiti čim več različnih strategij poučevanja in učnih priloţnosti 

 zagotoviti potrebno informacijsko komunikacijsko tehnologijo (v 

nadaljevanju IKT)  

 zagotoviti ciljno naravnanost šole in imeti sistem sledenja napredku 

2. Pri podpori OPP mora šola in vodstvo šole zagotoviti, da so izvedene vse 

zadolţitve pod točko 1., poleg tega pa mora imeti šola:  

A. vzpostavljeno sistematično ocenjevanje: 

 učnega okolja 

 sestavljanja razredov in skupin znotraj razredov 

 načinov poučevanja 

 učbenikov in ostalih učnih gradiv 

 fizičnih, senzoričnih in kognitivnih ovir za učence 

 socialnih in čustvenih potreb učencev in drugih pomembnih okoliščin 

B. zagotovljeno obravnavo, ki je dodatna in drugačna od tiste, ki je na voljo 

za vse učence, kot na primer: 

 individualne ali skupinske obravnave  

 povečana uporaba IKT  

 zaposleni sodelujejo s strokovnjaki znotraj šole in iz zunanjih agencij 

 bolj natančna načrtovanja, ki vključujejo nasvete strokovnjakov 

 individualizirani programi pri več kot enem področju kurikuluma  

 več podpore v razredu in podpore po manjših skupinah  

 prilagoditve okolja 

3. Pri podpori OPP z EHC načrtom (odločbo) mora šola in vodstvo šole 

zagotoviti, da so izvedene vse zadolţitve pod točkama 1. in 2., poleg tega pa 

mora šola zagotoviti:  

 zelo natančno načrtovanje in sledenje napredka učenca 

 individualizirane programe na več področjih kurikuluma in tudi 

področjih, ki niso povezana s kurikulumom, kot na primer vedenje, 

komunikacija, sodelovanje, dostopnost, osebna nega  

 dodatno skupinsko in individualno podporo tudi za področja, ki niso 

neposredno povezana s kurikulumom  

 organiziranje podpore, ki je določena v EHC načrtu (odločbi) 

 redni pregledi EHC načrta (odločbe) in oddaja poročila s priporočili in 

predlogi lokalnim oblastem  

 upoštevanje vseh drugih zahtev, kot so opredeljene v Pravilniku o 

posebnih potrebah 
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Šole izdajajo vse ostale dokumente, ki nastanejo v enotnem sistemu usmerjanja 

učencev in beleţenja tega procesa, razen dokumenta DAF 2b – EHC načrt, ki ga 

izdajajo lokalni organi. V osebni mapi učenca je najprej zapisano, kdo je 

predlagal usmeritev, sledi DAF 1 – informacije o druţini in prilagoditve, ki jih šola 

ţe izvaja v sklopu kakovostnega inkluzivnega poučevanja za vse učence (prva 

stopnja tristopenjskega modela), nato DAF 2a – to so zapisniki srečanj vseh 

vključenih v obravnavo OPP in dogovori iz srečanj, skupaj z načrtom izvedbe 

potrebnih aktivnosti in dogovorom o času in načinu ponovne preveritve stanja. V 

postopku bo imel učenec toliko DAF 2a poročil, kot je srečanj zanj (2-3 na leto, 

lahko tudi več, odvisno od tega, kakšne posebne potrebe ima učenec). V osebni 

mapi učenca so tudi vsa poročila zunanjih agencij, ki sodelujejo v procesu, kjer je 

zapisano tudi, kdaj je šola agencijo zaprosila za pomoč in od kdaj agencija 

sodeluje s šolo. Obstaja tudi DAF 3, ki predstavlja zahtevo za dodatna sredstva 

za OPP. Uporablja se tudi dokument DAF 4 – to je obrazec za prehod OPP, ki se 

uporablja ob prehodu OPP med izobraţevalnimi ustanovami ali v sluţbo (Devon 

safeguarding children board, 2013). 

 

 

3.2.1 Podpora vodstva šole 

 

Vodstveni tim ima skupaj z ravnateljem in svetom šole ključno vlogo pri 

ustvarjanju inkluzivnega okolja in spodbujanju visokega nivoja znanja (The 

National Strategies, 2008). Ainscow in A. Sandill (2010) poudarita pomen aktivne 

podpore vodstva šole pri prilagajanju izobraţevalnega sistema vrednotam 

inkluzije in doseganju trajnih sprememb na tem področju. Prizadevanja vodstva 

šole pri nalogah, kot so osmišljanje inkluzije, spodbujanje inkluzivne prakse v šoli 

ter izgradnja pozitivnih odnosov z organizacijami zunaj šole, lahko spodbudijo 

novo obliko prakse, ki je povezana z nenehno zavezanostjo k enakopravnosti, 

zagovorništvom OPP in socialno pravičnostjo (Riehl, 2000). 

 

V prispevku na Evropski konferenci o raziskavah v izobraţevanju v Edinburgu je 

v zvezi z vlogo vodstva šole navedeno (Blandford in Gibson, 2000, str. 1): 

 

»Ravnatelj in ostali člani vodstva šole vodijo, upravljajo in skrbijo za ustrezno 

vodenje evidenc in dokumentacije, skrbijo, da aktivnosti potekajo v skladu z 

načrti, usklajujejo postopanje v izrednih situacijah, sproţajo uvedbo novosti in 

spodbujajo povezovanje zaposlenih v skupinskem delu. Bolj natančno, osnovne 

funkcije šolskega vodstva so določanje šolskih pravil in usmeritev, upravljanje 

poučevanja, zaposlenih in sredstev. V praksi vodstvo šole ustvarja, vzdrţuje in 

razvija pogoje, ki omogočajo, da se izvaja učinkovito poučevanje.«   

 

Vodstvo šole ima pri vzpostavljanju pogojev za izboljšanje inkluzivne prakse tri 

naloge, in sicer spodbujanje pomembnosti sprejemanja različnosti, spodbujanje 
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inkluzivne prakse v šolah in izgradnja povezav med šolami in v skupnosti. Prva 

naloga je pomembnost sprejemanja različnosti – sprejemanje drugačnosti se ne 

bo izboljšalo, če bodo vodstveni delavci le razloţili, kakšno naj bo v šoli 

sprejemanje drugačnosti, in pričakovali, da bodo zaposleni delovali v skladu s 

pomenom, ki ga je predlagalo vodstvo. Dobro vodstvo izkoristi priloţnosti, kadar 

ima nagovore pred vsemi zaposlenimi, z namenom ustvarjanja vzdušja za boljše 

sprejemanje drugačnosti. Ustvarjanje mnenja oz. prepričanj pri zaposlenih je 

osnovno gibalo razvoja vsake organizacije. Šole poosebljajo zapleten sistem 

razumevanj, prepričanj in vrednot, katerih ustreznost se vrednoti skozi ugotovitev, 

ali te vrednote javnost sprejema, ta razumevanja, prepričanja in vrednote pa so 

vgrajene v šolsko prakso, sestavo in kulturo. Dejanske organizacijske 

spremembe se ne uvedejo s tehničnimi spremembami poteka postopkov in 

strukture obravnave, temveč šele takrat, ko se osebe znotraj in zunaj šole 

dejansko dogovorijo, kaj spremembe pomenijo, in doseţejo dogovor o dejanski 

uvedbi sprememb. Tukaj je vloga vodstva ključna, saj imajo kot vodstveni delavci 

pogosto boljšo moţnost vpliva na razumevanje zaposlenih kot drugi. Druga 

naloga je spodbujanje inkluzivne prakse v šolah – vodstveni delavci pomagajo 

ustvariti pogoje in prakse v šoli, ki omogočajo vključitev OPP. To dosegajo na 

dva načina – s spodbujanjem oblik poučevanja in učenja, ki omogočajo uspešno 

učenje OPP, in z oblikovanjem šolske klime, ki sprejema in podpira drugačnost 

(Riehl, 2000). Tretja naloga je izgradnja povezav med šolami in v skupnosti – 

učinkoviti vodstveni delavci so sposobni vzpostaviti takšne odnose z ostalimi 

šolami in s skupnostjo, da bo šola lahko izkoristila vire, ki jih ponujajo ostale 

organizacije, ter znajo na drugi strani ločiti učence (in šolo) od negativnih vplivov 

drugih organizacij in včasih celo skupnosti (Englert, 1993). Model vodenja, ki 

spodbuja napredek, je predstavljen v sliki št. 6. 

 

Šola lahko zagotovi potrebne (kadrovske) vire za inkluzivno poučevanje s 

povečanjem časa, ki ga imajo učitelji na voljo, ali s skrbjo za izboljšanje 

strokovnega znanja učiteljev. Zelo pomembno je tudi razporejanje danih 

(kadrovskih) virov med učence v razredu, kar je naloga učitelja (European 

Agency for Development in Special Needs Education, 2001). 

 

B. Cole (2005b) ugotavlja, da etično stališče šole in osebne vrednote ravnatelja 

neposredno vplivajo na poloţaj, delo in moč (vpliv) KPP pri njegovih 

prizadevanjih za podporo inkluzivne prakse na šoli. KPP ugotavljajo, da za 

opravljanje svojih zadolţitev potrebujejo več časa, vpliva, vodstvene moči in 

finančnih sredstev. Ne glede na to, kako izkušen je učitelj imenovan za KPP, bo 

brez podpore vodstvenega tima in ravnatelja zelo teţko uspešno opravljal svoje 

naloge (Cole, 2005b).  
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Slika št. 6: Model vodenja, ki spodbuja napredek 

 
Vir: B. Alimo-Metcalfe in J. Alban-Metcalfe, 2008, str. 12  

 

 

3.2.2 Podpora koordinatorja za posebne potrebe 

 

Pravilnik o posebnih potrebah iz leta 2014 določa za KPP številne naloge in 

odgovornosti, kot na primer (Special educational needs and disability code of 

practice, 2015): 

 skrbi za upoštevanje vseh predpisov o obravnavi OPP 

 vodi svoje sodelavce, predvsem asistente, ki jim tudi pomaga vzpostaviti 

ustrezen odnos z učitelji in skrbi, da so asistenti upoštevani kot del ekipe 

 poskrbi, da asistenti razumejo, kakšna je njihova vloga in njihove 

odgovornosti 

 poskuša zagotoviti asistentom in učiteljem dovolj časa za skupno 

načrtovanje 

 zagotavlja informacije o razpoloţljivih virih 

 skrbi, da je asistentom na voljo moţnost za poklicni razvoj in ustrezno 

izobraţevanje 

 koordinira obravnave za vse OPP 

 sodeluje z zunanjimi izvajalci (npr. psiholog, fizioterapevt in logoped) 

 sodeluje s strokovnjaki pri zagotavljanju kakovostnega poučevanja in 

določanju ustrezne podpore ter pri zagotavljanju podpore druţini 



41 

 sodeluje s starši 

 

KPP je odgovoren za vodenje asistentov, vendar je uspešno vodenje asistentov 

odvisno tudi od uspešne in učinkovite organizacije znotraj šole, z jasno 

določenimi vlogami in odgovornostmi asistentov ter njihovih nadrejenih, vključno 

s KPP in učitelji, s katerimi asistent dela (Gerschel, 2005). 

 

Vloga KPP je nejasno opredeljena tako v zakonodaji kot tudi v strokovni literaturi. 

Zahteve, ki so bile leta 1994 zapisane v Salamanški izjavi, kot na primer 

poudarek pomena pristopa, pri katerem je podpora osredotočena na otroka, so 

vodile do velikih sprememb v vlogi KPP. Pravilnik o posebnih potrebah iz leta 

1994 je bil prvi predpis, ki se je sistematično ukvarjal z obravnavami posebnih 

potreb, določil je tudi obveznost vseh šol, da imajo imenovano osebo, ki je KPP. 

Po uveljavitvi tega predpisa se je zelo povečala pomembnost ustreznega 

poučevanja OPP (Rosen-Webb, 2011), prav tako pa so se v teh dveh desetletjih 

zelo povečale odgovornosti KPP, močno pa se je povečala tudi količina in obseg 

njegovega dela. V veliko osnovnih šolah je eden od učiteljev ţe pred uvedbo 

določb Pravilnika o posebnih potrebah iz leta 1994 koordiniral obravnavo OPP v 

tej šoli (Mackenzie, 2007). Pravilnik o posebnih potrebah iz leta 2001 je postavil 

podlago za boljšo strukturo in praktične smernice za to, kako izvesti postopek 

usmerjanja, pisanja potrebne dokumentacije, izvesti dodeljene obravnave in nato 

ponovno oceniti stanje. V tem pravilniku je tudi izrecno izpostavljena vodstvena 

vloga KPP in podan predlog, da bi bil KPP del vodstvenega tima (Special 

educational needs and disability act, 2001).   

 

O vlogi KPP je bilo narejenih več raziskav, v nadaljevanju navajam ugotovitve 

petih izmed njih. 

 

V raziskavi avtorjev Derrington, C. Evans in B. Lee (1996) o vlogi KPP in o 

načinu, na katerega so se šole odzivale glede na bistveno povečan obseg 

administrativnih opravil, ki so bila uvedena s Pravilnikom za posebne potrebe leta 

1994 (kasneje pa so se ta opravila z vsakim Pravilnikom le še povečevala), so bili 

ugotovljeni trije modeli, s katerimi so se šole prilagodile spremenjeni situaciji: 

 v nekaterih šolah so KPP zmanjšali število ur neposrednega poučevanja in je 

prevzel polno odgovornost za administrativna opravila, ki so bila uvedena s 

Pravilnikom za posebne potrebe leta 1994, 

 v nekaterih šolah je bil KPP večino časa še vedno učitelj v razredu, 

administrativna opravila pa so si porazdelili z ostalimi zaposlenimi, 

 v ostalih šolah so poskušali zmanjšati količino administrativnih opravil s 

poenostavitvami (zaradi pomanjkanja kadra so si Pravilnik za posebne 

potrebe iz leta 1994 razlagali nekoliko bolj fleksibilno) in opuščanjem 

določenih administrativnih opravil, ki so bila uvedena s tem Pravilnikom. 
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V raziskavi o vlogi KPP, ki jo je v Angliji leta 2012 izvedla J. Winwood, je bilo 

ugotovljeno, da je večina KPP močno preobremenjena z administrativnimi 

opravili, predvsem vodenjem evidenc. Mnogi KPP veliko časa porabijo za 

neposredno delo z OPP. KPP bi moral za izboljšanje obravnave OPP opravljati 

naloge strateškega vodenja (Winwood, 2012). 

 

V raziskavi o vlogi KPP (Davies idr. , 1998) ena od KPP svojo vlogo opiše kot 

zelo zapleteno, ker mora sodelovati z velikim številom drugih oseb, ki so zelo 

različne tudi po svojem profilu. Najbolj ji oteţuje delo to, da lahko zgolj delno 

vpliva na uspešnost izmenjave mnenj (z vsemi, s katerimi sodeluje). To se najbolj 

pokaţe pri sodelovanju z učitelji in zunanjimi agencijami.  

 

Med skoraj 2200 KPP v angleških osnovnih šolah (v večinskih in specialnih 

osnovnih šolah) je bila v letih 1995 in 1996 izvedena raziskava s strani 

raziskovalcev iz angleške Univerze Warwick, in sicer o njihovi vlogi in 

odgovornostih, postavili pa so jim tudi vprašanja v zvezi z uveljavitvijo Pravilnika 

o posebnih potrebah iz leta 1994 in o ustreznosti izobraţevanja v zvezi z 

novostmi. KPP, ki so sodelovali v raziskavi, so svojo vlogo v prvi vrsti videli kot 

vodstveno ali kot poučevanje posameznih OPP. Ne glede na to, kako so razumeli 

svojo vlogo, so se vsi strinjali, da so glavne ovire za to, da so teţko hkrati 

opravljali vodstvene naloge (npr. vodili druge zaposlene, ki naj bi izvajali 

obravnave pri OPP) in naloge učitelja, predvsem pomanjkanje pomembnosti 

(vloge, moči) KPP na šoli, nezadostna izobraţevanja za posebne potrebe 

(običajno so morali KPP ob pomanjkanju lastnega znanja na tem področju še 

izobraţevati ostale zaposlene) in pomanjkanje časa za izpolnjevanje dolţnosti, ki 

so izhajale iz Pravilnika za posebne potrebe iz leta 1994 (Lewis, Neill in 

Campbell, 1997). Kot moţno rešitev vsaj ene izmed ovir (pomanjkanje moči) 

Layton (2005) navaja sistemsko spremembo vodstvenega modela šole tako, da 

bi vključeval KPP kot del vodstvenega tima šole. 

 

Leta 2006 je Komite za izobraţevanje v britanskem parlamentu predlagal, da bi 

bil KPP del vodstvenega tima šole (House of Commons Education and Skills 

Select Committee, 2006), kar do danes še ni obvezno. Iz področij, ki morajo biti 

zajeta v enoletno izobraţevanje za delovno mesto KPP, jasno izhaja, da je delo 

KPP vodstveno (National Colllege for Teaching & Leadership, 2014). Zaradi tega 

prihaja do razlik med teoretičnim soglasjem, da je dobro, da so KPP del oţje 

vodstvene skupine, in vsakodnevno prakso na nekaterih šolah, ko se sprejemajo 

odločitve, ki se tičejo določanja prioritet in delovanja celotne šole, brez da bi bil 

KPP neposredno vključen (Tissot, 2013). 

 

Kearns (2005) je v svoji raziskavi ugotovil 5 različnih stilov, ki jih KPP običajno 

uporabljajo pri njihovem delu:  

 razsodnik, ki svoje poslanstvo vidi v pomoči učiteljem in staršem pri 

razreševanju njihovih dilem in pri pozitivnem odnosu do inkluzije,  
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 reševalec, ki se intenzivno osredotoči na pomoč OPP, ki jim namenja 

veliko empatije, predanosti in pozitivne energije in ne namenja veliko časa 

vodenju učiteljev in podpornega kadra zato, da bi znali oni nuditi podporo 

učencem, in ima zato pogosto teţave pri upravljanju s časom,  

 nadzornik, ki se vidi v vlogi upravnika in vodenja evidence, velik pomen 

posveča nadzoru napredka OPP, individualnim načrtom in skrbi za to, da 

je vse urejeno v skladu s predpisi,  

 koordinator-sodelavec, ki je tesno povezan z vsemi zaposlenimi in 

vključenimi v obravnavo otroka ter mu je sodelovanje način dela. 

Zainteresiran je za deljenje informacij učiteljem in izmenjavo podatkov in 

dela. Največ takšnih KPP je bilo na šolah, kjer vodenje ni strogo 

hierarhično, temveč razpršeno, ter kjer je prilagajanje poučevanja 

posebnim potrebam visoko na lestvici vrednot šole, 

 strokovnjak, gre za KPP, ki ima izobrazbo specialnega pedagoga (oz. 

obseţna dodatna izobraţevanja za poučevanje OPP). Odgovoren je za 

oddelke s prilagojenim programom, ki so v njihovih šolah v sklopu 

večinske osnovne šole. V tem primeru gre torej za stil, ki ga uporabljajo 

KPP, ki ne delajo za potrebe OPP v oddelkih večinskih osnovnih šol, zato 

za namene te raziskave niso relevantni.  

 

Od leta 2009 dalje se morajo vsi, ki so od takrat dalje prvič razporejeni na 

delovno mesto KPP, udeleţiti enoletnega izobraţevanja ter opraviti v tem okviru 

določene pisne naloge in druge obveznosti, enako velja tudi za tiste, ki takrat še 

niso imeli več kot 12 mesecev izkušenj kot KPP (Rosen-Webb, 2011). 

  

V Pravilniku o posebnih potrebah iz leta 2014 (Special educational needs and 

disability code of practice, 2015) so zapisane zadolţitve KPP. Iz teh zadolţitev 

izhaja pomen zagovorništva in zastopanja OPP v šoli z zagotavljanjem dobre 

obravnave, kar dosegajo s kakovostnim poučevanjem in učinkovitim 

razpolaganjem s sredstvi, ki so šoli na voljo za zagotavljanje dobre podpore za 

OPP. 

 

KPP mora znati dobro razpolagati z viri (vključno s kadri), kar vključuje tudi 

usmerjanje in nadzor (vodenje) asistentov. O upravljanju z viri se odloča na ravni 

posamezne šole, zato se pojavljajo razlike med šolami, ko primerjamo 

razporejanje virov. Vsakodnevne zahteve vodenja sistema obravnave OPP, kot 

na primer sodelovanje z zunanjimi agencijami in drugimi strokovnjaki, KPP 

vzamejo veliko časa, ki bi ga lahko namenil svoji poglavitni nalogi, ki je skrb za 

razvoj OPP. Teţko je najti ravnovesje med zagotavljanjem neposredne podpore 

učencem in skrbjo za urejenost dokumentacije in administrativnih opravil na drugi 

strani. Določanje prioritet je zelo dolgotrajen in stresen postopek med drugim 

zato, ker se prednostne naloge ves čas spreminjajo. KPP mora imeti na šoli 

dovolj moči in avtoritete, saj je on tisti, ki bo zagovarjal politiko šole do OPP in 

predstavljal glas vseh OPP na šoli (zagovorništvo). To mora narediti še posebej 
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takrat, ko se bodo pojavili pritiski s strani drugih zaposlenih, ministrstva, občine 

ali od drugje, ki bodo šoli ţeleli vsiliti druge prioritete in zahteve. (Tissot, 2013). 

 

Pomembno je, da zna KPP poiskati pravo ravnovesje med opogumljanjem 

učiteljev, da zagotovijo čim bolj kakovostno poučevanje, in hkrati ne postane 

nadzornik za inkluzijo (Kearns, 2005). 

 

Inkluzija vseh otrok, vključno OPP, mora biti v temeljnih načelih vsake šole, pri 

tem mora imeti KPP osrednji pomen, vendar ne zgolj v operativni vlogi, temveč 

tudi v povezavi z razvojem vizije in vrednot šole ter v skrbi za izvajanje takšnega 

poučevanja, ki postavlja v ospredje dostojanstvo OPP in skrb za njihovo dobrobit, 

ne pa brezkompromisnega tekmovanja v tem, kdo je bolj sposoben (Corbett, 

1992, v Cole, 2005b). 

 

KPP cenijo pomoč lokalnih oblasti in nasvete, ki jih dobijo na srečanjih z drugimi 

KPP iz okoliških šol. To jim pomaga, da vedno vedo, kakšna je njihova vloga na 

šoli in v druţbi ter kaj od njih pričakuje drţava, saj se njihova vloga ves čas 

spreminja, en sam KPP pa teţko spremlja vse spremembe. (Cowne, 2005). 

 

Iz podatkov raziskave (Maher, 2016), v kateri so bili opravljeni intervjuji z večjim 

številom KPP, izhaja, da sodelovanje med KPP in starši ni le na površinski ravni, 

saj večina KPP opisuje, da vedno na sestanke vabijo tudi starše, da se z njimi 

posvetujejo. Kljub temu pa KPP poročajo, da končna odločitev o tem, kakšna bi 

bila primerna vrsta podpore za posameznega otroka, večinoma ostaja v rokah 

KPP. Pojasnjujejo, da je v določenih primerih bolj primerno, da starše le obvestijo 

o določeni situaciji in se z njimi ne posvetujejo, saj gre takrat za strokovno 

presojo o tem, kaj OPP potrebuje in ne za iskanje mnenja staršev. V isti raziskavi 

ugotavljajo tudi, da se šole zavedajo, da starši najbolj poznajo svojega otroka. Iz 

odgovorov KPP izhaja tudi, da mnenju OPP ne pripisujejo velikega pomena, 

večinoma menijo, da je dobro, da so OPP vsaj do neke mere vključeni, ker 

ugotavljajo, da v tem primeru bolje sodelujejo pri obravnavah. 

 

KPP učitelju pomaga tako, da izboljša njegovo razumevanje posebnih potreb in 

podpore. Prav tako mora redno ocenjevati kakovost poučevanja vseh učiteljev na 

šoli (SEN Support and the Graduated Approach, 2014). 
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3.3  Podpora na ravni razreda 

 

Podporo OPP na ravni razreda v angleških osnovnih šolah zagotavljajo učitelji in 

asistenti. V tem podpoglavju magistrskega dela sem predstavila osnovna 

teoretična izhodišča o učnih metodah in strategijah pri poučevanju OPP, podporo 

učitelja, podporo asistenta in sodelovanje med učiteljem in asistentom. 

 

Glede na statistične podatke je bilo v mesecu januarju leta 2000 404.600 učiteljev 

in 79.000 asistentov (Department for Education, 2010). V mesecu novembru leta 

2016 je bilo 457.300 učiteljev in 265.600 asistentov (Department for Education, 

2017b). Vsi podatki so preračunani na način, da se vsi tisti izvajalci, ki so delali 

skrajšan delovni čas, štejejo le v odstotku glede na njihov delovni čas (preračun 

na ekvivalent polnega delovnega časa). Ugotovimo lahko, da se število učiteljev 

od leta 2000 do leta 2016 ni bistveno povečalo, medtem ko se je število 

asistentov povečalo za več kot trikrat. 

 

 

3.3.1 Učne metode in strategije pri poučevanju OPP 

 

Učne metode v oţjem smislu so (Strmčnik, 2003):  

 

»zreducirane predvsem na instrumentarij konkretnih monoloških, dialoških, 

demonstracijskih, tehničnih idr. posredovalnih in komunikacijskih učnih ukrepov, 

postopkov, tehnik ipd. za uresničevanje določenega učnega cilja oziroma 

strategije.« 

 

Pojem učne metode v širšem pomenu se vsebinsko prepleta s pojmom strategije, 

nekateri metodo imenujejo strategijo poučevanja ali sistem metodičnih pravil, kar 

je značilnost strategije. Glede na prepletanje in nejasne definicije je smiselno, da 

nekateri raje kot izraz metoda v širšem pomenu uporabljajo izraz strategija 

(Strmčnik, 2003). 

 

Učenci imajo različne sposobnosti, različne stile in hitrost učenja. Izvajanje 

poučevanja zato ne more biti enako za vse, temveč gre za poučevanje v različnih 

časovnih intervalih in na različen način. Šole imajo odgovornost, da zagotovijo 

širok in uravnoteţen kurikulum za vse učence. Nacionalni kurikulum je osnova za 

načrtovanje šolskega kurikuluma, ki mora biti prilagojen posebnim potrebam 

učencev. Šola mora poskrbeti za učinkovite moţnosti učenja za vse učence, kar 

je obvezujoča inkluzivna smernica, zato lahko učitelji glede na potrebe učencev 

prilagodijo učne programe, predvidene v Nacionalnem kurikulumu, da zagotovijo 

vsem učencem primerne naloge, ki jim bodo predstavljale ustrezen izziv v vsaki 

starostni dobi. Upoštevati je potrebno tri načela, ki so bistvena za razvoj bolj 

inkluzivnega kurikuluma, in sicer spodbujanje in izkoriščanje otrokovih učnih 

sposobnosti, odzivanje na različne učne potrebe in zmanjševanje morebitnih ovir 
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za učenje in ocenjevanje učencev (Department for Education and Employment, 

1999)  

 

Učenci imajo različne stile učenja. Učitelji morajo vedeti, kako prepoznati 

individualne potrebe in izvajati poučevanje, ki je prilagojeno tem potrebam. 

Uporaba uravnoteţenega kurikuluma ponuja priloţnosti, ki jih učenci potrebujejo 

za učenje in razvoj glede na njihova osebna močna in šibka področja (North 

Carolina Department of Public Instruction, 2003). 

 

Diferencirano in individualizirano poučevanje, ki je prilagojeno potrebam učencev, 

ima naslednje značilnosti (Tomlinson, 1999): 

 razlike med učenci se preučuje kot osnovo za načrtovanje 

 preverjanje znanja je stalno in se uporablja za načrtovanje poučevanja, ki 

bo bolj prilagojeno potrebam učencev 

 inteligentnost ima več različnih vidikov 

 doseţki se presojajo individualno glede na izhodiščno stanje 

 usmerjanje učencev v izbiro dejavnosti, ki ustrezajo njihovim interesom 

 oblikovanih je več moţnosti nalog glede na učni stil in prilagojeno 

teţavnost 

 uporablja se več oblik poučevanja 

 pri poučevanju se upošteva učenčevo predznanje, interesi in učni profil 

 poudarek je na osnovnih veščinah za razumevanje ključnih konceptov in 

načel 

 prilagodljiva uporaba strategij poučevanja, časa, materialov in prostora 

glede na potrebe učencev 

 spoštovanje in upoštevanje različnih videnj dogodkov in idej 

 spodbujanje samostojnosti 

 učenci si med seboj pomagajo in z učiteljem sodelujejo pri iskanju rešitev 

 učenci sodelujejo z učiteljem, cilj je doseganje ciljev celega razreda in 

vsakega posameznega učenca 

 ocenjevanje učencev se izvaja celostno 

 

Vsi učenci se ne učijo na enak način; diferencirano poučevanje se izvaja z 

namenom, da bi zagotovili, da k vsakemu učencu pristopamo z metodami in 

materiali, ki so zanj najbolj primerni glede na zahteve kurikuluma (Mastropieri in 

Scruggs, 2007, v Zigmond, Kloo in Volonino, 2009).  

 

Strategij poučevanja ne moremo na splošno deliti na dobre ali slabe, 

predstavljajo nabor strategij, ki jih učitelji lahko uporabijo, da učencem pribliţajo 

določene vsebine. Vendar pa so določene strategije bolj uporabne za doseganje 

določenih ciljev kot druge. Praktično vse strategije je moţno uporabiti na način, ki 

ne upošteva učnih stilov ali posebnih potreb učencev, in nasprotno, lahko 
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postanejo del širšega sistema, s katerim se pedagoški delavci primerno odzivajo 

na razlike (Tomlinson, 1999). 

 

Klassen in Lynch (2007) ugotavljata, da OPP ţelijo diskretno pomoč, ki je vsaj 

navzven ponujena celemu razredu in ne posebej samo enemu OPP. 

 

Pomen ustrezne ureditve učilnice in učenčevega prostora poudarja A. Jereb 

(2011). 

 

Prilagoditev obsega nalog in razdelitev nalog na manjše korake je priporočena 

strategija za učence z motnjo pozornosti (Magajna, 2008).  

 

V Angliji je bila izvedena obširna raziskava (Johnson, Carroll in Bradley, 2017), v 

kateri so med drugim od pedagoških delavcev pridobivali informacije, kako 

poteka podpora OPP in kakšen je vir informacij, na podlagi katerega se 

pedagoški delavci odločajo o tem, kakšno podporo OPP bodo izvajali. Napotitev 

k logopedu je bil najpogostejši način podpore za učence s primanjkljaji na 

področju besedišča in komunikacije. Pogosto uporabljena strategija so tudi 

vizualni pripomočki, npr. vizualni urniki in »zdaj in potem« tablice, s katerimi so 

pedagoški delavci učencem pojasnili, kaj ţelijo od njih. Poročali so tudi o 

prilagoditvi razlage, da so učenci razumeli povedano, na primer tako, da so 

razlago razdelili na več manjših delov. Pri razvoju besedišča je pomembno, da 

imajo učenci dober vzor, kako naj bi govorili (vzor učitelja ali delo v paru z učenci, 

ki imajo dobro besedišče). Vsi pedagoški delavci, ki delajo z OPP, morajo biti 

seznanjeni z njegovimi posebnimi potrebami, učenec mora imeti tudi moţnost 

pogovora z odraslim, ki mu zaupa, da ima priloţnost pojasniti, kaj ga moti. Za 

učence, ki imajo teţave s fino motoriko, zagotovijo uporabo IKT, napotitev k 

delovnemu terapevtu ter posebne pripomočke v učilnici za podporo razvoja 

motorike in izvajanje aktivnosti, ki so namenjene razvoju fine motorike. Nekateri 

učitelji so izpostavili pozitivne učinke vaj iz fine motorike doma. Učitelji pohvalijo 

tudi sodelovanje z delovnimi terapevti ter navedejo, da so za mnoge obravnave, 

ki jih izvajajo, izvedeli od delovnih terapevtov. Premišljen sedeţni red in pozicija 

OPP glede na učitelja sta bili pogosto uporabljeni strategiji. V določenih primerih 

so imeli učenci svojo mizo ali pa je bil njihov del mize ločen s pregrado. Za OPP 

na prvi stopnji osnovnošolskega izobraţevanja pri izboljšanju njihove 

samozavesti pomaga izvajanje aktivnosti, ki so OPP všeč in v njih dosegajo 

dobre rezultate. Uporaba igrač za senzorni odmor in umiritev je bila zelo pogosto 

uporabljena strategija za izboljšanje koncentracije in pozornosti. V tej raziskavi so 

pedagoške delavce tudi vprašali, od kod dobijo informacije za podporo OPP. 50 

% jih je odgovorilo, da pogosto pridobivajo informacije od drugih, ki delajo v 

šolstvu, manj kot četrtina pa jih pogosto pridobiva informacije iz strokovne 

literature. 76,2 % jih pogosto pridobiva informacije od KPP, 54,5 % pa jih pogosto 

pridobiva informacije od drugih pedagoških delavcev na šoli. 48 % jih pogosto 

pridobiva informacije od zunanjih izvajalcev (logoped, psiholog za šolsko 
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populacijo). V isti raziskavi so KPP vprašali, kdo je njihov glavni vir informacij. 63 

% jih pogosto pridobiva informacije od zunanjih izvajalcev (logoped, psiholog za 

šolsko populacijo), 50 % s strokovnimi izobraţevanji, 48,1 % pa pogosto 

pridobiva informacije s pogovori s KPP iz drugih šol. Internetne vire so pedagoški 

delavci in KPP najpogosteje uporabljali za dostop do spletnih strani, ki so 

specializirane za podporo OPP (Johnson, idr., 2017). 

 

V večini raziskav je narejena primerjava med uporabo določene strategije in 

poučevanjem s strategijami, ki so namenjene večinski populaciji, zato je zelo 

teţko med sabo primerjati učinkovitost dveh strategij. Zelo malo raziskav tudi 

preučuje različnost odzivanja učencev na isto strategijo, čeprav se vsi učitelji 

zavedajo, da določeni pristopi delujejo bolje pri določenih učencih kot pri ostalih. 

Potrebnih bi bilo več raziskav, da bi vedeli, katera strategija je boljša od druge, 

ter da bi razumeli, zakaj nekateri pristopi delujejo bolje pri določenih učencih kot 

pri ostalih (Carroll idr., 2017). 

 

J. Carroll in drugi (2017) opisujejo, kakšne so v Angliji najpogosteje obravnave na 

področju opismenjevanja v majhnih skupinah: 

 Obstaja širok nabor ţe vpeljanih programov obravnave za izboljšanje 

zgodnjega opismenjevanja 

 Učinkoviti programi običajno vsebujejo več aktivnosti, med drugim tudi 

strukturirano učenje, ki vključuje fonetiko, prepoznavanje besed, branje 

besedila in pisanje 

 Ta pristop je primeren za učence s specifičnimi primanjkljaji na področju 

opismenjevanja in splošnimi učnimi teţavami 

 

Učitelji pri OPP z motnjami na področju motorike najpogosteje uporabljajo 

naslednje strategije: prilagoditev naloge, prilagoditev pričakovanj, učenje 

strategij, prilagoditev okolja in pomoč pri razumevanju (Missiuna, Rivard in 

Pollock, 2004). 

 

V raziskavi (Education Endowment Foundation, 2017) so primerjali napredek 

OPP, ki so jih poučevali v heterogenih skupinah oz. razredih z napredkom OPP, 

ki so jih poučevali v homogenih skupinah. Ugotovljeno je bilo, da OPP, ki jih 

poučujejo v homogenih skupinah, napredujejo počasneje od OPP s podobnimi 

sposobnostmi, ki jih poučujejo v heterogenih skupinah. Ugotovljen zaostanek v 

napredku pri OPP v homogenih skupinah je 1 do 2 meseca na leto v primerjavi z 

OPP s podobnimi sposobnostmi, ki jih poučujejo v heterogenih skupinah. 

 

Heterogene skupine imajo pozitiven vpliv na OPP, vendar mora biti pomoč 

vrstnikov dobro načrtovana, tutorji morajo biti ustrezno pripravljeni, naloge pa 

morajo biti na ravno pravi zahtevnosti (Carroll idr., 2017). 
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OPP imajo pogosto slabo notranjo motivacijo (izvajanje aktivnosti, ker to sam 

ţeli), zato pedagoški delavci pri njih običajno uporabljajo zunanjo motivacijo 

(izvajanje aktivnosti za nagrado oz. pohvalo). Notranja motivacija je vsekakor 

boljša od zunanje motivacije, vendar gre za počasen proces, ki običajno pri OPP 

uspeva le delno (Carroll idr., 2017). Deci in Ryan (2000) ugotavljata, da je pri 

učencih pogosto motivacija za izvajanje določenih aktivnosti le v preteţnem delu 

zunanja (npr. ker pričakujejo pohvalo) ali v preteţnem delu notranja (npr. ker je 

šolsko delo tisto, kar se od njih pričakuje), zato menita, da med tema dvema 

vrstama motivacije ni jasne ločnice.   

  

Pri nekaterih učencih je hrup zelo moteč dejavnik in se v hrupu ne morejo zbrati 

(Marentič Poţarnik, Magajna in Peklaj, 1995), potrebujejo mirnejše okolje. V 

raziskavi o vplivu hrupa na doseţke učencev (predmet raziskave je bil vpliv 

hrupa, ki ga povzročajo učenci v razredu, in vpliv hrupa iz okolja) Dockrell in 

Shield (2006) ugotavljata, da je vpliv hrupa na doseţke OPP zelo negativen. 

Slušalke so uporabna strategija za učence s primanjkljaji na področju pozornosti, 

ker odstranijo moteče zvoke in je učenec zato lahko osredotočen na nalogo. 

Primerne so za vse učence v vseh starostnih obdobjih, enostavno jih je uvesti, 

dobro bi delovala tudi prilagoditev, pri kateri bi vsi učenci poslušali umirjeno 

instrumentalno glasbo, medtem ko delajo individualno nalogo (Carroll idr., 2017). 

 

V raziskavi (Torgerson in Torgerson, 2014) so 7 mesecev pribliţno 150 učencev 

šestega razreda angleških osnovnih šol, ki imajo teţave pri pisanju, učili, kako se 

učiti (metakognicija), in sicer so jih učili strategij načrtovanja, spremljanja in 

ocenjevanja njihovega dela. V primerjavi s kontrolno skupino so tisti, ki so bili 

deleţni usposabljanja s področja metakognicije, dosegali bistveno boljše 

rezultate. 

  

Rezultati raziskave (Gureasco-Moore, DuPaul in White, 2006) pri učencih z 

ADHD, za katere učitelji poročajo o neustrezni pripravi na šolsko delo in 

nepravočasnem opravljanju nalog, kaţejo na učinkovitost usposabljanja s 

področja samostojnosti s poudarkom na izboljšanju priprave na šolsko delo 

(prinašanje pripomočkov, pravočasno opravljanje nalog).  

 

Berninger (1999, v Carroll idr., 2017) meni, da je uspešno pisanje odvisno od 

naslednjih znanj: spretnosti zapisa črk (rokopisa, črkovanja in znanja uporabe 

ločil); jezikovne spretnosti (besedišče in spretnost zapisa idej) in delovnega 

spomina (med pisanjem je potrebno pomnjenje informacij). 

 

V raziskavi (Santangelo in Graham, 2016) o učinkih individualnih obravnav – 

učenja pisanja z roko, je bilo ugotovljeno, da imajo te obravnave močan pozitiven 

učinek na berljivost in tekočnost pisanja, torej se poveča kakovost pisanja z roko.   
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Uspešni pristopi v inkluzivnem poučevanju, s katerimi pridobijo vsi, učenci in 

učitelji, so (European Agency for Development in Special Needs Education, 

2003): 

 kooperativno poučevanje – učitelji morajo sodelovati in si med seboj 

pomagati, s čimer se povečujejo doseţki učencev in socialne veščine 

OPP. Podporo OPP je potrebno načrtovati in medsebojno uskladiti.  

 kooperativno učenje je učinkovito na kognitivnem in socialnem področju 

napredka vseh učencev, gre za pomoč vrstnikov. Učitelji in asistenti imajo 

pomembno vlogo pri spodbujanju takšnega načina učenja, ki omogoča, da 

se OPP uči skupaj z vrstniki v razredu. 

 načrtno reševanje teţav – neţeleno vedenje je potrebno odpravljati na 

sistematičen način, s čimer zmanjšamo jakost in pogostost vedenjskih 

motenj med poukom. Ugotovljeno je bilo, da je učinkovita praksa, da učitelj 

skupaj z učenci postavi jasna pravila in meje, skupaj s spodbudami za 

ustrezno vedenje in kaznimi za neustrezno vedenje. 

 heterogene skupine – dober odziv na raznolikost v razredu je oblikovanje 

skupin, ki jih sestavljajo učenci z različnimi sposobnostmi, kar je tudi 

predpogoj za kooperativno učenje. Za izboljšanje inkluzivnega 

izobraţevanja je potreben diferenciran in prilagodljiv poučevalni pristop, 

določiti je potrebno cilje in predvideti različne načine učenja. 

 učinkovito poučevanje – ugotovitve iz uspešnih šol lahko prilagodimo in 

uporabimo kot primer dobre prakse inkluzivnega izobraţevanja. Na primer: 

postavitev ciljev, visoka pričakovanja do učencev, jasna navodila, učencu 

je potrebno zagotoviti dobro povratno informacijo, poučevanje naj temelji 

na ugotovitvah pridobljenih iz opazovanj in ocenjevanj sposobnosti in 

omejitev posameznih učencev. Za vse učence je potrebno uporabljati isti 

kurikulum, ki ga je potrebno prilagoditi vsakemu posameznemu učencu, ne 

samo OPP. 

 

Angleško ministrstvo za izobraţevanje je leta 2003 naročilo izvedbo uporabne 

študije z naslovom Poučevalne strategije in pristopi za OPP, ki sta jo izvedli 

raziskovalni skupini iz Univerze Cambridge in Univerze Manchester. Glavne 

poučevalne strategije in pristope, povezane s posameznimi posebnimi potrebami, 

kot so bile opredeljene v Pravilniku za posebne potrebe iz leta 2001, so razdelili v 

štiri dele (glede na posebne potrebe) in k vsakemu pripisali poučevalne strategije, 

ki jih priporočajo (Davis idr., 2004): 

1. Komunikacija in interakcija: 

 za osebe, ki imajo teţave na področju govora in razumevanja, je v večini 

primerov najbolje, da so vključene v večinsko osnovno šolo, vendar 

potrebujejo dodatno podporo.  

 za osebe s posebnimi potrebami na področju komunikacije in interakcije 

raziskave priporočajo strategije, ki so vezane na razvoj senzorike in čim 

več človeškega stika.  
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 pri osebah z motnjo avtističnega spektra ni enotnega mnenja o strategijah 

in pristopih, ki bi delovali pri vseh osebah z motnjo avtističnega spektra, 

zato je veliko razprav o tem, katere strategije in pristopi so najbolj 

učinkoviti. 

2. Znanje (kognicija) in učenje: 

 strokovne smernice poudarjajo pomen poučevanja miselnih in učnih 

veščin, ki jih učenec lahko uporabi tudi na drugih strokovnih področjih. Del 

učinkovitega poučevanja so lahko tudi pripovedovanje zgodb, učiteljev 

vzor pri reševanju naloge (s tem jim prikaţe učne strategije) in delovni listi, 

ki razdelijo naloge na manjše korake, kar vodi učenca in mu olajša delo, 

učitelju pa omogoča vpogled v postopek, po katerem je učenec reševal 

nalogo. Za to, da bi bili učenci pri učenju in reševanju nalog bolj 

samostojni, je potrebno naučene strategije utrditi z dialogom med učiteljem 

in učenci ob uporabi vprašanj, ki sprašujejo po višjih stopnjah razumevanja 

snovi, s tem bo tudi učitelj preveril njihovo znanje. 

 poudarjajo tudi, da je pri poučevanju pomembna ureditev razreda na 

način, ki omogoča celostno učenje, za kar je potrebno vključevati in 

posodabljati tudi vedno bolj pomembno IKT. 

 potreba po jasnem, obširnem in celovitem poučevanju branja v povezavi s 

črkovanjem in pisanjem. 

 ni veliko dokazov, da bi bili za učence s specifičnimi učnimi teţavami 

potrebni popolnoma novi in drugačni učni pristopi, kot se uporabljajo za 

večinsko populacijo, vendar se je nujno primerno odzvati na potrebe 

posameznika. Ključno je, da učitelj neprestano ocenjuje situacijo in temu 

prilagodi poučevanje. 

3. Socialno, čustveno in duševno zdravje: 

 vrstniška pomoč je zelo uporabna pri uravnavanju vedenja in pri 

medvrstniškem poučevanju 

 strategije, ki učence naučijo obvladovati njihovo vedenje preko učenja 

samonadzora 

 strategije, ki uporabljajo pozitivno podkrepitev, strategije preusmeritve 

vedenja in strategije, kjer neţelenemu vedenju sledi odvzem nečesa, kar 

ima oseba rada (stroški odziva) 

 kombinacija strategij je še posebej na tem področju bolj učinkovita kot ena 

sama strategija 

 učinkovitost pristopov in strategij se poveča, ko so v postopek vključeni 

tudi starši 

4. Senzorične in telesne potrebe: 

 zagotavljanje priloţnosti za razvijanje veščin socialne interakcije in 

omogočanje dostopa do širšega okolja, kot na primer z aktivnimi učnimi 

metodami, ki zahtevajo sodelovanje, spodbujanje močnih področij  

 poudarek na strategijah, ki razvijajo in omogočajo samostojnost otroka 

 sistematične strategije in prilagoditev okolja izboljšajo dostop do učenja 

 uporaba tehnologije 
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Mitchell (2008) meni, da v večini primerov potrebujejo OPP kakovostno 

poučevanje in ne strategij, ki bi se razlikovale od tistih, ki so uporabne za 

večinsko populacijo. Malo je dokazov, ki podpirajo potrebo po drugačnih 

strategijah za OPP, vendar vsem učencem koristijo dobre poučevalne strategije, 

četudi jih je potrebno prilagoditi, da so primerne za različne kognitivne, čustvene 

in socialne sposobnosti. V razredih je potrebna vsakodnevna, stalna, 

sistematična, jasna in intenzivna uporaba številnih učinkovitih strategij 

poučevanja. Mitchell (2008) pojasni, da kljub temu potrebujejo v določenih 

primerih OPP, posebno tisti z večjimi posebnimi potrebami, zelo drugačne 

strategije poučevanja kot večinska populacija. Kot primer je navedel: 

 za poučevanje slepih je potrebno uporabljati knjige, zvezke in delovne liste 

v Braillovi pisavi, potrebujejo tudi pomoč pri orientaciji in gibanju, 

 za poučevanje gluhih je potrebno uporabljati znakovni jezik,  

 OPP z govornimi in jezikovnimi motnjami potrebujejo logopedsko 

obravnavo, 

 OPP z zmanjšanimi intelektualnimi sposobnostmi – naloge je potrebno 

razdeliti na zelo majhne korake, potrebujejo tudi pomoč pri vsakodnevnih 

opravilih, kot je skrb zase, 

 OPP s fizično invalidnostjo – potrebujejo pomoč pri gibanju, uporabi 

stranišča ipd., 

 osebe z motnjami avtističnega spektra – potrebujejo prilagoditve, npr. pri 

komunikaciji. 

 

 

3.3.2 Podpora učitelja 

 

Učitelj ima ključno vlogo pri uvajanju inkluzivnega poučevanja. Pozitivna stališča 

in izkušnje učitelja, iskanje učinkovitih pristopov in njegova osebna zavzetost za 

napredek pripomorejo k večji uspešnosti OPP. Pogosto je manj uspešen pri delu 

z OPP tisti učitelj, ki sebe dojema kot manj uspešnega pri tem delu (Kavkler, 

2008). 

 

Učenci v inkluzivni šoli niso homogena skupina, zato učitelj upošteva njihovo 

različnost in diferencira pouk glede na potrebe učencev, npr. z rabo pestrih učnih 

strategij, učnimi, tehničnimi pripomočki in tehnologijo ter prilagoditvijo preverjanj 

znanja. Učitelj mora odkriti, da učenec, ki ima učne teţave, kljub ustrezni pomoči 

dosega občutno niţje izobraţevalne doseţke kot vrstniki (Kavkler, 2008). 

 

V najširšem smislu učitelji nudijo podporo vsem učencem. Odgovorni so tudi za 

to, da se izvajajo programi obravnave za vse učence v njihovem razredu, ki jih 

potrebujejo (Fox, 2003).  
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Učitelje so v okviru raziskave o moţnostih pridobivanja praktičnega znanja o 

poučevanju (Hiebert, Gallimore in Stigler, 2002) opazovali pri poučevanju in 

ugotovili, da le-ti velik del svojega dela opravijo na podzavestni ravni. Zaradi tega 

se ne zavedajo strategij, ki jih uporabljajo, in jih ne morejo predstaviti sodelavcem 

na tak način, da bi jim razloţili, kako poučujejo. Pomembna moţnost za uspešen 

razvoj pedagoške prakse je, da manj izkušeni učitelji opazujejo pri poučevanju 

bolj izkušene učitelje. 

 

K. Rix, M. Hall, Nind, Sheehy in J. Wearmouth (2009) so izvedli raziskavo, v 

kateri jih je zanimalo, kateri pedagoški pristopi lahko učinkovito vključijo OPP v 

razrede večinske osnovne šole. Najbolj pogoste strategije in pristopi, uporabljeni 

s strani učiteljev, ki so bili vključeni v raziskavo, so bili prilagoditev navodil, 

razdelitev v skupine in pomoč sovrstnikov ter prilagoditev pripomočkov. Pri 

učiteljih, ki vključitev OPP vidijo kot eno izmed svojih odgovornosti, je več 

verjetnosti, da bo njihov odnos z drugimi strokovnjaki bolj ciljno usmerjen, 

učinkovit in kakovosten. Učitelji morajo za uspešno vključitev vseh učencev (Rix 

idr., 2009): 

 razumeti, da so neposredno odgovorni za doseţke vseh učencev v svojem 

razredu 

 biti vključeni v skupnost učiteljev v in izven šole 

 razumeti, da se tudi odrasli v šolski skupnosti učijo drug od drugega in so 

zato hkrati učitelji in učenci 

 poudariti spoštovanje vseh učencev v razredu in tudi spoštovanje 

njihovega učenja   

 razumeti, da je ustrezna komunikacija sredstvo, s pomočjo katerega se 

razvija znanje učencev 

 razumeti namen strukturiranega programa in imeti enotno predstavo o 

znanju, značilnostih in spretnostih, ki so povezane s predmetom, ki ga 

poučujejo 

 načrtovati, kako bodo prilagodili vsebino predmetov 

 skrbno načrtovati delo po skupinah in določiti vlogo vsakega člana v 

skupini 

 preverjati učenčevo razumevanje, spodbujati postavljanje vprašanj in pri 

učencih ustvarjati povezave med novim in ţe osvojenim znanjem 

 delati na osnovnih veščinah celostno; naj bodo vgrajene v ostale aktivnosti 

razreda 

 spodbuditi pomoč sovrstnikov 

 izvajati aktivnosti, ki so za učence smiselne in aktualne 

 uporabljati različne načine dela, pri katerih so učenci pogosto aktivno 

vključeni, in ponuditi različne moţnosti za spoznavanje pojmov 

 

Bistvo dobre obravnave je učinkovito spremljanje in načrtovanje za vse učence s 

strani razrednega učitelja (Frankl, 2005). 
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Pri učiteljih lahko spodbudimo kreativnost in samoiniciativnost ter odkrivanje 

novih rešitev za nastale izzive tako, da jih postavimo v novo situacijo. Učitelji, ki 

morajo poučevati učence, ki jim šolski sistem ni prilagojen, večkrat ne vedo, kako 

naj takšne učence poučujejo, zaradi česar običajno pride do več sodelovanja 

med učitelji in do več spodbujanja drug drugega pri iskanju novih metod 

poučevanja. S takšnim reševanjem problemov se razvije vedno več načinov za 

spodbujanje inkluzivnega načina dela (Ainscow, 2007). Vključitev otrok, ki brez 

primernih prilagoditev teţko funkcionirajo v večinski šoli, spodbudi sodelovanje 

med učitelji in preučevanje novih poučevalnih pristopov (Ainscow in Sandill, 

2010). 

 

Učitelji morajo imeti čim več znanja o tem, kaj je moţno doseči pri inkluziji, in 

razumeti, da imajo prav oni odgovornost in sposobnost, ki sta potrebni za 

uvajanje vedno novih sprememb (Ainscow, 2007). 

 

Vsi učitelji so odgovorni in zadolţeni za (Special educational needs and disability 

code of practice, 2015): 

 napredek in razvoj vseh učencev v njihovem razredu 

 kakovostno poučevanje z diferenciacijo za posamezne učence 

 vodenje (organiziranje) sestanka s starši OPP vsaj trikrat na leto, ob 

podpori KPP, kadar je to potrebno 

 

Učitelji morajo poskrbeti za čim večji napredek OPP. Da bi to lahko dosegli, 

morajo učitelji imeti kot pri vseh učencih jasno predstavo o močnih in šibkih 

področjih posameznega učenca in o tem, kako samostojen je pri delu. Učitelj 

mora paziti, da učenci ne postanejo preveč odvisni od pomoči odraslih, zato mora 

pouk skrbno načrtovati tako, da bo učenec vedno bolj neodvisen na vseh 

področjih kurikuluma. Učitelj naj nameni vsem skupinam v razredu enako časa in 

z opazovanjem vseh učencev pridobi povratne informacije, ki jih potrebuje za 

laţje načrtovanje (National Association of Special Educational Needs, b.d.). 

 

Napredek OPP v večinski osnovni šoli je najboljši ob odločnem in entuziastičnem 

učitelju, ki je jasen pri podajanju navodil in črpa iz učenčevih predhodnih izkušenj. 

V primeru, da ima učitelj nizka pričakovanja do učenca, se bo sodelovanje 

učenca pri pouku dejansko poslabšalo (Booth, Ainscow in Dyson, 1998). 

 

Douglas idr. (2012) ugotavljajo, da rezultate OPP na področju izobrazbe običajno 

razdelimo v 4 skupine, in sicer: rezultati povezani z doseţki, prisotnost pri pouku, 

zadovoljstvo in neodvisnost.  

 

L. Florian in K. Black-Hawkins (2011) v svoji raziskavi postavita in preučita tri 

domneve o inkluzivni pedagogiki. Predpostavili sta, da je za inkluzivno 

pedagogiko potrebno: 
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 biti osredotočen predvsem na učenje za vse in ne samo na posebne 

potrebe enega učenca 

 ovreči vnaprej pripravljen (determinističen) pogled na sposobnosti in 

miselnost, da prisotnost nekaterih učencev v razredu zavira napredek 

ostalih učencev v razredu 

 da vsi vključeni v obravnavo delujejo na način, ki upošteva dostojanstvo 

učencev in jih priznava kot enakovredne člane razredne skupnosti 

 

L. Florian in H. Linklater (2010) izpostavita naslednje teme kot povezane z 

inkluzivno pedagogiko: 

 zavedanje o vplivu izpostavljanja ravni sposobnosti 

 novi načini razmišljanja o poučevanju 

 odzivanje na posameznike in dajanje moţnosti izbire 

 tveganje – preizkušanje nečesa novega, prilagoditev kurikuluma, 

dopuščanje moţnosti za presenečenja 

 novi načini dela z vsemi vključenimi 

 

Raziskava, ki so jo izvedli raziskovalci Univerze v Cambridgeu in je bila 

financirana s strani učiteljskega zdruţenja, je preverila vpliv inkluzije (MacBeath, 

J., Galton, Steward, MacBeath A. in Page, 2007). Učitelji načeloma podpirajo 

inkluzijo in se zavedajo, da je izključenost škodljiva, prav tako se zavedajo tudi 

druţbenih in izobraţevalnih koristi inkluzije, kljub temu pa izpostavljajo naslednje 

probleme: 

- mnoge posebne potrebe zahtevajo bolj diferencirano vrsto obravnave, kot 

je moţna v razredu z večinsko populacijo 

- proces odločanja, kjer je učenec dodeljen v razred brez potrebnega 

posvetovanja in načrtovanja 

- pomanjkanje znanja za delo z določenimi otroki z vedenjskimi in učnimi 

teţavami 

- vrsta in kakovost razpoloţljive pomoči 

- vpliv na količino učiteljevega dela 

- vpliv na učenčevo učenje 

 

Pri podpori OPP je bistveno vprašanje, kakšen je najbolj primeren pristop pri 

poučevanju OPP, pri čemer lahko ugotovimo, da prevladuje diferenciacija 

poučevanja. OPP običajno potrebujejo bolj intenzivno poučevanje in drugačen 

pristop, poleg tega pa jim mora učitelj nameniti več časa kot večinski populaciji. 

Diferenciacija poučevanja je v Angliji razumljena kot poučevanje, ki je zasnovano 

tako, da je primerno za širok spekter učencev z različnimi sposobnostmi, učnimi 

stili in talenti (Fletcher-Campbell, 2001). 

Diferenciacija je uspešnejša, če upoštevamo sledeče (Fletcher-Campbell, 2001): 

 pedagoški delavci, ki individualno delajo z učencem, morajo delati v timu z 

razrednim učiteljem učenca, jasna morajo biti tudi pravila odločanja 
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 vključenih naj bo veliko različnih strategij: prilagajanje izvedbe učne ure, 

spreminjanje ureditve skupin, spreminjanje načinov, na katere je podano 

navodilo, prilagajanje ciljev, uporaba različnih materialov in nudenje 

alternativnih nalog 

 spodbujanje medsebojnega sodelovanja: s skrbno načrtovanimi skupnimi 

aktivnostmi, ustvarjanje moţnosti za sodelovanje v razredu, spreminjanje 

ureditve in postavitve učilnice, uporaba različnih strategij in načinov za 

spodbujanje sodelovanja s sovrstniki (tutorstvo sovrstnikov, sistem 

povezovanja, krog prijateljstva ...) 

 učitelji v večinskih šolah potrebujejo stalno podporo in nasvete pri 

vključevanju OPP 

 asistentom, učiteljem in KPP je treba omogočiti dodaten čas za skupno 

načrtovanje 

 

Poučevanje OPP v oddelkih večinskih osnovnih šol brez dvoma odstopa od 

programa za otroke brez posebnih potreb. OPP potrebujejo več časa za 

dojemanje navodil, prilagojene učne metode, poleg tega pa učitelj potrebuje 

dodatno strokovno znanje. Na izboljšanje socialnih odnosov med učenci zelo 

vpliva učiteljeva rahločutnost in njegove socialne veščine (European Agency for 

Development in Special Needs Education, 2001). 

 

S kom in na kakšen način učitelji sodelujejo zunaj razreda, je manj raziskano 

področje. Raziskava iz ZDA je podrobno preučila podporne skupine za učitelje. 

Gre za prostovoljno skupino, ki je običajno sestavljena iz KPP, predstavnika 

vodstva šole in enega ali več razrednih učiteljev z veliko izkušnjami. Učitelj, ki 

potrebuje pomoč, se lahko z vprašanjem obrne na skupino in skupaj poiščejo 

najprimernejšo rešitev. Tako učitelji, ki so pomoč dobivali, kot tudi tisti, ki so 

prostovoljno pomagali drugim, so izkušnjo ocenili kot pozitivno. KPP so navajali, 

da je sistem dober, saj omogoča boljše povezovanje šole kot celote (Daniels, 

2011). 

 

Pomembno je, da učitelj od OPP pričakuje visok standard znanja. Identificirane 

posebne potrebe ne smejo biti razlog za zmanjšanje pričakovanega uspeha in 

niţanje pričakovanj (SEN Support and the Graduated Approach, 2014). Učiteljem 

je pogosto enostavneje zniţati pričakovanja do OPP kot prilagoditi proces 

poučevanja (Kavkler, 2008). 

 

Pogoj za uspešno izvajanje podpore učitelja je podpora, ki jo sam prejema od 

vseh deleţnikov. Na razpolago mora imeti ustrezna orodja za delo z OPP 

(znanje, strategije in veščine), njegova prizadevanja pa je potrebno spodbujati s 

pohvalami, nagradami in spodbudami (Kavkler, 2008).  
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Pri poučevanju OPP ima ključno vlogo učitelj, vendar ne more biti samo on 

odgovoren za vključevanje OPP (European Agency for Development in Special 

Needs Education, 2013). 

 

 

3.3.3 Podpora asistenta 

 

Po zamenjavi vlade leta 1997 je pomoč v razredu doţivela velik razmah. Pred 

tem je bila podpora v razredu v veliki večini v obliki staršev OPP, kasneje pa se je 

začela oblikovati vedno bolj strukturirana shema asistentov. Vsi zaposleni morajo 

razumeti vlogo asistentov na šoli, asistenti pa se morajo zavedati svoje vloge v 

dinamiki celotne šole (Gerschel, 2005). Asistenti v razredu sodelujejo z učiteljem 

pri poučevanju, pomagajo otrokom pri njihovem učenju individualno ali v 

skupinah (Parker idr., 2009). 

 

Vlada je leta 2002 podala predlog za povečanje števila asistentov, istega leta pa 

je bil objavljen in dan v javno razpravo predlog razvoja vloge šolskega 

podpornega kadra. V dokumentu so bile ţe zapisane glavne zadolţitve 

asistentov, ki v veliki meri veljajo še danes. Asistent učitelja podpira pri 

administrativnih nalogah, pri nalogah, ki so neposredno in posredno povezane z 

učenjem in poučevanjem, z usmerjanjem vedenja, podporo pri uporabi 

informacijsko komunikacijske tehnologije, poleg tega pa pomaga tudi 

vodstvenemu timu šole. Večina nalog pri poučevanju zahteva prisotnost 

kvalificiranega učitelja, vendar nekatere aktivnosti lahko pod nadzorom 

kvalificiranega učitelja izvede tudi oseba, ki nima izobrazbe učitelja. Pomembno 

pri tem je, da učitelj ostane odgovoren za učinkovito poučevanje in učenje vseh 

učencev. V dokumentu so naštete zadolţitve, ki jih lahko izvede samo učitelj, 

niso pa zapisane aktivnosti, ki jih lahko izvede asistent, saj je odločitev o tem, 

katere naloge lahko izvede asistent, prepuščena učitelju. V istem predlogu je 

predstavljena tudi izobraţevalna shema za asistente. Ko asistent doseţe višjo 

raven, ima lahko več odgovornosti. Na najvišji ravni lahko v izjemnih primerih 

(nenačrtovana odsotnost učitelja) tudi poučuje celotni razred. Predlagali so, da bi 

bilo izobraţevanje in informiranje potrebno tudi za učitelje in vodstvene time, saj 

bodo tako bolje razumeli in izkoristili nove moţnosti, ki jih bodo dobili z več 

asistenti (Department for education and skills, 2002). 

 

Vloga asistentov v razredu se je s časom zelo spremenila, in sicer zdaj asistenti 

večinoma opravljajo naloge, ki so usmerjene v podporo poučevanja in učnega 

procesa, v času uvajanja asistentov pa so večinoma opravljali naloge pomočnika 

učitelja na področju splošne organizacije razreda (npr. njihova skrb je bila 

predvsem urejenost razreda, table in učnih pripomočkov). Gre za postopen 

proces sprememb v vlogi asistenta v razredu, posebej opazne in odločilne pa so 

te spremembe pri podpori OPP v večinskih osnovnih šolah (Groom, 2006). 
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Ob začetku uvajanja asistentov v razredu se je pogosto dogajalo, da učitelji niso 

vedeli, kako najbolj koristno uporabiti asistente. Včasih se je celo zgodilo, da so 

asistentu naročili, da naj reši problem, ki ga sami niso znali rešiti oziromaga sami 

niso mogli rešiti (Lacey, 2001).  

 

V literaturi je mogoče zaslediti več oblik razvrščanja oz. poimenovanja asistentov. 

V nekaterih primerih gre za različna poimenovanja istih vlog. Burnham (2011) 

izpostavi dva različna tipa asistentov, in sicer asistent v razredu (ang. classroom 

assistant), ki ga imenuje tudi asistent pri poučevanju (ang. learning assistant) – to 

je splošni izraz za vse, ki podpirajo poučevanje in učenje v šoli –, ter asistent, ki 

nudi podporo posamezniku (ang. individual support assistant – ISA) ali asistent, 

ki nudi podporo učencem s posebnimi potrebami – asistent, ki je dodeljen za delo 

z določenim učencem (Burnham, 2011). Individualni asistenti so dodeljeni za delo 

s konkretno OPP, za katero je z odločbo ugotovljeno, da potrebuje posebne 

prilagoditve, ki jih je mogoče zagotoviti samo individualno. V dogovoru z učiteljem 

asistenti tem OPP nudijo pomoč znotraj ali zunaj razreda (Fox, 2003). 

 

Blatchford idr. (2007) so z raziskavo ugotovili, da asistenti v razredu prispevajo k 

manjši količini dela in stresa učiteljev, boljšim doseţkom OPP ter boljšemu 

nadzoru razreda. 

 

Odgovornosti asistenta so različne glede na organizacijo šole in potrebe 

določenega učenca, skupine učencev ali celotnega razreda. Asistent mora biti 

seznanjen s svojimi dolţnostmi v povezavi z določenim učencem ali skupino 

učencev. Pomembno je, da so asistenti del šolske ekipe za podporo 

izobraţevanja (slika št. 7). Podpora izobraţevanja se nanaša na dodatno pomoč, 

torej na pomoč, ki jo potrebuje določen učenec ali skupina učencev, večina 

učencev pa je ne potrebuje (Fox, 2003).  
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Slika št. 7: Podporno osebje je del šolske ekipe za podporo izobraţevanja 

 
Vir: L. Burnham, 2011, str. 5 

 

Šola lahko novo zaposlenim asistentom pomaga tako, da jim omogoči redne 

razgovore z nadrejenimi, na katerih imajo moţnost povedati, kje so dobri, kje 

ţelijo napredovati in kaj bi ţeleli izboljšati. Asistentom je potrebno omogočiti 

ustrezno uvajalno obdobje, da spoznajo šolo in delo (Tyrer idr., 2004) 

 

Nujna je postavitev smernic za uporabo asistentov, kot na primer: asistenti 

morajo biti dodatek podpori, ne osnova podpore, njihovo delo naj bo načrtovano s 

strani kvalificiranega strokovnjaka (npr. učitelja ali specialnega pedagoga), 

asistenti potrebujejo dobra izobraţevanja, podporo in nadzor (Causton-

Theoharis, Giangreco, Doyle in Vadasy, 2007). 

 

Pomen ustreznega izobraţevanja za asistente opisujejo tudi J. Carroll idr. (2017), 

in sicer navajajo, da lahko asistenti izvajajo dokazano učinkovite obravnave, 

vendar potrebujejo ustrezna izobraţevanja, informacije o otrokovih močnih in 

šibkih področjih ter čas za pripravo in evalvacijo njihovega poučevanja. 

 

O pomenu in vlogi asistentov v šolah je veliko napisal tudi Giangreco (2010), 

večinoma o izzivih, ki so povezani s povečanjem števila individualnih asistentov v 

šoli. Predlaga tudi moţne rešitve, ki bi lahko izboljšale učinkovitost asistentov. 

Meni, da je potrebno zbirati podatke in opraviti večje število raziskav, tako z 

vidika individualnih asistentov kot tudi z vidika učencev, s katerimi le-ti delajo.  
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Individualna podpora učencu s strani asistenta bi morala biti med najbolj redkimi 

oblikami podpore in uporabljena kot zadnja stopnja dobro premišljene podpore 

učencu, nikakor pa ne kot izhod v sili, ko šola ne ve več, kaj naj z njim stori 

(Giangreco, 2010).  

 

Giangreco, A. T. Halvorsen, M. B. Doyle in Broer (2004) predlagajo moţne 

alternative preveliki uporabi asistentov v šolah, kot na primer: prerazporeditev 

sredstev, skupno poučevanje dveh učiteljev, učitelj prevzame večjo odgovornost 

za izobrazbo vseh učencev – tudi OPP in s tem zmanjša odvisnost OPP od 

asistenta, ustanovitev sklada asistentov, iz katerega šola lahko začasno najame 

asistente, ko jih rabi, spreminjanje zadolţitev in vloge asistentov, zmanjšanje 

ostalih zadolţitev strokovnjakov na področju specialne pedagogike zato, da lahko 

ti nudijo podporo v razredu, kjer je to potrebno. 

 

Glede na podatke v Vodniku dobre prakse za asistente (Department for 

Education and Skills, 2000) šolska inšpekcija in raziskave v Angliji potrjujejo 

pomen dobrih izobraţevanj in spodbudnega vodstva za to, da bi bili asistenti čim 

bolj učinkoviti. Asistent podpira šolo, istočasno pa tudi šola podpira asistente s 

tem, da jih vodi, usmerja in skrbi za njihov profesionalni razvoj. Bistvo uspešnega 

uvajanja asistentov v njihovo delo je, da dobro razumejo, kakšne so njihove 

zadolţitve oz. kaj je mišljeno pod podporo, ki je od njih pričakovana. Podpora, ki 

jo zagotavljajo asistenti, se deli na štiri področja (Department for Education and 

Skills, 2000): 

 Podpora učencem; s tem je mišljena podpora vsem učencem, ob katerih 

asistent dela. To velja tudi, če je asistent zadolţen za delo z enim 

učencem, saj je osnova inkluzije tudi, da je treba OPP pomagati, da bodo 

lahko delali v druţbi s svojimi vrstniki, 

 Podpora učitelju; vključuje tudi rutinske zadolţitve, kot na primer 

spremljanje in nadzor skupine učencev pri njihovem delu zunaj razreda. V 

zadnjem času vedno več učiteljev svoje asistente uporabi tudi za 

zadolţitve, ki so bile do nedavnega še učiteljeva izključna odgovornost, kot 

na primer ocenjevanje učencev pri matematiki in opismenjevanju, 

 Podpora kurikulumu; vedno več asistentov je vključenih pri podpori učitelju 

pri matematiki in opismenjevanju. Asistenti pogosto podpirajo poučevanje 

tudi na drugih področjih, kot na primer športna vzgoja in informacijsko 

komunikacijska tehnologija, 

 Podpora šoli; asistent ne sme pozabiti, da je del šole in mora pri svojem 

delu ves čas upoštevati etiko šole in ravnati v skladu z vrednotami šole. 

 

Med asistenti in tistimi učenci, ki od asistentov potrebujejo največ podpore, se 

pogosto ustvari močna vez, še posebej, če ima učenec posebne potrebe. Ta 

odnos je pomemben za ustvarjanje pozitivne klime, zaradi katere so učenci bolj 

pripravljeni na učenje (Hall, 2005). 
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3.3.4 Sodelovanje učitelja in asistenta 

 

Asistenti naj sodelujejo z razrednim učiteljem, KPP in z ostalimi relavantnimi 

strokovnjaki, da se zagotovi, da je dodatna podpora usklajena s kurikulumom in 

da asistent sledi dobrim smernicam. V večini primerov asistent več dela z OPP 

kot učitelj in ga zato bolje pozna. Njihovo poznavanje OPP bi moralo biti 

vključeno v celostni proces načrtovanja (Carroll idr., 2017). 

 

Učitelji morajo asistentom posredovati vse informacije o OPP, ki so pomembne 

za delo v učilnici. Jasno morajo opredeliti način dela, ki je najbolj primeren za 

OPP, in druge posebnosti, ki se navezujejo na njihove posebne potrebe in jih je 

potrebno upoštevati pri delu z učencem (Hall, 2005). 

 

Učitelj mora svojim asistentom omogočiti, da imajo potrebne pripomočke za 

opravljanje svoje sluţbe. Da je to mogoče, mora biti zagotovljen čas za redna 

srečanja in načrtovanja učiteljev in asistentov, vzpostavljen učinkovit način 

komunikacije, učitelj mora zagotoviti, da so asistenti obveščeni o aktivnostih in 

direktivah šole. Za čim boljše sodelovanje je pomembno, da učitelj asistentu 

pomaga razviti strategije za zbiranje podatkov in osnovni nadzor ustreznosti 

vedenja učencev (Teachers and Educational Assistants, 2015). 

 

Učitelj je odgovoren za poučevanje vseh otrok, ob tem pa mu pomagajo ostali 

zaposleni na šoli. Izvajati mora nadzor nad doseganjem ciljev (Fox, 2003). 

 

P. Lacey (2001) kot najpomembnejši dejavnik za dobro sodelovanje med 

učiteljem in asistentom izpostavi, da jima je potrebno omogočiti čas za pogovor. 

Poiskati morata tudi »ravnovesje«. Za to, da obe strani dobita največ iz tega 

odnosa, je najbolje, da učitelj prevzame neposredno odgovornost za učenje 

učencev, vendar si deli dnevne obveznosti z asistentom. 

 

Za uspešnejše sodelovanje in komunikacijo med učiteljem in asistentom P. Lacey 

(2001) meni, da naj: 

 si izmenjata informacije pomembne za delo drug o drugem, 

 določita skupne cilje in namen, 

 določita pravila za skupno delo, 

 ugotovita najboljši način za skupno delo, 

 se pogovorita o močnih in šibkih področjih pri posameznem učencu, 

 načrtujeta, katero področje in na kakšen način se bodo učili v razredu, 

 raziskujeta moţne pristope k učenju in načrtujeta, kateri pristop oz. katere 

pristope bosta uporabila, 

 si izmenjujeta informacije o tem, kako uspešno je bil izveden njun načrt, 

 ocenjujeta, kako uspešno delata en z drugim. 
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Tyrer idr. (2004) pogoje za uspešno sodelovanje med učiteljem in asistentom 

opišejo bolj z vidika njunih medsebojnih odnosov, in sicer menijo, da je potrebno: 

 da se oba zavedata svojih in partnerjevih vlog in odgovornosti, 

 da učitelj in asistent spoštujeta drug drugega ter poznata močna in šibka 

področja sebe in partnerja, 

 da sta pripravljena uporabljati objektivne kriterije pri analizi problemov v 

razredu in posebnih potreb učencev, 

 da razumeta, da so lahko nekatere situacije v tem poklicu psihično in 

čustveno naporne. Truditi se morata, da ne postaneta osebno vpletena, 

saj lahko to še oteţi situacijo, 

 da sta sposobna drug drugemu povedati, kaj je bilo dobro izpeljano 

oziroma pohvaliti drug drugega, 

 da znata podati povratno informacijo o teţavah in ovirah ter ob tem 

obdrţati pozitivno vzdušje. 

 

Učitelj in asistent v razredu pogosto nimata časa spremljati, kaj dela drugi, in si 

morata zaupati, da se oba drţita dogovorov (Lacey, 2001). 

 

Teţava pri tem, da so učitelji nadrejeni asistentom, je v tem, da je hierarhično 

ureditev in sodelovalni odnos teţko uskladiti. Učitelji pogosto naredijo učni načrt 

brez asistenta in mu ga tik pred poukom predajo in od njega pričakujejo odziv. 

Učinkovit odnos ne more delovati na tak način. Ne samo, da je potrebno, da 

učitelj in asistent skupaj načrtujeta, ampak je najbolje, da se tudi skupaj 

dogovorita za način dela pri vseh učnih procesih (Lacey, 2001). Glede na 

navedeno mora asistent za uspešno delo nekaj dni v naprej vedeti, kaj se bo 

dogajalo v razredu in kakšne naloge se bodo izvajale. Učitelj lahko to omogoči z 

dobro organiziranostjo in načrtovanjem, na učne ure mora biti pripravljen veliko v 

naprej (Hall, 2005). 

 

V raziskavi, ki so jo izvedli v Angliji v zvezi z vodenjem asistentov ter vlogo 

asistentov pri poučevanju, je bilo ugotovljeno, da je bilo pri odločitvah vsaj 

posredno upoštevano mnenje asistentov, prav tako so vsi asistenti prevzeli 

izvajanje programa, ki je bil načrtovan s strani učitelja. Asistenti so se strinjali, da 

morajo biti za uspešno delo obveščeni o ciljih, namenih učne ure in o posebnih 

potrebah obravnavanega učenca. Pomembni pogoji za to, da lahko asistent 

nemoteno dela skupaj z učiteljem, so, da se učitelj in asistent dobro razumeta, da 

zaupata presoji drug drugega in da imata dovolj časa za skupno načrtovanje. Za 

večino asistentov je bil največji izziv najti čas za vsakodnevni pogovor z učiteljem 

o tem, kakšne prilagoditve načrtovanega programa so potrebne. Večino podpore 

OPP so asistenti izvedli v razredu. Pri zaposlovanju asistentov so bolj cenjene 

pričakovane osebne lastnosti, kot na primer dobro delo v skupini, sodelovanje v 

skupini, potrpljenje in smisel za humor, kot pa kvalifikacije in izkušnje. Velik 

problem predstavlja način zaposlovanja asistentov, saj gre večinoma za pogodbe 
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o zaposlitvi za določen čas in za velika nesorazmerja v plačni lestvici. Na 

nekaterih šolah so uvedli ocenjevalno shemo za asistente, ki je bila zelo dobro 

sprejeta. Vse šole so imele načrt za uvajanje podobne sheme v njihov sistem v 

bliţnji prihodnosti (Farrell, Balshaw in Polat, 1999). V naslednjih letih so 

ocenjevanje asistentov začeli vpeljevati v večino šol. Šolska inšpekcija od šol 

pričakuje, da bodo nadzirale in spremljale, kako asistenti prispevajo h kakovosti 

poučevanja in učenja in kako učinkoviti so glede na to, kakšen del celotnih 

stroškov šole predstavljajo (Gerschel, 2005). 
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4 POVZETEK TEORETIČNEGA DELA 

 

V teoretičnem delu sem najprej opredelila definicijo posebnih potreb v Angliji: 

glede na določbe Pravilnika za posebne potrebe iz leta 2014 (Special educational 

needs and disability code of practice, 2015) ima otrok ali mladostnik posebne 

potrebe, če ima učne teţave ali ovire, ki zahtevajo posebno izobraţevalno 

obravnavo. Pri izobraţevanju OPP so ključna vprašanja, kje, kaj in kako jih 

poučevati (Norwich, 2013). Strokovnjaki so enotnega mnenja, da je najboljši 

odgovor na to vprašanje inkluzivno poučevanje, saj ima inkluzija pozitiven vpliv 

na izobraţevanje in vzgojo OPP. 

 

Inkluzivno izobraţevanje je neprekinjen proces, ki upošteva različne potrebe in 

sposobnosti OPP. Gre za kakovostno poučevanje za vse s prilagoditvijo 

pričakovanih rezultatov otrok in z namenom odpraviti diskriminacijo (UNESCO, 

2008). 

 

V Angliji je prve načrte za inkluzivno poučevanje naredila med leti 1974 in 1978 

komisija Warnock, ki je predlagala, da bi se večina OPP vključila v redne 

osnovne šole (Department of Education and Science, 1978). V svetovnem merilu 

je pomemben prelom pomenila Salamanška izjava leta 1994, v kateri so se vlade 

in organizacije zavezale k zagotavljanju inkluzije za vse učence (Vislie, 2003). 

Angleški pravilnik o posebnih potrebah iz leta 2001 v vseh temeljnih načelih 

izpostavlja pomen inkluzivnega izobraţevanja. Leta 2014 je bila izvedena 

reforma izobraţevanja, ki vsem OPP zagotavlja enakopravne moţnosti vzgoje in 

izobraţevanja in uvaja vrsto konkretnih ukrepov za uresničitev ciljev reforme 

(Friswell in Petersen, 2015). Mnenja o inkluziji so kljub temu zelo različna. 

 

V nadaljevanju sem prikazala nekaj pristopov in modelov, ki se v Angliji 

uporabljajo v povezavi z inkluzivnim poučevanjem, kot npr.: 

 pristop »oseba v središču obravnave« – cilj je uvedba polne inkluzije OPP 

v druţbo in, kot pove ţe ime, upoštevanje vidika otroka (Murray in 

Sanderson, 2007), 

 postopni pristop – podpora OPP izhaja iz kroţnega procesa – ocena, 

načrt, izvedba in vrednotenje (SEN Support and the Graduated Approach, 

2014), 

 tristopenjski model poučevanja in podpore – prva stopnja je kakovostno in 

inkluzivno poučevanje, druga stopnja so dodatni, časovno omejeni 

programi obravnave, tretja stopnja so ciljno usmerjeni programi obravnav 

za otroke, ki potrebujejo bolj individualizirane oblike pomoči (Office for 

Standards in Education, 2009), 

 skupina okoli otroka – cilji so naslednji: prilagodljivost, postavitev osebe v 

središče procesa, izvajalci podpore morajo povezati in uskladiti storitve 

(Department for Education, 2012b). 
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V magistrski nalogi se osredotočam na sistem podpore inkluzivnega 

izobraţevanja OPP v angleški osnovni šoli, pri čemer morajo biti za uspešen 

razvoj inkluzije izpolnjeni določeni pogoji, in sicer v povezavi z ravnanjem učitelja, 

v povezavi z ravnanjem vseh zaposlenih na šoli in v povezavi z zunanjimi pogoji 

(European Agency for Development in Special Needs Education, 2005). 

 

V povezavi z zunanjimi pogoji – podporo okolja imajo bistven vpliv lokalni organi 

(gre za javno ustanovo običajno na ravni pokrajine, ki je med drugim zadolţena 

za organizacijo vzgoje in izobraţevanja). Zadolţeni so za spremljanje in 

vrednotenje napredka šole in skrb za čim boljšo izrabo sredstev in znanj, ki so na 

razpolago (Ainscow in West, 2006).   

 

Na nivoju šole je potrebno oblikovati konkretno politiko, sistem in odnos šole do 

OPP ter določiti odgovorne osebe in postopke dela (Cowne, 1998). Na vsaki 

angleški šoli je imenovan KPP, ki ima glede na določila Pravilnika o posebnih 

potrebah iz leta 2014 številne naloge in odgovornosti, med drugim skrbi za 

upoštevanje predpisov, vodi asistente, skrbi za izobraţevanje in razvoj 

asistentov, poskuša zagotoviti asistentom in učiteljem dovolj časa za skupno 

načrtovanje, informira o virih, koordinira obravnave, sodeluje z zunanjimi izvajalci 

in starši (Special educational needs and disability code of practice, 2015). 

 

Na nivoju razreda je pomembna uporaba ustreznih strategij ter vloga učitelja in 

asistenta. Za vsakega učenca je potrebno izbrati metode in materiale, ki so zanj 

najprimernejši, diferenciacija je namreč potrebna, ker se ne učijo vsi učenci na 

enak način (Mastropieri in Scruggs, 2007, v Zigmond, Kloo in Volonino, 2009). 

Učitelj se mora zavedati svoje ključne vloge: OPP so bolj uspešne, če je učitelj 

izkušen, osebno zavzet za njihov napredek in pozitivno naravnan, tako da išče 

učinkovite pristope (Kavkler, 2008). Asistenti v razredu podpirajo otroke pri 

učenju individualno ali v skupinah in sodelujejo z učiteljem pri poučevanju (Parker 

idr., 2009). 
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EMPIRIČNI DEL 
 

5 RAZISKOVALNI PROBLEM, CILJI, VPRAŠANJA IN METODE 

 

5.1 Opredelitev raziskovalnega problema 

 

Z uvedbo Pravilnika za specialno pedagoško obravnavo v letu 2001 so v Angliji 

vlada in organizacije, pristojne za izobraţevanje, zagotovili ustrezno podporo in 

učinkovit izkoristek danih sredstev. Zakonodajno so bili osnovni pogoji za inkluzijo 

zagotovljeni ţe nekaj let prej, v praksi pa je pred tem prevladovala integracija. Po 

letu 2014, ko sta bila sprejeta Zakon o otrocih in druţinah in novi Pravilnik o 

posebnih potrebah, se po regijah postopno uvaja »polna inkluzija«. Delovanje, ki je 

bilo od izvajalcev sistema podpore pričakovano ţe najmanj od leta 2001, je sedaj 

postalo obvezno, uvedenih pa je nekaj dodatnih posodobitev. V magistrskem delu 

me je zanimalo, kakšen je sistem podpore OPP v angleški osnovni šoli Zelena 

livada ter kako tam poteka inkluzivno izobraţevanje. Zanimale so me tudi 

strategije, ki so jih za konkretni dve OPP predlagale zunanje organizacije, in 

izvajanje teh strategij. Preučevala sem tudi sodelovanje med izvajalci sistema 

podpore OPP ter njihove vloge in odgovornosti. Predstavila sem analizo sistema 

podpore dveh OPP. Problem je bil izbran zato, ker imajo v angleških osnovnih 

šolah veliko izkušenj z inkluzivnim izobraţevanjem, drugačen kot v Sloveniji je tudi 

sam sistem podpore. Poznavanje pozitivnih in negativnih izkušenj iz angleških 

osnovnih šol bo dragoceno tudi za nadaljnje praktično uvajanje inkluzije v 

slovenske osnovne šole in izboljševanje slovenskega sistema podpore OPP. V 

Sloveniji nisem zasledila raziskave, ki bi preučevala prenovljen angleški sistem 

podpore OPP, ki se je spremenil zaradi nove zakonodaje o podpori OPP.  

 

 

5.2 Cilji raziskave in raziskovalna vprašanja 

 

V okviru raziskave sem ţelela ovrednotiti sistem podpore OPP v angleški osnovni 

šoli Zelena livada in ugotoviti, kakšne so vloge in odgovornosti posameznih 

izvajalcev sistema podpore OPP in kako med seboj sodelujejo. Zastavila sem si 

naslednja raziskovalna vprašanja: 

1. Katere so strategije, ki so jih v svojih dokumentih predlagali zunanji 

izvajalci (oddelek za izobraţevanje lokalne skupnosti, center za avtizem, 

pediater, otorinolaringolog, logoped, delovni terapevt, fizioterapevt in 

šolski psiholog) in katere strategije se izvajajo v šoli pri obravnavi 

konkretnih dveh OPP?  

2. Kakšne so vloge in odgovornosti učitelja, asistenta in koordinatorja za 

posebne potrebe pri zagotavljanju sistema podpore OPP? 

3. Kako sodelujejo učitelji, asistenti in koordinator za posebne potrebe pri 

zagotavljanju dobre inkluzivne prakse na šoli? 
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5.3 Metoda in raziskovalni pristop 

 

Metoda raziskovanja je bila kavzalna neeksperimentalna. Raziskovalni pristop je bil 

kvalitativen. Uporabila sem tehniko spraševanja, dopolnila sem jo s tehnikama 

opazovanja z in brez udeleţbe in analize dokumentacije. Kot asistentka sem z 

udeleţbo opazovala poučevanje OPP (ne le Keitha in Anne (imeni sta 

spremenjeni), temveč vseh OPP, ki so bili v času mojega dela v posameznem 

razredu prisotni), opazovala sem tudi, kako so razdeljene vloge in odgovornosti 

med posamezne pedagoške delavce in kako med seboj sodelujejo. Brez udeleţbe 

pa sem opazovala poučevanje Keitha in Anne, vloge in odgovornosti njunih 

učiteljev in asistentov ter sodelovanje med njimi. Analizirane so bile osebne mape 

Keitha in Anne. 

  

Raziskava je bila zasnovana kot študija primera, saj me je zanimal sistem podpore 

pri dveh OPP v angleški osnovni šoli Zelena livada, zato rezultatov študije ne 

morem posplošiti na celotno populacijo.  

 

 

5.4 Vzorec 

 

Način vzorčenja je bil namenski, priloţnostni in neslučajnostni. V vzorcu sta bili dve 

OPP v angleški osnovni šoli Zelena livada, imena šole in obeh otok so bila 

spremenjena. Več o varstvu osebnih podatkov in anonimnosti je zapisano v 

podpoglavju 5.5 tega magistrskega dela. Pri opisu otrok sem uporabila 

dokumentacijo iz osebnih map obeh OPP (v Angliji ima osebno mapo vsak otrok, 

za katerega je KPP seznanjen z njegovimi posebnimi potrebami, četudi ni v 

postopku usmerjanja). Oba otroka sta v času raziskave obiskovala četrti razred in 

sta bila stara 9 let.  

 

Oba otroka sta v času raziskave obiskovala anglikansko osnovno šolo Zelena 

livada, v kateri je pribliţno 560 otrok, v vsakem razredu je pribliţno 30 otrok. Njun 

opis je obširnejši in je naveden v nadaljevanju v podpoglavjih 6.1.1 in 6.1.2. 

Preučevala sem tudi vlogo njunih učiteljev in treh asistentov, ki so odgovorni za 

njuno inkluzivno poučevanje in so bili tudi vključeni v vzorec. V šoli Zelena livada 

sem bila na študijski izmenjavi, nato sem bila na tej šoli še 10 mesecev za skrajšan 

delovni čas zaposlena kot asistentka. Del tega časa sem bila zaposlena kot 

asistentka v razredu in pridobila dober vpogled v vlogo in odgovornosti asistenta in 

posredno tudi v vlogo in odgovornosti učitelja, saj sem z njim sodelovala pri pouku. 

Nekaj mesecev sem bila del delovnega časa tudi individualna asistentka, več kot 

pol leta pa sem bila zaposlena kot asistentka KPP, v teh funkcijah sem del vzorca. 

Na šoli je zaposlenih 28 asistentov in 21 učiteljev. Raziskovala sem tudi zadolţitve 

KPP, ki je na šoli zaposlen za polni delovni čas in je vodja KPP na širšem območju 

(16 šol).  
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5.5 Zbiranje podatkov 

 

V šolah v Veliki Britaniji je pri izvedbi raziskav potrebno upoštevati Smernice 

Britanskega zdruţenja za raziskave v izobraţevanju. V smernicah je določeno, 

da mora biti sodelovanje v raziskavi prostovoljno, udeleţenci raziskave lahko 

kadar koli prekinejo svoje sodelovanje in jim za to ni potrebno navesti razloga. 

Poskrbeti sem morala tudi za varovanje osebnih podatkov oz. anonimnost, poleg 

tega pa so določene tudi smernice za varstvo ranljivih skupin. Za varovanje 

osebnih podatkov sem poskrbela tako, da nisem navedla pravega imena in kraja, 

v katerem je osnovna šola. Imena OPP so spremenjena, imena in priimki 

učiteljev, asistentov, KPP in ravnatelja pa niso navedeni. Ravnatelja sem pisno 

seznanila s svojo ţeljo po izvedbi raziskave v šoli Zelena livada ter z namenom 

raziskave, poslala sem mu tudi vsa vprašanja in izpolnila predpisane izjave, v 

katerih sem med drugim izjavila, da bom pri svojem raziskovalnem delu 

upoštevala smernice Britanskega zdruţenja za raziskave v izobraţevanju. 

Pridobila sem njegovo pisno soglasje, v skladu s smernicami sem morala tudi vse 

pedagoške delavce, s katerimi sem ţelela opraviti intervju, pisno zaprositi za 

sodelovanje in jih izrecno seznaniti s pravico, da kadar koli med raziskavo 

odklonijo svoje nadaljnje sodelovanje. Pred izvedbo intervjujev, opazovanj in 

analizo dokumentacije sem morala pridobiti pisna soglasja ravnatelja in vseh 

intervjuvancev, ker je to pogoj, ki je določen glede na pravila, ki veljajo za 

izvedbo raziskav v angleških javnih šolah. Glede na pravila šole sem ravnatelju 

poslala tudi elektronski naslov mentorice magistrskega dela, prav tako pa sem 

mentorici na ţeljo ravnatelja poslala smernice Britanskega zdruţenja za 

raziskave v izobraţevanju (British Educational Research Association, 2011).  
  

 

5.5.1 Intervjuji 

 

Izvedla sem pet polstrukturiranih intervjujev z zaposlenimi na osnovni šoli Zelena 

livada (dva z učitelji Keitha in Anne, enega z individualno asistentko, ki je 

dodeljena Keithu, enega z asistentko v razredu, v katerem je Anna, in enega s 

KPP). Vprašanja sem vnaprej skrbno pripravila, sestavljena so bila na način, da 

sem pridobila informacije za pripravo odgovorov na raziskovalna vprašanja in 

hkrati tudi nekatere ostale podatke za pisanje magistrskega dela. V prilogi tega 

magistrskega dela na straneh 134 do 168 so zapisi kodiranih intervjujev, v katerih 

so navedena tudi vprašanja. Nekaj vprašanj je bilo enakih za vse intervjuvance, 

sicer pa je bil vsak vprašalnik prilagojen delu, ki ga opravlja posamezna oseba, s 

katero sem opravila intervju. Intervjuje sem izvedla, ko so intervjuvanci in 

ravnatelj pisno privolili v sodelovanje. Z vprašanji sem intervjuvance vnaprej 

seznanila po elektronski pošti, kadar koli so imeli tudi moţnost, da odstopijo od 

sodelovanja v raziskavi. V primeru, da je bil odgovor nejasen, sem postavila 

podvprašanja, s katerimi sem poskušala dobiti bolj jasen odgovor. Intervjuji so bili 

izvedeni v marcu 2017 v prostorih osnovne šole Zelena livada pred ali po mojem 
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delovnem času. Z vsemi intervjuvanci sem se predhodno dogovorila, da bom 

zaradi hitrejšega poteka intervjujev te snemala na diktafon.  

 

 

5.5.2 Opazovanje 

 

Opazovanje je v tej raziskavi potekalo na več načinov. V zvezi s spremljanjem 

obravnav za Keitha in Anno je šlo za opazovanje brez udeleţbe, sicer pa je šlo 

glede na moje delo na tej šoli večinoma za opazovanje z udeleţbo, pri tem sem 

na vsakodnevni ravni opazovala oz. bila udeleţena pri sodelovanju z učitelji in s 

KPP, podrobno sem tudi spoznala vloge in odgovornosti učitelja, asistenta in 

KPP.  

 

V času študijske izmenjave sem od februarja 2016 do maja 2016 brez udeleţbe 

občasno opazovala poučevanje Keitha in Anne, v času zaposlitve na šoli Zelena 

livada pa sem v marcu 2017 pred ali po svojem delovnem času brez udeleţbe 

opazovala poučevanje Keitha in Anne. Za opazovanja brez udeleţbe izven 

svojega delovnega časa sem se odločila, ker sem se na tak način lahko posvetila 

le opazovanju in vodenju dnevniških zapisov in mi ni bilo potrebno istočasno še 

opravljati mojega dela, saj bi bilo to ob poučevanju v angleškem jeziku 

prezahtevno oz. ne bi dalo dovolj sistematičnih rezultatov. 

 

Navodila za moje delo sem v vseh primerih opazovanja z udeleţbo prejemala od 

svojih sodelavcev in sama svojega dela nisem vsebinsko načrtovala. Podatki 

pridobljeni z opazovanji z udeleţbo in opazovanji brez udeleţbe bodo v delu, ki je 

pomemben za to raziskavo, predstavljeni v poglavju 6 z naslovom Rezultati in 

interpretacija, in sicer po kategorijah, ki so bile sicer določene s kvalitativno 

analizo intervjujev. Podatki pridobljeni z opazovanjem tako dopolnjujejo in 

preverjajo podatke pridobljene z intervjuji in z analizo dokumentacije. 

 

 

5.5.3 Dokumentacija 

 

Osnovna šola Zelena livada vodi dokumentacijo o podpori OPP v osebnih mapah 

učencev. Gre za dokumentacijo, v kateri je veliko varovanih osebnih podatkov, 

zato sem dokumentacijo fotokopirala, na njej izbrisala vse osebne podatke in jo 

nato še enkrat fotokopirala, da sem onemogočila, da bi prišlo do razkritja osebnih 

podatkov OPP. Iz osebnih map OPP navajam informacije o Keithu in Anni, ki so 

relevantne za raziskovalno temo, zlasti strategije, ki so jih za njiju predlagale 

zunanje agencije. Dokumentacija je zlasti pri Keithu obseţna, zato je bil pregled 

dolgotrajen, vendar sem iz dokumentacije dobila veliko dragocenih informacij, ki 

so pomembno prispevale k poznavanju raziskovane teme. 
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5.6 Obdelava podatkov 

 

Po zaključku zbiranja podatkov (intervjuji, opazovanja in analiza dokumentacije) 

je sledila analiza intervjujev po kvalitativni metodi. Po intervjujih sem moja 

vprašanja in odgovore intervjuvancev dobesedno zapisala v angleščini in jih nato 

prevedla v slovenščino. Prepisano besedilo sem razčlenila na sestavne dele, 

enote kodiranja sem določala glede na vsebino odgovorov, zato obsegajo od 

nekaj besed do enega ali več stavkov (Vogrinc, 2008). Kodirati sem začela s 

konkretnimi povzetki enot kodiranja (koda prvega reda), nadaljevala pa sem v 

smeri večje splošnosti (koda drugega reda). Kode drugega reda sem zdruţevala 

v vsebinsko zaokroţene celote, ki se imenujejo kategorije (Flick, 1998). Dobila 

sem osem kategorij, ki sem jim določila imena. 

 

Kode sem določala med analizo besedila, iz česar sledi, da sem uporabila 

induktivni pristop (Hesse-Biber in Leavy, 2004). Zapis vsakega intervjuja sem 

kodirala posebej. Tabele, v katerih so prikazani zapisi kodiranih intervjujev, so v 

prilogi tega magistrskega dela na straneh 134 do 168. V ugotovitve sem brez 

kodiranja – po deskriptivni metodi vključevala tudi podatke pridobljene na podlagi 

opazovanj in preučevanja dokumentacije. Keitha in Anno sem na podlagi 

pregledane dokumentacije in osebnih zaznav podrobno opisala. Izvedena je bila 

triangulacija virov podatkov (podatki pridobljeni na podlagi intervjujev, opazovanja 

in dokumentacije), poleg tega sem o isti temi spraševala več različnih oseb, kar 

mi je omogočilo celovitejši vpogled v preučevani pojav (Flick, 1998).  

 

Ugotovitve, ki izhajajo iz analize dokumentacije in dnevniških zapisov opazovanj, 

sem v rezultate vključila na ta način, da sem v poglavju 6. k vsakemu 

relevantnemu podpoglavju (ki predstavlja kategorijo, dobljeno z analizo 

intervjujev po kvalitativni metodi, kodirne tabele so v prilogi tega magistrskega 

dela na straneh 134 do 168) po deskriptivni metodi pripisala podatke, ki sem jih 

pridobila z opazovanji in/ali s pregledom dokumentacije. 
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6 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 

6.1 Predstavitev funkcionalnih ocen učencev Keitha in Anne 

 

Na podlagi analize strokovnih dokumentov učencev Keitha in Anne sem 

oblikovala njuni opisni oceni.  

 

 

6.1.1 Funkcionalna ocena učenca Keitha 

 

V času raziskave je bil Keith v četrtem razredu osnovne šole in je bil star 9 let. 

 

V njegovo obravnavo so vključeni naslednji zunanji strokovnjaki (zaposleni pri 

zunanjih agencijah): šolski psiholog, fizioterapevt, logoped, delovni terapevt 

(učenec je v čakalni vrsti na obravnavo) in strokovnjak za komunikacijo in 

interakcijo. Lokalne oblasti so za njegove obravnave odobrile dodatna sredstva. 

Pred učenčevo selitvijo v Anglijo je bil v njegovo obravnavo vključen tudi center 

za diagnostiko avtizma iz Avstralije. 

 

Keith se je v Anglijo preselil nekaj mesecev za tem, ko je začel obiskovati prvi 

razred osnovne šole. Keith ţivi z obema staršema, ki sta poročena. Oba starša 

imata redno sluţbo. Mama aktivno sodeluje s šolo. Starši se drţijo dogovorov iz 

sestankov. 

 

Z analizo dokumentov sem dobila vpogled v Keithove posebne potrebe. Keith 

ima motnje avtističnega spektra, kar je bilo potrjeno septembra 2013, ko je bil 

Keith v prvem razredu osnovne šole v Avstraliji. Ima teţave pri organizaciji in 

zapisu idej in pri pisanju z roko, teţko ostane osredotočen na dano nalogo v 

primeru, da ga ne zanima. Keith zaradi anksioznosti hitro postane prepirljiv in 

uporniški. Teţko razume situacijo iz perspektive druge osebe. Potrebuje več 

časa, da procesira nove informacije. Ima zmanjšane sposobnosti razumevanja 

neverbalne komunikacije. Teţko sprejema ideje in mnenja drugih, ko se ta 

razlikujejo od njegovih (osredotočen na svoje ideje/odločitve). Potrebuje strogo 

rutino. Ne razume koncepta časa in zelo teţko počaka na naslednjo aktivnost. Ne 

razume pomena osebnega prostora. Ne ve, kdaj mora na stranišče. 

 

Senzorična integracija: Teţko sedi pri miru, potrebuje redne odmore z gibanjem, 

teţko odmisli nepomembne zvočne in vizualne draţljaje iz ozadja (okolja). Teţko 

se osredotoči, še posebej, ko je okoli njega hrupno, zato pogosto ne konča 

naloge. 

 

Teţave, ki niso neposredno povezane z motnjo avtističnega spektra: slabša fina 

in groba motorika (teţave pri lovljenju ţoge, usklajevanju leve in desne polovice 

telesa, npr. z levo roko se dotakni desnega kolena, teţave pri pisanju). Teţko 
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razume navodila v primeru, da so samo ustna ali samo vizualna. Glede na 

rezultate testa pripravljenosti za učenje, ki ga je z njim naredila učiteljica jeseni 

2016, učenec ni pripravljen na samostojno učenje v razredu. 

 

Teţko vzpostavi in obdrţi prijateljske odnose in ima teţave pri komunikaciji. 

Dosega nizke šolske rezultate, vendar ima visoke intelektualne sposobnosti. 

Učenec ima nizko samopodobo in je pogosto razočaran nad svojimi neuspehi pri 

učenju, kar negativno vpliva na samozavest. Potrebuje stalno podporo odraslega. 

Teţko obdrţi informacijo v delovnem spominu toliko časa, da bi lahko dokončal 

nalogo. 

 

Na trenutke lahko deluje zasanjan. Učenec je vedno bolj moteč med poukom. 

Občasno se neprimerno vede do odraslih in vrstnikov in ima nepredvidljiv odnos 

do učenja. 

 

 

6.1.2 Funkcionalna ocena učenke Anne 

 

Anna je bila v času raziskave stara 9 let in je obiskovala četrti razred. Upravičena 

je do brezplačnega obroka v šoli, saj glede na prihodek staršev sodi med 

ogroţene skupine otrok. V Angliji imajo otroci vojakov določene ugodnosti, ki jih 

je v preteklosti imela tudi Anna, vendar je izgubila ta status, ker oče ni več 

zaposlen v vojski. Anna ima tri starejše sorojence, vsi so obiskovali osnovno šolo, 

na kateri se sedaj izobraţuje Anna.  

 

Analiza dokumentov je pokazala, da ima Anna primanjkljaje na posameznih 

področjih učenja s sumom na disleksijo. Glede na področja, kjer ima teţave, bi jo 

uvrstili med učence s slušno-vizualnimi primanjkljaji. 

 

V njeno obravnavo sta od zunanjih strokovnjakov vključena psiholog za 

šoloobvezne otroke (zaposlen pri zunanji agenciji) in okulist. Psiholog za 

šoloobvezne otroke je v poročilu iz leta 2014 zapisal, da ima Anna primanjkljaje 

na področju delovnega spomina in hitrosti procesiranja informacij.  

 

Konec leta 2015 je KPP z Anno opravila test za odkrivanje disleksije. Test je 

pokazal, da je zelo verjetno, da ima Anna disleksijo. V mesecu decembru leta 

2015 je okulist Anni predpisal očala za branje (zaradi daljnovidnosti je pri branju 

zelo slabo videla). Njeni rezultati pri branju in pisanju so se vidno izboljšali v 

naslednjem izobraţevalnem obdobju. Ob koncu tretjega razreda (junij 2016) je 

KPP z ocenjevalnim listom, ki je bil prvotno sestavljen za otroke s socialnimi, 

čustvenimi in vedenjskimi teţavami, preverila, kako dobro je Anna pripravljena na 

učenje v razredu. Ocenjevalni list je sestavljen tako, da ocenjevalec vpisuje svojo 

oceno o zmoţnostih in sposobnostih OPP pri različnih trditvah v zvezi z 

vedenjem, samoregulacijo, socialnimi spretnostmi, samozavestjo, učnimi 
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sposobnostmi in pristopom k učenju. Rezultat 87 % kaţe na visoko pripravljenost 

za učenje in delo ter sledenje pouku v razredu. 

 

Starši dobro sodelujejo s šolo in naredijo vse, kot je zapisano v dogovoru s šolo, 

vendar ne podajajo svojih predlogov, torej v procesu niso samoiniciativni. 

 

Annina samopodoba se poslabšuje, ker ne zmore slediti pouku. Pogosto 

potrebuje pomoč odraslega pri pisanju in matematiki. V primeru, da je naloga 

prezahtevna, je sploh ne poskusi rešiti, ker obupa, saj ji primanjkuje zaupanja v 

svoje sposobnosti. 

 

 

6.2 Podpora OPP v procesu izobraţevanja 

 

6.2.1 Podpora učitelja 

 

Raziskava je bila narejena v času moje prakse in zaposlitve na angleški osnovni 

šoli Zelena livada. Spoznala sem vse učitelje, ki so tam zaposleni, z več učitelji 

pa sem tudi nekaj časa delala kot asistentka v razredu ali kot individualna 

asistentka. Osnovna naloga učiteljev je poučevanje vseh učencev. Učitelji se 

zavedajo, da morajo poučevati na različne načine, da bi dosegli zastavljene cilje, 

saj ne obstaja en način poučevanja, ki bi bil ustrezen za vse učence. Ob delu z 

učitelji sem opazila, da snov poskusijo predstaviti na več načinov. V večini 

primerov sem lahko opazila predstavitev snovi na način, ki bi ustrezal tako 

slušnemu kot tudi vizualnemu učnemu tipu. 

 

Keithovi učiteljici se zdi še posebej pomembno, da imajo vsi učenci zagotovljene 

pogoje za napredek, posebej poudari: »Vsak otrok mora imeti zagotovljene 

pogoje za to, da izkoristi svoje zmoţnosti in napreduje.« Podobno mnenje ima 

tudi Annin učitelj, saj pove, da je diferenciacija, ki jo je potrebno izvesti zaradi 

posebnih potreb posameznega učenca, odvisna od vsakega učenca posebej, ker 

so različne tudi njihove potrebe. To opiše med drugim takole: »naredil bom vse, 

da bi se vsak učenec laţje učil in razvijal v danem okolju«. Razloţi še, da imajo 

vsi učenci določene posebnosti in je tem posebnostim potrebno prilagoditi 

komunikacijo z njimi in poučevanje. 
 

V raziskavi sem na ugotovitev analize intervjujev po kvalitativni metodi in na 

podlagi analize dnevniških zapisov opazovanj ugotovila, da so bistvene naloge 

učitelja pri zagotavljanju sistema podpore OPP naslednje: 

 zaznavanje posebnih potreb pri učencu in, ko je to potrebno, obveščanje 

KPP in ostalih vpletenih (starši) 

 prilagoditve (zahtevnost, čas, fizično okolje, pripomočki) 

 pozitivna motivacija in odpravljanje strahu – v bistvu gre za metode 

poučevanja in uporabljene strategije (razredna klima, samopodoba, 
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upoštevanje močnih področij, pohvala za trud, ne samo za doseţke, 

samovrednotenje, pozitiven odnos do učencev in do njihove različnosti, 

pozitivna povratna informacija, individualizacija in diferenciacija učnega 

procesa), opis nalog pedagoških delavcev v zvezi s tem področjem je v 

podpoglavju 6.4 

 sodelovanje s starši in s KPP (opis nalog pedagoških delavcev v zvezi s 

tem področjem je v podpoglavjih 6.3.2 in 6.3.4) 

 

Annin učitelj je povedal, da poišče pomoč KPP, kadar ima v razredu učenca, pri 

katerem ne ve točno, kako naprej, in se ţeli pogovoriti. Iz njegove pripovedi sem 

razbrala, da kadar zazna posebne potrebe pri konkretnem učencu, poučevanje 

prilagodi in poskuša sam oz. s pomočjo asistentke premostiti ovire, ki jih ima 

konkretni učenec na poti do uspešnega učenja. V primeru, da pri tem ni uspešen, 

obvesti KPP. 

 

Kot asistentka KPP sem bila mnogokrat prisotna, ko so učitelji na podoben način 

kot Annin učitelj KPP obveščali o posebnih potrebah, ki so jih zaznali pri 

posameznem učencu in jih ne zmorejo sami preseči. 

 

Rezultati raziskave so pokazali, da so prilagoditve v povezavi z metodami in 

strategijami poučevanja ena od glavnih nalog učitelja pri zagotavljanju sistema 

podpore OPP. Annin učitelj poudari pomen prilagoditve razlage in nalog znanju in 

sposobnostim učencev, ker tako doseţemo največji učinek. Včasih tudi to ne 

zadošča, da bi vsi učenci naloge končali v predvidenem času, zaradi česar je 

potrebno temu primerno prilagoditi pričakovanja. Meni, da morajo biti OPP 

»izpostavljene istim ciljem kot ostali«. Keithova učiteljica pojasni, da je učenje 

diferencirano zato, »da posebne potrebe učenca niso ovira v njegovem 

napredovanju«. 

 

Učiteljica četrtega razreda, s katero sem kot asistentka v razredu delala od maja 

do julija 2016, je pri naravoslovju vedno pripravila dva do tri različne delovne liste 

za isto snov. S tem je vsem učencem omogočila, da so lahko sodelovali in rešili 

nalogo. 

 

V mesecu februarju 2016 sem bila prisotna na sestanku zaposlenih, kjer je 

ravnatelj preverjal, koliko učitelji vedo o svojih učencih, ki potrebujejo največ 

podpore, in o njihovih šibkih in močnih področjih. Za to, da bi bila diferenciacija 

uspešna, je nujno, da učitelj pozna svoje učence in njihove posebnosti, saj dobro 

poznavanje razreda omogoča učinkovito poučevanje. 

 

KPP pove, da šola meri učiteljevo uspešnost na podlagi doseţkov učenca. 

 

Šolska inšpekcija in kurikulum v Angliji od učiteljev zahtevata, da imajo visoka 

pričakovanja do vseh učencev. Učitelji se zavedajo, da to ne pomeni enakih 
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pričakovanj za vse učence. V četrtem razredu pri osnovnem nivoju matematike 

se je učiteljica odločila, da bodo najprej utrdili prejšnjo snov (seštevanje in 

odštevanje) in šele nato nadaljevali z besedilnimi nalogami mnoţenja in deljenja, 

kljub temu da so zaradi tega zaostali za kurikulumom. Učitelji se morajo zavedati, 

da je to, kaj so visoka pričakovanja, pogosto potrebno prilagoditi posameznim 

učencem ali razredu. 

 

V šolskem Kodeksu obnašanja, ki ga morajo podpisati vsi zaposleni, ki delajo z 

učenci, je zapisano, da naj zaposleni pri pogovoru z učencem ne uporabljajo 

sarkastičnega govora in neprimernih prispodob. Predvsem pri učiteljih sem 

opazila, da se tega drţijo in svoje izraţanje prilagodijo glede na starost učenca, s 

katerim se pogovarjajo. 

 

Keithovi učiteljici se prilagoditev poučevanja za učence z vedenjskimi motnjami 

zdi ključnega pomena: »Če v takšnih primerih ne prilagodim poučevanja za 

učenca, ki je moteč za sošolce, se hitro zgodi, da nihče ne izkoristi svojih 

zmoţnosti«.  

 

Rezultati raziskave kaţejo, da imata Annin učitelj in KPP različni mnenji o 

prilagoditvah, ki jih potrebuje Anna. Annin učitelj meni, da Anni lahko pomagajo 

znotraj šole: »Od zunanjih agencij smo dobili nasvete, kako in kam naprej, 

osebno pa mislim, da moramo nadaljnje rešitve za njo iskati znotraj šole in da je 

ni potrebno usmerjati izven šole.« KPP pa navede, da bi bilo Anni laţje z 

individualnim asistentom, vendar brez uspešnega postopka usmerjanja šola 

denarja za njo ne bo dobila.  

 

Podobno, kot je omenil ţe Annin učitelj v intervjuju, sem opazila tudi sama. Anna 

se v večini primerov dobro znajde v razredu in ne potrebuje dodatne podpore 

poleg tega, kar ji je ţe na voljo znotraj razreda. Seveda je zelo verjetno, da bi 

Anna hitreje napredovala v primeru, da bi imela individualnega asistenta, vendar 

bi se zaradi tega lahko zmanjšala njena samostojnost, vključenost v razred in 

posledično tudi samozavest, ki sta jo tako učitelj kot tudi asistentka omenila kot 

bistveno pri Anni.  

 

Učitelja obeh učencev menita, da je v večini primerov najbolje, da se prilagoditve 

izvedejo znotraj razreda, saj OPP sicer niso deleţni učiteljeve razlage, zaradi 

česar slabše napredujejo. Tudi obe asistentki ocenjujeta čim večjo prisotnost v 

razredu načeloma kot pozitivno. Razredna asistentka v Anninem razredu pojasni, 

da je Anna skoraj ves čas v razredu, kar je pomembno zato, »da ne izgubi stika z 

dogajanjem v razredu in je deleţna učiteljeve razlage«. Pojasni tudi, da učitelj 

razredu razloţi snov in predstavi svoja pričakovanja. Iz razreda je bila Anna 

odsotna le zaradi pridobivanja temeljnih znanj na področju matematike (pol ure 

na teden, 6 tednov). Keithova individualna asistentka navaja, da je Keith lahko 

izven razreda le med nadomeščanji in med urami športne vzgoje. 
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V primeru, da se učitelj odloči, da bo asistent, on ali drug zunanji ali notranji 

pedagoški delavec učenca vzel iz razreda s skupino ali individualno, mora znati 

to odločitev utemeljiti. V skladu z navodili vodstva šole mora učitelj voditi 

evidenco o tem, kaj se je dogajalo med obravnavami zunaj razreda in kakšen je 

bil učinek dela zunaj razreda. Učitelji se zavedajo, da učiteljeve razlage ni 

mogoče nadomestiti z nestrukturirano dejavnostjo asistenta (z učenci/učencem) 

zunaj razreda. 

 

Pri Keithu sem pri posameznih primerih opazovanj ugotovila, da mu prisotnost v 

razredu ni koristila, ker je bil razred preveč hrupen in se ni mogel osredotočiti na 

nalogo, pogosto je zanj moteče tudi, da je v razredu več draţljajev (barvni 

plakati), ki lahko preusmerijo Keithovo pozornost iz naloge drugam. V primerih, 

ko je zelo pomembno, da učenec nalogo reši po svojih najboljših zmoţnostih 

(npr. test), bo asistentka Keitha vzela iz razreda. Večino časa pa je Keith v 

razredu, saj učiteljica ţeli, da je prisoten pri razlagi in da sodeluje z vrstniki. S tem 

dviguje svojo samopodobo, kar je eden od ciljev, ki si ga je učiteljica postavila za 

Keitha. 

 

Oba učitelja poudarjata pomen skrbi za ravnoteţje v razredu. Annin učitelj meni, 

da morajo biti OPP »izpostavljene istim ciljem kot ostali«, Keithova učiteljica pa 

pojasni, da je »potrebno usklajevati potrebe OPP s potrebami preostalega 

razreda«, kar še podrobneje razloţi na primeru učenca s hudimi vedenjskimi 

izbruhi, zaradi česar je potrebno fizično posredovanje. 

 

Rezultati raziskave kaţejo, da je za vzgojo in izobraţevanje OPP na šoli Zelena 

livada vedno odgovoren učitelj, ne glede na to, kdo izvaja obravnavo. Takšna 

praksa na šoli je odličen način, s katerim se prepreči prelaganje odgovornosti. Ko 

sem za eno izmed učenk v mesecu februarju 2016 izdelovala vizualni urnik, sem 

izbrane slike najprej pokazala učiteljici, da jih je potrdila, šele nato sem urnik 

dokončala. 

 

 

6.2.2  Podpora asistenta 

 

V Angliji sem bila 1 leto zaposlena kot asistentka v osnovni šoli in sem med tem 

časom dobro spoznala vlogo in odgovornosti asistenta. Glavna naloga 

individualnega asistenta je podpora OPP. Pri uri opismenjevanja v mesecu marcu 

2017 je Keithova asistentka najprej preverila, ali Keith razume navodilo, in šele 

nato pomagala ostalim za njegovo mizo. Kot mi je povedala kasneje, vedno 

poskusi pomagati tudi drugim učencem v skupini. S tem doseţe, da Keith manj 

izstopa iz skupine, in razbremeni asistentko v razredu in učiteljico, da se lahko 

posvetita še drugim v razredu oz. hitreje zaključijo nalogo. Večja stopnja 

vključenosti učenca pomaga tudi pri povečanju samozavesti. 
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Iz pripovedi Keithove asistentke lahko razberemo, da se uspešnost njenega dela 

kaţe predvsem z njegovimi doseţki na socialnem in učnem področju. Ob tem 

lahko iz navedb KPP povzamemo, da formalno merijo predvsem doseţke na 

učnem področju, medtem ko so doseţki na socialnem področju spremljani 

neformalno in se kaţejo v tem, da na primer manj izstopa v razredu in se laţje 

opraviči, kadar koga prizadene.  

 

KPP izpostavi bistven pomen Keithovega individualnega asistenta za reševanje 

njegovih teţav: »Dopoldne ima Keith individualnega asistenta, ki se lahko 

osredotoči na reševanje teţav in priporočila zunanjih agencij«.  

 

Keithovi asistentki se zdi pomembno, da mu nudi podporo pri njegovem učenju, 

kot bistveno izpostavi pomoč pri »doseganju ciljev kurikuluma, posebej pri 

pisanju«, ter mu načrtno pomaga pri povečevanju samozavesti. Posebej je 

izpostavila, da potrebuje več prilagoditev, ki pa jih je moţno izvesti tudi v razredu. 

Brez teh prilagoditev v preteklosti v razredu ni bil sprejet, kot pojasnjuje njegova 

individualna asistentka: »je v razredu izstopal, kar je bila velika teţava«. Kot 

primer prilagoditve, s katero poskušajo preprečiti, da bi izstopal, asistentka 

navede, da zjutraj Keith in asistentka preverita, ali ima s sabo kosilo, kar storita z 

namenom, da bo znal učiteljici povedati, ali potrebuje šolsko kosilo.  

 

Ob opazovanju (brez udeleţbe) dveh različnih učnih ur v mesecu marcu 2017 

sem opazila, da se Keithova asistentka pri nalogah, ki zahtevajo pisanje, 

popolnoma posveti svojemu učencu. Pomaga mu tako, da ga opominja in mu 

ponudi strategije, ki so mu na voljo – lesena palčka, ki ponazarja, koliko razlike 

naj bo med besedami (finger space), z risanjem pomoţnih črt, z zapisom teţjih 

besed na malo belo tablo. S tem je potrdila svojo trditev, da ji je bistveno, da 

učencu nudi podporo pri doseganju ciljev kurikuluma. 

 

Keithova asistentka je povedala, da sicer razume, da je dobro, da je Keith čim 

več v razredu, saj zato laţje dosega cilje, vendar pa meni, da bi Keithu koristilo 

več individualne pomoči izven razreda. Omeni tudi, da je: »resnično teţko doseči 

zastavljene cilje, preden razred prične z obravnavo nove snovi.« Keithova 

asistentka in učiteljica pojasnita, da je pri njem trenutno glavni cilj izboljšanje 

pisanja z roko in pisanja na računalnik. Individualne vaje ročnega pisanja izvajata 

trikrat tedensko izven razreda, občasno pa tudi med urami matematike in telesne 

vzgoje. 

 

Keithova asistentka opaţa, da njegova motivacija, počutje in zdravstveno stanje 

močno vplivajo na njegove rezultate. Naloge, ki so mu zanimive, reši mnogo 

bolje, kadar je dobre volje, prav tako sodeluje z veliko manj odpora. Njegova 

individualna asistentka izpostavi tudi konkreten primer zdravstvenih teţav izpred 

nekaj tednov: »Nekaj dni pozneje smo ugotovili, da se ţe nekaj časa ne počuti 
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dobro, pokazalo se je, da ima virozo.« Izpostavila je pomen dobrega poznavanja 

učenca, saj le tako lahko prilagodijo poučevanje njegovemu trenutnemu stanju. 

 

V mesecu marcu 2016 sem za en dan prevzela vlogo individualnega asistenta 

enega izmed učencev petega razreda, ker je morala njegova asistentka zaradi 

bolezni domov. Pred odhodom mi je povedala najpomembnejše informacije, ki so 

povezane s tem učencem (kakšna je njegova nagrada za uspešen šolski dan, kje 

v razredu sedi, kako dosledna moram biti, povedala mi je, da zmore pisati sam, 

za senzorični odmor ima branje knjige, ter navodila za odhod domov). Tako sem 

lahko videla, kako pomembno je, da asistent zelo dobro pozna učenca, s katerim 

dela, in vse strategije, ki pri njem dobro delujejo. 

 

Tudi pri Keithu sem opazila, da ga asistentka dobro pozna. To sem opazila pri uri  

angleščine, ko je asistentka spodbudila Keitha, da si vzame senzorični odmor, 

med katerim je gledal skozi okno in se igral s svojo najljubšo igračko. Asistentka 

se zaveda, da senzorične odmore potrebuje zato, da lahko med poukom ostane 

dlje časa zbran in osredotočen na nalogo. 

 

Keithova individualna asistentka navaja, da povratne informacije o svojem delu 

prejema od učenca, njegovih staršev in od zaposlenih na šoli. Te informacije 

uporabi za to, da prilagodi svoje delo glede na njihova opaţanja. 

 

Oba učitelja podporo asistentov opišeta kot nenadomestljivo, saj menita, da tako 

lahko določene aktivnosti veliko hitreje in uspešneje prilagodijo posebnim 

potrebam učenca.  

 

Iz rezultatov raziskave izhaja, da bi učitelji brez asistentov veliko teţje ustrezno 

prilagodili poučevanje OPP. To je vidno skoraj pri vsaki nalogi, saj naloge 

individualni asistent pogosto samoiniciativno diferencira tako, da so primerne za 

učenca in stanje, v katerem je trenutno. 

 

Tu bi izpostavila primer, ko naj bi Keith zapisal dve povedi in jih nato preoblikoval 

in zapisal tako, da bi obrnil vrstni red besed. Asistentka je med izvedbo naloge 

ugotovila, da bo le-ta Keithu vzela veliko preveč časa, zato se je odločila, da bo 

dovolj, če Keith zapiše poved in nato njej pove, kako bi obrnil vrstni red besed v 

povedi. 

 

Anna ima teţave z branjem, vendar nima individualnega asistenta oz. nekoga 

posebej dodeljenega za takšno vsakodnevno individualno pomoč. Učitelj in 

razredna asistentka pojasnita, da to teţavo rešujejo tako, da jo razredna 

asistentka zjutraj, medtem ko učitelj v razredu preverja prisotnost, vzame iz 

razreda in z njo individualno dela vaje za izboljšanje branja.  
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Anno sem v mesecu marcu 2017 opazovala pri njeni individualni obravnavi 

bralnega razumevanja. Razlog za obravnavo ni bila kakovost in tekočnost 

njenega branja, ki sta zadovoljivi, teţava je, da si teţko zapomni, kaj bere. Zunaj 

razreda laţje bere, saj je manj motečih dejavnikov, prav tako lahko zunaj razreda 

bere glasno, kar ji pomaga pri pomnjenju prebranega. 

 

Asistentka v Anninem razredu ima praviloma na skrbi tiste učence, ki imajo 

teţave pri posameznem predmetu, in z njimi dela v skupini 5–6 otrok. Vsi učenci 

poslušajo učiteljevo razlago, vsem tudi učitelj dodeli naloge, ki jih morajo izvesti, 

asistentka pa potem svoji skupini prilagodi in ponovi tiste dele razlage, ki jih niso 

razumeli, in jim po potrebi tudi prilagodi teţavnost nalog: »sedim pri mizi z učenci, 

ki imajo teţave pri učenju, in jim pomagam«. Iz asistentkine pripovedi razberem, 

da s prilagoditvijo uspejo do neke mere izpolniti zastavljene cilje, vendar pa ne 

moremo pričakovati enakih doseţkov od vseh. Asistentka meni, da njena skupina 

zaradi večjih potreb dobiva boljšo podporo kot večina razreda, pojasni tudi, da se 

mora dostikrat odločati med potrebami enega učenca in potrebami celotne 

skupine: »bodo morali počakati, da temu učencu ponovno razloţim snov, in bodo 

posledično tudi ostali nekoliko v zaostanku«. Izpostavi, da je vloga asistenta v 

razredu pri podpori OPP ključna, kot navaja, je »pri zagotavljanju Annine 

prisotnosti v razredu najpomembnejše, da je znotraj razreda asistentka, saj 

učenci, ki imajo teţave pri učenju, potrebujejo veliko podpore«. Pojasni še, da je 

načelno gledano njena naloga poučevanje vseh učencev, zato na sestanke za 

posamezne OPP ni vabljena in se jih tudi ne udeleţi. 

 

Za razliko od individualnega asistenta asistent v razredu najpogosteje dela z 

manjšo skupino učencev (običajno 5 do 6), ki imajo teţave pri razumevanju 

snovi. Pred začetkom reševanja nalog bo asistentka v primeru, da je to potrebno, 

še enkrat razloţila/prikazala snov in ob tem uporabila konkretne primere ali 

material. 
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6.3  Sodelovanje v procesu izobraţevanja 

 

6.3.1 Sodelovanje učitelja in asistentke 

 

Sodelovanja med učiteljem in asistentom sem se najbolj zavedala, ko sem delo 

na šoli opazovala na tak način, da sem bila hkrati sama, takrat še na študijski 

praksi, v vlogi asistentke. V mesecu januarju 2016 sem nadomeščala asistentko 

pri matematiki v tretjem razredu. Pred uro mi je učitelj povedal, da naj bom 

pozorna na določenega učenca, saj je ta učenec imel prejšnjo uro teţave pri 

reševanju nalog. Med uro sem opazila, da ima teţave s koncentracijo in morda 

tudi ne vidi, kaj piše na tabli. Učitelja sem na koncu ure vprašala, ali je mogoče, 

da ima učenec teţave z vidom. Za tem je z učencem naredil kratek preizkus vida 

in ker ni bilo z vidom nič narobe, sva predvidevala, da gre za teţave pri 

koncentraciji in da bo treba biti pozoren na to teţavo v prihodnosti.  

 

Na podlagi rezultatov analize intervjujev po kvalitativni metodi ugotavljam, da je 

komunikacija med učiteljem in asistentom v razredu med poukom ključna za 

izmenjavo informacij. Tudi uradni sestanki in načrtovanja so nujni, vendar si 

pogosto ne zapomnimo vsega, kar smo ţeleli povedati, zato je neformalna 

komunikacija nenadomestljiv del sodelovanja med vsemi deleţniki, ki so vključeni 

v obravnavo učencev. Takšna komunikacija in sodelovanje učitelju omogočata 

izvedbo nujnih prilagoditev situaciji v razredu med samim poukom. Kot asistentka 

sem delala v četrtem razredu pri matematiki, ko sva po uvodnem delu ure z 

učiteljico razdelili učence v dve skupini tako, da je vsaka pomagala pri reševanju 

in preverjanju nalog 15 učencem. Na koncu ure sem učiteljici poročala, kako 

uspešni so bili učenci, ki sem jim pomagala, in kdo bo potreboval več podpore pri 

naslednji uri. 

 

Iz pripovedi asistentke v Anninem razredu, ki pravi: »Priprave za moje delo dobim 

od učitelja in ne rabim samostojno načrtovati svojega dela«, sem razbrala, da 

načrtovanje njenega dela v celoti opravi učitelj, z njim tudi sproti razrešuje 

vprašanja in dileme. Annin učitelj med poukom pogosto hodi po razredu, je sproti 

seznanjen z delom Annine skupine in pozna sposobnosti učencev iz te skupine. 

Kljub temu, da sicer večinoma ona dela z učenci, ki se teţje učijo, navaja, da 

učitelj sproti »opazi, če ima kateri od učencev na določenem področju teţave«, 

ter prilagodi poučevanje. To, da z učiteljem občasno zamenjata vlogi in ona 

prevzame učence z višjim nivojem znanja, se ji zdi pozitivno in ji »sprememba 

dobro dene«. 

  

Annin učitelj poudarja, »kako nenadomestljiva je pomoč dobrega asistenta 

učitelja«, pri usklajevanju potreb razreda in potreb OPP pa izpostavi pomen 

izkušenj in »uporabo pravilnih sredstev v danem trenutku«. 
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Annin učitelj je povedal, da se pri poučevanju oba z asistentko vedno poskušata 

prilagoditi trenutni situaciji v razredu. Annin učitelj kot pozitivno ocenjuje to, da 

učenka vedno sama poskusi rešiti nalogo in ne sprašuje učitelja ali asistentke, saj 

se s tem razvija njena samostojnost. Poleg pozitivnega vidika te njene lastnosti 

pa vidi tudi negativen vidik, saj »ne bo povedala meni ali asistentki v primeru, da 

ji ni uspelo«, tudi ko bi pomoč dejansko rabila. Oba z asistentko zavestno pazita 

na to teţavo in ji eden od njiju priskoči na pomoč, ko je to potrebno. 

 

Rezutati raziskave kaţejo, da je za učinkovito podporo v razredu nujno, da sta 

učitelj in asistent v razredu seznanjena s tem, kakšne so naloge obeh, in da si 

zaupata. Pri svojem delu morata biti usklajena, zato morata uskladiti cilje za 

učence. Skupno načrtovanje in izvajanje zahteva veliko timskega dela. Med 

opazovanji je bilo tako pri Anni kot tudi pri Keithu opaziti, da asistenti in učitelji 

delujejo kot ekipa. Pri Keithu sem med opazovanjem ure opismenjevanja opazila, 

da je učiteljica videla, da ima Keith dvignjeno roko, in ga je poklicala, da je lahko 

povedal svojo idejo in bil tako bolj vključen v razred. Asistentka je pri isti uri 

Keithu omogočila delo v paru tako, kot so to delali ostali učenci v razredu, zato da 

je manj izstopal od skupine. Glede na njuno ravnanje sem ugotovila, da sta bili v 

tem usklajeni. Tudi pri Anni sta učitelj in asistentka usklajena, asistentka je učenki 

najprej pustila, da nalogo reši samostojno, vendar je neprestano preverjala, ali 

učenka potrebuje podporo, saj se zaveda, da Anna ne bo sama prosila za 

pomoč. Tudi učitelj preveri, kako uspešni so učenci pri izvajanju nalog vsaj enkrat 

v uri pri vseh učencih, tudi pri tistih, ki jim pomaga asistentka. 

 

Iz pripovedi Anninega učitelja in asistentke v Anninem razredu ugotavljam, da 

oba poudarjata pomen čim večje prisotnosti učencev v razredu, saj »so 

enakovredno vključeni v razred ter so zaradi tega tam sposobni pokazati največ, 

kar zmorejo«. 

 

Iz pripovedi Keithove učiteljice in asistentke ugotavljam, da učiteljica načrtuje 

delo, ki ga v razredu opravi Keithova individualna asistentka, ter ji razloţi, »kako 

bo delo potekalo – kako bo učenje diferencirano«. Keithova učiteljica poudarja, 

da je bila natančna določitev ciljev podpore za Keitha pomembna za to, da je po 

uvedbi individualne pomoči njegov odziv dober. Keithova učiteljica in asistentka 

sta opozorili tudi na izjemen pomen neprestane medsebojne komunikacije, tako v 

obliki evalvacije preteklih dogajanj kot tudi v vsakodnevni skupni uskladitvi, pri 

kateri učiteljica asistentki pove, kaj od nje pričakuje, asistentka pa ji večkrat tudi 

med poukom na hitro preda nujne informacije. Ti pogovori so neformalni, vendar 

si učiteljica zaradi lastne evidence zabeleţi pomembnejše dogovore. Zelo 

podoben je tudi način sodelovanja med Anninim učiteljem in asistentko v 

Anninem razredu, ki je prav tako osnovan na predhodni pripravi in načrtu dela, ki 

ju za asistentko pripravi učitelj, ter neprestanem sodelovanju in usklajevanju. 
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Med zaposlenimi sem v številnih primerih opazila tudi neverbalno komunikacijo 

(na primer: Keith je dvignil roko in ţelel nekaj povedati in učiteljica je najprej 

pogledala asistentko, ki ji je s pogledom nakazala, da ima učenec pripravljen 

pravilen odgovor na vprašanje – Keith je odgovor ţe prej povedal asistentki in ta 

ga je spodbudila k temu, da dvigne roko in ga pove vsem). 

 

Keithova učiteljica in asistentka menita, da je bistven cilj Keithove podpore 

povečanje njegove samostojnosti, saj bo tako: »sposoben sam uravnavati svoje 

posebne potrebe«.  

 

Iz pripovedi Keithove učiteljice je razvidno, da se zaveda pomena dobre podpore 

OPP, pripravlja pripomočke – npr. poenostavljene opise – preoblikovanja in 

vzorce za zapis začetka povedi. Zaradi tega asistentka pogosto razlago popestri 

s temi orodji. Keithova učiteljica je povedala: »Vse to je na voljo zato, da bi OPP 

laţje dosegale cilje, ki jih morajo doseči v četrtem razredu, vendar na veliko niţji 

ravni.« 

 

Keithova individualna asistentka je pojasnila, da si odgovornosti z učiteljico delita: 

»Nekatere naloge izvedem samoiniciativno, izvedbo drugih nalog mi naroči 

učiteljica.« Keithova individualna asistentka obravnave, ki jih izvaja izven razreda, 

jih večinoma pripravlja sama, pred izvedbo pa obvesti učiteljico o svoji zamisli in 

se uskladi z njo. Poleg tega pojasni: »Učiteljico vprašam, ali se ji zdi določena 

obravnava koristna in kako bi se jo dalo prilagoditi za učenca«. Navaja, da sta 

torej na nek način obe vključeni v načrtovanje obravnav. 

 

Odgovori učiteljice in Keithove asistentke se ujemajo z ugotovitvami mojih 

opazovanj. Učiteljica in individualna asistentka Keitha imata dogovor, da učiteljica 

pripravi obravnave, ki so znotraj razreda, in ob tem vključuje tudi predloge 

asistentke. Asistentka pa pripravi obravnave, ki se izvajajo zunaj razreda, in jih 

pred izvedbo preveri skupaj z učiteljico. Obravnave zunaj razreda asistentka in 

učiteljica načrtujeta v naprej.  

 

 

6.3.2 Vloga koordinatorice za posebne potrebe in sodelovanje s 

koordinatorico za posebne potrebe 

 

Kot izhaja ţe iz naziva KPP, je njena osnovna naloga sodelovanje, zato je bolj 

povezano in pregledno, da je njena vloga in sodelovanje z njo opisano skupaj. 

 

Na osnovni šoli Zelena livada sem opravljala delo asistentke KPP. Svoje delo 

KPP opravlja z velikim veseljem, poţrtvovalnostjo in tudi veliko strokovnostjo, 

zato me je njeno delo zelo zanimalo.  
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KPP je pojasnila, da je član širšega vodstva šole in član sveta šole. Vsako leto za 

svet šole pripravi poročilo, za vsak sestanek sveta šole pa pripravi tabele z 

informacijami s področja OPP in odgovarja na vprašanja ostalih članov sveta 

šole. 

 

Iz navedb KPP: »Imam sestanke s komer koli, ki ima vprašanje iz področja 

podpore OPP« ugotavljam, da veliko svojega časa nameni podpori pedagoškega 

kadra, staršem in KPP iz drugih šol, ki pri njej prejmejo informacije, ki jih 

potrebujejo, ter odgovore na njihova vprašanja v zvezi s posebnimi potrebami 

učencev.  

 

Iz ugotovitev raziskave izhaja, da večino sestankov za OPP organizira in vodi 

KPP. Običajno gre za redne sestanke 2–3 krat na leto. Ob pregledovanju osebnih 

map učencev v mesecu februarju 2016 sem med drugim učence razporejala 

glede na to, kdaj je potrebno imeti za posamezno OPP sestanek. Pri običajnih 

sestankih (na katerih večinoma nisem mogla biti prisotna, saj na sestankih, ki se 

jih udeleţijo starši, ne ţelijo imeti več ljudi, kot je potrebno, zato mi jih je po 

zaključku ustno opisala KPP) gre za pregled trenutne situacije in identifikacijo 

ovir, ki učencu preprečujejo uspešno učenje, nato sledi skupno iskanje rešitev.  

 

KPP je pojasnila, da je tema sestankov za OPP »zelo odvisna od izzivov, ki so 

trenutno prisotni pri učencu«. Glede na to se usmerijo na primer na govor, jezik, 

komunikacijo, kognicijo, teţave pri gibanju in čustvene, vedenjske in duševne 

teţave. 
 

Pri izdelavi načrta za naprej poskusijo biti čim bolj točni – kaj bo izvedeno, kdo bo 

odgovoren za to, do kdaj bo izvedeno ter kakšen je pričakovan rezultat.  

 

Iz navedb KPP ugotavljam, da je zelo poţrtvovalna in bo vedno poskušala 

narediti vse, kar je mogoče, da bo dobro poskrbljeno za OPP, na primer: »Učitelj 

ali starš lahko kadar koli zaprosita za izredni sestanek, običajno pa se skupaj 

dogovorimo za termin sestanka in tudi povabimo ostale strokovnjake, ki trenutno 

delajo s tem otrokom.« 

 

Moţni so tudi nujni sestanki, ki so sklicani, ko gre kaj narobe v procesu 

usmerjanja. Na primer konec meseca februarja 2016 za eno izmed OPP, ki ima 

individualnega asistenta (manj kot 2 % učencev ima individualnega asistenta), 

šola ni dobila odobrenih finančnih sredstev za izvajanje dodatne podpore. Na 

sestanku so se ravnatelj, KPP, učitelj in asistent dogovorili, da bodo, dokler bo to 

potrebno, dodatne stroške, tj. 40 % individualnega asistenta, financirali s 

prerazporeditvijo sredstev in da je nujno, da se čim prej pošlje še eno prošnjo za 

odobritev dodatnih sredstev. 
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Veliko pozornosti KPP posveti učinkovitosti sestankov, saj je njen cilj, da bi »na 

tem sestanku analizirali ovire in jih poskusili odstraniti in narediti načrt za naprej«. 

V primeru nesoglasja med starši in zaposlenim v šoli ima v večini primerov po 

njeni navedbi starš odločilno besedo. Nesoglasja med učiteljem in asistentom pa 

morata načeloma rešiti sama, ob tem pa jima skuša pomagati KPP tako, da jima 

pove svoje mnenje. Iz pripovedi KPP razberem, da izvedbo strategij, ki so jih 

predlagale zunanje organizacije, vedno priporoči, ne more pa vedno sama 

zagotoviti, da se dejansko izvajajo. 

 

KPP vidi svojo vlogo pri uspešnem sodelovanju med vsemi vključenimi v 

obravnavo učenca v tem, da je neke vrste posrednik oz. mediator, kot pravi: »na 

sestankih pomagam vsem udeleţenim videti in razumeti, kaj ţeli drugi povedati, 

in jim pomagam situacijo videti še z drugega zornega kota«. Po sestankih pošlje 

svoje zapiske iz srečanja vsem, ki so bili prisotni. Zaveda pa se, da ni dobro, če 

prevzema odgovornost vseh ostalih. 

 

Asistentka v Anninem razredu, Keithova učiteljica in Keithova asistentka 

pojasnjujejo, da so mape z vsemi informacijami o posameznem OPP bistvene za 

seznanitev s posebnimi potrebami tega učenca. KPP tudi fotokopira poročila od 

agencij in jih da učitelju in asistentu. 

 

Ob pregledovanju osebnih map učencev sem opazila, da so v njih poročila vseh 

strokovnjakov, ki so vključeni v usmerjanje učenca. Ta poročila vsebujejo 

pomembne informacije o posebnih potrebah učenca in strategijah, ki jih lahko 

uporabijo pri obravnavi učenca. Vsi zaposleni, ki so vključeni v obravnavo te 

OPP, imajo moţnost vpogleda v njeno osebno mapo. V primeru, da so izrazili 

zanimanje za posamezni del, ga je KPP fotokopirala in podčrtala/poudarila najbolj 

pomembne in uporabne informacije iz poročila. 

 

Iz analize intervjujev z učiteljema in asistentkama izhaja, da se pri iskanju 

informacij in pomoči lahko vedno obrnejo na KPP, kjer bodo iskano pomoč tudi 

dobili, tako je denimo Keithova učiteljica navedla: »[KPP] je res dobra v pošiljanju 

in posredovanju elektronskih sporočil s pomembnimi informacijami o OPP«. 

 

KPP ima izkušnje in znanje s področja obravnave OPP, zato je neizčrpen vir 

informacij za učitelje, ki jih zanima, kakšne strategije bi lahko uporabili oz. kako bi 

lahko prilagodili poučevanje za določenega učenca. Veliko energije in volje vlaga 

v izboljšanje znanja o posebnih potrebah pri vseh pedagoških delavcih, saj bodo 

le tako lahko uspešno diferencirali poučevanje. Veliko prostega časa posveti 

iskanju strategij in pripomočkov, člankov in prispevkov, s katerimi širi svoje 

znanje in material za izvedbo poučevanja, kar nato deli z ostalimi zaposlenimi. 
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Keithova asistentka je pojasnila, da ni bila prisotna na sestankih v zvezi s 

Keithom, v primeru, da bi rabila pomoč, pa se lahko obrne na KPP. Podobno 

poroča tudi asistentka v Anninem razredu. 

 

Med nalogami KPP je tudi vodenje individualnih asistentov in nekaterih drugih 

asistentov, ki ne delajo z učitelji (nekaj izvajalk točno določenih vrst obravnav in 

asistent, ki neposredno pomaga KPP). S tistimi asistenti, ki jih vodi, ima KPP 

dvakrat letno razgovor, na katerem skupaj pregledajo opravljeno delo, teţave, 

načrte in ţelje.  

 

Delo asistentov KPP usklajuje tudi z namestnico ravnatelja, ki vodi asistente v 

razredu, pogovorita se o delu posameznega asistenta, posebno v primeru, ko 

delo ne poteka v skladu z načrti. 

 

Asistenti KPP pogosto povedo svoje videnje situacije, kar ji pomaga pri sprejetju 

odločitev, saj asistenti vidijo učenca drugače kot učitelj in so pozorni na druge 

vidike. Na primer, asistentka je v nekem primeru sporočila KPP svoja opaţanja in 

pomisleke glede prešolanja učenca v drugo šolo. Asistentka je vedela, da je 

prehod v drugo šolo nujen za učenca, a je pomembno, da je prehod dobro 

izveden. Učenec ima šibko samozavest, ki se lahko ob prehodu v drugo šolo še 

poslabša, zato je treba temu posvetiti posebno pozornost. 

 

KPP kot dober primer sodelovanja z vsemi vključenimi izpostavi podporo Keithu, 

navede, da so »njegova učiteljica in starši zelo samoiniciativni«. 

 

Annin učitelj sodelovanje s KPP opiše kot dobro, dobi vse informacije, ki jih od 

nje potrebuje, meni, da »bi bilo nespametno, da njenega znanja in pomoči ne bi 

uporabili«, prav tako pa tudi on njej posreduje informacije, ki so potrebne o 

obravnavah OPP. Opiše, da pogosto te informacije posreduje na tak način, da 

izpolni obrazec, v katerega zapiše svoje mnenje o posebnih potrebah določenega 

učenca. KPP mora v primeru, da ţeli OPP prijaviti k določenemu strokovnjaku iz 

zunanjih agencij, najprej zbrati podatke o posebnih potrebah in dosedanjih 

obravnavah. Za ta namen je sestavljenih več obrazcev, vsak od njih je namenjen 

za določenega strokovnjaka. Postopek je v primeru izpolnitve obrazca natančen 

in sistematičen, saj učitelj lahko razmisli in si vzame čas za izpolnitev obrazca. 

KPP Annin učitelj omeni tudi kot vir za pridobitev dodatnega znanja, saj »ve malo 

več o določenih temah in tako hitro dobim informacije glede na temo, ki me 

zanima.« 

 

Na šoli imajo tudi interni pravilnik o postopkih v zvezi z OPP. V njem je zapisano, 

da mora učitelj tesno sodelovati s KPP pri identifikaciji OPP in tudi pri ponovni 

analizi na koncu ocenjevalnega obdobja. Glede na določila tega pravilnika mora 

KPP v sodelovanju z ravnateljem in svetom šole zagotoviti, da šola izpolnjuje 

svoje dolţnosti po Zakonu o enakopravni obravnavi in prepovedi diskriminacije in 
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drugih predpisih, ki varujejo poloţaj OPP. Za asistente je s tem predpisom 

določeno, da morajo sodelovati pri načrtovanju dela z OPP z učiteljem in tudi s 

KPP ob upoštevanju postopnega pristopa (ang. Graduated approach).  

 

Na šolski spletni strani je objavljen dokument z naslovom Naš KPP (ang. Our 

SENCO), v katerem sta predstavljena vloga in odgovornost KPP staršem in 

novim zaposlenim.  

 

KPP si med seboj pomagajo na ta način, da se občasno (na vsake tri mesece) 

sestanejo in izmenjajo ideje, nasvete, izkušnje in teţave. KPP na osnovni šoli 

Zelena livada je predsednica krajevnega zdruţenja KPP. Ţe samo zavedanje, da 

niso edini, ki se soočajo s stiskami otrok in preobremenjenostjo, jim vliva moč za 

nadaljnje delo.  

 

 

6.3.3 Sodelovanje z drugimi zaposlenimi 

 

Annin učitelj kot pomembno lastnost uspešnega učitelja izpostavi: »Zavedati se 

moram lastnih sposobnosti in omejitev, vedeti moram, za katere potrebe učenca 

znam poskrbeti sam. Kadar nisem prepričan, je bolje, da pomoč poiščem pri 

drugi osebi.« Iz njegove pripovedi je razvidno, da ţeli podporo izpeljati brez 

nepotrebnega obremenjevanja drugih, vendar ne na škodo kakovosti obravnave. 

 

Keithova učiteljica izpostavi tudi dobro sodelovanje z učiteljico iz predhodnega 

razreda, pri kateri se je pozanimala predvsem o strategijah, ki jih je uporabljala 

ona, Keithova individualna asistentka pa za nasvet prosi »individualno asistentko, 

ki dela v istem razredu z drugim učencem« ter sodelavce na šoli. Keithova 

učiteljica pohvali tudi odlično sodelovanje med zaposlenimi na šoli, saj je na njej 

po njenem mnenju zaposlenih veliko izkušenih pedagogov, podobno meni tudi 

asistentka v Anninem razredu, ki ji je bil poleg tega »omogočen kontakt z 

nekdanjo asistentko tega razreda, kar mi je na začetku zelo koristilo«. 

 

V Keithovem razredu sta poleg učiteljice in asistentke v razredu zaposlena tudi 

dva individualna asistenta. V nobenem drugem razredu na šoli ni toliko 

pedagoškega osebja. Kljub temu, da je usklajevanje zaradi tega teţje, ima to tudi 

pozitivno stran. Več odraslih v razredu pomeni tudi več izkušenj in s tem 

izmenjave mnenj in idej. V času mojih opazovanj brez udeleţbe marca 2017 sem 

opazila, da obe individualni asistentki pozorno opazujeta druga drugo pri delu in 

si priskočita na pomoč, v kolikor je to potrebno. Pogosto se zgodi, da si 

izmenjujeta učne materiale in poizkušata strategije, ki so bile uspešne pri enem 

učencu, uporabiti še pri drugem učencu. 
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6.3.4 Sodelovanje s starši 

 

Šola si v skladu z določili internega pravilnika za delo z OPP prizadeva za čim 

boljšo komunikacijo in sodelovanje s starši OPP. V primeru, da starši niso dali 

pobude za začetek postopka usmerjanja, morajo biti obveščeni in dati svoje 

soglasje za začetek postopka usmerjanja. Imeti morajo moţnost sodelovanja in 

odločanja pri vseh odločitvah in sestankih. Starši morajo biti obveščeni tudi o 

rezultatih izvedenih obravnav in nadaljnjih korakih. 

 

Annin učitelj ugotavlja, da so starši glavni pobudniki za začetek postopka 

vključitve zunanjih agencij, če ugotovijo, da je to potrebno, vendar v primeru, ko 

šola oz. učitelj presodijo, da je potrebno posredovanje, staršem predlagajo 

začetek postopka. Annin učitelj navaja, da ima pogoste pogovore z Anninimi 

starši pred in po pouku, prav tako se z njimi pogosto pogovarja na govorilnih 

urah. Meni, da je takšno sprotno sodelovanje koristno, saj so podatki sveţi in 

zato odziv pravočasen, zaveda pa se tudi slabosti takih sestankov, saj ni pisnih 

zapisov, če bi jih kdaj kasneje potreboval. Posebnega sestanka vezanega samo 

na Annine posebne potrebe pa on s starši ni imel. 

 

Keithova individualna asistentka je navedla, da ima pozitivne izkušnje pri 

sodelovanju s Keithovimi starši, saj so se zaradi pomanjkanja časa v šoli 

dogovorili, da vaje pisanja na računalnik opravlja doma. 

 

KPP mi je povedala, kako je potekal sestanek za enega od učencev, ki se ga je 

udeleţil tudi ravnatelj. Sestanek je potekal v dveh delih, ker sta starša ločena in 

sestanki niso produktivni, če sta prisotna oba. V primeru, da komunikacija in 

sodelovanje med starši nista moţna, naredijo izjemo in namenijo za določenega 

učenca več časa za sestanke, zato da lahko oba starša pridobita vse informacije 

o učencu. 

 

Prisotnost strokovnjaka iz zunanjih agencij na sestankih, na katerih so prisotni 

starši, je zelo pomembna, posebno v primerih, ko se starši ne strinjajo s šolo v 

tem, kakšna bi bila najboljša obravnava. Ker imajo starši v primeru nesoglasij 

odločilno besedo, je pomembno, da jim stanje OPP predstavi nekdo, ki ni osebno 

vključen v dogajanje in jim lahko poda kar najbolj objektivno mnenje. KPP mi je 

povedala, kako je potekal eden izmed takšnih sestankov, na katerem je bil 

prisoten psiholog. Mama se ne strinja s prestavitvijo otroka v specialno šolo, kljub 

temu, da bi učenec to nujno potreboval. Strokovnjak je mami razloţil, da učenec 

na večini razvojnih področij ne dosega standardov za 3-letnega otroka. Po 

sestanku se je mama strinjala, da njen sin en dan na teden obiskuje specialno 

šolo. 
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6.3.5 Sodelovanje z zunanjimi agencijami 

 

Iz pripovedi KPP razberem, da je bistven problem pri sodelovanju z zunanjimi 

agencijami pomanjkanje denarja in dolgotrajen postopek usmerjanja. Prisiljeni so 

omejiti število otrok, ki lahko dobijo takšno obravnavo. Annin učitelj pojasni, da 

trenutno v obravnavo Anne niso vključene zunanje agencije. 

 

Keithova individualna asistentka je opisala sestanek s predstavnikom zunanje 

agencije, na katerem so ji predstavili podporo komunikacije in interakcij pri OPP. 

 

Iz pripovedi obeh učiteljev in obeh asistentk sem razbrala, da z zunanjimi 

agencijami vedno sodelujejo samo preko KPP. Keithova učiteljica je opisala, da 

so predstavniki zunanjih agencij v povezavi s Keithom prišli na šolo, kjer so imeli 

sestanek, predstavniki zunanjih agencij so tudi podali svoje predloge. Po tem 

sestanku je šola prejela pismo od predstavnikov zunanjih agencij, v katerem so 

bila navodila za delo s Keithom. 

 

V internem pravilniku osnovne šole Zelena livada so zapisana pravila o 

sodelovanju z zunanjimi agencijami. V nekaterih primerih je nujno v proces 

vključiti zunanjega strokovnjaka, kot na primer učitelja za OPP ali psihologa za 

šoloobvezne otroke, z namenom, da naredi oceno stanja in pripravi predloge za 

šolo o tem, kakšne so najboljše moţnosti v dani situaciji. Zaposleni na šoli, ki so 

vključeni v obravnavo učenca, skličejo sestanek in ko je to potrebno, zraven 

povabijo tudi druge zunanje sluţbe (agencije), vključno s tistimi, ki delujejo na 

področju zdravstva in socialnega dela (vsi skupaj tvorijo skupino okoli otroka, 

predstavljeno v podpoglavju 2.6 tega magistrskega dela). Namen je narediti čim 

bolj natančen in aktualen zapis sestanka in dogovorov iz sestanka v dokumentu z 

imenom DAF 2a »Moj načrt«, glede na trenutno situacijo, v kateri je učenec. V 

tem dokumentu so tudi podatki o učenčevih doseţkih glede na vrstnike in 

nacionalno povprečje ter mnenje staršev. 

 

Konec januarja 2016 sem imela moţnost opazovati intervju med psihologinjo in 

učenko z Aspergerjevim sindromom. Rezultate testa (intervjuja) je psihologinja 

najprej predstavila učiteljici učenke, učiteljica se je o posebnih potrebah učenke 

pogovorila s psihologinjo. KPP se je s psihologinjo v zvezi s konkretno učenko 

pogovorila o moţnih prilagoditvah. KPP je poročala psihologinji o prilagoditvah, ki 

so se izvajale v preteklosti, in o njihovem delovanju, psihologinja je podala svoje 

mnenje o tem, katere prilagoditve so ustrezne in katere bi bilo bolje nadomestiti z 

drugimi, ki jih je prav tako navedla. 
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6.4 Primerjava predlaganih in uporabljenih strategij 

 

Strategije, ki jih v Angliji v svojih poročilih predlagajo zunanje agencije, so 

običajno zelo številne, saj gre za predloge, ki jih je potrebno preizkusiti in tistih 

strategij, ki se niso izkazale kot uspešne, naprej ni potrebno izvajati. Zunanje 

agencije izvajajo teste in na tej podlagi določijo potencialno uporabne strategije. 

 

Oba učitelja poudarita pomen dobre vizije, izkušenj, dobrih komunikacijskih 

veščin, znanja in sposobnosti učitelja ter poznavanje otrok in razreda. 

 

Iz pripovedi KPP razberem, da šola zelo uspešno in mnoţično uporablja v naprej 

pripravljene programe za obravnave pri pouku angleščine in matematike, KPP je 

povedala: »Učiteljem predlagam programe, ki se mi zdijo primerni«, obravnave 

pa običajno izvajajo asistenti. KPP še razloţi, da je dostikrat uporaba 

posameznega programa bolj odvisna od tega, koliko truda in časa zahteva, kot 

pa od njegovih predvidenih rezultatov.  

 

Učitelji in asistenti na osnovni šoli Zelena livada za OPP običajno prilagodijo 

obseg nalog in naloge razdelijo na manjše korake.  

 

Večina strategij, ki jih šola uporablja za podporo OPP, bi bila uporabna tudi za 

večinsko populacijo. Ko sem opazovala učno uro matematike v četrtem razredu v 

mesecu februarju 2016, je učitelj za utrditev snovi uporabil Cuisenairove paličice 

(kjer paličice različnih velikosti in različnih barv predstavljajo različno številsko 

vrednost). Z uporabo takšnega konkretnega materiala so lahko utrdili svoje 

razumevanje učne snovi. 

 

Predlagane in uporabljene strategije sem za obe OPP primerjala na podlagi 

analize strokovnih dokumentov obeh učencev, analize dnevniških zapisov 

opazovanj in analize intervjujev po kvalitativni metodi. Primerjava je narejena za 

vsakega učenca posebej. 

 

 

6.4.1 Primerjava predlaganih in uporabljenih strategij za Keitha 

 

Iz pripovedi Keithove učiteljice razberem, da z asistentko izmed predlogov 

zunanjih agencij izbereta najboljše strategije ter tudi določita, kdaj in kako se 

bodo izvajale. Izrazi še dvom v določene predloge zunanjih agencij, saj ni 

prepričana, kako se bo učenec odzval na določene predloge. Opaţa, da se Keith 

dobro odziva na strategije, ki jih uporabljajo za cel razred, določeni predlogi 

zunanjih agencij pa so s tem v nasprotju.  

 

Keithova asistentka tisto, kar Keith pove, ko poskuša zapisati svojo idejo, zapiše 

na ročno tablo. S tem mu pomaga pri organizaciji njegovih misli in laţje oblikuje 
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stavek, preden ga zapiše v zvezek. Rad uporablja računalnik, zato delata tudi 

vaje pisanja na računalniku, ki mu bodo pomagale pri boljšem izraţanju njegovih 

misli. 

 

Keithova učiteljica in asistentka sta še pojasnili, da je trenutno podpora 

usmerjena v učenje oz. bistveno izboljšanje njegovega pisanja. Asistentka ga v ta 

namen upočasni in mu »nariše pomoţne črte na njegov papir, da laţje piše.« 

Kadar je čas za to primeren, na primer ob nadomeščanjih, gre Keith z asistentko 

ven iz razreda in individualno vadi pisanje. Napredek je dobro viden, sposoben je 

ţe samostojno napisati berljiv pisni izdelek. 

 

Keithova učiteljica in asistentka sta opazili, da Keith zaradi svoje senzorične 

motnje pri sedenju na preprogi potrebuje prilagoditev fizičnega okolja (podporo za 

hrbet). To sta zagotovili tako, da sta presedli nekaj učencev in zdaj Keith sedi na 

preprogi v zadnji vrsti in se lahko naslanja s hrbtom na mizo. Keith je bil s tem 

zelo zadovoljen, saj je kljub tej prilagoditvi še vedno skupaj z ostalimi učenci in ne 

izstopa. 

 

Keith je bil napoten na fizioterapijo zaradi zmanjšanih sposobnosti grobe 

motorike in slabe sposobnosti ročnega pisanja. Predlagali so pripomočke za 

pravilno drţanje svinčnika, nagnjeno mizo za pisanje ter aktivnosti za razvoj fine 

motorike, kot na primer risanje določenih vzorcev, pred-vaje pisanja; in za razvoj 

grobe motorike, na primer aktivnosti po programu FUNFIT – aktivnosti za razvoj 

stranskosti, koordinacije in motorike (Devon Fun Fit, b. d.).  

 

Aktivnosti po programu FUNFIT so na šoli izvajali ţe preden sem prišla na šolo. 

Prvič sem imela moţnost izvedbo aktivnosti po programu FUNFIT videti ţe drugi 

dan na šoli (19. 1. 2016), in sicer med poukom v tretjem razredu je asistentka iz 

razreda vzela 5 učencev in z njimi zunaj na dvorišču šole 15 minut izvajala vaje 

koordinacije, vaje za razvoj moţganskih povezav in vaje za razvoj stranskosti. 

Učence za to aktivnost lahko predlaga učitelj, KPP ali zunanja agencija (v 

primeru, da aktivnost predlaga slednja, ima učenec prednost). Nekateri učitelji 

predvsem v niţjih razredih (pri mlajših učencih) se odločijo za izvajanje nekaterih 

od aktivnosti FUNFIT s celim razredom pred poukom, za odmor ali pred teţjo 

snovjo. 

 

Z analizo dokumentacije sem ugotovila, da je bil Keith napoten k strokovnjaku 

zunanje agencije za komunikacijo in interakcijo, ker ne pozna strategij za 

uravnavanje svojega vedenja, ko je anksiozen. Ta strokovnjak je v svojem 

poročilu predlagal deljenje aktivnosti na manjše korake in na podlagi teh korakov 

izdelavo načrta, kako narediti aktivnosti, isti strokovnjak je predlagal tudi ločen 

prostor za delo v učilnici, vizualni urnik, pomoč pri ugotavljanju situacij, v katerih 

teţko funkcionira, in načrtovanje strategij, ki mu bodo v prihodnosti pri podobnih 

situacijah pomagale. Vizualni urnik pomaga učencu, da si laţje predstavlja, kaj 
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sledi, in zmanjša nivo stresa v šoli. V sklopu mojega dela sem izdelovala vizualne 

urnike. 

 

Drug strokovnjak za komunikacijo in interakcijo se je v zvezi s Keithom 

osredotočil na alternativne metode pisanja. Predlagal je, da učenec vadi pisanje 

na pisalni stroj in računalnik. Na sestanku s starši so zaposleni izrazili 

zaskrbljenost, ker ob dejavnostih, ki jih narekuje kurikulum, nimajo dovolj časa za 

predlagane strategije. Ker je bilo pisanje na računalnik ena od pomembnejših 

predlaganih strategij, so se na sestanku dogovorili, da se bo asistentka z 

učencem bolj osredotočila na vaje ročnega pisanja in enkrat na teden po deset 

minut vaje pisanja na računalnik, starši pa naj pisanje na računalnik vsakodnevno 

z učencem vadijo doma. 

 

Pri obravnavi Keitha je vključen tudi logoped, ki je predlagal slušalke za 

odstranitev motečih zvokov ter kartice za hitro učenje (Flash cards). Keithova 

učiteljica je pojasnila, da Keith rabi mirno okolje za učenje in ga hrup zelo moti. 

Slušalke še vedno uporablja, vendar redno zgolj doma. V šoli so pred kratkim 

zanj naročili slušalke, vendar jih ne uporablja, saj ga motijo (niso iste oblike kot 

tiste, ki jih uporablja doma). Kartic za hitro učenje nisem opazila – lahko, da so jih 

uporabljali v niţjih razredih. 

 

Psiholog za šoloobvezne otroke, ki je vključen v obravnavo Keitha, ima pregled 

nad vsemi področji, na katerih ima učenec posebne potrebe, zato se veliko 

strategij, ki jih predlaga, ponavlja glede na ostale strokovnjake. Šola na obrazcu 

enotnega sistema usmerjanja junija 2016 kot strategije, ki jih uporablja in jih bo 

še uporabljala, saj so koristne, od tistih, ki jih je predlagal psiholog, izpostavi igre 

prepoznavanja obraza in aktivnosti povezane z zavedanjem telesa. Z namenom, 

da se izognem ponavljanju, sem se osredotočila samo na strategije, ki jih 

fizioterapevt, logoped in strokovnjaki za komunikacijo in interakcijo niso 

predlagali, in na zadnje poročilo, ki je bilo izdano oktobra 2016. V poročilu 

psiholog izpostavi izboljšanje organizacijskih sposobnosti na primer s kontrolnimi 

listi in s tem, da ga naučijo nastavljati alarme za pomembne dogodke; učenec naj 

ima med odmori prednost pri izbiri dejavnosti, ki so mu všeč in v katerih je dober 

in uspešen, kot na primer računalniški klub, saj s tem ohranja in razvija 

samozavest in samopodobo; strategije povezane s socialno interakcijo in 

komunikacijo, kot na primer pomen strukturiranega okolja, pozitivno okolje, 

razvijanje empatije npr. preko stripov, učenje jezika in besedišča in izogibanje 

situacij, ki izzovejo oz. poslabšajo njegovo anksioznost; učenec naj ima ključno 

osebo, ki nadzoruje njegov napredek in sodeluje z vsemi vključenimi v obravnavo 

– ta mora poskrbeti, da se izvajajo prilagoditve zapisane v EHC načrtu. 

 

Osnovne strategije, ki jih je leta 2013 predlagala agencija za motnje avtističnega 

spektra v Avstraliji, kjer je bil Keith v prvem razredu, so razporedili glede na 

področja posebnih potreb. Na kognitivnem področju so predlagali aktivne odmore 



92 

med poukom; hitro izmenjavo kratkih in osredotočenih aktivnosti, kar pomaga 

ohranjati pozornost dalj časa; učitelj naj bo pozoren pri izbiri skupine učencev, v 

kateri je OPP. Vse strategije na tem področju se še vedno vsaj občasno 

uporabljajo. 

 

Na področju komunikacije je agencija za motnje avtističnega spektra iz Avstralije 

predlagala igro vlog in dajanje vzora primernega vedenja v konkretnih situacijah; 

kratka in jasna navodila; jasna sporočila, kaj bo razred delal, ter učenje verbalne 

in neverbalne komunikacije. Velik del teh strategij ni več zapisanih v Keithovem 

aktualnem EHC načrtu, vendar se vključeni v njegovo obravnavo še vedno drţijo 

predpisanih priporočil kot sestavnega dela dobre poučevalne prakse (na primer: 

učiteljica daje vzor dobre komunikacije celemu razredu; daje jasna in kratka 

navodila; urnik postavi na vidno mesto, tako vsi vedo, kaj bodo delali). 

 

Na socialno-čustvenem področju je za Keitha agencija za motnje avtističnega 

spektra iz Avstralije predlagala naslednje strategije:  

 v primeru, da je Keith v teţavni situaciji, mu mora šola zagotoviti 

individualno podporo,  

 pedagoški delavci morajo pogovore voditi na način, da je iz njih razvidno, 

da se ne moremo vedno strinjati drug z drugim, in uporabljajo socialne 

zgodbe, ki učence učijo, da nimajo vedno prav, 

 Keith naj ima čim več priloţnosti za delo v majhnih skupinah ob podpori 

odraslega, s tem se uči socialnih veščin in da mora počakati, da pride na 

vrsto,  

 šola se mora zavedati, da bo moral biti Keith v nekaterih primerih 

odstranjen iz skupine, 

 Keith naj ima redno priloţnost izkusiti aktivnosti, ki jih ne pričakuje, saj 

takšne aktivnosti pomagajo pri izboljšanju samoregulacije. 

 

Na socialno-čustvenem področju je Keith ţe zelo napredoval, vendar se večina 

od strategij, ki jih je leta 2013 predlagala agencija za motnje avtističnega spektra 

iz Avstralije, še vedno uporablja, čeprav večinoma niso namenjene samo njemu. 

Še vedno ga asistentka odpelje iz razreda v primeru, ko ugotovi, da je to bolje za 

njegovo koncentracijo. Aktivnosti, ki jih Keith ne pričakuje, se pogosto pojavljajo 

in so del razredne dinamike. Med opazovanji socialnih zgodb nisem opazila; 

učiteljica oblikuje razgovore v razredu tako, da iz njih izhaja, da se ne strinjamo 

vedno z vsemi, ta strategija se še vedno uporablja kot del kakovostnega 

poučevanja za vse učence, posredno Keitha še vedno uči, da imamo različna 

mnenja. Naslednji pomemben korak za Keitha je, da bo sam začel uporabljati 

strategije in sam reguliral svoje vedenje, kar je trenutno tudi eden izmed glavnih 

ciljev njegove podpore. 

 

Veliko prilagoditev, ki jih je predlagala agencija za motnje avtističnega spektra iz 

Avstralije na področju ureditve učnega okolja, je bilo vpeljanih ţe takoj ob 
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potrditvi diagnoze in vse prilagoditve se še vedno izvajajo. Prilagoditve iz tega 

področja so naslednje: Keith naj bo v učilnici blizu učiteljice ali druge odrasle 

osebe (asistentke); večja miza – prostor za delo; takšna postavitev razreda, ki 

omogoča preglednost in prosto gibanje; dobra organizacija pri shranjevanju in 

označitvi pripomočkov in dodatne opreme; velika pisala; delo v majhni skupini 

skupaj s podporo odraslega; ob spremembi dnevne rutine je potrebno dati Keithu 

čas za prilagoditev. 

 

Keithova učiteljica opaţa, da »veliko spodbud in pohval in postavitev ustreznega 

vedenja kot vzor in pozitiven primer« pri Keithu delajo čudeţe. Posebej je 

pozorna na to, da uspešno delo OPP pohvali in ji ponudi »moţnost predstaviti 

svoje izdelke sošolcem na koncu ure.« Ocenjuje, da se s tem močno okrepi 

samozavest OPP, kar pomembno vpliva na njihovo vsakodnevno učenje. 

Keithova učiteljica pojasnjuje, da pri Keithu v večini primerov delujejo iste 

spodbude in ukrepi, kot jih imajo ostali v razredu. Iz pripovedi Keithove učiteljice 

sem razbrala, da Keith ne ţeli pomoči, ki bi mu bila nudena na način, ki bi 

povzročil, da bi bil v razredu izpostavljen oz. stigmatiziran. Ţeli pomoč, ki bo vsaj 

navzven čim manj opazna, oz. ţeli biti obravnavan čim bolj podobno kot ostali 

učenci v razredu. Dobro se odziva na strategije, ki so namenjene celemu 

razredu. Ne ustreza mu, če ga obravnavajo dosti drugače kot sošolce. Opiše pa, 

da za uspešno delo z individualno asistentko lahko sam izbere nagrado: »Za 

nagrado si je zaţelel, da bi asistentka šla z njim za 5 minut na računalniški 

kroţek«, spet drugič jo je ţelel 10 minut učiti osnov programiranja na 

računalniškem kroţku. Prepričana je, da s tem, ko dobi pozornost, ki si jo tako 

zelo ţeli, njegovo učenje poteka mnogo bolje. 

 

Strategija, ki je pogosto uporabljena pri učencih z motnjo avtističnega spektra, je 

obteţena odeja, ki je namenjena umiritvi in senzorni stimulaciji. Ko učitelj vidi, da 

je učenec čedalje bolj razburjen, ga lahko ogrne z odejo ali poloţi odejo čez noge 

in teţa odeje na ramenih ali kolenih učenca z MAS pomiri.  

 

V tabeli št. 1 na straneh 94 do 99 tega magistrskega dela je narejena primerjava 

med vsemi strategijami, ki so jih do izvedbe raziskave predlagale zunanje 

agencije, in dejansko izvedbo predlaganih strategij. V prvem stolpcu je naveden 

predlagatelj strategije, v drugem stolpcu je napisana predlagana strategija, v 

tretjem stolpcu z imenom izvedba je v primeru, da se strategija izvaja ali imam 

podatek o tem, da se je izvajala v preteklosti, zapisano DA, v primeru, da se ne 

izvaja in nimam podatka o tem, da bi se izvajala v preteklosti, pa je zapisano NE. 

V četrtem stolpcu z imenom vir je v primeru, da se strategija izvaja, zapisan vir, 

na podlagi katerega sem pridobila podatek o izvajanju strategije. V petem stolpcu 

pa je opisan način izvedbe strategije in opombe. 
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Tabela št. 1 – Primerjava med strategijami, ki so jih do izvedbe raziskave predlagale zunanje agencije, in 

dejansko izvedbo predlaganih strategij 

Predlagatelj Strategija izvedba Vir Način izvedbe strategije in 

opombe 

Fizioterapevt 

Uporaba pripomočka za 

pravilno drţanje 

svinčnika 

DA Opazovanje Uporaba nastavka za 

pravilno drţanje pisala 

Nagnjena miza za 

pisanje 

NE   

Risanje raznih vzorcev – 

aktivnosti za razvoj fine 

motorike 

DA Dokumentacija Izvedba v drugem razredu 

pri individualnih 

obravnavah 

Aktivnosti po programu 

FUNFIT – za razvoj 

grobe motorike – za 

razvoj stranskosti, 

koordinacije in motorike 

DA Opazovanje Ena od asistentk je izvajala 

aktivnost v telovadnici pred 

poukom 

 

 

 

 

Strokovnjak 

zunanje agencije 

za komunikacijo in 

interakcijo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deljenje aktivnosti na 

manjše korake in na 

podlagi teh korakov 

izdelava načrta, kako 

narediti aktivnosti 

DA Opazovanje in 

intervju 

Strategija se redno 

uporablja, skoraj vsako 

aktivnost se razdeli na več 

korakov in se po korakih 

izvede, npr. če ţeli Keith 

zapisati svojo idejo, 

asistentka zapiše, kar pove 

na ročno tablo, in mu 

pomaga pri organizaciji 

misli in oblikovanju stavka  

Ločen prostor za delo v 

učilnici 

DA Opazovanje in 

intervju 

V preteklosti je imel ločen 

prostor (miza zanj in za 

asistentko, ta miza je stala 

ločeno od ostalih miz, ki 

tvorijo otoke), sedaj sedi 

skupaj s še štirimi učenci, 

prostor namenjen tem 

petim učencem tvori 

skupino v razredu, cela 

skupina ima tri mize, ki so 

postavljene tako, da tvorijo 

otok. Keith ima svojo mizo, 

ki je namenjena zanj in za 

individualno asistentko 
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Tabela št. 1 – Primerjava med strategijami, ki so jih do izvedbe raziskave predlagale zunanje agencije, in 

dejansko izvedbo predlaganih strategij 

Predlagatelj Strategija izvedba Vir Način izvedbe strategije in 

opombe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strokovnjak 

zunanje agencije 

za komunikacijo in 

interakcijo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vizualni urnik DA Opazovanje Urnik se pogosto spreminja 

(se na primer zamenjata 

dva predmeta), zato OPP 

potrebujejo obliko urnika, ki 

ga je moţno hitro 

spremeniti (popraviti), da 

so pripravljeni na to, kateri 

predmet sledi, in jim to ne 

predstavlja dodatnega 

stresa. Za nekatere OPP in 

tudi za Keitha sem delala 

vizualne urnike, ki imajo 

obliko običajnega urnika, s 

tem da gre za plastificirane 

liste, ki imajo v kvadratkih 

nalepljene sprijemalne 

trakove (jeţke). Za vsak 

predmet je pripravljena 

grafična podoba (slika) na 

malem plastificiranem 

listku, ki sem jo s pomočjo 

sprijemalnega traku (na 

spodnji strani listka je še 

en sprijemalni trak) pritrdila 

na mesto na urniku, ko je 

bil na vrsti ta predmet. 

Pomoč pri ugotavljanju 

situacij v katerih teţko 

funkcionira 

DA Opazovanje in 

intervju 

Učiteljica in asistentka sta 

pozorni na nihanje 

pozornosti, če potrebuje 

odmor, ga spodbudita, da 

se nekaj minut igra 

Ob hrupu, ko razred 

poučuje nadomestni učitelj 

in ob timskem delu gre 

Keith po potrebi iz razreda 

s svojo asistentko 

Načrtovanje strategij DA Opazovanje in 

intervju 

Učiteljica in asistentka ga 

postopoma privajata, da bo 

sam začel uporabljati 

strategije, npr. da bo vedel, 

kdaj potrebuje odmor, da 

bo vedel, da se mora 

opravičiti, če koga 

prizadene ali nehote 

pohodi, da bo vedel, da 

mora zjutraj preveriti, ali 

ima s seboj kosilo, ker bo 

to informacijo potrebovala 

učiteljica 
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Tabela št. 1 – Primerjava med strategijami, ki so jih do izvedbe raziskave predlagale zunanje agencije, in 

dejansko izvedbo predlaganih strategij 

Predlagatelj Strategija izvedba Vir Način izvedbe strategije in 

opombe 

 

Strokovnjak 

zunanje agencije 

za komunikacijo in 

interakcijo 

 

Alternativne metode 

pisanja 

DA Intervju in 

dokumentacija 

Stalno vadijo pisanje na 

računalniku z njim starši, 

enkrat tedensko 10 minut 

pa vadi z njim pisanje na 

računalniku individualna 

asistentka 

Logoped 

Slušalke za odstranitev 

motečih zvokov 

DA Dokumentacija Slušalke uporablja doma, v 

šoli jih ne ţeli uporabljati, 

ker so drugačne oblike kot 

tiste, ki jih uporablja doma 

Kartice za hitro učenje – 

Flash cards 

NE   

 

 

 

Psiholog za 

šoloobvezne 

otroke 

 

 

 

 

 

Izboljšanje 

organizacijskih 

sposobnosti na primer s 

kontrolnimi listi ali s tem, 

da ga naučijo nastavljati 

alarme za pomembne 

dogodke 

NE  V času opazovanj je bil cilj 

povečanje samostojnosti, 

naslednji cilj pa bo 

izboljšanje organizacijskih 

sposobnosti 

Ohranjanje samozavesti 

in samopodobe na primer 

s tem, da ima učenec 

med odmori prednost pri 

izbiri dejavnosti, pri 

katerih je uspešen 

DA Intervjuji in 

dokumentacija 

Računalniški klub  

Strategije povezane s 

socialno interakcijo in 

komunikacijo 

(strukturirano in pozitivno 

okolje, razvijanje 

empatije)  

DA Intervjuji in 

dokumentacija 

Učiteljica daje pozitivne 

zglede in se ne osredotoča 

na kritiko negativnega 

vedenja, izogibanje situacij, 

ki izzovejo oz. poslabšajo 

njegovo anksioznost (ob 

hrupu ali ko imajo 

nadomestnega učitelja, ima 

individualne obravnave 

zunaj razreda), če koga 

pohodi, se zna opravičiti 

Ključna oseba DA Intervjuji in 

dokumentacija 

KPP sodeluje z vsemi 

vključenimi v obravnavo. 

Na sestankih preverjajo, 

kakšno diferenciacijo in 

prilagoditve za Keitha 

uporabljata učiteljica in 

asistentka in ali so te 

strategije učinkovite. 
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Tabela št. 1 – Primerjava med strategijami, ki so jih do izvedbe raziskave predlagale zunanje agencije, in 

dejansko izvedbo predlaganih strategij 

Predlagatelj Strategija izvedba Vir Način izvedbe strategije in 

opombe 

Agencija za 

motnje avtistič. 

spektra v Avstraliji 

Kognitivno 

Področje 

Aktivni odmori med 

poukom in hitre 

zaporedne kratke in 

osredotočene aktivnosti 

DA Intervjuji in 

opazovanja 

Asistentka daljšo aktivnost 

razdeli na več delov in ob 

zmanjšanju pozornosti 

poskrbi za pogoste krajše 

odmore, med katerimi se 

Keith igra s svojo 

priljubljeno igračko 

Skrbna izbira skupine 

učencev v kateri dela 

OPP 

DA Intervjuji in 

opazovanja 

Učiteljica premišljeno 

razporedi učence po 

razredu glede na njihove 

sposobnosti in glede na to, 

kdo s kom najbolje dela 

Agencija za 

motnje 

avtističnega 

spektra v Avstraliji 

Področje 

komunikacije 

Dajanje vzora 

primernega vedenja 

DA opazovanja Učiteljica v konkretnih 

situacijah najde primere 

ustreznega vedenja in jih 

izpostavi 

Igra vlog NE   

Kratka in jasna navodila DA Intervjuji in 

opazovanja 

Učiteljica in asistentka 

podajata kratka in jasna 

navodila, npr. preberi 

odstavek in poišči 

pridevnike 

Učenje verbalne in 

neverbalne komunikacije 

DA Intervjuji in 

opazovanja 

Posredno učenje ob 

konkretnih situacijah, npr. 

če koga pohodi, se mora 

opravičiti in mu razloţijo, 

da se mora, ko koga 

prizadene, odzvati 

Agencija za 

motnje 

avtističnega 

spektra v Avstraliji 

Social./čustveno 

področje 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individualna podpora v 

primeru nesoglasij in 

drugih teţavnih situacij 

DA Intervjuji in 

opazovanja 

Individualna asistentka in 

učiteljica poskrbita za to, 

da se nesoglasja in 

teţavne situacije rešijo na 

miren način 

Skozi pogovor pojasniti, 

da se ne moremo vedno 

strinjati drug z drugim 

DA Intervjuji in 

opazovanja 

Učiteljica oblikuje 

razgovore tako, da učenci 

razumejo, da se ne 

strinjamo vedno z drugimi 

Uporaba socialnih zgodb NE   

Čim več priloţnosti za 

delo v majhnih skupinah 

ob podpori odraslega in 

privajanje na to, da mora 

počakati, da pride na 

vrsto 

DA Intervju in 

opazovanja 

Asistentka je pojasnila, da 

ob delu v skupinah vključi 

Keitha in ga poskuša 

pustiti, da dela čim bolj 

samostojno, kadar meni, 

da bo to zmogel 
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Tabela št. 1 – Primerjava med strategijami, ki so jih do izvedbe raziskave predlagale zunanje agencije, in 

dejansko izvedbo predlaganih strategij 

Predlagatelj Strategija izvedba Vir Način izvedbe strategije in 

opombe 

Agencija za 

motnje 

avtističnega 

spektra v Avstraliji 

Social./čustveno 

področje 

 

Šola se mora zavedati, 

da bo moral Keith v 

določenih primerih ven iz 

razreda ali iz skupine 

DA Intervjuji  Asistentka in učiteljica sta 

pojasnili, da gre v primeru 

hrupa ali nadomeščanja 

Keith ven iz razreda 

Priloţnost izkusiti 

aktivnosti, ki jih ne 

pričakuje 

DA opazovanja Pri vsakem pouku se redno 

pojavljajo aktivnosti, ki jih 

učenci ne pričakujejo, zato 

je Keith stalno deleţen te 

strategije, ob tem pa 

asistentka in učiteljica 

skrbita za to, da je 

razmerje med novostmi in 

pričakovanimi aktivnostmi 

takšno, da Keithu ne 

povzroča prevelikega 

stresa 

Agencija za 

motnje 

avtističnega 

spektra v Avstraliji 

Področje ureditve 

učnega okolja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keith naj bo v učilnici 

blizu učiteljice ali druge 

odrasle osebe 

(asistentke) 

DA Intervju in 

opazovanja 

Njegova individualna 

asistentka je dopoldne ves 

čas zraven njega, 

popoldne je blizu učiteljice, 

poleg tega je ritem dela 

popoldne počasnejši in bolj 

umirjen 

Večja miza – prostor za 

delo 

DA opazovanja V preteklosti je imel ločen 

prostor (miza zanj in za 

asistentko), sedaj ima 

večjo mizo, ki je 

namenjena zanj in za 

individualno asistentko, v 

njegovi skupini so še štirje 

učenci 

Postavitev razreda, ki 

omogoča preglednost in 

prosto gibanje 

DA opazovanja V učilnici so mize 

postavljene v več manjših 

skupin – otokov, med 

katerimi je omogočeno 

prosto gibanje 

Dobra organizacija pri 

shranjevanju in označitvi 

pripomočkov in dodatne 

opreme 

DA opazovanja Za urejenost in 

shranjevanje njegovih 

pripomočkov skrbi 

individualna asistentka, ki 

ga postopoma privaja, da 

sam prevzema 

odgovornost za te 

obveznosti 

Velika pisala DA opazovanje Njegove barvice in druga 

pisala so debelejši in ločeni 

od pripomočkov ostalih 

učencev v razredu 

Delo v majhni skupini s 

podporo odraslega 

DA Intervjuji in 

opazovanja 

Keith ob timskem delu 

običajno sodeluje v skupini 
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Tabela št. 1 – Primerjava med strategijami, ki so jih do izvedbe raziskave predlagale zunanje agencije, in 

dejansko izvedbo predlaganih strategij 

Predlagatelj Strategija izvedba Vir Način izvedbe strategije in 

opombe 

Agencija za 

motnje 

avtističnega 

spektra v Avstraliji 

Področje ureditve 

učnega okolja 

 

Ob spremembi dnevne 

rutine je potrebno dati 

Keithu čas za prilagoditev 

DA opazovanja Učiteljica ali asistentka 

Keithu ţe en dan prej ali 

najkasneje zjutraj povesta, 

kako bo potekal dan in ali 

bo kakšna sprememba 

Ob posebnih dneh – 

ekskurzije asistentka en 

dan prej preveri, ali je 

učenec pripravljen in ve, 

kaj se bo dogajalo 

 

 

6.4.2 Primerjava predlaganih in uporabljenih strategij za Anno 

 

Annin učitelj opiše, da je podpora, ki jo Anna dobi, pogosto v skupinah in meni, 

da »njene potrebe lahko zagotovimo v skupinskih obravnavah ali s podporo pri 

mizah, kjer lahko dobi, kar potrebuje za uspešno učenje, ki se navezuje tudi na 

samostojnost.« 

 

Iz pripovedi asistentke v Anninem razredu in Anninega učitelja sem razbrala, da 

so učenci v njihovem razredu razdeljeni po svojih sposobnostih v več nivojev, o 

čemer asistentka v Anninem razredu pove: »za posamezno mizo sedijo učenci s 

podobnim nivojem znanja.« Asistentka v Anninem razredu pojasnjuje, da pouk za 

učence, ki se teţje učijo, prilagodijo tako, da jih pri razlagi in opravljanju nalog 

stalno podpira ona, aktivnosti potekajo počasneje, bolj nazorno, asistentka tudi 

sproti pridobiva povratne informacije o tem, ali učenci sledijo razlagi oz. 

aktivnosti. Annin učitelj meni, da je podpora po nivojih tudi »glavni razlog, zakaj je 

Anna lahko v razredu in prejema ustrezno podporo.« 

 

Asistentka v Anninem razredu je tudi podrobneje pojasnila uporabljene strategije 

pri opismenjevanju. Pred začetkom obravnave določene teme imajo preverjanje 

predhodnega znanja, pri čemer sami povedo, kako uspešni so bili. Poroča, da po 

obravnavi teme »sledi poskusno preverjanje znanja, razlika med tema dvema 

rezultatoma je njihov napredek, kar je hkrati tudi merilo uspešnosti mojega dela.« 

Predstavi še prednosti novega sistema branja, ki omogoča kvantitativno 

opredelitev napredka: »Pri novem sistemu branja lahko brez teţav vidiš, na 

katerem nivoju branja so in kako napredujejo na naslednje nivoje.« 

 

Asistentka v Anninem razredu in KPP pojasnjujeta, da je motivacija pri 

poučevanju in podpori zelo pomembna, zato sta se odločili, da bodo vaje branja 
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odslej potekale po novem sistemu, kar bo vsaj za nekaj časa dvignilo učenkino 

motivacijo.  

 

Pri Anni sta bila od strokovnjakov zunanjih agencij vključena le okulist in 

psiholog, zato je tudi strategij, ki so bile predlagane posebej za njo, manj. Izvajajo 

se predvsem strategije, ki izhajajo iz kakovostnega poučevanja za vse – 

diferenciacija, ureditev razreda, podajanje navodil na več načinov, prilagoditev 

nalog sposobnostim učencev, razporeditev učencev v manjše skupine, podpora 

asistenta itd.  

 

Pri Anni so bile v razredu kot podpora OPP uporabljene naslednje strategije, ki 

sodijo v prvo stopnjo tristopenjskega modela (kakovostno poučevanje):  

 učitelj pred postavljanjem vprašanj učenca, ki naj bi odgovoril na 

vprašanje, pokliče po imenu in tako zagotovi, da je pozoren, 

 učitelj jasno označi novo in zahtevno besedišče, 

 učitelj preveri razumevanje, 

 učitelj in asistentka uporabljata pozitivni govor, 

 učitelj izpostavi ključne točke navodil, 

 učitelj zagotovi dovolj časa, 

 urnik je na vidnem mestu, 

 asistentka z Anno dela v manjših skupinah, 

 učitelj izpostavi ključno besedišče pri obravnavani temi, 

 asistentka ali učitelj v primeru, da je to potrebno, poenostavita nalogo 

glede na sposobnosti učenke, 

 vizualno podprto učno okolje,  

 izdelki učencev in plakati, na katerih so osnove snovi, predvsem pri 

računanju in opismenjevanju, so izobešeni po učilnici,  

 učitelj pri ocenjevanju označi tudi pravilne odgovore, ne le napačnih, 

 zagotavljanje priloţnosti za pridobivanje in beleţenje informacij na različne 

načine, tudi preko IKT, 

 uporaba pametne table , 

 branje v paru,  

 učitelj in asistentka uporabljata stalen sistem nagrajevanja in kaznovanja, 

 učitelj in asistentka ne uporabljata besed v prenesenem pomenu in 

sarkazma, 

 poučevanje na način, ki ustreza različnim učnim tipom. 

 

V šoli so za učence, ki to potrebujejo, na voljo tudi obravnave, ki jih izvaja drug 

učitelj, asistent ali KPP. V šoli se izvaja veliko različnih skupinskih obravnav, ki so 

kratke, na določeno področje usmerjene obravnave, kar učencu, ki je vključen v 

te obravnave, lahko omogoči, da nadoknadi njegov zaostanek za vrstniki. Anna je 

vključena v obravnavo za pomoč pri fonetiki in obravnavo branja. 
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Zaradi suma na disleksijo je učiteljica, ki je poučevala Anno v šolskem letu 

2015/2016, prosila KPP, da z učenko naredi test za odkrivanje disleksije. Test je 

pokazal veliko tveganje, da ima Anna disleksijo. Ob rezultatih so se izpisale tudi 

primerne strategije, ki jih je KPP nato prebrala in tiste, za katere je menila, da so 

primerne za Anno, posredovala učiteljici. Te so: poimenovanje predmetov; igra 

spomina; program ToebyToe, računalniški program/igra imenovana Nessy za 

razvoj branja pri osebah s sumom na disleksijo; obravnava fonetike in črkovanja; 

učenje novih besed skupaj z besedno skupino te besede; učenje nesmiselnih 

besed, kar pomaga pri branju novih besed brez konteksta; vaje pisanja s 

sledenjem vzorcev (na predlogi učenec piše čez vnaprej pripravljene črte ali 

tekst) in barvanje pobarvanke; učencu, ki ne razume besede, je potrebno besedo 

razloţiti z opisom. 

 

Strategija, ki jo asistentka v Anninem razredu uporablja za individualne 

obravnave branja z učenko Anno, je program za branje Toebytoe, kar so vaje za 

izboljšanje branja, Annina asistentka tudi pojasni, da imajo namen zamenjati 

program ToebyToe s programom Nessy, ker menijo, da jo bo nov način bolj 

motiviral, saj se je starega programa ţe naveličala. 

 

Annin učitelj pojasni, da je bila Anna »pred tremi leti testirana s strani zunanjega 

šolskega psihologa in so bile na njegov predlog izvajane določene strategije.« 

Našteje tudi nekatere strategije, ki jih še vedno izvajajo, na primer sprotno 

opisovanje naloge, ki jo Anna istočasno izvaja, in vaje za izboljšanje 

samopodobe. 

 

Anna je bila napotena k psihologu za šoloobvezne otroke, ki je ugotovil, da ima 

največje primanjkljaje na področju delovnega spomina. V šoli je zaposlena 

asistentka, ki dela skupaj s KPP in med drugim vodi tudi skupinske obravnave 

vezane na delovni spomin. Anna je del te skupine sedaj ţe več kot eno leto. 

Psiholog je podal predloge, ki ne zahtevajo vključitve strokovnjakov iz zunanjih 

agencij, ampak jih je po večini mogoče izvesti s sredstvi, ki jih ima šola, z 

manjšimi prilagoditvami oz. prerazporeditvijo teh sredstev. Poleg ţe omenjenega 

urjenja delovnega spomina je psiholog predlagal še podporo pri pomnjenju v 

povezavi s poimenovanjem in opisovanjem stvari. Anna naj med delom opisuje, 

kaj dela, saj bo s tem razvijala samozavest in besedni zaklad, pri tem naj 

uporablja besede najprej, potem, prej – s predlogom, naj uporabi te besede, 

doseţejo, da bo opis delila na dele. 
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6.5 Inkluzivno poučevanje 

 

Asistentka v Anninem razredu pojasni, da je zadolţena za povprečno 5–6 

učencev, zato Anna ne more dobiti njene celotne pozornosti. KPP v zvezi s tem 

meni, da bi »bilo Anni gotovo laţje z individualnim asistentom, ampak glede na 

to, kako je organizirano zagotavljanje finančnih sredstev, brez diagnoze 

dodatnega denarja za njo šola ne bo dobila.« Iz pripovedi KPP sem razbrala, da 

ţeli zagotoviti več podpore za Anno, saj ima med tistimi otroki, ki imajo visoke 

dejavnike tveganja za revščino, pa niso usmerjeni, ravno ona največje posebne 

potrebe, vendar se to trenutno staršem in učitelju še ne zdi potrebno. 

 

Iz pripovedi vseh sogovornikov sem ugotovila, da je največja ovira za boljše 

inkluzivno poučevanje pomanjkanje časa in kadra. Keithova učiteljica to 

podrobneje opiše kot omejitve, ki izhajajo iz pomanjkanja denarja. Opisuje 

primere, ko mora asistentka ali učitelj v razredu ostale učence pustiti brez 

potrebne pomoči, ker se mora posvetiti nekemu na izobraţevalnem področju zelo 

prikrajšanemu učencu. Omeni tudi manjšo moţnost za spodbudo nadarjenih 

učencev, saj za njih pogosto zmanjka časa. Pojasni tudi, da je za načrtovanje 

vedno premalo časa, saj dobra priprava zahteva zelo veliko časa. Annin učitelj 

izpostavi tudi to, da je »čas, ki ga učenci potrebujejo, da opravijo nalogo in 

usvojijo zadan cilj, različen.« Posledice pomanjkanja časa in pouka pod časovnim 

pritiskom se po njegovem prepričanju kaţejo v nedokončanih nalogah in 

nepredelani snovi. Opozarja tudi na kadrovske teţave, saj je v razredu »veliko 

otrok, ki bi potrebovali več obravnav, vendar v razredu ni dovolj časa in ljudi, ki bi 

to lahko izvedli.« 

 

Keithova učiteljica in Annin učitelj sta prepričana, da je potrebno paziti na 

ravnoteţje v razredu, kar Keithova učiteljica pojasni takole: »vedno je potrebno 

usklajevati potrebe OPP s potrebami preostalega razreda«. Pojasni tudi, da je 

Keith zelo inteligenten, nima vedenjskih teţav in potrebuje podoben nivo nalog 

kot sošolci. Zato ob prisotnosti asistentke brez večjih teţav sodeluje pri pouku. 

 

KPP pojasni, da dela vse, »kar lahko, da je poučevanje na naši šoli inkluzivno«, 

ţeli tudi, da vsi OPP doseţejo svoje maksimalne sposobnosti. Omejujeta jo čas 

in denar, ki sta jim na razpolago. Iz njene pripovedi razberem, da mora včasih 

pedagoške delavce opozoriti na njihove zadolţitve pri obravnavi OPP in da ji to 

vzame zelo veliko časa. 

 

Šola na svoji spletni strani objavi dokumente, ki so pomembni za poučevanje in si 

jih morajo prebrati vsi zaposleni. Med dokumenti, ki so povezani z OPP, je 

pravilnik šole pri ravnanju z OPP in dokument, ki pojasni vlogo in odgovornosti 

KPP na šoli. Na šoli je najpomembnejši dokument Pravilnik za varovanje otrok. 

Od ostalih dokumentov so mi bila najbolj všeč Navodila za delo prostovoljcev, ta 

dokument olajša delo za šolo in prostovoljca, ko začnejo sodelovanje. To je pri 



103 

njih potrebno, saj kot prostovoljci sodelujejo številni starši, poleg tega pa 

asistenti, učitelji in ostali zaposleni večkrat pripeljejo svoje prijatelje, ki sodelujejo 

pri podpori šoli, učiteljem in učencem.  

 

Klima na šoli je zelo sproščena. Vodstvo je s tem ţelelo doseči, da se otroci 

počutijo varne in jih ni strah povedati svojih teţav enemu izmed učiteljev. V 

primeru, da učenec svojih teţav ne ţeli povedati učitelju, se največkrat obrnejo 

na KPP ali na vodjo tehničnega in matematičnega oddelka, ki na teh področjih 

strokovno podpira veliko učiteljev in je pogosto prisoten pri pouku v različnih 

razredih, zato ga učenci poznajo. Zelo pogosto razloţijo svoje teţave tudi 

asistentu v razredu, s katerim se običajno počutijo najbolj povezani. 

 

V zbornici se nahaja tudi mapa učencev, ki imajo najteţje posebne potrebe. 

Zraven vsakega učenca je fotografija, glavno področje posebnih potreb in kako 

pristopiti do učenca. S to mapo ţelijo posredovati nujno potrebne informacije 

nadomestnim učiteljem ter zaposlenim, ki ne delajo v razredu (zaposleni v kuhinji 

in asistenti za čas odmora za kosilo, ki pazijo vse otroke, medtem ko imajo ti eno 

uro odmora za kosilo in se, ko pridejo s kosila, tudi igrajo na šolskem dvorišču ali 

v učilnicah), in vsem novim sodelavcem. 

 

 

6.6 Ovire, teţave in posebnosti pri učenju OPP 

 

Informacije o ovirah, teţavah in posebnostih posameznega OPP pedagoški 

delavci dobijo tudi od učenca, ki ob začetku postopka usmerjanja izpolni obrazec 

»Listen to me and my family«, v katerem napiše, kaj mu je v šoli všeč, kaj mu 

predstavlja izziv, kaj/kdo mu najbolj pomaga v šoli, v čem ţeli biti boljši. V 

dokumentu tudi na kratko predstavi svojo druţino. Starejšim učencem bo vedno 

nekdo pomagal izpolniti obrazec (KPP, učitelj, asistent ali starši), pri mlajših se 

trudijo čim bolj vključiti mnenje otroka, vendar obrazec izpolnijo starši. Informacije 

od učenca pedagoški delavci pridobivajo tudi z opazovanjem in komunikacijo 

med poukom. Ob poznavanju učenca in pozornem spremljanju njegovega 

odzivanja na zunanje draţljaje lahko učiteljica in asistentka ter v nekaterih 

primerih tudi KPP vidijo, na katerem področju ima učenec teţave, katere 

strategije mu pomagajo, katere strategije niso uspešne, kako počutje vpliva na 

učenje učenca. 

 

KPP opiše, da ima Keith »motnje avtističnega spektra, disgrafijo in teţave pri 

senzorni integraciji«, pojasni tudi, da ima Anna teţave pri branju, pisanju, 

matematiki, sumijo pa tudi na disleksijo. 

 

Asistentka v Anninem razredu opisuje, da pri Anni obstaja velika verjetnost, da 

ima »disleksijo, zato se laţje uči na drugačne načine kot ostali.« 
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Annin učitelj izpostavi različnost posebnih potreb in temu primerno tudi različnost 

potrebnih prilagoditev. Kot primer navede, da fizične ovire, ki jih ima učenec, 

morda ne bodo pomenile posebnih potreb pri učenju. V primeru posebnih potreb 

pri učenju pa meni, da je potrebno učencu »nameniti več časa in sredstev v obliki 

osebja.« Pojasni tudi, da ima Anna zaradi tega, ker njene posebne potrebe niso 

izrazite, manj individualnih obravnav. 

 

Keithova asistentka je razloţila, da je imel Keith, ko je začela delati z njim, 

vedenjske teţave, ki pa jih sedaj nima več. Keithova asistentka in učiteljica 

opaţata, da Keitha zelo moti hrup oz. nepredvidene situacije, zato ga 

individualna asistentka odpelje iz razreda, kadar je hrupno ali kadar poučuje 

nadomestni učitelj. Kadar je nemiren, ga pomirijo igračke, ki mu omogočajo 

senzorni odmor. 

 

Keithova učiteljica pojasni, da zaradi vedenjskih motenj enega od učencev, ki 

moti sošolce, pogosto tudi »drugi učenci ne bodo mogli napredovati, kot bi lahko, 

ker bo njihova pozornost na motečem učencu in ne na njihovem učenju.« To 

ponazori s primerom učenca, ki ima hujše vedenjske izbruhe, ki so lahko zelo 

glasni. Včasih je potrebno tudi fizično posredovanje, zaradi česar učenci v 

razredu občutijo strah, kar vpliva na počutje v razredu.  

 

Keithova učiteljica ugotavlja tudi, da na Keitha spremembe ne vplivajo dobro, saj 

je bil v začetku šolskega leta zelo nemiren zaradi menjave asistentke in je bilo 

potrebnega veliko časa za »vzpostavitev dobrega odnosa z njim«. Opaţa, da je 

Keith v zadnjem času razvil empatijo in je razočaran sam nad seboj, kadar 

vznemiri druge učence. Ugotavlja tudi, da čustveno dozoreva in se laţje opraviči, 

kadar na primer stopi na koga. Pojasni, da je Keith zelo velik, obenem pa hodi 

zelo tiho, zato se je pogosto dogajalo, da je koga pohodil. Opaţa tudi, da sedaj 

Keith bolj pazi, kako se giblje, in se to, da na koga stopi, dogaja redkeje. Iz njene 

pripovedi razberem, da Keitha še vedno zelo moti hrup v razredu. 

 

Šola ima štiri sobe, ki so namenjene za obravnave zunaj razreda, kjer lahko 

asistenti ali strokovnjaki iz zunanjih agencij izvajajo obravnave z učenci. V teh 

sobah je moţno tako individualno kot tudi skupinsko delo. Poleg sob so na 

hodnikih šole, ki so zelo široki, razporejene tudi mize, ki so največkrat 

uporabljene za individualne obravnave. 

 

 

6.7  Izobraţevanje pedagoškega kadra in staršev 

 

KPP vsak teden pripravlja različna izobraţevanja s področja podpore OPP, po 

elektronski pošti pedagoškemu kadru pošilja tudi članke in strokovno literaturo s 
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področja podpore OPP. Iz odgovorov sogovornikov razberem, da se jim zdijo 

izobraţevanja in poslana literatura izjemno uporabni. Izobraţevanja so predvsem 

s področja komunikacije, čustvenega razvoja, motoričnega razvoja in s področja 

kognicije. 

 

Annin učitelj pojasni, da gre učitelj, pri katerem se v razredu pri učencih pojavi 

redkejša motnja, na izobraţevanje, »kjer mu razloţijo, na kaj mora biti pozoren«. 

Omeni tudi izobraţevanja, ki jih za vse učitelje pripravi šola in so usmerjena na 

neko področje. Poudari, da je nemogoče biti v naprej pripravljen na vse moţne 

situacije, zato »je najlaţje preučiti posamezno motnjo in iz nje izhajajoče posebne 

potrebe takrat, ko je to potrebno.« 

 

Keithova asistentka opisuje, da črpa nove ideje in strategije za delo s Keithom iz 

rednih tedenskih izobraţevanj, ki se odvijajo na šoli. Pojasni, da se jih je, preden 

je začela delati s Keithom, redno udeleţevala, sedaj se jih ne more več 

udeleţevati redno, vendar pride, kadar koli utegne. 

 

Keithova učiteljica pojasni, da veliko informacij o OPP poišče na spletu in jih 

prebere. 

 

Asistentka v Anninem razredu pojasni, da so ji zelo všeč redna tedenska 

izobraţevanja v šoli, pogosto pa bere strokovno literaturo o temah, ki jih srečuje 

pri svojem delu. Opiše, da so o izobraţevanjih obveščeni z obvestilom, »v 

katerem je navedena tema izobraţevanja, vedno me teme spomnijo na potrebe 

otrok, s katerimi delam«.   

 

Na šoli so redna obvezna izobraţevanja za učitelje, kjer se učitelji med drugim 

učijo, kako prilagoditi pouk OPP. Novembra 2016 je na šoli potekalo 

izobraţevanje o tem, kako umiriti učenca z vedenjskimi teţavami. To 

izobraţevanje je bilo izvedeno, ker je bilo od začetka šolskega leta veliko teţav 

na področju vedenja. Veliko učiteljev je poročalo, da ne znajo odreagirati in da se 

počutijo nemočne ob nenadnem pojavu vedenjskih teţav (epizod) pri učencu. 

 

Na šoli je sejna soba, ki se uporablja za sestanke zaposlenih in večje sestanke z 

zunanjimi agencijami. Vsak petek popoldne pa se uporablja za predavanja za 

učitelje, asistente in starše, ki jih izvaja KPP. KPP ima ţe v osnovi velik nabor 

tem (senzorna integracija, anksioznost, disleksija, tehnike sproščanja, masaţe v 

šoli, otrokov razvoj itd.), na ţeljo udeleţencev pa pripravlja tudi nove teme. 

 

KPP ima tudi svojo knjiţnico, v kateri je gradivo o OPP. Za izposojo je na voljo 

učiteljem, asistentom in tudi staršem. Na policah je moţno najti tako knjige o 

razvoju otroka kot tudi knjige, ki razloţijo posamezne posebne potrebe in 

predlagajo pristope za delo z OPP. 
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Primer knjige iz knjiţnice KPP je knjiga z naslovom The red beast, ki lepo 

opisuje, kaj jeza predstavlja za otroka in kako mu lahko pomagamo soočiti se z 

lastnimi čustvi in uravnavanjem le-teh. V knjigi se osredotoči predvsem na otroke 

z Aspergerjevim sindromom; »How to talk so kids can learn?«, ki s slikami in 

stripi prikazuje, kako OPP sliši različne ukaze, in predstavi boljši način, kako 

podati navodila. 
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7 ODGOVORI NA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

Podatke za odgovore na raziskovalna vprašanja sem pridobila z analizo 

strokovne dokumentacije, analizo dnevniških zapisov opazovanj in kvalitativno 

analizo zapisov intervjujev.  

 

 

Katere so strategije, ki so jih v svojih dokumentih predlagale zunanje 

agencije (oddelek za izobraževanje lokalne skupnosti, center za avtizem, 

pediater, otorinolaringolog, logoped, delovni terapevt, fizioterapevt in 

šolski psiholog) in katere strategije se izvajajo v šoli pri obravnavi 

konkretnih dveh OPP? 

 

Vsak od intervjuvanih učiteljev in asistentov je omenil nekaj prilagoditev, ki jih za 

učenca upošteva pri pouku. Gotovo se pri podpori Keitha in Anne uporablja še 

kakšna strategija, ki je intervjuvanci niso našteli in je tudi nisem zaznala pri 

opazovanju. Primerjavo predlaganih in izvedenih strategij sem opravila posebej 

za Keitha in posebej za Anno. 
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Keith 

 

Vse strategije, ki so bile za Keitha predlagane in tudi izvedene, sem predstavila v 

sliki št. 8 (v njej so prikazane le izvedene strategije, ki jih je predlagala agencija 

za motnje avtističnega spektra iz Avstralije) in v sliki št. 9 (strategije, ki so jih 

predlagale vse ostale agencije). 

 

Slika št. 8: Strategije, ki jih je za Keitha predlagala Agencija za motnje 

avtističnega spektra v Avstraliji in so bile tudi dejansko izvedene               
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Slika št. 9: Strategije, ki so jih za Keitha predlagale ostale agencije in so bile 

dejansko izvedene 

 
 

Strategije, ki so bile za Keitha predlagane, vendar glede na podatke, ki sem jih 

pridobila, niso bile izvedene, so naslednje: nagnjena miza za pisanje, igra vlog, 

uporaba socialnih zgodb, kartice za hitro učenje – Flash cards, izboljšanje 

organizacijskih sposobnosti na primer s kontrolnimi listi ali s tem, da ga naučijo 

nastavljati alarme za pomembne dogodke. Slušalke za odstranitev motečih 

zvokov je uporabljal samo doma. 

 

Na koncu je potrebno omeniti še, da je Keith v zelo kakovostni obliki deleţen tudi 

številnih strategij, ki spadajo med strategije kakovostnega poučevanja (prva 

stopnja tristopenjskega modela), te strategije so bolj podrobno naštete pri tistem 

delu odgovora na prvo vprašanje, ki zadeva Anno, in jih v izogib ponavljanju tukaj 

nisem naštela. 
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Pri Keithu sta učiteljica in asistentka spodbujali samostojnost in za njega 

prilagodili teţavnost, kar sta dve izmed značilnosti diferenciranega in 

individualiziranega poučevanja (Tomlinson, 1999). Tudi Mastropieri in Scruggs 

(2007, v Zigmond, Kloo in Volonino, 2009) poudarita pomen diferenciacije in 

menita, da je potrebno uporabiti metode in materiale, ki so za učenca najbolj 

primerni. Keith ne ţeli pomoči, zaradi katere bi bil v razredu izpostavljen oz. 

stigmatiziran, te ugotovitve lahko poveţem z ugotovitvami raziskave Klassen in 

Lynch (2007), da se učenci bolje odzivajo na diskretno pomoč, ki je vsaj navzven 

ponujena celemu razredu. Keith zaradi senzorične motnje potrebuje prilagoditev 

okolja in učnega prostora, podobno tudi A. Jereb (2011) meni, da z dobro 

oblikovanostjo fizičnega učnega okolja izboljšamo počutje učencev in povečamo 

občutek varnosti, zaradi česar se izboljša motivacija za učenje. Keitha hrup zelo 

moti, doma uporablja slušalke, v šoli jih v času raziskave ni uporabljal, saj mu 

tiste, ki so jih kupili v šoli, niso ustrezale. Negativen vpliv hrupa izpostavijo tudi 

Marentič Poţarnik idr. (1995), Dockrell in Shield (2006) in Carroll idr. (2017), ki 

predlagajo uporabo slušalk, saj menijo, da bi učenci med izvedbo samostojnih 

nalog lahko poslušali umirjeno instrumentalno glasbo. Pogosto Keith uporablja 

vizualne urnike, odlično ga motivirajo aktivnosti, ki so mu všeč in v katerih je 

dober. Pri Keithu sta učiteljica in asistentka določili, kje bo sedel v razredu, v 

preteklosti pa je bila njegova miza ločena od ostalih učencev v razredu. Glede na 

rezultate raziskave Johnson idr. (2017) so bili vizualni urniki, izvajanje aktivnosti, 

ki so OPP všeč, premišljen sedeţni red in pozicija OPP glede na učitelja pogosto 

uporabljene in uspešne strategije. Keith se dobro odziva na nagrajevanje 

ustreznega vedenja in veliko bolje opravi aktivnosti, ki jih ne mara, če ve, da bo 

npr. lahko kasneje učil asistentko programiranja, ki ga ima zelo rad. Pomen 

zunanje motivacije (izvajanje nepriljubljenih aktivnosti zato, da je OPP kasneje 

nagrajena s priljubljenimi aktivnostmi) poudarjajo tudi Carroll idr. (2017). Učiteljica 

je prilagodila obseg nalog in jih razdelila na manjše korake, gre torej vsaj v 

določenem obsegu za prilagoditev učnih programov. Pomen delitve na korake ter 

prilagoditve obsega in učnih programov izpostavijo tudi Magajna (2008), Johnson 

idr. (2017) in Department for Education and Employment (1999). Keithova 

individualna asistentka vsako jutro s Keithom preveri, ali ima s seboj malico, da 

ima Keith pripravljen odgovor, ko učiteljica vpraša, kdo potrebuje šolsko kosilo. V 

raziskavi Gureasco-Moore idr. (2006) ugotavljajo, da je zelo učinkovito 

usposabljanje s področja samostojnosti s poudarkom na izboljšanju priprave na 

šolsko delo. Pri Keithu gre šele za začetne korake usposabljanja za samostojnost 

pri šolskem delu, vendar so ti zelo pomembni. Keithova asistentka Keithu 

pomaga pri zapisu idej tako, da tisto, kar Keith pove, zapiše na ročno tablo. 

Berninger (1999, v Carroll idr., 2017) ugotavlja, da je uspešnost pisanja odvisna 

tudi od delovnega spomina, saj je med pisanjem potrebno pomnjenje informacij. 

Keith je deleţen rednih individualnih obravnav, pri katerih z asistentko vadita 

pisanje z roko, v raziskavi (Santangelo in Graham, 2016) je bilo ugotovljeno, da 

imajo te obravnave močan pozitiven učinek na berljivost in tekočnost pisanja. 
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Anna 

 

Anna nima EHC načrta, zaradi posebnih potreb, ki jih ima, je bila napotena k 

psihologu za šoloobvezne otroke. Psiholog je predlagal vaje za izboljšanje 

samopodobe, urjenje delovnega spomina, podporo pri pomnjenju v povezavi s 

poimenovanjem stvari in opisovanjem stvari. Skupinske obravnave s ciljem 

urjenja delovnega spomina izvaja asistentka, ki te obravnave izvaja za vse 

učence iz šole, ki imajo primanjkljaje na tem področju. Annin učitelj je pojasnil, da 

na predlog psihologa za šoloobvezne otroke Anno še vedno pogosto spodbudijo, 

da ob izvajanju naloge le-to še sproti opisuje, poleg tega pa izvajajo še naloge za 

izboljšanje samopodobe. Podpore pri pomnjenju v povezavi s poimenovanjem 

stvari v času opazovanj ni bilo. 

 

Poleg teh strategij je bila Anna deleţna tudi individualne obravnave za izboljšanje 

branja, in sicer po programu ToebyToe. Anno je KPP testirala za disleksijo, test 

je pokazal veliko tveganje, da ima Anna disleksijo, ob rezultatih so se izpisale tudi 

primerne strategije, med drugim tudi uporaba programa ToebyToe. Ta program 

so v času raziskave nameravali zamenjati s programom Nessy, ki je boljši zato, 

ker zagotavlja takojšnjo povratno informacijo o napredku, poleg tega pa gre za 

nova besedila, ki jo bodo dodatno motivirala. 

 

Med opazovanji sem ugotovila, da pri Anni v okviru kakovostnega poučevanja 

(prva stopnja tristopenjskega modela) uporabljajo še številne druge strategije: 

preverjanje učenkine pozornosti, izpostavitev ključnega besedišča pri 

obravnavani temi, označitev novega in zahtevnega besedišča in razumevanja, 

uporaba pozitivnega govora, izpostavitev ključnih točk navodil, podaljšanje časa 

po potrebi, urnik je na vidnem mestu, delo v manjših skupinah, poenostavitev 

naloge po potrebi, vizualno podprto učno okolje, v učilnici so plakati z osnovami 

snovi, pri ocenjevanju se izpostavi tudi pravilne odgovore, ne le napačnih, 

zagotovitev priloţnosti za pridobivanje in beleţenje informacij na različne načine, 

uporaba pametne table, branje v paru, uporaba stalnega sistema nagrajevanja in 

kaznovanja, učitelj in asistentka ne uporabljata besed v prenesenem pomenu in 

sarkazma in poučevanje na način, ki ustreza različnim učnim tipom. 

 

Anna je bila vsakodnevno deleţna individualne obravnave za izboljšanje branja 

po programu ToebyToe, kar opišejo J. Carroll idr. (2017) kot primeren pristop za 

učence s specifičnimi primanjkljaji na področju opismenjevanja in s splošnimi 

učnimi teţavami. Annin učitelj in asistentka menita, da je za Anno ključnega 

pomena uporaba strategij prve stopnje tristopenjskega modela – kakovostno 

poučevanje, tudi Mitchell (2008) ugotavlja, da OPP v večini potrebujejo le 

kakovostno poučevanje, ne pa posebnih strategij. Anna je v skupini otrok, ki jim 

zaradi teţav pri matematiki in angleškem jeziku pomaga asistentka v razredu, in 

je torej v homogeni skupini. Poučevanje v takih skupinah je po ugotovitvah Rix 

idr. (2009) med najbolj pogostimi strategijami in pristopi, ki jih uporabljajo učitelji 
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za podporo OPP, vendar pa raziskava (Education Endowment Foundation, 2017) 

kaţe, da je zaostanek v napredku pri OPP v homogenih skupinah 1 do 2 meseca 

na leto v primerjavi z OPP s podobnimi sposobnostmi, ki jih poučujejo v 

heterogenih skupinah. 

 

 

V zvezi z odgovorom na prvo vprašanje lahko povzamem, da sta Keith in Anna 

deleţna dobre podpore, vsak v skladu s svojimi posebnimi potrebami. Keith je 

nedvomno deleţen več in bolj kakovostne podpore, vendar so tudi njegove 

posebne potrebe bistveno večje kot pri Anni. Anna je kljub pogostim teţavam, ki 

jim ima, zaradi manj podpore tudi bolj samostojna in samozavestna, kar je dobro. 

Pri Keithu se izvajajo skoraj vse strategije, ki so jih predlagale zunanje agencije, 

nekatere so se izvajale v preteklosti in se sedaj ne več, za nekaj strategij pa 

nimam podatkov o tem, ali so se kdaj izvajale, v času opazovanj pa jih ni bilo. Pri 

Anni je psiholog za šoloobvezne otroke predlagal štiri strategije, tri od teh se še 

vedno izvajajo, ene pa med opazovanji nisem opazila. Šola zelo dosledno in 

intenzivno uporablja tudi strategije kakovostnega poučevanja (prva stopnja 

tristopenjskega modela), od česar imajo korist tako OPP kot tudi večinska 

populacija.  

 

   

Kakšne so vloge in odgovornosti učitelja, asistenta in KPP pri zagotavljanju 

sistema podpore OPP? 

 

Vloge in odgovornosti učitelja in KPP pri zagotavljanju sistema podpore OPP v 

Angliji so določene s predpisi, vloga in odgovornost asistenta pa s predpisi ni 

določena, odločitev o tem, katere naloge lahko izvede asistent, je prepuščena 

učitelju. 

 

Rezultati raziskave so pokazali, da se oba učitelja, s katerima sem izvedla 

intervjuje, dobro zavedata svoje odgovornosti do OPP in jim zagotavljata pogoje 

za napredek. Ključno vlogo učitelja pri poučevanju vseh otrok in njegovo 

odgovornost za doseganje ciljev izpostavi tudi G. Fox (2003). Iz navedb obeh 

učiteljev je razvidno, da neprestano ocenjujeta, načrtujeta, izvajata in vrednotita 

pristop pri poučevanju, kar je od njiju tudi pričakovano v skladu s postopnim 

pristopom (SEN Support and the Graduated Approach, 2014).  

 

Raziskava je pokazala, da imajo učitelji ključno vlogo pri zgodnjem zaznavanju 

OPP, kar izhaja tudi iz strokovnih smernic (Unesco, 1994, Department for 

Education, 1997, Kavkler, 2008).  

 

Učitelja, s katerima sem opravila intervjuje, sta poudarila pomen dobre 

diferenciacije poučevanja, kar v svojih delih izpostavijo tudi Office for Standards 
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in Education (2009), European Agency for Development in Special Needs 

Education (2003), M. Kavkler (2008) in S. Tomlinson (1999).  

 

Čeprav Annin učitelj meni, da je potrebno zniţati pričakovanja, kadar prilagoditve 

ne zadoščajo, iz priročnika za postopni pristop (SEN Support and the Graduated 

Approach, 2014) izhaja, da za OPP ne smemo zniţati pričakovanj.   

  

Keithova individualna asistentka naloge prilagodi glede na Keithove posebne 

potrebe, saj brez prilagoditev Keith nalog večinoma ne zmore dokončati. V zvezi 

z namenom, zaradi katerega imajo OPP individualne asistente, Fox (2003) 

izpostavi, da se OPP z odločbo dodeli individualnega asistenta, če potrebuje 

posebne prilagoditve, ki jih je moţno zagotoviti samo individualno.  

 

Na osnovni šoli Zelena livada delajo tako individualni asistenti kot tudi asistenti v 

razredu, katerih naloga je, da pomagajo učencem pri njihovem učenju in pri tem 

sodelujejo z učiteljem, kar so zapisali tudi Parker idr. (2009).  

 

Asistentka v Anninem razredu prilagaja razlago in teţavnost nalog ter s tem nudi 

podporo skupini 5–6 učencev. Groom (2006) opisuje, da asistenti večinoma 

opravljajo naloge, ki so usmerjene v podporo poučevanja in učnega procesa. 

Tudi Parker idr. (2009) ugotavljajo, da asistenti individualno ali v skupinah 

pomagajo učencem pri njihovem učenju. 

 

Oba učitelja, s katerima sem izvedla intervjuje, menita, da OPP bolj koristi 

prisotnost v razredu in s tem pri razlagi učitelja, kot nestrukturirane obravnave 

asistenta zunaj razreda, na osnovni šoli Zelena livada se sistematično spremlja 

delo izven razreda in učinki takega dela.   

 

Več pedagoških delavcev, s katerimi sem opravila intervju, je izpostavilo dilemo 

med prednostmi in slabostmi individualne pomoči OPP s strani asistenta. 

Kratkoročno ta oblika pomoči prinese hitrejši napredek, dolgoročno pa lahko 

zmanjša samostojnost, to dilemo med drugim v svojem delu izpostavi tudi 

Giangreco (2010), ki meni, da mora biti ta oblika pomoči OPP zadnja stopnja 

dobro premišljene pomoči učencu. Ministrstvo za otroke, šole in druţine je izdalo 

vodnik za individualizacijo poučevanja (Department for children, schools and 

families, 2008), v katerem med drugim izpostavi, da mora biti končni cilj 

individualne obravnave čim večja samostojnost OPP. Keithova individualna 

asistentka načrtno podpira tudi druge učence v razredu, saj s tem spodbuja 

Keithovo samostojnost in samozavest, po mnenju Department for Education and 

Skills (2000) asistentka Keithu s takim ravnanjem pomaga, da bo laţje delal v 

druţbi s svojimi vrstniki. Učitelj mora pri načrtovanju pouka upoštevati, da mora 

biti učenec čim manj odvisen od pomoči odraslih in da je potrebno učenca naučiti 

samostojnosti (National Association of Special Educational Needs, b.d.). 
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KPP svojo vlogo vidi v podpori pedagoškega kadra in staršev, kar je kot naloga 

KPP navedeno tudi v Pravilniku za posebne potrebe iz leta 2014 (Special 

educational needs and disability code of practice, 2015). 

 

KPP na osnovni šoli Zelena livada vodi individualne asistente in asistente, ki ne 

delajo v razredu. C. Tissot (2013) poudari, da mora KPP za uspešno izvajanje te 

naloge znati dobro razpolagati s kadrovskimi viri, L. Gerschel (2005) pa pojasni, 

da je uspešno vodenje asistentov odvisno tudi od uspešne in učinkovite 

organizacije znotraj šole, z jasno določenimi vlogami in odgovornostmi.  

 

Dvakrat letno ima KPP na osnovni šoli Zelena livada sestanke z asistenti, ki jih 

vodi, Tyrer idr. (2004) pohvalijo takšno prakso, saj lahko tako asistenti povedo, 

kje so dobri in kaj ţelijo izboljšati. 

 

Iz rezultatov raziskave je razvidno, da KPP najprej preuči, ali lahko podporo 

konkretnemu OPP nudijo s sredstvi in znanjem, ki so na voljo v šoli. Pomen 

učinkovitega razpolaganja s sredstvi je izpostavljen tudi v raziskavi o vodstveni 

vlogi KPP (Tissot, 2013) in v Pravilniku o posebnih potrebah iz leta 2014 (Special 

educational needs and disability code of practice, 2015).  

 

Rezultati raziskave kaţejo, da je KPP na osnovni šoli Zelena livada zadolţena za 

sodelovanje z zunanjimi agencijami, poleg tega se trudi tudi izboljšati sodelovanje 

na šoli, v raziskavi Davies idr. (1998) ugotavljajo, da je vloga KPP zapletena in je 

zato uspešnost medsebojnega sodelovanja pogosto odvisna od vpliva drugih 

(predvsem učiteljev in zunanjih agencij). C. Tissot (2013) meni, da sodelovanje z 

zunanjimi agencijami KPP vzame preveč časa, ki bi ga lahko namenil svoji 

poglavitni nalogi, ki je skrb za razvoj OPP.  

 

Med nalogami KPP je tudi skrb za to, da so vsi dokumenti z informacijami o 

posamezni OPP redno vloţeni v njeno osebno mapo, pomen skrbi za urejenost 

dokumentacije opišejo tudi C. Tissot (2013) in Ekins in Grimes (2009). 

 

KPP je na osnovni šoli Zelena livada tesno povezana z vodstvom šole, medtem 

ko je v Pravilniku za posebne potrebe iz leta 2014 (Special educational needs 

and disability code of practice, 2015) predlagano, da naj bo KPP za zagotovitev 

najboljših pogojev dela član vodstva šole.  

 

V skladu z določili internega pravilnika osnovne šole Zelena livada KPP skrbi za 

upoštevanje predpisov o obravnavi OPP, kar je kot naloga KPP navedeno tudi v 

Pravilniku za posebne potrebe iz leta 2014 (Special educational needs and 

disability code of practice, 2015). 
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KPP na osnovni šoli Zelena livada je preobremenjena z delom, na prevelik obseg 

strokovnih in administrativnih opravil KPP opozarjata tudi S. Rosen-Webb (2011) 

in J. Winwood (2012). 

 

V osnovni šoli Zelena livada je velik poudarek na spoštljivi komunikaciji, pravila v 

zvezi s tem so zapisana tudi v šolskem kodeksu obnašanja. Pedagoški delavci 

ne smejo uporabljati sarkastičnega govora in neprimernih prispodob. Podobno 

izhaja tudi iz raziskave o učinkovitih pristopih vključitve OPP v večinske osnovne 

šole (Rix idr., 2009), ki poudari pomen izboljšanja samopodobe OPP in 

spoštovanja vseh učencev.  

 

V odgovoru na drugo raziskovalno vprašanje torej lahko povzamem, da je 

učiteljeva vloga ključna, saj skrbi za zaznavanje OPP, načrtuje obravnave, skrbi 

za dobro izvedeno diferenciacijo in izboljšanje samopodobe OPP. Za dobro 

samopodobo OPP je pomembna čim večja samostojnost OPP in občutek, da 

niso obravnavane drugače od vrstnikov. Učitelj mora imeti dobro znanje o 

podpori OPP. Individualni asistenti pod nadzorom učitelja nudijo podporo 

konkretni OPP. Asistent v razredu pod vodstvom učitelja izvaja naloge, ki mu jih 

je dodelil učitelj, običajno nudi pomoč skupini učencev, ki imajo teţave pri 

posameznem predmetu. KPP podaja predloge za usmeritve OPP, koordinira 

obravnave, skrbi za upoštevanje predpisov o obravnavi OPP, sodeluje s starši in 

zunanjimi agencijami, vodi individualne asistente in asistente, ki ne delajo v 

razredu, in je tesno povezana z vodstvom šole. 

 

 

Kako sodelujejo učitelji, asistenti in KPP pri zagotavljanju dobre inkluzivne 

prakse na šoli? 

 

Eden od pogojev za uspešno podporo OPP je, da učitelj in asistenti med seboj 

dobro sodelujejo. Asistenti in učitelji znotraj šole imajo različne prakse glede tega, 

kdo načrtuje aktivnosti za OPP in kako jih skupaj dopolnita oz. preverita. Na 

primer pri asistentki, ki dela v razredu, kjer je Anna, učitelj pripravi načrte in nato 

sproti rešujeta dileme in nejasnosti, ko se pojavijo. Veliko je usklajevanja pred in 

med uro ter izmenjave povratnih informacij po uri. Dobra inkluzivna praksa v 

angleški osnovni šoli ni moţna brez dobrega sodelovanja med KPP na eni strani 

in učitelji in asistenti na drugi strani. KPP ne more poskrbeti za dobro podporo, če 

ne prejme vseh podatkov od učiteljev in asistentov, saj ima sama manj stikov z 

OPP, učitelji in asistenti pa prav tako ne morejo brez sodelovanja s KPP izvajati 

dobre podpore OPP, saj le KPP sodeluje z zunanjimi agencijami, poleg tega ima 

pogosto le KPP znanje, s katerim večina učiteljev in asistentov ne razpolaga. 

 

Predviden način sodelovanja pedagoških delavcev pri obravnavi OPP je na 

osnovni šoli Zelena livada zapisan v internem pravilniku o postopkih v zvezi z 
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OPP, oblikovanje politike, sistema in odnosa šole do OPP na takšen način 

predlaga tudi E. Cowne (1998). 

 

Vsi pedagoški delavci, ki so bili vključeni v raziskavo, navajajo, da načrtovanja 

skoraj v celoti v naprej pripravi učitelj, pri načrtovanju upošteva tudi mnenje 

asistentov. Tudi Causton-Theoharis idr. (2007) in Farell idr. (1999) menijo, da bi 

morali delo asistenta v preteţni meri načrtovati učitelji. Vsi pedagoški delavci, ki 

so sodelovali v raziskavi, so pojasnili, da učitelj asistentu pravočasno izroči 

načrtovanja, kar v svojih delih izpostavita tudi W. Hall (2005) in Farell idr. (1999). 

Annin učitelj opazuje Anno med poukom in med poučevanjem izmenja mnenja 

tudi z asistentko v razredu in glede na to prilagodi načrtovanja, pri Keithu pa 

asistentka predlaga načrte za individualne obravnave in ima moţnost komentirati 

tudi ostala načrtovanja, ki so v povezavi s Keithom. Podobno je iz raziskave v 

zvezi z vlogo asistentov pri poučevanju (Farrell idr., 1999) razvidno, da je bilo pri 

odločitvah vsaj posredno upoštevano mnenje asistentov, vsebinsko enak predlog 

je tudi v članku W. Hall (2005). 

 

Keithova učiteljica pripravlja pripomočke in materiale, ki jih potrebujejo 

individualni asistenti. Tudi strokovne smernice določajo, da mora učitelj poskrbeti, 

da imajo asistenti potrebne pripomočke za svoje delo in vse informacije 

(strategije, znanje in pravila), ki jih potrebujejo, na rednih srečanjih morata učitelj 

in asistent tudi načrtovati skupno delo (Teachers and Educational Assistants, 

2015). 

 

Timi učiteljev in asistentov, ki sem jih opazovala, so si med seboj zaupali, bili so 

usklajeni in so poznali svoje naloge in naloge drugega člana tima, kar med pogoji 

za nemoteno skupno delo navajajo tudi Farrell idr. (1999). Timi asistentov in 

učiteljev kljub predhodnemu načrtovanju med poukom neprestano komunicirajo, 

pomen dobre komunikacije v svojem delu poudari tudi P. Lacey (2001). 

 

Učitelja, s katerima sem opravila intervju, sodelovanje z asistenti opišeta kot zelo 

dobro, podpora asistentov po njunem mnenju bistveno pripomore k hitrejši in 

uspešnejši prilagoditvi poučevanja potrebam OPP. Tudi glede na rezultate 

raziskave (Blatchford idr., 2007) asistenti v razredu razbremenijo učitelje, 

zmanjšajo njihov stres, izboljšajo doseţke OPP in izboljšajo nadzor razreda.  

 

KPP v okviru sodelovanja z učitelji in asistenti v osnovni šoli Zelena livada med 

drugim izvaja naslednje aktivnosti:  

 za učitelje in asistente izvaja tedenska izobraţevanja z različnih področij 

podpore OPP,  

 iz map učencev izlušči uporabne strategije in jih deli tudi z asistenti,  

 z učitelji in asistenti deli strategije, načine poučevanja in svoje izkušenje 

na področju obravnave OPP, 
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 pomaga asistentom, ki se vedno lahko obrnejo nanjo. 

 

Kearns (2005) je raziskoval način dela KPP in določil več stilov, ki jih pri svojem 

delu uporabljajo KPP; menim, da KPP v osnovni šoli Zelena livada pri svojem 

delu v preteţni meri uporablja stil KPP – sodelavca, saj je tesno povezana z 

vsemi zaposlenimi, deli informacije z učitelji, z njimi izmenjuje podatke in ji 

sodelovanje predstavlja način dela. 

 

Veliko časa KPP na osnovni šoli Zelena livada nameni organizaciji in vodenju 

sestankov za načrtovanje podpore OPP, takšni sestanki so ena izmed ključnih 

nalog »Skupine okoli otroka«, ki jo vodi KPP (Department for Education, 2012b). 

 

Bistven prispevek k izboljšanju podpore OPP na osnovni šoli Zelena livada so 

redna tedenska izobraţevanja, ki jih pripravlja KPP na temo OPP, kot tudi 

pogoste strokovne informacije, ki jih pošilja po elektronski pošti in pripravljenost 

za pomoč, kadar koli jo kdo potrebuje. Potreba po pomoči, ki naj jo nudi KPP 

učitelju pri izboljšanju njegovega razumevanja posebnih potreb in podpore, je 

izpostavljena tudi v postopnem pristopu (SEN Support and the Graduated 

Approach, 2014). Vsi pedagoški delavci, s katerimi sem opravila intervjuje, so 

pojasnili, da je na osnovni šoli Zelena livada dobro poskrbljeno za izobraţevanja 

s področja OPP, teme so tako splošne kot tudi povsem specifične, vezane na 

posamezno bolj ali manj pogosto posebno potrebo. Pomen znanja učiteljev za 

zagotavljanje inkluzivnega poučevanja poudari tudi Ainscow (2007), k 

zagotavljanju ustreznega izobraţevanja učiteljev pa drţave zavezuje tudi 

Salamanška izjava (1994). Podobno meni tudi M. Kavkler (2008), ki dodaja, da 

učitelj lahko uspešno podpira učence, če prejema ustrezno podporo od vseh 

deleţnikov, tudi v obliki pohval, nagrad in spodbud. O potrebi po dobrih 

izobraţevanjih za asistente so pisali tudi Causton-Theoharis idr. (2007). Vendar 

pa raziskava Univerze Warwick (Lewis, idr., 1997) kaţe, da morajo pogosto KPP 

ob pomanjkanju lastnega znanja na tem področju še izobraţevati ostale 

zaposlene.  

 

V okviru sodelovanja učiteljev, asistentov in KPP pri zagotavljanju dobre 

inkluzivne prakse na osnovni šoli Zelena livada sem na podlagi odgovorov 

pedagoških delavcev in opazovanj ugotovila, da je pomembno tudi sodelovanje z 

drugimi zaposlenimi na šoli, zlasti v obliki nasvetov enega učitelja drugemu 

učitelju in enega asistenta drugemu asistentu. European Agency for 

Development in Special Needs Education (2003) predlaga uspešne pristope v 

inkluzivnem poučevanju, med drugim tudi kooperativno poučevanje, pri katerem 

učitelji med seboj sodelujejo in si pomagajo, pri tem pa se izboljšajo doseţki 

učencev in socialne veščine OPP. Raziskava iz ZDA (Daniels, 2011) izpostavi 

tudi uspešnost podpornih skupin za učitelje, ki jo običajno sestavljajo KPP, 

predstavnik vodstva šole in eden ali več izkušenih razrednih učiteljev. KPP iz 

kraja, v katerem se nahaja osnovna šola Zelena livada, se pribliţno trikrat letno 
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srečajo in izmenjajo izkušnje, takšno obliko sodelovanja med njimi predlaga tudi 

E. Cowne (2005). 

 

Iz odgovora na tretje raziskovalno vprašanje lahko povzamem, da največ med 

seboj sodelujejo učitelji in asistenti. Gre za odnos, ki zahteva zaupanje in 

usklajenost. Asistent v razredu, ki z učiteljem dobro sodeluje, znatno poveča 

uspeh diferenciacije in razbremeni učitelja. Učitelj in asistent pred poukom skupaj 

načrtujeta (najbolj pogosto načrtuje učitelj sam, vendar ob tem običajno upošteva 

predloge asistenta), med poukom stalno sodelujeta pri reševanju dilem, 

nejasnosti in teţav, po pouku naredita evalvacijo. Poleg ostalih teţav, ki se 

pojavijo, ko je v razredu prisoten več kot eden odrasli, je najbolj izpostavljena 

teţava pri tem sodelovanju čas, ki ga je vedno premalo. S KPP sodelujejo učitelji 

in asistenti predvsem v zvezi z usmerjanjem OPP, z zunanjimi agencijami 

namreč sme sodelovati le KPP. Pomembna je tudi vloga KPP pri izvajanju 

izobraţevanj s področja OPP ter zagotavljanju drugih virov znanja o OPP. 
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ZAKLJUČEK IN SKLEPNE MISLI 

 
V magistrskem delu sem raziskovala sistem podpore inkluzivnega izobraţevanja 

dveh OPP v angleški osnovni šoli. Raziskavo sem izvedla v času zaposlitve v 

angleški osnovni šoli. Med drugim sem raziskala, ali učitelji in asistenti za Keitha 

in Anno uporabljajo tiste strategije, ki so jih predlagale zunanje agencije. 

Primerjava predlaganih in uporabljenih strategij za Keitha in Anno je bila narejena 

s kvalitativno analizo zapisov intervjujev, z analizo strokovnih dokumentov in 

analizo dnevniških zapisov opazovanj. Ugotavljam, da učitelji in asistenti 

uporabljajo veliko večino strategij, ki so jih predlagale zunanje agencije, uporaba 

le-teh pa bistveno pripomore k dobremu napredku Keitha in Anne; dobro se 

odzivata tudi na strategije kakovostnega poučevanja. Kljub temu ugotavljam, da 

se pri izvedbi obravnav v angleških osnovnih šolah pojavljajo številne teţave, saj 

obravnave v večini izvajajo asistenti. Na šoli, kjer sem delala, ima večina 

asistentov večletne izkušnje dela z OPP in so tudi sorazmerno dobro 

usposobljeni za skupinsko in individualno delo z OPP, zato je teţav 

manj. Prepogosto pa se v angleških osnovnih šolah in tudi v osnovni šoli Zelena 

livada dogaja, da z OPP delajo asistenti, ki nimajo nobenih izkušenj ali 

usposabljanj na tem področju. Takšni asistenti imajo lahko negativen vpliv na 

napredek OPP, zato menim, da bi jih morali predhodno ustrezno usposobiti. 

Asistenti v angleških osnovnih šolah praviloma nimajo nobene formalne 

pedagoške izobrazbe, zato ne morejo izvesti vseh delov obravnave. Gre 

enostavno za to, da šola nima dovolj denarja, da bi najemala asistente s 

pedagoško izobrazbo. Asistenti lahko izvajajo v naprej pripravljene obravnave, 

vendar s svojim znanjem ne morejo samostojno načrtovati obravnav in ne morejo 

pravilno določiti, katera obravnava je ustrezna za določenega učenca. Naredijo 

lahko del evalvacije – zapišejo napredek, vendar je nato odgovornost učitelja, da 

oceni, ali je bila obravnava uspešna, in načrtuje naslednje korake. Na šoli Zelena 

livada s skoraj 600 učenci je samo ena oseba (KPP), ki ima opravljeno enoletno 

izobraţevanje iz obravnave OPP in svetuje vsem zaposlenim. Vse ostale 

informacije, priporočila, strategije dobijo od strokovnjakov zunaj šole. Stanje je 

podobno tudi na ostalih angleških osnovnih šolah. 

  

Rezultati raziskave kaţejo, da je v angleških osnovnih šolah učitelj odgovoren za 

inkluzivno poučevanje vseh učencev, ostali pedagoški delavci pa mu pomagajo 

pri izvedbi zastavljenih ciljev. Učitelj odigra ključno vlogo pri pravočasnem 

zaznavanju OPP, načrtuje poučevanje in obravnave za OPP ter diferencira 

poučevanje. Vsak pedagoški delavec mora poznati svojo vlogo in odgovornosti in 

se mora truditi za sodelovanje pri skupnem cilju, ki je čim bolj kakovostno 

inkluzivno poučevanje. V primeru, ko ima OPP zaradi svojih posebnih potreb 

individualnega asistenta, ta asistent pod vodstvom in nadzorom učitelja skrbi za 

to, da konkretna OPP lahko sledi pouku. Pedagoški delavci se morajo truditi za 

vzpostavitev zaupanja pri OPP. KPP vodi individualne asistente, sodeluje s starši 
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in zunanjimi agencijami, podaja predloge za usmeritve OPP in skrbi, da 

poučevanje OPP v šoli poteka v skladu s predpisi. V osnovni šoli Zelena livada 

inkluzivno poučevanje v preteţni meri izvajajo v obliki podpore asistenta manjši 

skupini učencev z učnimi teţavami pod vodstvom in nadzorom učitelja. Asistent 

učencem v svoji skupini poda prilagojeno in počasnejšo razlago, s čimer skrbi za 

to, da učenci v njegovi skupini dosegajo rezultate, ki jih zmorejo. Osebno menim, 

da bi OPP bolje napredovale v heterogenih skupinah, saj bi lahko izkoristile 

pomoč svojih vrstnikov in se ne bi počutile stigmatizirane. Organizacija 

poučevanja s sodelovanjem razrednega asistenta bi bila sicer v tem primeru 

gotovo zahtevnejša, vendar so tudi potencialne koristi za OPP velike. 

  

Učitelji, asistenti in KPP na osnovni šoli Zelena livada med seboj dobro 

sodelujejo. Učitelji in asistenti vlagajo skupne napore v procese načrtovanja, 

izvajanja poučevanja in evalvacijo. Ključna je dobra komunikacija med učiteljem 

in asistentom in skupno načrtovanje poučevanja. Pri podpori OPP je potrebno 

veliko specialnega znanja, pri čemer je nenadomestljivo dobro sodelovanje s 

KPP, ki ima o tem veliko več znanja kot učitelji in asistenti. Stalno tudi sodelujejo 

v procesih usmerjanja OPP, saj z zunanjimi agencijami lahko sodeluje le KPP, ki 

pa potrebuje veliko podatkov od učitelja in asistenta v razredu. Kljub načeloma 

dobremu sodelovanju med učitelji in asistenti sem opazila še veliko moţnosti za 

napredek pri pripravljenosti asistentov za vsakodnevno delo. Menim, da bi šola 

morala omogočiti asistentom čas za pripravo, saj ne morejo pričakovati od 

asistentov, da bodo stalno ţrtvovali svoj prosti čas za pripravo na pouk. Pogosto 

se je dogajalo, da so asistenti šele na začetku pouka izvedeli, kaj se v tem dnevu 

od njih pričakuje, kar negativno vpliva na kakovost poučevanja. 

  

Kot kaţejo izsledki raziskave je največja ovira pri inkluzivnem izobraţevanju v 

angleški osnovni šoli Zelena livada pomanjkanje časa in kadrovskih virov, saj 

OPP praviloma potrebujejo več razpoloţljivega časa in posledično več 

pedagoških delavcev, ki delajo z njimi. Potrebno je stalno usklajevanje in iskanje 

ravnoteţja med potrebami večinske populacije in OPP. Za OPP je koristno, da je 

čim več v razredu in je deleţna razlage učitelja. Poučevanje je potrebno 

prilagoditi tako, da je primerno za vse učence, pri čemer je ključno poznavanje 

vsakega posameznega učenca. Zaradi zelo inkluzivno naravnane politike od leta 

1997 do leta 2010 je v angleške osnovne šole vključenih veliko OPP. Ţal se je 

pogosto dogajalo, da je bil učenec vključen v večinsko osnovno šolo, šola pa je 

šele po njegovi vključitvi začela ugotavljati, ali sploh lahko zagotovi prilagoditve, 

ki jih učenec potrebuje. V večini angleških osnovnih šol se sedaj zavedajo, da se 

je potrebno vnaprej odločati pri vsakem posameznem primeru, kaj je najboljše za 

učenca. Odločitev šole je še teţja, saj je v angleških osnovnih šolah premalo 

znanja o poučevanju OPP. 

  

Raziskava je s podrobno kvalitativno analizo sistema podpore inkluzivnega 

izobraţevanja OPP v angleški osnovni šoli prispevala k razumevanju pozitivnih in 
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negativnih vidikov angleškega sistema podpore inkluzivnega izobraţevanja 

OPP. Predstavitev modela sistema podpore OPP v angleški osnovni šoli in 

primerov dobre prakse poučevanja OPP je lahko v pomoč pri razvoju inkluzivne 

prakse v Sloveniji. Pri predstavitvi sistema sem skušala biti čim bolj objektivna in 

predstaviti tudi slabosti in dileme, saj je poznavanje pozitivnih in negativnih 

izkušenj iz angleških osnovnih šol dragoceno tudi za nadaljnje praktično uvajanje 

inkluzije v slovenske osnovne šole in izboljševanje slovenskega sistema podpore 

OPP. Tudi seznam literature je pomemben prispevek pričujočega magistrskega 

dela, saj zajema vse od razvoja inkluzije v Angliji, zakonodaje, uporabe strategij 

pri poučevanju, sistema podpore inkluzivnega izobraţevnja OPP in sodelovanja 

vseh vpletenih. Menim, da iz rezultatov raziskave izhaja tudi, da je polna inkluzija 

ideal, na katerega sistem izobraţevanja in druţba trenutno še nista pripravljena, 

česar se je potrebno zavedati zato, ker v določenih primerih inkluzija škodi OPP. 

Rezultati raziskave so pokazali, da je moţno v naprej pripravljene programe 

podpore zelo uspešno uporabiti pri podpori OPP, takšne programe bi bilo moţno 

uvesti tudi v slovensko prakso. Baza kakovostnih pripomočkov, strategij in 

programov podpore za OPP bi povečala kakovost in količino razpoloţljivih 

materialov ter do določene mere poenotila delo šolskih svetovalnih sluţb po 

Sloveniji, ker se pogosto dogaja, da vsak pedagog ogromno energije porabi za 

to, da ustvari svoj nabor materialov, ki jih uporablja. 

  

V Angliji so leta 2014 uvedli moţnost, da starši OPP izberejo osebni proračun in 

sami odločijo, kdo bo za njihovega otroka izvajal podporo OPP. Menim, da bi bilo 

dobro raziskati pozitivne in negativne vidike takega sistema, saj uvedba 

konkurence načeloma pozitivno vpliva na kakovost podpore OPP. 

 

Pri intervjujih se pri nekaterih vprašanjih nisem mogla izogniti temu, da so v 

bistvu vprašani ocenjevali sami sebe oziroma svoje delo (sodelovanje z drugimi, 

njihova vloga). Ob tem so podali odgovor, ki je v skladu z njihovim zavedanjem o 

lastnem delu, kar ni nujno vedno povsem enako, kot je njihovo dejansko delo. 

Gre za vprašanje objektivnosti, ki je bilo dodatno preverjeno z opazovanji. Ostaja 

pa ovira premajhnega obsega, saj gre za študijo primera, zato rezultatov ni 

mogoče posplošiti. Ovira pri raziskovanju je bila tudi dostopnost literature. V 

slovenskih knjiţnicah je zelo malo literature o sistemu podpore OPP v angleški 

osnovni šoli. Dokler nisem imela zaposlitve in stalnega bivališča v Angliji, sem 

tudi izjemno teţko pridobivala literaturo v angleških knjiţnicah.  

 

Razvoj inkluzivnega izobraţevanja je dolgotrajen in zahteven postopek, posledice 

nepravilniih odločitev v tem postopku pa so pogosto velike in jih je teţko 

popraviti. Ob uvedbi nadaljnjih korakov je bistvena stalna evalvacija in postopnost 

pri uvedbi sprememb. Vsak korak mora biti dobro premišljen in načrtovan, pri tem 

pa so dragocene izkušnje iz tujine, vendar se je potrebno zavedati, da predhodne 

razlike med sistemi lahko prinesejo povsem drugačne končne rezultate. 
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PRILOGE 
 

Priloga 1: Kodirne tabele za intervju z učiteljem učenke Anne 

Besedilo Koda 1. reda Koda 2. reda Kategorija 

Katere so vaše odgovornosti pri obravnavi OPP v razredu?    

Moja vloga pri zagotavljanju podpore za OPP ni veliko drugačna kot pri 

drugih učencih, saj imajo vsi učenci določene posebnosti, le da so potrebe 

OPP bolj specifične. 

Vsi učenci imajo 

posebnosti 

Potrebe OPP bolj 

specifične 

Specifične potrebe 

OPP 

Podpora učitelja 

Imam odgovornosti do vsakega učenca, ne glede na njihove potrebe, zato 

bom naredil vse, da bi se vsak učenec laţje učil in razvijal v danem okolju. 

Pomembno je tudi, da učence ţe v razredu opremim za samostojno ţivljenje 

zunaj šole. 

Učitelj naredi vse, da 

bi se vsak učenec 

laţje učil in razvijal 

Priprava za 

samostojno ţivljenje 

Cilj podpore Podpora učitelja 

Kako vidite svojo vlogo pri zagotavljanju ustrezne podpore za OPP?    

To, kako zagotovim, da so potrebe posameznega učenca izpolnjene, je 

odvisno od vsakega učenca posebej, saj pojem posebne izobraţevalne 

potrebe zajema širok spekter posebnih potreb.  

Način zagotovitve 

potreb posameznega 

učenca 

Diferenciacija 

poučevanja 

Podpora učitelja 

Del tega se nanaša tudi na to, da moram v določenih primerih iskati 

informacije, znanje in pomoč drugje. Zavedati se moram lastnih sposobnosti 

in omejitev, vedeti moram, za katere potrebe učenca znam poskrbeti sam. 

Kadar nisem prepričan je bolje, da poiščem pomoč pri drugi osebi. 

 

 

 

 

 

 

Iskanje informacij, 

znanja in pomoči 

drugje 

Zavedanje lastnih 

sposobnosti in 

omejitev 

Izmenjava idej Sodelovanje z 

drugimi 

zaposlenimi  
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Besedilo Koda 1. reda Koda 2. reda Kategorija 

Na kakšen način poskrbite, da so v razredu upoštevane potrebe vseh 

učencev? 

   

OPP morajo biti izpostavljeni istim ciljem kot ostali in kot sem omenil ţe prej, 

so posebne potrebe pri vsakem učencu drugačne.  

Izpostavljenost istim 

ciljem 

Različnost posebnih 

potreb 

Diferenciacija in 

sledenje 

kurikulumu 

Podpora učitelja 

Fizične ovire pri učencu na primer morda ne bodo pomenile posebnih potreb 

pri učenju. V primeru, da gre za izobraţevalno posebno potrebo, moramo 

temu učencu nameniti več časa in sredstev, v obliki osebja. 

Učencu nameniti več 

podpore 

Prilagoditev  Ovire, teţave in 

posebnosti pri 

učenju OPP 

Kako vam uspe uskladiti potrebe razreda in potrebe OPP?    

Pri usklajevanju potreb razreda in OPP gre za poznavanje otrok in ... Poznavanje otrok Sposobnost učitelja Podpora učitelja 

... predpostavko, da jim ţeliš zastaviti vprašanja in naloge, ki so primerne za 

njih. Naloge morajo biti primerne zato, da jim pomagajo pri učenju in, da z 

njimi doseţem kar največji učinek.  

Primerne naloge za 

največji učinek 

Diferenciacija 

učenja 

Podpora učitelja 

Najpomembnejše je poznavanje svojega razreda, pri tem pomagajo tudi 

izkušnje in dobra vizija, kam usmeriti pouk in aktivnosti.  

Poznavanje razreda  

Izkušnje in dobra 

vizija 

Sposobnost učitelja Podpora učitelja 

Ohranjati je treba ustrezno ravnoteţje v razredu, ... Ravnoteţje v razredu Pomen ohranjanja 

ravnoteţja 

Inkluzivno 

poučevanje 

... gre v večini primerov za poznavanje sistema in uporabo pravilnih sredstev 

v danem trenutku. Na tem mestu moram poudariti, kako nenadomestljiva je 

pomoč dobrega asistenta učitelja, ... 

Nenadomestljiva 

pomoč dobrega 

asistenta 

Vloga podpornega 

kadra 

Sodelovanje 

učitelja in 

asistentke 

... ki lahko prilagodi določene aktivnosti za učence glede na njihove posebne 

potrebe. 

 

 

 

 

 

Prilagoditev aktivnosti 

sposobnostim 

učencev 

Prilagoditev 

poučevanja 

Podpora 

asistentke 
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Besedilo Koda 1. reda Koda 2. reda Kategorija 

Kako vidite svojo vlogo pri zagotavljanju ustrezne podpore za učenko 

Anno? 

   

Anna je zanimiv primer, saj pri njej niso prisotne fizične posebne potrebe, 

prisotne pa so posebne potrebe pri učenju. Anna ni najšibkejši bralec, 

najšibkejši pisec ali najšibkejši matematik, zato je ena od tistih otrok, ki imajo 

manj individualnih obravnav.  

Malo individualnih 

obravnav 

Posebne potrebe 

učenke 

Ovire, teţave in 

posebnosti pri 

učenju OPP 

Edina individualna obravnava, ki jo ima, je za črkovanje in trenutno ji gre tudi 

na tem področju zelo dobro, oziroma bolje kot v preteklosti.  

Individualna 

obravnava za 

črkovanje 

Izboljšanje 

sposobnosti branja  

Podpora 

asistentke 

Vrsta podpore, ki jo učenka dobi, je pogosto v skupinah. Njene potrebe lahko 

zagotovimo v skupinskih obravnavah ali s podporo pri mizah, kjer lahko dobi, 

kar potrebuje za uspešno učenje, ki se navezuje tudi na samostojnost. 

Delo v manjših 

skupinah z asistentko 

Prilagoditev 

poučevanja znanju 

skupine otrok 

Strategije 

Kot učitelj se moram zavedati njenih potreb in se pravilno odločiti, kako 

komuniciram z njo v določenem trenutku, poleg tega pa sem moram 

zavedati, kdaj potrebuje individualno pomoč ali vodenje pri njenem učenju. 

Prepoznavanje potreb 

Prilagoditev 

komunikacije 

Ugotoviti, kdaj 

potrebuje pomoč 

Sposobnost učitelja Podpora učitelja 

Na kakšne ovire naletite pri zagotavljanju inkluzije za vse učence?    

Pri zagotavljanju inkluzije za vse učence je čas velika ovira. Na primer to, da 

je moja odgovornost enaka, ne glede na učenca, vendar je čas, ki ga učenci 

potrebujejo, da opravijo nalogo in usvojijo zadan cilj različen. V lekciji pogosto 

zmanjka časa in nekateri učenci ne uspejo dokončati svoje naloge.  

Čas je velika ovira  

Čas, ki ga učenci 

potrebujejo je različen 

Različne 

sposobnosti 

učencev 

Inkluzivno 

poučevanje 

Na tem mestu je potrebno spremeniti svoja pričakovanja in jih oblikovati 

nekoliko drugače in vključiti diferenciacijo, vendar tudi z vsem tem še vedno 

ostaja razlika v času, ki ga posamezen učenec potrebuje za dosego cilja. V 

mislih imam otroka, ki mu skoraj nikoli ne uspe dokončati naloge v danem 

času, o njegovih teţavah sem obvestil KPP.  

Sprememba 

pričakovanj 

Vključitev 

diferenciacije 

Diferenciacija 

poučevanja 

Podpora učitelja 
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Besedilo Koda 1. reda Koda 2. reda Kategorija 

Pouk je vedno pod časovnim pritiskom in veliko stvari mora biti končanih v 

enem tednu. V tednu naj bi usvojili veliko snovi in včasih ostane del snovi 

neobdelan, kar je lahko problem.  

Veliki časovni pritiski 

Snov, ki ostane 

neobdelana 

Sledenje 

kurikulumu 

Inkluzivno 

poučevanje 

Druga velika ovira je kadrovska. V razredu imam veliko otrok, ki bi 

potrebovali več obravnav, vendar ni dovolj časa in ljudi v razredu, ki bi to 

lahko izvedli. 

Ni dovolj ljudi in časa Preobremenjenost Inkluzivno 

poučevanje 

Na kakšen način ste zagotovili izvedbo strategij, ki so jih predlagale 

zunanje organizacije? Katere strategije Anni najbolj pomagajo? 

   

Trenutno v Annino obravnavo niso vključene zunanje agencije. Vem pa, da je 

bila pred tremi leti testirana s strani zunanjega šolskega psihologa in so bile 

na njegov predlog izvajane določene strategije.  

Testiranje zunanjega 

šolskega psihologa 

Izvajanje določenih 

predlaganih strategij 

Testiranje in 

navodila zunanjih 

agencij 

Sodelovanje z 

zunanjimi 

agencijami 

Nekaj jih še vedno izvajamo, kot na primer; sprotno opisovanje naloge, ki jo 

istočasno izvaja, delamo tudi na tem, da z različnimi metodami izboljšujemo 

njeno samopodobo.  

Sprotni opis naloge 

Izboljšanje 

samopodobe 

Izvajanje predlogov 

zunanjih agencij 

Strategije 

Velik vpliv na vključenost zunanjih agencij ima predvsem vpletenost staršev, 

saj so v skoraj vseh primerih starši otroka glavni pobudniki za začetek 

postopka vključitve zunanjih agencij v primeru, da vidijo, da je to potrebno. V 

primeru, da šola ali učitelj ugotovijo, da je potrebno posredovanje, lahko tudi 

samoiniciativno napotijo otroka in starše na ustrezno agencijo.  

Vpliv ima predvsem 

vpletenost staršev 

Pobuda staršev Sodelovanje s 

starši 

Od zunanjih agencij smo dobili nasvete, kako in kam naprej, osebno pa 

mislim, da moramo nadaljnje rešitve za njo iskati znotraj šole in da je ni 

potrebno usmerjati izven šole. 

 

 

 

Iskanje nadaljnjih 

rešitev znotraj šole 

Podpora znotraj 

šole 

Podpora učitelja  
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Besedilo Koda 1. reda Koda 2. reda Kategorija 

Na kakšen način se usklajujete z razredno asistentko, ki pogosto dela z 

Anno? 

Kako pogosti so sestanki? (formalni/neformalni) 

   

Na začetku dneva asistentko obvestim o nalogah in aktivnostih, ki jih bomo 

poskusili doseči tekom dneva. Sodelujeva stalno med samim poukom. Jaz ji 

na primer povem, kaj naj bi se zgodilo in kako bo naloga potekala. 

Sodelovanje pa se ne konča tu, tudi med samim poukom, ali na koncu ure 

lahko jaz preverim, kako gre asistentki in ona lahko pride in vpraša v primeru, 

da ni prepričana, kar se tiče določene naloge, ali ko ne ve, kako naprej.  

 

Obvestilo asistenta o 

nalogah, ki se bodo 

izvajale 

Neprestano 

sodelovanje med 

poukom 

Preverjanje dela 

asistentke 

Predhodna priprava 

Načrt dela za 

asistenta 

Neprestano 

sodelovanje 

Sodelovanje med 

učiteljem in 

asistentko 

Kot sem omenil ţe prej, je veliko odvisno od dogajanja v razredu, če je 

potrebno, da sva jaz oziroma asistentka pri drugi skupini ali drugi mizi, se 

bova prilagodila situaciji.  

Sprotno prilagajanje 

dogajanju v razredu 

Prilagoditev 

poučevanja 

Sodelovanje med 

učiteljem in 

asistentko 

Anna je učenka, ki bo pogosto na samem poskusila rešiti nalogo, kar je 

dobro, vendar pogosto ne bo povedala meni ali asistentki v primeru, da ji ni 

uspelo, zato je pomembno, da se tega oba zavedava in sva še posebej 

pozorna na njo. Opaziti morava, ko česa ne razume, saj sama tega ne bo 

izpostavila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poskusi sama rešiti 

nalogo; ne izpostavi/ 

ne prosi za pomoč, ko 

ne razume 

Potrebna pozornost 

na njeno delo 

Prepoznavanje 

teţav in 

spodbujanje 

učenke 

Sodelovanje med 

učiteljem in 

asistentko 
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Besedilo Koda 1. reda Koda 2. reda Kategorija 

Opišite sodelovanje z ostalimi vpletenimi v obravnavo učenca. 

Kako poteka pretok informacij med vami in ostalimi vpletenimi v 

obravnavo učenca (KPP, zunanjimi agencijami, asistentko)? 

   

Ne vem, koliko je bilo sestankov v zvezi z Anno v preteklosti, vendar jaz 

osebno nisem imel uradnega sestanka s starši, ki bi bil posebej vezan na 

posebne potrebe. Imel pa sem več govorilnih ur z njimi, kjer smo se 

pogovorili tudi o tem, kakšno pomoč bo potrebovala Anna za čim boljši 

napredek. Z njenimi starši se tudi pogosteje kot z ostalimi pogovarjam po in 

pred šolo. Neformalni sestanki so dobri v tem, da so informacije vedno 

tekoče in si zato laţje zapomnim podrobnosti dogajanja in hitreje najdemo 

rešitve. Na primer na enem izmed takšnih neformalnih sestankov sem 

staršem predstavil program Nessy, s pomočjo katerega bomo Anni pomagali 

pri branju. Edini problem pri neformalnih sestankih je, da ni nobenega zapisa 

o tem in včasih je zelo dobro imeti zapise iz sestankov, na katere se lahko 

pozneje obrneš in sklicuješ.  

Govorilne ure s starši 

Učiteljev predlog 

pomoči Anni 

Pogosti neformalni 

sestanki  in prednosti 

le teh (hitrost, 

sprotno) 

Problem neformalnih 

sestankov je 

pomanjkanje dokazov 

o tem, kaj je bilo 

dogovorjeno 

Seznanitev staršev 

o obravnavah 

 

Sprotna izmenjava 

informacij in 

predlaganih 

strategij s starši 

 

Pomanjkljivost 

neformalnih 

sestankov 

Sodelovanje s 

starši 

Včasih KPP potrebuje podatke o obravnavah posameznega OPP. KPP mi 

pogosto prinese obrazec, ki je namenjen zbiranju podatkov za prijavo učenca 

k določenemu strokovnjaku zunanjih agencij. Obstaja več vrst obrazcev, vsak 

je namenjen za zbiranje podatkov za določenega strokovnjaka. Ta obrazec 

pregledam, razmislim in ga izpolnim s svojim mnenjem o posebnih potrebah 

posameznega učenca. V primeru, da imam jaz nekaj za oddat oziroma 

vprašat, je bolj verjetno, da ji bom poslal elektronsko sporočilo ali pa, da se 

bom oglasil pri njej. To bi storil predvsem v primeru, da imam v razredu 

učenca pri katerem ne vem točno, kako naprej in se ţelim pogovoriti.  

Potrebuje podatke o 

obravnavah 

Posredovanje mnenja 

o posebnih potrebah 

Ne vem točno, kako 

naprej in se ţelim 

pogovoriti 

Posredovanje 

podatkov o 

obravnavah 

 

Iskanje nasvetov 

Sodelovanje s 

KPP 

Kot sem dejal ţe prej v intervjuju, je pomembno, da se zavedam, da je v 

redu, če nečesa ne vem in grem vprašat sodelavce na šoli, ki imajo s tem več 

izkušenj. 

  

Potrebno vedeti kdaj 

rabiš pomoč 

Izmenjava izkušenj Sodelovanje z 

drugimi 

zaposlenimi 

V primeru KPP je to tudi del njene vloge na šoli in bilo bi nespametno, da 

njenega znanja in pomoči ne bi uporabili. 

 

Vloga KPP in uporaba 

njenega znanja 

Uporaba virov Sodelovanje s 

KPP 
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Besedilo Koda 1. reda Koda 2. reda Kategorija 

Ali je Anna med poukom ves čas skupaj s preostalim razredom? 

Če je odgovor NE - V katerih primerih je učenec izven razreda? 

Če je odgovor DA - Kako vam uspe to zagotoviti? 

   

Individualne obravnave na področju fonetike ima Anna običajno zunaj 

razreda. In občasno, mislim, da enkrat na teden ima obravnavo na področju 

matematike in gredo običajno izven razreda, a kot sem omenil, je to samo 

enkrat ali dvakrat na teden.  

Individualne 

obravnave na 

področju fonetike 

Občasne obravnave 

na področju 

matematike 

Individualne vaje za 

izboljšanje branja 

Obravnava za 

izboljšanje 

matematike 

Podpora 

asistentke 

Ostala podpora, ki jo učenka prejema, je vedno v sklopu celotnega razreda. 

Torej znotraj razreda so posamezne skupine za specifična področja, kar je 

tudi glavni razlog, zakaj je Anna lahko v razredu in prejema ustrezno podporo 

v razredu in ji ni potrebno iz razreda. Veliko je odvisno tudi od tega, kaj je 

primerno pri dani aktivnosti in kdo in koliko ostalih učencev ima podobne 

posebne potrebe.  

Ostala podpora 

poteka v razredu 

Posamezne skupine 

za specifična področja 

Razdelitev v nivoje 

omogoča ustrezno 

podporo v razredu 

Prilagoditev 

poučevanja znanju 

skupine otrok 

Strategije 

Vedno je dobro, da je učenec znotraj razreda, drugače ni deleţen iste 

razlage, kot vsi ostali.  

Učenec, ki je v 

razredu je deleţen 

razlage 

Prednost učiteljeve 

razlage 

Podpora učitelja 

Anna gre ven iz razreda le, če se to, kar dela ona, popolnoma razlikuje od 

tega, kar dela razred. Včasih je koristno, da se asistentka z njo resnično 

poglobi v del snovi, ki ga teţje osvoji. Vendar kot sem ţe omenil, sta to zgolj 

dve stvari. Fonetična obravnava traja 5 do 10 min vsako jutro. 

Snov, ki ji dela teţave 

predela z asistentko 

Individualna 

obravnave ob teţji 

snovi 

Podpora 

asistentke 

Kakšne moţnosti imate (v šoli in v lokalni skupnosti) za pridobitev 

dodatnega znanja, ki ga potrebujete o OPP in o ustrezni podpori za 

njih? 

   

Potrebe OPP so zelo različne, pojavijo se tudi takšne, ki je nihče ne pričakuje 

ali, ki je nihče ni predvidel. Nemogoče je biti v naprej pripravljen na vse 

moţne posebne potrebe, ki jih bodo imeli otroci v razredu, zato je najlaţje 

preučiti posamezno motnjo in iz nje izhajajoče posebne potrebe takrat, ko je 

to potrebno.  

Pridobivanje 

dodatnega znanja o 

določeni motnji, ko se 

ta pojavi 

Samoizobraţevanje Izobraţevanje 

pedagoških 

delavcev 
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Ali na primer, ko se pojavi zelo specifična motnja, kot na primer epilepsija, ali 

kaj podobnega in mora iti učitelj tega razreda na izobraţevanje, kjer mu 

razloţijo, na kaj mora biti pozoren pri delu z učencem, ki ima takšno posebno 

potrebo in kako bo moral prilagoditi svoje delo.  

Izobraţevanja na 

katerega se učitelja 

pošlje, ko se pojavi 

potreba 

Izobraţevanje ob 

nastali potrebi 

Včasih gre za sklop izobraţevanj, kjer se cela šola usmeri na nekaj in tega 

izobraţevanja so nato deleţni vsi učitelji.  

Usmerjena 

izobraţevanja za vse 

učitelje 

Izobraţevalni sklop 

za učitelje z 

zunanjimi izvajalci 

Kot sem omenil ţe prej, grem lahko do KPP, ki ve malo več o določenih 

temah in tako hitro dobim informacije glede na temo, ki me zanima. 

Pridobivanje dodatnih 

informacij od KPP 

Iskanje informacij Sodelovanje s 

KPP 
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Katere so vaše odgovornosti pri obravnavi OPP v razredu?    

Zaposlena sem kot dopoldanska asistentka v četrtem razredu s 

polovičnim delovnim časom. Moja glavna zadolţitev je delo z učenci, ki 

se teţje učijo ter, da tem učencem zagotovim čim boljšo vključenost v 

razred, med njimi je tudi Anna.  

Delo z učenci, ki se 

teţje učijo 

 

Omogočanje inkluzije Podpora asistentke 

Učenci so znotraj razreda razdeljeni po svojih sposobnostih v več 

nivojev in sicer tako, da za posamezno mizo sedijo učenci s podobnim 

nivojem znanja.  

Delitev v nivoje Diferenciacija Strategije 

Vsako jutro vzamem iz razreda Anno in še enega učenca za 5 do 10 

minut in z njima delam individualno na opismenjevanju, medtem učitelj 

uredi evidenco prisotnosti. Občasno to individualno dejavnost 

izpustimo, načrtovano pa je, da naj bi to dejavnost izvedli vsaj vsako 

jutro.  

Individualna pomoč 

učencu pri 

opismenjevanju 

Individualna 

obravnava 

Podpora asistentke 

Medtem, ko imamo na urniku matematiko in opismenjevanje, kar 

predstavlja večino dopoldneva, je moja naloga, da sedim pri mizi z 

učenci, ki imajo teţave pri učenju in jim pomagam. Anna je pri tej mizi 

pri matematiki in pri opismenjevanju. Nekateri učenci imajo teţave le pri 

enem od teh dveh predmetov, zato se ob odmorih del učencev pri tej 

mizi zamenja. Na primer, učenec, ki je dober pri matematiki, pri uri 

matematike ne bo pri moji mizi. Celotno dopoldne sem načeloma z njo 

in skupino 5 ostalih učencev. 

Delitev v nivoje 

Pomoč učencem s 

teţavami pri učenju 

Skupinska obravnava Podpora asistentke 

Kako vidite svojo vlogo pri zagotavljanju ustrezne podpore za 

Anno? 

   

Kot sem omenila ţe prej, Anni vsako jutro 10 minut pomagam 

individualno pri njenem opismenjevanju. Pri tem trenutno uporabljam 

sistem ToebyToe,..... 

Individualna pomoč 

učencu pri 

opismenjevanju 

Individualna 

obravnava 

Podpora asistentke 
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.... vendar načrtujemo, da bomo v prihodnje uporabljali tudi nov sistem 

branja, ki ga je predstavila KPP. Nov sistem ţelimo uporabiti, čeprav je 

sistem ToebyToe dober, vendar menimo, da jo bodo nove knjige bolj 

motivirale.  

Motivacijski faktor 

novosti 

Motivacija Strategije 

Oba programa za izboljšanje nivoja branja imata enak učinek, saj pri 

obeh razvijamo učenčevo sposobnost branja, izgovarjavo črk in 

podobne spretnosti. Nov sistem bomo vključili takoj, ko mi bo čas 

dopuščal.  

Uporaba programov 

za razvijanje bralnih 

sposobnosti 

Individualna pomoč 

učencu pri branju 

Podpora asistentke 

Pri opismenjevanju in matematiki zjutraj delam z Anno in še 4 do 5 

drugimi učenci. Podpiram jih pri razumevanju razlage učitelja; ko 

rešujemo naloge, nekoliko prilagodim njihovo teţavnost glede na tiste, 

ki jih delajo ostali učenci v razredu. Sama ne delam ob popoldnevih, 

zato ne vem veliko o podpori, ki jo Anna prejema takrat. 

Prilagoditev 

teţavnosti glede na 

sposobnosti 

Diferenciacija 

poučevanja 

Podpora asistentke 

Strategija, ki jo uporabljamo specifično za njo je sistem ToebyToe. Program za branje 

ToebyToe 

Vaje za izboljšanje 

branja 

Strategije 

Učitelj razredu poda pregled vsega, kar je od njih pričakovano, na 

primer pri matematiki se trenutno učimo poštevanko in učitelj je 

celotnemu razredu podal razlago postopka mnoţenja.  

Učitelj predstavi 

pričakovanja 

Pregled pričakovanj Podpora učitelja 

Moja naloga je, da razlago prilagodim OPP... Prilagoditev 

teţavnosti glede na 

sposobnosti 

Diferenciacija 

poučevanja 

Podpora asistentke 

.... in jih spodbujam, da verjamejo v svoje sposobnosti, s čimer raste 

njihova samopodoba.  

Spodbujanje, da 

verjamejo vase 

Krepitev samozavesti Podpora asistentke 

Običajno je tematski sklop razporejen preko enega tedna, v tem času 

poskušamo doseči čim višji nivo, teţko pa doseţemo rezultate tistih 

učencev brez večjih teţav pri učenju. Običajno je, da so sposobnosti 

učencev različne, zato ne moremo pričakovati istih rezultatov od vseh. 

 

 

 

 

Različne sposobnosti 

učencev – 

pričakovani različni 

rezultati 

Diferenciacija 

poučevanja 

Podpora asistentke 
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Na kakšne ovire naletite pri zagotavljanju inkluzije za Anno?    

Nisem individualna asistentka, zadolţena sem za povprečno 5 

učencev, zato ne morem posvetiti pozornosti samo enemu, zato Anna 

ne more vedno dobiti moje celotne pozornosti.  

Ne morem posvetiti 

pozornosti samo 

enemu učencu 

Pomen ohranjanja 

ravnoteţja 

Preobremenjenost 

Pomanjkanje kadra 

Inkluzivno 

poučevanje 

Pogosto delamo kot majhna zaključena skupina, menim, da jim takšna 

oblika razlage izboljšuje sposobnosti poslušanja. Njihove potrebe so 

večje, zato dobivajo boljšo podporo kot večina razreda. 

Delo v skupinah, 

Večje potrebe – 

boljša podpora 

Diferenciacija 

poučevanja 

Podpora asistentke 

Teţava se lahko pojavi, ko eden izmed učencev ne razume toliko kot 

ostali, kar pomeni, da bodo morali počakati, da temu učencu ponovno 

razloţim snov in bodo posledično tudi ostali nekoliko v zaostanku. Ta 

zaostanek je le začasen, dokler niso spet vsi učenci znotraj skupine na 

pribliţno enakem nivoju in lahko skupaj nadaljujemo. V primeru, ko 

ocenim, da gredo Anna ali drugi učenci lahko s snovjo naprej, bom to 

storila in nadoknadila zaostanek pri učencu, ki potrebuje dodatno 

razlago. Moje delo je odvisno od veliko dejavnikov, zato se pristop 

lahko rahlo spreminja iz dneva v dan. 

Različna hitrost 

učencev v skupini 

Odločitev med 

potrebami enega 

učenca in potrebami 

cele skupine 

Različne sposobnosti 

učencev 

Diferenciacija 

poučevanja 

Podpora asistentke 

Ali ste prisotni na sestankih za Anno, kjer sodelujejo zunanje 

agencije, KPP in učitelj? 

   

Kot asistentka v razredu sodelujem pri poučevanju vseh učencev, zato 

nisem vključena oziroma prisotna pri sestankih kjer sodelujejo zunanje 

agencije, KPP in učitelj. Ne vem, če so pri Anni trenutno  vključene tudi 

zunanje agencije. 

Razredna asistentka 

načeloma ni prisotna 

na sestankih za 

posamezne učence 

Zadolţitve asistentke 

v razredu 

Podpora asistentke 

Od koga dobite zapisnik oziroma poročilo o dogajanju na 

sestanku? 

   

Zapisnik oz. poročilo o dogajanju na sestanku dobim od KPP. Obstaja 

velika verjetnost, da ima Anna disleksijo, zato se laţje uči na drugačne 

načine kot ostali, nikoli pa nisem bila prisotna na sestankih.  

Velika verjetnost 

disleksije 

Drug način učenja 

Različne potrebe 

učencev 

Ovire, teţave in 

posebnosti pri učenju 

OPP 
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Seznanjena sem, da je njena osebna mapa redno posodobljena s 

strani KPP, ki nam sproti posreduje informacije o dogajanju. 

Redno posodabljanje 

dokumentacije 

Posredovanje 

informacij 

Pretok informacij Sodelovanje s KPP 

Opišite sodelovanje z ostalimi vpletenimi v obravnavo učenke 

(KPP, učiteljem)? 

   

Na KPP se lahko vedno obrnem, kadar me karkoli skrbi. Vem, da lahko 

brez teţav pridem tudi do asistentke KPP, kar sem ţe večkrat naredila. 

Nazadnje sem ţelela rezultate testiranja učenke Anne s programom 

Nessy, ki določa nivo branja posameznega učenca, da bi laţje 

načrtovala izboljšanje njenega branja. 

Iskanje podpore pri 

KPP 

Iskanje informacij in 

pomoči 

Sodelovanje s KPP 

Za pomoč lahko prosim tudi druge, ....  Prejemanje podpore 

od ostalih zaposlenih 

Iskanje pomoči Sodelovanje z 

drugimi zaposlenimi 

vedno se lahko obrnem tudi na razrednega učitelja, s katerim sproti 

razrešujeva vsa vprašanja in dileme. 

Sprotno razreševanje 

dilem 

Skupno načrtovanje 

dela 

Sodelovanje učitelja 

in asistentke 

Moja sluţba v tej šoli se je začela s septembrom 2016, omogočen mi je 

bil kontakt z nekdanjo asistentko tega razreda, kar mi je na začetku 

zelo koristilo. Pridobivanje informacij in izkušenj iz preteklih let je 

potekalo nemoteno. 

Prejemanje podpore 

od ostalih zaposlenih 

Iskanje pomoči Sodelovanje z 

drugimi zaposlenimi 

Kdo pripravlja obravnave, ki jih izvajate z Anno (individualne 

obravnave in obravnave v manjših skupinah) 

   

Zjutraj začnemo z obravnavo po sistemu ToebyToe, na kar se ne rabim 

pripravljati, saj le sledim navodilom v knjigi. Običajno le preberem 

poglavje vnaprej, da imam občutek, kaj bomo delali, torej gre za nekaj 

priprave, ki pa mi ne vzame veliko časa.  

Sistem za branje 

ToebyToe – priprava 

je vnaprejšnje branje 

poglavja 

Priprava na 

obravnavo 

Podpora asistentke 

Načrtovanje za delo s skupino otrok, s katero delam jaz, opravi učitelj, 

ki mi da navodila, katero aktivnost naj naredim s posameznim 

učencem.  

Načrtovanje obravnav 

pripravi učitelj 

Navodila za delo Sodelovanje učitelja 

in asistentke 
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Načeloma gre za to, da tem učencem podam  nekoliko poenostavljeno 

razlago in manj zahtevne naloge, kot jih ima v tem času ostali razred.  

Asistentka učencem 

poda poenostavljeno 

razlago in naloge 

Diferenciacija 

poučevanja 

Podpora asistentke 

Vse priprave za moje delo dobim od učitelja in ne rabim samostojno 

načrtovati svojega dela. 

Načrtovanje obravnav 

pripravi učitelj 

Navodila za delo Sodelovanje učitelja 

in asistentke 

Kako je v učiteljevi pripravi upoštevano tudi vaše mnenje?    

Učitelj je prisoten pri našem delu, medtem ko hodi po razredu točno ve, 

kaj delamo in je sproti seznanjen z delom skupine, s katero delam jaz. 

Glede na to dobro ve, kakšne so sposobnosti posameznih učencev iz 

moje skupine, ko opazi, da ima kateri od učencev na določenem 

področju teţave, bo temu primerno prilagodil svoje načrtovanje za 

naslednje dejavnosti.  

Prisotnost učitelja 

Učitelj je seznanjen z 

delom skupine 

Prilagoditev 

načrtovanja glede na 

zaznane teţave 

Sprotno prilagajanje 

situaciji 

Sodelovanje učitelja 

in asistentke 

Občasno učitelj prevzame vodenje moje skupine, jaz pa prevzamem 

učence z višjim nivojem znanja. Tako ne delam vedno z niţjim nivojem, 

sprememba mi dobro dene. 

Asistentka in učitelj 

zamenjata vloge 

Zamenjava vlog 

Kako merite uspešnost vašega dela z učenko Anno? Komu ste 

odgovorni za svoje delo? 

   

Pri opismenjevanju na začetku vsake teme rešijo uvrstitveni test, po 

katerem povedo, ali so bili pri reševanju uspešni ali neuspešni oziroma, 

kako suvereni so bili.  

Uvrstitveni test Preverjanje 

predhodnega znanja 

Strategije 

Po obravnavi teme sledi poskusno preverjanje znanja, razlika med 

tema dvema rezultatoma je njihov napredek, kar je hkrati tudi merilo 

uspešnosti mojega dela. 

Poskusno preverjanje 

znanje 

Merjenje napredka Strategije 

Sistem ToebyToe nima tako dobrega načina merjenja rezultatov, zaradi 

česar mi je nov sistem, ki to v večji meri omogoča, bolj všeč. Tudi pri 

sistemu ToebyToe je jasno, da s tem, ko napreduješ skozi knjigo, se 

izboljša tudi tvoj nivo znanja branja, vendar sem imela teţave, ko sem 

ţelela ta napredek kvantitativno opredeliti. Pri novem sistemu branja 

lahko brez teţav vidiš, na katerem nivoju branju so in kako napredujejo 

na naslednje nivoje. To je tudi razlog, zakaj smo spodbujeni, da 

začnemo uporabljati nov sistem. 

Sistem ToebyToe 

Sistem za izboljšanje 

branja z moţnostjo 

merjenja napredka 

Določitev nivoja 

branja 

Merjenje napredka po 

nivojih 

Strategije 
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V katerih primerih je učenka Anna med poukom izven razreda?    

Učenka Anna je med poukom skoraj ves čas skupaj s preostalim 

razredom,...  

Ana je skoraj ves čas 

pouka v razredu 

Prednost prisotnosti 

učencev pri razlagi 

učitelja 

Podpora učitelja 

....razen ţe omenjenih 10 minut vsako jutro. Poleg tega je imela nekaj 

drugih obravnav, ki pa jih nisem izvajala jaz. Vem, da jo je asistentka iz 

sosednjega razreda na začetku tega šolskega leta jemala iz razreda za 

obravnavo pri matematiki. To je bil program, ki je trajal 6 tednov – po 

pol ure na teden, kar pa je ţe zaključeno. Menim, da je bila vključena 

tudi v obravnave s ciljem izboljšanja črkovanja, kar se običajno dogaja 

popoldne, ko mene ni več v razredu. 

Sistem ToebyToe – 

individualne vaje 

branja 

Obravnava za 

matematiko 

Obravnava zunaj 

razreda – temeljna 

znanja  

Podpora asistentke 

Iz vašega odgovora je razvidno, da je učenka Anna med poukom 

veliko večino časa v razredu. Kako vam uspe to zagotoviti? 

   

Pri zagotavljanju njene prisotnosti v razredu je najpomembnejše, da je 

znotraj razreda asistentka, saj učenci, ki imajo teţave pri učenju, 

potrebujejo veliko podpore. V primeru, da v razredu asistentke ne bi 

bilo, tega ne bi mogli zagotoviti v takšni obliki, saj učitelj ne bi bil 

zmoţen poglobljeno delati z vsemi učenci, saj je njihov nivo 

sposobnosti zelo različen.  

Pomembnost 

prisotnosti asistentke 

v razredu 

Učitelj ne more 

poglobljeno delati z 

vsemi učenci 

Sposobnosti učencev 

različne 

Vloga podpornega 

kadra 

Podpora asistentke 

Pomembno je, da so Anna in ostali v skupini čim več v razredu, da ne 

izgubijo stika z dogajanjem v razredu in so deleţni tudi poučevanja 

učitelja, ...  

Stik z dogajanjem v 

razredu 

Poučevanje učitelja 

Prednost učiteljeve 

razlage 

Podpora učitelja 

... poleg tega pa se na ta način ne počutijo drugačne. Poznajo svoja 

močna in šibka področja in so enakovredno vključeni v razred, ter so 

zaradi tega tam sposobni pokazati največ kar zmorejo. 

 

 

Potreba po sprejetosti 

Močna in šibka 

področja 

Enakovrednost 

Lastne zmoţnosti 

Potreba po 

vključenosti 

Zavedanje lastnih 

sposobnosti 

Sodelovanje učitelja 

in asistentke 
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Kakšne moţnosti imate (v šoli in v lokalni skupnosti) za pridobitev 

dodatnega znanja, ki ga potrebujete o OPP in o ustrezni podpori 

za njih? 

   

Resnično so mi všeč izobraţevanja, ki jih vsak petek popoldne 

organizira KPP. Udeleţim se jih, kadarkoli je to moţno. O 

izobraţevanjih smo obveščeni z obvestilom, v katerem je navedena 

tema izobraţevanja, vedno me teme spomnijo na posebne potrebe 

otrok, s katerimi delam.  

KPP organizira 

izobraţevanja na šoli. 

Teme me spomnijo 

na posebne potrebe 

otrok 

Redna tedenska 

tematska 

izobraţevanja 

Uporaba znanja iz 

izobraţevanj 

Izobraţevanje 

pedagoških delavcev 

Stalno tudi sama poskušam pridobivati dodatno znanje o OPP, zato 

pogosto berem strokovno literaturo o temah, ki jih srečujem pri svojem 

delu. 

Pridobivanje novega 

znanja o OPP 

Branje strokovne 

literature 

Samoizobraţevanje Izobraţevanje 

pedagoških delavcev 
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Besedilo Koda 1. reda Koda 2. reda Kategorija 

Katere so vaše odgovornosti pri obravnavi OPP v razredu?    

Vsak otrok mora imeti zagotovljene pogoje za to, da izkoristi svoje 

zmoţnosti in napreduje. Menim, da moram kot učiteljica učencem 

omogočiti, da bi lahko dosegli ta napredek. Učenci ne bodo napredovati 

glede na njihove sposobnosti, če jim ne zagotavljamo ustrezne podpore.  

Otrok izkoristi svoje 

zmoţnosti in 

napreduje 

Napredek manjši 

brez ustrezne 

podpore 

Zagotavljanje 

pogojev za 

napredek 

Podpora učitelja 

V primerih, ko je obravnavani učenec moteč za sošolce, se lahko zgodi, 

da drugi učenci ne bodo mogli napredovati, kot bi lahko, ker bo njihova 

pozornost na motečem učencu in ne na njihovem učenju.  

Učenec moteč za 

sošolce 

Vedenjske motnje Ovire, teţave in 

posebnosti pri 

učenju OPP 

Če v takšnih primerih ne prilagodim poučevanja za tega učenca, se hitro 

zgodi, da nihče ne izkoristi svojih zmoţnosti. 

Učenci ne izkoristijo 

svojih zmoţnosti, če 

učitelj ne prilagodi 

poučevanja za 

motečega učenca 

Prilagoditev 

poučevanje 

Podpora učitelja 

Kako vidite svojo vlogo pri zagotavljanju ustrezne podpore za OPP? 

Na kakšen način poskrbite, da so v razredu upoštevane potrebe vseh 

učencev? 

Kako vam uspe uskladiti potrebe razreda in potrebe OPP? 

Kako vidite svojo vlogo pri zagotavljanju ustrezne podpore za učenca 

Keitha? 

   

V razredu poleg mene pri poučevanju sodeluje tudi asistentka in sicer na 

podlagi načrta, ki ga v naprej pripravim za njeno delo.  

Načrt, ki ga učitelj 

pripravi za delo 

asistentke 

Načrt dela 

asistentke 

Sodelovanje 

učitelja in 

asistentke 

Načrt poučevanja sem asistentki razloţila, da ve, kako bo delo potekalo – 

kako bo učenje diferencirano zato, da bova lahko zagotovili, da posebne 

potrebe učenca niso ovira v njegovem napredovanju.  

Kako prilagoditi 

učenje tako, da 

posebne potrebe niso 

ovira za napredek 

Diferenciacija 

učenja 

Sodelovanje 

učitelja in 

asistentke 
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Moja asistentka v razredu individualno ali v skupini podpira določenega 

učenca/učence. Na primer pri matematiki zagotavljam več vizualnih orodij, 

ki jih asistenti pri delu z učenci lahko uporabijo. Pri opismenjevanju za 

OPP uporabljamo več poenostavljenih opisov - preoblikovanj in vzorcev za 

zapis začetka povedi. Vse to je na voljo zato, da bi OPP laţje dosegale 

cilje, ki jih morajo doseči v četrtem razredu, vendar na veliko niţji ravni.  

Vizualna orodja 

Poenostavljeni opisi - 

preoblikovanja 

Prilagoditve Sodelovanje 

učitelja in 

asistentke 

Uporabljam veliko spodbud in pohval in postavitev ustreznega vedenja kot 

vzor in pozitiven primer za vse ostale, te metode sicer delujejo pri vseh 

učencih, še posebej pa so uspešne pri OPP. Izdelki in rezultati OPP sicer 

pogosto ne dosegajo istih standardov, kot delo ostalih učencev, vendar je 

pomembno, da imajo tudi oni moţnost predstaviti svoje izdelke sošolcem 

na koncu ure. K temu jih je potrebno spodbujati in ko je to primerno, 

njihovo uspešno delo tudi prebrati na glas in s tem proslaviti njihov uspeh. 

Spodbude in pohvale 

Izpostavitev 

ustreznega vedenja 

kot vzor za ostale 

Predstavitev dobrih 

izdelkov OPP 

Proslavitev uspeha 

OPP 

Motivacija  Strategije 

Veliko je odvisno od izkušenj, prej sem učila srednji nivo pri matematiki, 

sedaj pa ni več skupin in nivojev pri matematiki in v takšni situaciji se 

moram zanesti predvsem na izkušnje in na lastno znanje o sredstvih, ki so 

mi na voljo in jih lahko uporabim. 

Pomembnost 

izkušenj 

Praktično znanje Podpora učitelja 

Vedno je potrebno usklajevati potrebe OPP s potrebami preostalega 

razreda.  

Usklajevanje potreb 

OPP s potrebami 

preostalega razreda 

Pomen ohranjanja 

ravnoteţja 

Inkluzivno 

poučevanje 

V tretjem razredu je imel Keith drugo individualno asistentko, ki je med 

poletnimi počitnicami dobila sluţbo v drugi šoli in je septembra 2016 

zaradi tega ostal brez nje. Na začetku šolskega leta je bil zato zelo 

nemiren in veliko časa smo porabili za vzpostavitev dobrega odnosa z 

njim. 

Vzpostavitev dobrega 

odnosa z OPP 

Vzpostavitev 

zaupanja 

Ovire, teţave in 

posebnosti pri 

učenju OPP 
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Ko sem prvič delala z njim pri skupini za vodeno branje, ni ţelel brati na 

glas. Kmalu po začetku šolskega leta sem imela sestanek z njegovo 

mamo in KPP, na katerem smo se pogovorili o njegovih posebnim 

potrebah. Poskusili smo številne strategije, kot na primer, da je moral 

tekom dneva zasluţiti nagrado, ki je delovala kot »korenček«. Eden 

takšnih primerov je bil klub kodiranja. Dobila sem občutek, da mu ne 

ustreza, da ga obravnavam dosti drugače, kot ostale v razredu in zatem 

sem začela tudi pri njem uporabljati iste nagrade in sankcije, kot pri 

preostalem razredu. Njegov odziv je bil pozitiven, ... 

Zasluţi nagrado 

tekom dneva 

Celoten razred ima 

iste nagrade in 

sankcije 

Motivacija  Strategije 

... a se je dobro odzval tudi, ko je nova individualna asistentka začela 

delati z njim in je dobil bolj usmerjeno pomoč. Z asistentko sem se 

pogovorila o tem, kakšne so Keithove potrebe in na kaj se mora najbolj 

usmeriti, prav tako sva natančno določili cilje.  

Na kaj mora biti 

usmerjena podpora 

Keithu 

Natančno določiti cilje 

Usmeritev podpore 

in določitev ciljev 

Sodelovanje 

učitelja in 

asistentke 

Skupaj sva tudi razmislili o sedeţnem redu v učilnici, saj se Keith naslanja 

na mizo medtem, ko sedi na preprogi, kot del njegovega senzorične 

motnje. Pri sedenju ima rad oporo hrbta, zato smo zamenjali nekaj 

učencev, da lahko Keith sedi v zadnji vrsti in se lahko s hrbtom naslanja 

na mizo. Pri tem je pomembno, da je še vedno skupaj z ostalimi učenci in 

tako ne izstopa. 

Sedeţni red 

Naslanjanje na mizo 

Miza kot opora za 

hrbet 

Sedenje v zadnji vrsti 

Prilagoditev 

sedeţnega reda 

senzoričnim 

potrebam učenca 

Strategije 

Asistentka je za učenca pripravila sistem nagrad, kjer lahko v 

individualnem času z njo zasluţi nagrade, ki jih izbere sam. Za nagrado si 

je zaţelel, da bi asistentka šla z njim za 5 min na računalniški kroţek.  

Nagrade izbere sam Motivacija  Strategije 

Njegova ţelja nam pokaţe, kako zelo si ţeli pozornosti. Nazadnje si je 

zaţelel, da 10 minut uči asistentko osnov programiranja na računalniškem 

kroţku.  

Kako zelo si ţeli 

pozornosti 

Ţelja po pozornosti Strategije 

Trenutno smo se pri njem odločili, da je najbolj pomembno, da se nauči 

pisati, tako ročno, kot tudi na računalnik.  

Pomembnost učenja 

pisanja (ročno/ 

računalnik) 

Temeljna znanja Podpora 

asistentke 
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Asistentka mu pri tem zelo pomaga, saj ga upočasni in nariše pomoţne 

črte na njegov papir, da laţje piše. Prejšnji teden je prvič samostojno 

zapisal končni pisni izdelek, ki sem ga lahko brez večjih teţav prebrala. 

Upočasnitev učenca 

Risanje pomoţnih črt 

Podpora asistentke 

pri pisanju 

Strategije 

Z asistentko sva ugotovili, da mu podpora, ki jo dobi, omogoča več 

samostojnosti, posebej takrat, ko nima podpore. Naš končni cilj za Keitha 

je, da bo sposoben sam uravnavati svoje posebne potrebe vsaj znotraj 

šole. 

Podpora omogoča 

več samostojnosti 

Uravnavanje svojih 

posebnih potreb 

Cilj podpore 

 

Podpora učitelja 

Na kakšne ovire naletite pri zagotavljanju inkluzije za vse učence?    

Denar je vedno velika omejitev pri zagotavljanju inkluzije za vse učence. 

Bilo bi zelo lepo, če bi lahko imeli v razredu na voljo vsa potrebna sredstva 

v najširšem smislu, vendar pomanjkanje denarja to na ţalost onemogoča. 

Kljub temu, da je podpora asistentov zelo učinkovita, se večkrat zgodi, da 

moramo pomoč, ki je bila planirana za neko določeno skupino učencev 

preusmeriti, ker je morala asistentka ali učitelj svoj čas posvetiti drugemu 

na izobraţevalnemu področju zelo prikrajšanemu otroku. Asistentka je v 

tem primeru prisiljena pustiti ostale učence brez potrebne pomoči. Prav 

tako se zgodi, da jaz zato nimam toliko priloţnosti za spodbujanje bolj 

sposobnih učencev, saj moram pomagati učencem, ki so vsaj začasno 

ostali brez pomoči asistentke.  

Pomanjkanje denarja 

Preusmeritev 

načrtovane pomoči 

drugim 

Manj priloţnosti za 

spodbujanje bolj 

sposobnih učencev 

Ovire za inkluzijo Inkluzivno 

poučevanje 

Prav tako menim, da ima lahko vključevanje vseh učencev, predvsem 

takšnih s hudimi vedenjskimi motnjami, vpliv na preostale učence v 

razredu. Na primer v našem razredu ima eden izmed učencev hujše 

vedenjske izbruhe, ki so lahko zelo glasni. To vpliva na preostali razred in 

na njihovo učenje. Inkluzija ima na ţalost lahko tudi negativen vpliv na 

poučevanje razreda, še posebej v primerih, kjer je potrebno fizično 

posredovanje, lahko učenci v razredu občutijo strah, kar vpliva na vse.  

Vpliv na preostale 

učence v razredu 

Potreba po fizičnem 

posredovanju 

Vedenjske motnje 

Nasilje 

Ovire, teţave in 

posebnosti pri 

učenju OPP 

Čas je naslednja velika omejitev. Za planiranje je vedno premalo časa, na 

tem področju bi bilo potrebno neprestano ogromno delati, saj bi s tem 

vsem učencem laţje izpolnila njihove potrebe. Zavedam se, da je nekje 

potrebno postaviti mejo pri svojih pripravah, drugače ne bi nikoli spala. 

Premalo časa za 

planiranje 

Preobremenjenost  Inkluzivno 

poučevanje 
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Na kakšen način ste zagotovili izvedbo strategij, ki so jih predlagale 

zunanje organizacije? Katere strategije Keithu najbolj pomagajo? 

   

O izvedbi strategij se dogovorimo na sestanku, ki se ga udeleţijo 

usluţbenci zunanjih agencij. Na sestanku zunanje agencije podajo svoje 

predloge. Naknadno napišejo usluţbenci zunanje agencije pismo šoli z 

navodili za delo s tem učencem.  

Predlogi zunanjih 

agencij na sestanku 

Pisna navodila 

zunanjih agencij 

Predlogi zunanjih 

agencij 

Sodelovanje z 

zunanjimi 

agencijami 

Pismo natančno pregledava z individualno asistentko učenca Keitha in 

izbereva najboljše predloge, ki jih nato tudi vključiva v delu z učencem. 

Pomembno je, da poleg strategij določimo tudi primeren čas med poukom, 

ko strategije uporabimo.  

Izbira najboljših 

predlogov – strategij 

Vključitev 

predlogov agencij 

Strategije 

Nekatere ure so bolj primerne za to, da gre Keith ven iz razreda in naredi 

vaje pisanja na računalnik ali ročno.  

Vaje pisanja na 

računalnik ali ročno 

Individualne vaje za 

izboljšanje pisanja 

Strategije 

Keith se zelo dobro odziva na strategije, ki jih uporabljamo za cel razred, 

zato sem včasih v dilemi ob določenih predlogih zunanjih agencij, ki so s 

tem v nasprotju, saj nisem prepričana, da bo to pozitivno vplivalo nanj.  

Razlike v mnenju 

učiteljice in zunanjih 

agencij 

Sprejemanje 

predlogov zunanjih 

agencij 

Strategije 

Kljub temu ga seveda asistentka, kadar je to potrebno in primerno vzame 

iz razreda in naredi kaj individualno z njim. V večini primerov pa gre za 

prilagoditve, ki jih lahko izvedemo znotraj razreda, redko je potrebno 

učenca odstraniti iz razreda. 

Prilagoditve, ki jih 

lahko izvedemo 

znotraj razreda 

Prilagoditve Podpora 

asistenta 

Pohvale Keithu resnično dobro denejo, očitno je, koliko boljši je njegov 

razvoj ob pohvalah in nagradah.  

Izboljšanje razvoja ob 

pohvalah in nagradah 

Motivacija Strategije 

Ţeli si biti podoben, kot vsi drugi, predvsem, ko je govora o njegovem 

vedenju. Učenec je zelo razočaran nad seboj, ko naredi nekaj, kar 

vznemiri druge učence. 

Razočaran nad sabo, 

ko naredi napako 

Samokritičnost Ovire, teţave in 

posebnosti pri 

učenju OPP 

Sedaj se mu je laţje opravičiti v primeru, da na primer po nesreči stopi na 

enega od učencev. Za svoja leta je velik, hodi pa zelo tiho, zato se je to 

dogajalo pogosto. Sedaj se to dogaja redkeje, predvsem pa se Keith brez 

teţav opraviči sošolcu, na katerega je stopil. 

Učenec se laţje 

opraviči 

Osebna rast 

Empatija 

Ovire, teţave in 

posebnosti pri 

učenju OPP 

Na kakšen način se usklajujete z individualno asistentko Keitha? 

Kako pogosti so sestanki? (formalni/neformalni) 
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Usklajevanje s Keithovo individualno asistentko poteka predvsem z 

neprestano komunikacijo. Na primer pred začetkom dneva z asistentko 

pogledava urnik za tisti dan in se pogovoriva o tem, kar se je dogajalo 

zadnji teden. Preden gre asistentka domov, greva na hitro skozi dan, da 

obe dobiva boljši vtis o njegovem učenju in poteku tistega dne in na kaj 

morava biti pozorni jutri.  

Sestanki z asistentko so neformalni. Gre za sprotne pogovore med nama 

in pogosto si zapišem, o čem sva govorili ţe med samim pogovorom, ali 

pa takoj za tem, da ne pozabim. Pogosto se tudi zgodi, da mi asistentka 

med samo uro pove spremembe, ki so potrebne. Primeroma, kadar mora 

Keitha vzeti iz razreda, mi pove, zakaj je to potrebno in za koliko časa. Ta 

sistem deluje zelo dobro, saj ne ţelim, da bi morala asistentka priti prej v 

sluţbo, ali ostajati dlje v sluţbi zaradi uradnih sestankov. Ona bi to z 

veseljem naredila, vendar to ni njena naloga. 

Jutranji pregled 

urnika 

Pogovor o dogajanju 

preteklega tedna 

Popoldanski pregled 

opravljenih nalog in 

posebnosti 

Neformalni pogovori 

Asistentka me 

obvešča o 

spremembah in 

tekočem dogajanju 

Neprestano 

usklajevanje 

Sodelovanje 

učitelja in 

asistentke 

Opišite sodelovanje z ostalimi vpletenimi v obravnavo učenca, 

obravnavo učenca (KPP, zunanjimi agencijami, asistentko)? 

   

V primeru, da potrebujem izkušnje, nasvet, informacijo od KPP ali v 

primeru, da ne vem kako rešiti nastalo situacijo bom s KPP sklicala 

sestanek.  

KPP na sestanku 

poda izkušnje, 

nasvete in informacije 

Iskanje pomoči in 

informacij 

Sodelovanje s 

KPP 

V začetku leta sem pogosto prosila za nasvet učitelja, ki je poučeval 

Keitha prejšnje leto. Zanimalo me je predvsem, katere strategije je 

uporabljal on.  

Sodelovanje s 

prejšnjim učiteljem  

Predaja izkušenj o 

uspešnih strategijah 

Izmenjava idej Sodelovanje z 

drugimi 

zaposlenimi 

Z zunanjimi agencijami vedno sodelujem samo preko KPP. Povezovanje z 

zunanjimi agencijami 

preko KPP 

Kontaktna oseba 

za zunanje 

agencije 

Sodelovanje z 

zunanjimi 

agencijami 

Ali je Keith med poukom ves čas skupaj s preostalim razredom? 

- V katerih primerih je učenec izven razreda? 

- Kako vam uspe to zagotoviti? 
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Keith je zelo inteligenten in je večinoma v razredu. Nivo nalog, ki jih dela 

individualno izven razreda je podoben nivoju nalog, ki jih opravljajo njegovi 

sošolci v razredu.  Prav tako nima večjih vedenjskih teţav, ... 

Zelo inteligenten 

Isti nivo nalog 

Nima večjih 

vedenjskih teţav 

Pozitivni dejavniki, 

ki omogočajo, da je 

prisoten v razredu 

Inkluzivno 

poučevanje 

... zato potrebuje odmik od razreda samo takrat, ko razred izvaja 

dejavnost pri mizah po manjših skupinah, kar lahko postane zelo hrupno. 

Hrup ga lahko zelo ovira pri uspešnem dokončanju naloge, zato mu je 

takrat dovoljeno iti skupaj z asistentko ven iz razreda, kar mu zagotovi 

mirnejše okolje za dokončanje naloge. Podobno velja, ko razred uči 

nadomestni učitelj. Ven gre tudi, ko vadi pisanje, tako tisto na računalniku, 

kot tudi ročno. 

Hrup ga ovira, zato 

gre lahko z asistentko 

ven 

Ven iz razreda gre 

lahko tudi, ko uči 

nadomestni učitelj in 

ko vadi pisanje 

Odzivanje na 

moteče elemente 

razreda 

Ovire, teţave in 

posebnosti pri 

učenju OPP 

Kakšne moţnosti imate (v šoli in v lokalni skupnosti) za pridobitev 

dodatnega znanja, ki ga potrebujete o OPP in o ustrezni podpori za 

njih? 

   

KPP je res dobra v pošiljanju in posredovanju elektronskih sporočil s 

pomembnimi informacijami o OPP. Dobro se je »nasloniti« na izkušnje 

KPP, saj je zelo dobra v usmerjanju učiteljev in asistentov v smer, kjer 

bodo dobili več informacij.  

Pridobivanje dodatnih 

informacij od KPP 

Iskanje informacij Sodelovanje s 

KPP 

Na šoli imamo mape z vsemi informacijami, ki se nanašajo na določenega 

učenca in v primeru, da iščeš rešitev, je to vedno dobro mesto za začetek.  

Redno posodabljanje 

dokumentacije 

Posredovanje 

informacij 

Pretok informacij Sodelovanje s 

KPP 

Seveda lahko veliko preberem tudi na spletu, kjer je veliko informacij o 

OPP.  

Pridobivanje 

dodatnega znanja o 

določeni motnji, ko se 

ta pojavi 

Samoizobraţevanje Izobraţevanje 

pedagoških 

delavcev 

Informacije lahko dobim tudi znotraj šole, saj je na šoli zaposlenih veliko 

izkušenih posameznikov. 

Informacije lahko 

dobim tudi znotraj 

šole 

Izmenjava izkušenj Sodelovanje z 

drugimi 

zaposlenimi 
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Katere so vaše odgovornosti pri obravnavi Keitha?    

Keithova individualna asistentka sem od novembra 2016. Veliko 

mojih zadolţitev sem spoznala med samim delom, nekatere naloge 

izvedem samoiniciativno, izvedbo drugih nalog mi naroči učiteljica. 

Spoznavanje zadolţitev 

med delom 

Samoiniciativnost 

Izvedba nalog po 

naročilu učiteljice 

Pobuda za način 

izvedbe podpore 

Sodelovanje učitelja 

in asistentke 

Moja glavna odgovornost je podpora Keithu pri njegovem učenju. Podpora Keithu pri 

njegovem učenju 

Individualna pomoč 

učencu pri učenju 

Podpora asistentke 

Preden sem začela delati z njim, je imel vedenjske teţave, ki jih 

nima več, odkar delam z njim. 

Prenehanje vedenjskih 

teţav 

Vedenjske motnje Ovire, teţave in 

posebnosti pri 

učenju OPP 

S Keithom delam samo dopoldne in mora biti v razredu pri 

opismenjevanju in pri matematiki. Ven iz razreda ga lahko vzamem 

med urami športne vzgoje in takrat, ko imajo nadomestnega 

učitelja.  

Prisotnost v razredu pri 

opismenjevanju in 

matematiki 

Prednost učiteljeve 

razlage 

Podpora učitelja 

Zelo pomembno je, da Keithu pomagam pri povečanju 

samozavesti. 

Pomoč pri povečanju 

samozavesti 

Krepitev samozavesti Podpora asistentke 

    

Kako vidite svojo vlogo pri zagotavljanju ustrezne podpore za 

Keitha? 
   

Keithu pomagam pri doseganju ciljev kurikuluma, posebej pri 

pisanju.  

Doseganje ciljev 

kurikuluma 

Cilji podpore Podpora asistentke 

Keith je zelo inteligenten, vendar ima teţave pri izraţanju svojih 

misli v pisni obliki. Pri pisanju mu pomagam organizirati misli. Kar 

pove, jaz napišem na tablo. To mu omogoča, da oblikuje stavek, 

preden ga zapiše v zvezek. V primeru, da mora pisati neposredno v 

zvezek, mu to predstavlja teţavo, saj v tem primeru zelo teţko 

organizira svoje misli.  

Teţave pri izraţanju in 

organizaciji misli 

Zapis njegovih idej na 

ročno tablo 

Teţko piše neposredno 

v zvezek 

Pomoč pri 

organiziranju in zapisu 

misli 

 

Strategije 
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Opravljava tudi vaje pisanja na računalniku, ki mu bodo pomagale 

pri boljšem izraţanju njegovih misli. 

Vaje pisanja na 

računalnik 

Individualne vaje za 

izboljšanje pisanja 

Strategije  

Preden sem postala njegova individualna asistentka, je v razredu 

izstopal, kar je bila velika teţava. Na primer pri jutranjem urejanju 

evidence prisotnosti mora vsak učenec učiteljici povedati, ali bo tisti 

dan jedel šolsko kosilo. Večina učencev to pove takoj, on pa si je 

teţko zapomnil, ali ima s seboj malico ali ne.  

V razredu je izstopal 

 

Potreba po sprejetosti Podpora asistentke 

Dogovorili smo se, da pred preverjanjem prisotnosti ugotovimo, ali 

ima s seboj malico. S tem ima informacijo, ki jo bo potreboval, ko 

mu bo učiteljica zastavila vprašanje v zvezi z malico. Zagotavljam 

mu tudi dodatno pomoč, ko je to potrebno. 

Asistentka z njim 

preveri ali ima malico 

Predhodna priprava Podpora asistentke 

    

Na kakšne ovire naletite pri zagotavljanju inkluzije za učenca, 

ki vam je bil dodeljen? 
   

Največja ovira pri zagotavljanju inkluzivnega poučevanja za Keitha 

je čas. Razporejanje časa je resnično teţavno in časa ni nikoli 

dovolj.  

Teţavno razporejanje 

časa 

Preobremenjenost Inkluzivno 

poučevanje 

Menim, da bi Keithu koristilo več individualne pomoči izven razreda, 

vendar učiteljica ţeli, da je v razredu med matematiko in 

opismenjevanjem, zato ga ne morem vzeti iz razreda tako pogosto, 

kot bi ţelela. Učiteljica ţeli, da je v razredu, ker meni, da bo le tako 

dosegal cilje kurikuluma, ki ima hiter tempo.  

Asistentka ţeli izvajati 

podporo z več 

individualne pomoči 

Odločanje med 

poučevanjem učitelja 

in individualno 

pomočjo asistentke 

Podpora asistentke 
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Ţelela bi si vključiti več vaj za pisanje na računalniku, vendar to 

lahko delava le trikrat na teden po 10 minut, kar ni dovolj za vidnejši 

napredek. Kljub temu, da ve veliko o računalniku in ga je tudi 

sposoben samostojno uporabljati, ne zna hitro pisati na računalniku. 

Zaradi tega sem se osredotočila na ročno pisanje, starše pa smo 

prosili, da vadijo z njim pisanje na računalniku doma, omogočili smo 

jim dostop do dobrih programov, ki bodo izboljšali njegove veščine 

pisanja na računalniku, v primeru, da bo vaje redno izvajal doma.  

Potreba po več vajah 

za pisanje na 

računalniku 

Kljub samostojnosti pri 

uporabi računalnika 

piše na računalnik 

počasi 

Asistentka vadi z njim 

ročno pisanje; starši pa 

pisanje na računalniku 

Delitev dela med šolo 

in domom 

Sodelovanje s starši 

Kot sem omenila ţe prej, je največji problem hitrost, s katero 

jemljemo snov. Snov pogosto obravnavamo tako hitro, da je 

resnično teţko doseči zastavljene cilje, preden razred prične z 

obravnavo nove snovi. 

Velika količina snovi v 

kratkem času 

Razred se hitro 

premakne na novo 

snov 

Odločanje med 

zmanjšanjem 

zaostanka in tekočo 

snovjo 

Podpora asistentke 

Ali ste prisotni na sestankih za Keitha, kjer sodelujejo zunanje 

agencije, KPP in učitelj? 

   

V primeru, da je odgovor DA, kakšna je običajno vaša vloga na 

teh sestankih? 

   

Imela sem en sestanek s predstavnikom zunanje agencije iz 

skupine za podporo komunikacije in interakcij pri OPP. KPP in 

starši niso bili prisotni na tem sestanku. Sestanek je bil izveden 

zgolj nekaj tednov po tem, ko sem začela delati z Keithom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sestanek v zvezi s 

podporo komunikacije 

in interakcij 

Individualno 

svetovanje asistentki 

za podporo OPP 

Sodelovanje z 

zunanjimi agencijami 



159 

Besedilo Koda 1. reda Koda 2. reda Kategorija 

V primeru, da je odgovor NE, od koga dobite zapisnik oziroma 

poročilo o dogajanju na sestanku? 
   

Nisem bila obveščena o tem, da bi bil v povezavi s Keithom v tem 

času izveden še kakšen drug sestanek, razen sestanka, ki sem ga 

navedla. V primeru, da je bil organiziran, nisem bila povabljena. 

Predstavili so mi zapiske in poročila iz prejšnjih sestankov. Vedno 

imam tudi dostop do njegove osebne mape, kjer lahko dobim vse 

informacije, ki jih potrebujem. 

Asistentka ni prisotna 

na drugih sestankih 

povezanih z OPP 

Asistentka ima dostop 

do poročil o dogajanju 

na sestankih in do 

njegove osebne mape 

Komunikacija  

Izmenjava informacij s 

pomočjo mape 

Podpora asistentke 

Opišite sodelovanje z ostalimi vpletenimi v obravnavo učenca 

(učitelj, KPP)?  

   

Z učiteljico sodelujem na vsakodnevni ravni. Vsak dan pred in po 

pouku, ter včasih tudi med samim poukom imam moţnost pogovora 

in izmenjave idej z učiteljico.  

Sodelovanje preko 

pogovora in izmenjave 

idej z učiteljico na 

vsakodnevni ravni 

Neprestano 

usklajevanje 

Sodelovanje med 

učiteljem in 

asistentko 

Učiteljica mi vedno poda natančna navodila, kaj ţeli, da Keith usvoji 

v tej uri, dnevu ali tednu. V naprej dobim urnik in načrtovanje, ki ga 

naredi učiteljica. Vsak teden se z učiteljico pogovorim o tem, ali so 

potrebne dodatne prilagoditve za Keitha v učilnici ali med poukom.  

Učiteljica predhodno 

priskrbi urnik in 

načrtovanje ter poda 

natančna navodila 

Pogovor z učiteljico o 

dodatnih prilagoditvah 

Navodilo za delo Sodelovanje učitelja 

in asistentke 

Nikoli nisem imela uradnega sestanka s KPP, vendar vem, da je na 

šoli in mi lahko pomaga v primeru, da jo potrebujem.  

Asistentka je 

seznanjena, da KPP 

pomaga, če je potrebno 

Iskanje pomoči  Sodelovanje s KPP 

Pogosto za nasvet prosim individualno asistentko, ki dela v istem 

razredu z drugim učencem. Ona ima veliko izkušenj, ki jih lahko 

uporabim pri delu s Keithom. 

Pomoč predhodnega 

pedagoškega kadra 

Izmenjava idej Sodelovanje z 

drugimi zaposlenimi 

Kdo pripravlja obravnave, ki jih izvajate s Keithom?    

Večino obravnav za Keitha pripravim sama. Pred načrtovanjem 

obravnave obvestim učiteljico o moji zamisli, kako naj bi potekala 

obravnava. V večino primerov sta moja ideja in priprava korektni, 

včasih pa so potrebne manjše spremembe, ki jih dodam skupaj z 

učiteljico.  

Priprave asistentka  

naredi sama in jih 

uskladi z učiteljico  

Priprava načrta dela  Sodelovanje učitelja 

in asistentke 
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Zavedam se, da moram obravnave spreminjati glede na Keithov 

odziv. 

Sprememba obravnav 

glede na odziv OPP 

Prilagoditev  Podpora asistentke 

Trenutno so vse obravnave usmerjene v doseganje enega 

glavnega cilja in to je izboljšanje ročnega pisanja. Pri obravnavah 

uporabljamo različne strategije za dosego tega cilja. 

Glavni cilj je izboljšanje 

ročnega pisanja 

Izbira glavnega cilja Podpora asistentke 

Učiteljico vedno vključim v svoje priprave na obravnave. Na primer 

učiteljico vprašam, ali se ji zdi določena obravnava koristna in kako 

bi se jo dalo prilagoditi za učenca. Torej sva na nek način obe 

vključeni v načrtovanje obravnav, saj so vključene moje in 

učiteljičine ideje. Za pripravo obravnav nimava uradnih sestankov. 

V priprave na 

obravnave je vključeno 

mnenje učiteljice in 

asistentke 

Priprava načrta dela  Sodelovanje učitelja 

in asistentke 

    

Kako merite uspešnost vašega dela z učencem? Komu ste 

odgovorni za svoje delo? 

   

Uspešnost mojega dela s Keithom merimo z njegovimi doseţki na 

socialnem in učnem področju.  

Merilo so doseţki na 

socialnem in učnem 

področju 

Napredek na 

izbranem področju 

Podpora asistentke 

Veliko povratnih informacij dobim od zaposlenih na šoli, ki delajo z 

njim in od njegovih staršev. Svoje delo lahko nato prilagodim glede 

na to, kar opaţajo oni. Povratne informacije prejemam tudi od 

učenca.  

Asistentka dobi 

povratne informacije od 

zaposlenih na šoli, 

OPP in od staršev 

Povratne informacije Podpora asistentke 

Opazila sem, da Keith reši nalogo mnogo bolje, če je dobre volje in 

če so mu naloge zanimive. Nekaj tednov nazaj je Keith zelo teţko 

sledil pouku in teţje reševal dane naloge. Nekaj dni pozneje smo 

ugotovili, da se ţe nekaj časa ne počuti dobro, pokazalo se je, da 

ima virozo. Pomembno je, da individualna asistentka zelo dobro 

pozna učenca, s katerim dela in prilagodi obravnavo glede na 

njegovo trenutno stanje. 

 

 

 

 

Pomen dobrega 

razpoloţenja 

Pomen dobrega 

poznavanja učenca 

Prilagoditev obravnav 

stanju OPP 

Poznavanje učenca in 

prilagajanje 

Podpora asistentke 
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Ali je Keith med poukom ves čas skupaj s preostalim 

razredom?  
   

Če je odgovor NE - V katerih primerih je učenec izven razreda?    

Keith je zunaj razreda trikrat na teden za obravnavo, ki je 

osredotočena na ročno pisanje in občasno ga vzamem iz razreda 

med matematiko in med telesno vzgojo.  

Ročno pisanje trikrat na 

teden individualno 

izven razreda 

Obravnava zunaj 

razreda – temeljna 

znanja 

Podpora asistentke 

Iz razreda ga vzamem, kadar so sošolci preveč moteči zanj, dober 

primer tega je, ko razred poučuje nadomestni učitelj. Pomaga mu, 

če mu dam igračke, ki mu omogočajo senzorni odmor in mu 

pomagajo, da ostane miren. 

Moţnost odhoda OPP 

iz razreda, če so 

sošolci preveč moteči 

zanj 

Odzivanje učenca na 

spremembe 

Ovire, teţave in 

posebnosti pri 

učenju OPP 

    

Če je odgovor DA - Kako vam uspe to zagotoviti?    

Keith je v dopoldanskem času skoraj ves čas v razredu. S tem 

učiteljica in jaz laţje zagotoviva, da Keith ne zaostane veliko za 

kurikulumom, ki mu sledi preostali razred. 

Prednost razlage 

učitelja 

Sledenje kurikulumu Sodelovanje učitelja 

in asistentke 

Kakšne moţnosti imate (v šoli in v lokalni skupnosti) za 

pridobitev dodatnega znanja, ki ga potrebujete o OPP in o 

ustrezni podpori za njih?  

   

Preden sem začela delati z Keithom, sem se redno udeleţevala 

izobraţevanj, ki jih pripravlja KPP na tej šoli vsak petek popoldne. 

Pomanjkanje časa mi onemogoča, da bi se še naprej redno 

udeleţevala teh izobraţevanj, vendar pridem, kadarkoli utegnem. 

Udeleţila sem se ţe veliko izobraţevanj, iz njih črpam nove ideje in 

strategije za delo z Keithom. Udeleţiti se ţelim še nekaj 

izobraţevanj, katerih teme so mi zanimive glede na napovedi.  

Dosedanja redna 

udeleţba na tedenskih 

izobraţevanjih o OPP 

na šoli, za katero pa ji v 

zadnjem času 

primanjkuje časa 

Redna tedenska 

tematska 

izobraţevanja 

Izobraţevanje 

pedagoških 

delavcev 

V mojem prostem času berem tudi knjige in informacije iz interneta 

in ... 

 

Dodatno izobraţevanje; 

knjige, internet 

Samoizobraţevanje 

... kot sem omenila, večkrat vprašam za nasvet tudi kolege na šoli. Izmenjava/prenos 

informacij o OPP na 

šoli 

Izmenjava izkušenj Sodelovanje z 

drugimi zaposlenimi 
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Kakšna je vaša vloga pri zagotavljanju inkluzivne prakse na 

šoli?  

   

Moja vloga pri zagotavljanju inkluzivne prakse na šoli je, da naredim 

vse kar lahko, da je poučevanje na naši šoli inkluzivno in da pedagoški 

kader omogoča vsem učencem, da se lahko učijo.  

Omogočiti vsem 

učencem, da se lahko 

učijo 

Ustvarjanje pogojev za 

inkluzijo 

Inkluzivno 

poučevanje 

Pri tem moram kot omejitve upoštevati čas in finančna sredstva, ki so 

nam na voljo. 

Upoštevanje omejitev 

časa in finančnih 

sredstev 

Ovire za inkluzijo Inkluzivno 

poučevanje 

Katere so vaše odgovornosti pri obravnavi vseh OPP na šoli?     

Moja odgovornost pri obravnavi vseh OPP na šoli je, da poskušam 

zagotoviti, da vsi OPP doseţejo svoje maksimalne sposobnosti. 

Doseganje 

maksimalnih 

sposobnosti 

Zagotavljanje pogojev 

za napredek 

Inkluzivno 

poučevanje 

Kakšna je vaša vloga pri izobraţevanju asistentov in učiteljev o 

inkluzivni praksi (o ustreznem pristopu pri različnih vrstah OPP)? 

   

Z namenom izobraţevanja asistentov in učiteljev o inkluzivni praksi (o 

ustreznem pristopu pri različnih vrstah OPP) pripravljam redna 

tedenska izobraţevanja, ki so namenjena ozaveščanju pedagoškega 

kadra, staršev in ostalih zainteresiranih, teme, ki jih obravnavamo so 

zelo raznovrstne, predvsem s področja pomena in načina pomoči 

učencem pri njihovem učenju. Pridobljeno znanje lahko pomaga pri 

poučevanju vseh učencev, ali v določenih primerih le pri poučevanju 

OPP, pa naj bo to na področju komunikacije, čustvenega razvoja, 

motoričnega razvoja ali na področju kognicije. 

Izobraţevanja za 

pedagoški kader, 

starše in ostale 

zainteresirane, katerih 

tema je pomen in 

način pomoči 

učencem 

Redna tedenska 

tematska izobraţevanje 

Izobraţevanje 

pedagoških 

delavcev 

Imam sestanke s komerkoli, ki ima vprašanje iz področja podpore OPP, 

pa naj bo to učitelj, starš ali celo KPP iz druge šole, saj sem tudi 

predsednica krajevnega zdruţenja KPP. 

Reševanje teţav in 

nerešenih vprašanj, 

ko se pojavi potreba 

Izobraţevanje ob 

nastali potrebi 

Sodelovanje s KPP 
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Kako pogosto vodite sestanke za posamezne OPP in kdo je 

prisoten na njih? 

   

Pogostost sestankov za posamezne OPP je odvisna od posameznega 

primera. Učitelj ali starš lahko kadarkoli zaprosita za izredni sestanek, 

običajno pa se skupaj dogovorimo za termin sestanka in tudi povabimo 

ostale strokovnjake, ki trenutno delajo s tem učencem.  

Predvideno je, da naj bi bili sestanki enkrat v vsakem ocenjevalnem 

obdobju. 

Sestanek na 

dogovorjen termin  

Izredni sestanek na 

zahtevo staršev ali 

učitelja 

Predvideni 4 sestanki 

na leto 

Komunikacija 

Sprotno usklajevanje 

Koordinacija sestankov 

Sodelovanje s KPP 

Kakšna je vsebina sestankov za OPP, kjer sta prisotna vsaj še 
učitelj ali asistent? 

   

Vsebina sestankov za OPP, kjer je prisoten učitelj, včasih pa tudi 

asistent je zelo odvisna od izzivov, ki so trenutno prisotni pri učencu. 

Na srečanju lahko obravnavamo vse ali zgolj določena področja, kot na 

primer govor, jezik, komunikacija, kognicija glede na tematski sklop, ki 

ga obravnavajo. Obravnavamo lahko tudi teţave pri gibanju in 

čustvene, vedenjske in duševne teţave v primeru, da so le te prisotne. 

Tema sestanka 

odvisna od trenutnih 

izzivov 

 

Odzivanje na probleme Sodelovanje s KPP 

V kolikor je to le mogoče, bomo na tem sestanku analizirali ovire in jih 

poskusili odstraniti in naredili načrt za naprej. 

Analiza in odstranitev 

ovir ter načrt za naprej 

Cilj podpore Sodelovanje s KPP 
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Kakšna je vaša vloga pri zagotavljanju uspešnega sodelovanja 
med vsemi vključenimi v obravnavo učenca? Kako usklajujete 
delo vseh vpletenih v obravnavo OPP? 

   

Moja vloga pri zagotavljanju uspešnega sodelovanja med vsemi 

vključenimi v obravnavo učenca in pri usklajevanju dela vseh vpletenih 

v obravnavo OPP je recimo, da na sestankih pomagam vsem 

udeleţenim videti in razumeti, kaj ţeli drugi povedati in jim pomagam 

situacijo videti še z drugega zornega kota.  

Vendar je naloga vsakega posameznika, da prevzame svoj del 

odgovornosti v procesu .  

Kljub temu, da menim, da bi si morali vsi delati svoje zapiske, si vedno 

po srečanju vzamem čas in pošljem svoje zapiske iz srečanja vsem, ki 

so bili prisotni.  

Uvid v situacijo iz 

perspektive drugega 

 

Delitev odgovornosti 

 

Pošiljanje zapiskov iz 

sestanka prisotnim 

Usklajevanje različnih 

pogledov 

 

Odgovornosti vsakega 

udeleţenega 

Dokazi o dogovorih 

Sodelovanje s KPP 

Včasih moram osebe udeleţene v obravnavi učenca opozoriti na 

njihove zadolţitve, kar mi vzame zelo veliko časa. 

 

Opozarjanje 

odgovornih na njihove 

zadolţitve 

Ovire za inkluzijo Inkluzivno 

poučevanje 

Kako nadzorujete uspešnost obravnave OPP s strani učitelja?    

Šola meri učiteljevo uspešnost na vseh področjih vključno z OPP. 

Meritve naredimo na podlagi doseţkov učenca – nivoja znanja pri 

matematiki, branju in predvsem pisanju. 

Meritve učiteljeve 

uspešnosti na podlagi 

doseţkov učencev 

Meritve uspešnosti Podpora učitelja 

Kako rešujete morebitna nesoglasja pri sodelovanju med 

vpletenimi v obravnavo OPP? 

   

V primeru, da do nestrinjanja pride med zaposlenim in staršem, bo v 

večini primerov starš imel odločilno besedo.  

Običajno odločilna 

beseda staršev 

Reševanje nesoglasij Sodelovanje s 

starši 

Pri nestrinjanju med učiteljem in asistentom bom obema predstavila 

pot, ki se meni zdi najboljša in jima nato prepustila, da sama rešita 

nesoglasje. 

 

 

Razlika v mnenju 

učitelja in asistenta 

Reševanje nesoglasij Sodelovanje med 

učiteljem in 

asistentom 
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Kako v vsakodnevno šolsko prakso vključujete v naprej 

pripravljene programe, ki so na voljo šolam in so namenjeni 

podpori OPP? 

   

Šola za OPP ponuja številne vire, med drugim tudi programe, ki so na 

voljo šolam in so namenjeni podpori OPP. Najbolj uspešni in največkrat 

uporabljeni so Nessy program za izboljšanje branja na internetu; knjige 

za učenje fonetike za starejše učence, THRIVE, knjige CODE – razvoj 

sposobnosti branja in različne intervencije pri matematiki. Učiteljem 

predlagam programe, ki se mi zdijo primerni in oni se nato odločijo, 

katere so za njihove razrede in glede na dano situacijo najbolj primerne 

in vključijo obravnave z uporabo teh programov v urnike, sami se 

dogovorijo za vse obravnave glede na urnik in glede na odločitev, na 

kakšen način ţelijo uporabiti asistenta v razredu.  

Programi za 

izboljšanje branja, 

pisanja in 

matematičnih veščin 

Oblikovanje urnika 

glede na čas, ki ga 

ima asistent v razredu 

Programi za podporo 

OPP 

Strategije 

Kako so ti programi sprejeti med učitelji in kakšne rezultate 
prinašajo? 

   

Sprejetost v naprej pripravljeni programov je zelo odvisna od tega, 

katerega učitelja vprašaš in o katerem programu je govora. Ţal nimam 

dovolj časa, da bi zbrala odzive vseh učiteljev na vse moţne 

obravnave. Logično bi bilo misliti, da bodo tiste obravnave, ki imajo 

najboljše rezultate, tudi najbolje sprejete. Vendar v primeru, da program 

zahteva velik trud od učitelja oziroma veliko dodatnega časa od 

asistenta, se zna zgoditi, da program ne bo popularen. 

Sprejetost programa 

odvisna od mnenja 

učitelja in od vrste 

programa 

Programi, ki zahtevajo 

veliko truda in časa so 

lahko manj popularni 

Programi za podporo 

OPP 

Strategije 
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Pri zagotavljanju dobre inkluzivne prakse na šoli je veliko 

odvisno tudi od vodstva šole in sveta šole in vaše povezave z 

njimi. Kako ste vključeni ali povezani z njimi in na kakšen način 

sodelujete z njimi? 

   

Sem del širšega vodstva šole in tudi del sveta šole, vendar ne 

določam dnevnega reda sestankov. Vsako leto za svet šole 

pripravim poročilo in na sestankih redno predstavljam tabele, v 

katerih so predstavljene informacije in odgovarjam na njihova 

vprašanja. Širše vodstvo šole je bolj usmerjeno v kurikulum in 

zahteve šolske inšpekcije (OFSTED). 

Sodelovanje v širšem 

vodstvu šole in svetu 

šole; Priprava poročil in 

poročanje na sestankih; 

Vodstvo šole usmerjeno 

v kurikulum in zahteve 

šolske inšpekcije 

Odnos z vodstvom šole 

Poročanje svetu šole 

Zahteve šolske 

inšpekcije 

Sledenje kurikulumu 

Sodelovanje s KPP 

Kako poteka pretok informacij med šolo in zunanjimi 
agencijami? Kakšna je vaša vloga pri tem? 

   

Zunanje agencije skličem, ko so učenčeve potrebe večje od tega, 

kar mu lahko zagotovimo v šoli. Nekatere storitve so zastonj, 

nekatere so odvisne od diagnoze, na katero je potrebno čakati tudi 

do dve leti, nekatere stanejo preko £500 za vsak obisk, zato 

moramo omejiti število otrok, ki lahko dobijo takšno obravnavo. 

Zunanje agencije 

vključene, če so potrebe 

učenca prevelike za šolo 

Pomanjkanje sredstev 

Dolgotrajen proces 

diagnosticiranja 

Kontaktna oseba za 

zunanje agencije – 

KPP 

Pogoji in omejitve pri 

storitvah 

Sodelovanje z 

zunanjimi 

agencijami 

Kako učitelju OPP posredujete informacije, ki jih prejmete od 
zunanjih organizacij, ki so vključene v obravnavo OPP? 

   

Poročila od agencij fotokopiram in običajno naredim dodatno kopijo 
za asistenta. 

Učitelj in asistent dobita 

kopijo poročila zunanjih 

agencij 

Posredovanje 

informacij od zunanjih 

agencij učitelju 

Sodelovanje s KPP 
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Na kakšen način zagotovite izvedbo strategij, ki jih predlagajo 
zunanje agencije? 

   

Sama ne morem zagotoviti, da bodo strategije, ki jih predlagajo 

zunanje agencije tudi dejansko izvedene, lahko pa priporočim 

izvedbo strategij učiteljem in staršem. 

Priporočilo strategij 

učiteljem in staršem 

Posredovanje 

informacij od zunanjih 

agencij 

Sodelovanje s KPP 

Kakšne posebne potrebe imata Keith in Anna in katere so 
bistvene prilagoditve, ki jih potrebujeta Keith in Anna? 

   

Keith ima motnje avtističnega spektra, disgrafijo in teţave pri 

senzorni integraciji; ... 

MAS, disgrafija in teţave 

pri senzorni integraciji 

Ovire za učenje pri 

učencu 

Ovire, teţave in 

posebnosti pri 

učenju OPP 

... dopoldne ima Keith individualnega asistenta, ki se lahko 

osredotoči na reševanje teţav in priporočila zunanjih agencij. 

Individualni asistent z 

učencem dopoldne 

Individualna pomoč 

učencu 

Podpora asistenta 

Anna ima teţave z branjem, pisanjem, matematiko in sumimo tudi 

na disleksijo.  

Splošne učne teţave in 

disleksija 

Ovire za učenje pri 

učenki 

Ovire, teţave in 

posebnosti pri 

učenju OPP 

Anna dobi nekaj pomoči od asistenta v razredu.  Pomoč od asistenta v 

razredu 

Pomoč učenki Podpora asistenta 

V zvezi z bistvenimi prilagoditvami, ki bi jih potrebovala Anna 

menim, da bi ji bilo gotovo laţje z individualnim asistentom, ampak 

glede na to, kako je organizirano financiranje, brez diagnoze 

dodatnega denarja za njo šola na bo dobila. 

Brez diagnoze ni 

mogoče dobiti dodatnega 

denarja 

Sistem financiranja Inkluzivno 

poučevanje 

Kako vidite svojo vlogo pri zagotavljanju ustrezne podpore za 
učenca Keitha in Anno? Kolikokrat ste imeli v zadnjem letu 
sestanke za učenca Keitha in Anno in kdo je bil prisoten? 

   

Za Keitha imam redna srečanja, ki jih običajno vodim jaz, saj so 

njegova učiteljica in starši zelo samoiniciativni. Na sestankih podam 

predloge, skupaj določimo odgovorno osebo. Veliko teh predlogov 

se trenutno izvaja.  

Vodja sestankov je KPP 

Vključenost staršev in 

učiteljice 

Izbira predlogov in 

odgovornih oseb 

Sestanki za OPP Sodelovanje s KPP 
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Sestanka za Anno še nismo imeli, saj se to staršem in učitelju 

trenutno še ne zdi potrebno. Med tistimi otroci z visokimi dejavniki 

tveganja za revščino, ki niso usmerjeni, ima po mojem mnenju ona 

največje posebne potrebe, zato si ţelim imeti sestanek za njo in 

poskusiti premakniti stvari naprej. 

Starši in učitelj niso dali 

pobude za sestanek 

Ţelim imeti sestanek za 

njo, saj je med tistimi, ki 

bi pomoč najbolj 

potrebovali 

Razlika v mnenju KPP 

in staršev ter učitelja 

Inkluzivno 

poučevanje 

Medtem ima dodatno pomoč pri branju in nedolgo nazaj sem 

zagotovila, da je Anna začela z novo vsakodnevno obravnavo z 

asistentko, ki ji bo pomagala pri izboljšanju branja.  

Individualna 

vsakodnevna dodatna 

pomoč pri branju  

Pomoč za OPP na 

pobudo KPP 

Podpora asistentke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


