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POVZETEK 

Samozagovorništvo v najširšem pomenu besede pomeni izražanje potreb z 
namenom zagovarjanja lastnih interesov. Je spretnost, ki je definirana kot 
sposobnost posameznika, da učinkovito komunicira, se pogaja, zagovarja svoje 
interese, želje, potrebe in pravice. V šolski situaciji dobro razvite spretnosti 
samozagovorništva povečujejo učenčevo motivacijo za delo in zato posredno vplivajo 
na učenčevo učno uspešnost ter njegovo višjo samopodobo. Še posebej pa je 
samozagovorništvo pomembno pri tranziciji, npr. iz osnovne v srednjo šolo. Učenci s 
primanjkljaji na posameznih področjih učenja (v nadaljevanju PPPU) imajo zaradi 
svojih primarnih primanjkljajev težave pri usvajanju spretnosti samozagovorništva. 
Posledično jih je potrebno o tej temi neposredno izobraževati. Izvrstna priložnost, da 
svoje znanje konkretno preizkusijo v varnem okolju, je soustvarjanje lastnega 
individualiziranega programa. S pomočjo vprašalnikov, ki smo jih izdelali posebej za 
namen magistrskega dela, smo ugotavljali, v kolikšni meri imajo učenci s PPPU 
razvite spretnosti samozagovorništva. Vsi učenci so v tretjem vzgojno-
izobraževalnem obdobju in so vključeni v program prilagojenega izvajanja z dodatno 
strokovno pomočjo. V vzorec smo zajeli 38 učencev s PPPU, njihove starše (38) ter 
specialno-rehabilitacijske pedagoge (15‒20), ki z učenci, zajetimi v vzorcu, izvajajo 
dodatno strokovno pomoč. Za namen statistične analize vzorca smo uporabili 
naslednje metode: opisno statistiko, Mann-Whitnneyev U-test, Friedmanov test in 
Spearmanov koeficient korelacije. Rezultati so pokazali relativno visoko razvite 
spretnosti samozagovorništva pri učencih s PPPU glede na mnenje njih samih, 
mnenje njihovih staršev ter SRP. Ugotovili smo, da spol pri razvitosti spretnosti 
samozagovorništva nima bistvene vloge. Starost se je izkazala kot nekoliko boljši 
prediktor, čeprav tudi hipoteze o tem, da imajo starejši učenci boljše razvite 
spretnosti samozagovorništva kot mlajši, na tem vzorcu nismo uspeli potrditi. 
Primerjali smo tudi mnenja učencev, staršev in SRP o tem, v kolikšni meri imajo 
učenci razvite samozagovorniške spretnosti. Ugotovili smo, da so razlike v mnenjih 
prisotne, a niso statistično pomembne. V pričujočem magistrskem delu nismo uspeli 
dokazati vpliva direktnega poučevanja samozagovorniških spretnosti na razvitost 
tovrstnih spretnosti. Glede na dobljene rezultate so v delu zbrana tudi praktična 
priporočila in strategije za direktno poučevanje samozagovorniških spretnosti, ki jih 
bodo lahko strokovni delavci uporabili pri svojem delu z namenom omogočanja 
večjega vključevanja učencev s PPPU v soustvarjanje njihovega individualiziranega 
programa. 
 
Ključne besede: Učenci s PPPU, samozagovorništvo, individualiziran program, 
soustvarjanje, glas otroka 
  



 
 

ABSTRACT 
 
Self-advocacy refers to expressing needs with proposal to advocate your own 
interests. This is skill which is defined as ability of individual who can communicate, 
negotiate and defend his own interests, wishes, needs and rights effectively. In 
school situation well developed skills of self advocacy help to raise student's 
motivation for school work and have indirect impact on student's school 
sucessfulness and good self-image. Self advocacy is especially important during 
transition process, for example: before entering secondary education. Recognizing 
that most students with learning disabilities have difficulties learning skills of 
advocacy, we need to initiate explicit self-advocacy training. Excellent opportunity 
that their knowledge is concretely tested in safe enviroment is co-creating their own 
individualised programme.  
Based on questionnaries, which were made just for purpose of our thesis we 
investigated how self-advocacy skills are devloped among students with learning 
disabilities. All students in research sample are inclused in the third educational 
period and are included in regular curriculum programme with the support of suitable 
adjustments. We survey 38 students with learning disabilities, their parents (38) and 
special-education teachers (15‒20) who offer special educaton support.  
For processing the results folowing statistical methods were used: descriptive 
statistic, Mann-Whitnney U-test, Friedman test and Spearman's correlation. Results 
have shown realative high developed skills of self-advocacy at students with learning 
dificulties considering their own opinon, opinion of their parents and special-
education teachers. We found out that gender has almost no role when we talk about 
developement of self-advocacy skills. Age turned out as better predictor, although 
hypothesis that older students have better developed skills of self-advocacy than 
younger ones have not turned out to be statistically significant on this sample. We 
also compared opinons of students, their parents and special-education teachers 
about how student's self-advocacy skills are developed. We found out that 
differences between answers are present but not statistically significant. In this thesis 
we can't prove the impact of explicit self-advocacy training on self-advocacy skills 
development. According to results of this research, reccomendations and strategies 
are gathered in the thesis in order to help teachers with including students with 
learning disabilities in process of co-operating their own individualised programme.  

Keywords: Students with learning disabilities, self-advocacy, individualised 
programme, cooperating, pupil's voice 
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1. UVOD 

Bistvena naloga šole je, da vsem učencem omogoči, da postanejo kar najbolj 
sposobni samostojnega življenja in uspešnega premagovanja izzivov in težav. 
Samozagovorništvo je gotovo ena od ključnih spretnosti, ki jim pri tem pomaga 
(Čačinovič Vogrinčič, 2008). 

Spretnosti samozagovorništva so sestavljene iz štirih osnovnih sklopov. Prvi je 
samozavedanje, ki je predpogoj za razvoj ostalih treh komponent: poznavanje pravic 
in odgovornosti, spretnosti komunikacije in spretnosti vodenja (Test, Fowler, Wood, 
Brewer in Eddy, 2005). V magistrskem delu smo se osredotočili predvsem na prvi 
dve komponenti samozagovorniških spretnosti, torej na samozavedanje ter 
poznavanje pravic in odgovornosti. Nanju prav zato, ker sta osnovni predpogoj za 
nadaljnje delo z učenci. Če želimo, da bodo učenci znali ustrezno zagovarjati svoje 
interese ter pravice in dolžnosti, je pomembno, da jih v prvi vrsti dobro poznajo. 
Mogoče se zdi komu čudno, da učenec ne bi vedel, na katerem področju je uspešen. 
Našel se bo kdo, ki bo rekel »To pa vsak ve!«. Vendar smo v praksi večkrat zasledili, 
da je pri učencih, ki imajo na učnem področju bodisi splošne bodisi specifične težave, 
»Ne vem.« kar pogost odgovor na vprašanje »Pri kateri stvari si pa ti uspešen?« To 
potrjuje tudi literatura, ki pravi, da se učenci s primanjkljaji na posameznem področju 
učenja (v nadaljevanju PPPU) zaradi pogostih neuspehov pogosto soočajo z znižano 
samopodobo in ne verjamejo v svoje sposobnosti (Košir idr., 2008). Tudi okolica je 
pogosto osredotočena zgolj na šibka področja učenca.  

Vsak individualiziran program (v nadaljevanju IP) mora biti, kot že samo ime pove, 
zapisan za posameznega učenca individualno, prilagojeno njegovim zmožnostim, 
značilnostim in potrebam. Potrebno ga je zapisati ne glede na vrsto posebnih potreb, 
ki jih učenec ima. Če torej želimo narediti IP, ki bo prilagojen posameznemu učencu, 
moramo za mnenje o tem, kakšni cilji in prilagoditve naj bodo v njem zapisane, nujno 
vprašati učenca samega. Učenec sam je namreč največji strokovnjak na področju 
lastnih izkušenj, sam najbolje ve, kaj mu gre dobro, kaj mu dela težave ter kako se 
najlažje uči (Kodele in Mešl, 2013). Problem pri učencih s PPPU pa je velikokrat ta, 
da zaradi svojih primarnih primanjkljajev, svojega mnenja ter pričakovanj ne znajo 
ustrezno ubesediti. Posledično se pogosto ne upošteva učenčevega mnenja o 
smiselnosti zapisa posameznih prilagoditev. Če želimo, da bodo IP-ji napisani v 
smeri največje koristi za posameznega učenca, moramo težiti k procesu aktivnega 
soustvarjanja individualiziranih programov s strani vseh udeležencev. Seveda od 
učenca ne gre pričakovati, da bo že takoj znal sam navesti cilje in prilagoditve, ki jih 
potrebuje za optimalno učenje. Če bi to veljalo, strokovnjakov sploh ne bi potrebovali. 
Naloga specialnih in rehabilitacijskih pedagogov (v nadaljevanju SRP) in tudi staršev 
je, da učence navajamo na čim večjo samostojnost, jih seznanjamo z njihovimi 
pravicami in dolžnostmi ter aktivno poslušamo njihovo mnenje. Aktivnega 
vključevanja učenca v soustvarjanje IP-ja pa nikakor ne smemo enačiti z 
uresničevanjem učenčevih želja. Odrasli moramo sami presoditi, kateri učenčevi 
predlogi so smiselni. Sprejeti odločitev namreč hkrati pomeni tudi sprejeti 
odgovornost za posledice, ki bodo dani odločitvi sledile (Lewis in Porter, 2006). 
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TEORETIČNI DEL 

2. UČENCI S PRIMANJKLJAJI NA POSAMEZNIH PODROČJIH 

UČENJA  

2.1. UČNE TEŽAVE 

Učenci z učnimi težavami so tisti učenci, ki imajo pri učenju pomembno večje 
težave kot njihovi vrstniki. V šolajoči se populaciji je učencev s specifičnimi učnimi 
težavami približno 10 %. Gre za zelo raznoliko skupino učencev. Pri nekaterih se 
učne težave pojavijo že v predšolskem obdobju (nemirnost, beganje od ene 
dejavnosti k drugi), pri drugih težave opazimo šele kasneje (menjava črk). Nekateri 
imajo težave le pri določenem predmetu ali pri nekaj sorodnih predmetih (učenje 
jezikov), drugi pa so neuspešni pri vseh predmetih. Pri nekaterih učencih se težave 
pojavijo prehodno, na primer zaradi stresa v domačem okolju, pri drugih pa vztrajajo 
skozi celotno šolanje in še v odrasli dobi, tu gre največkrat za težje oblike specifičnih 
učnih težav (Magajna, Kavkler, Čačinovič Vogrinčič, Pečjak in Bregar Golobič, 2008). 

Učne težave so najpogosteje posledica delovanja prepletajočih se različnih 
dejavnikov. Zato je ključno, da vzrokov zanje ne iščemo le v učencu samem, ampak 
tudi v okolju, v katerem se nahaja (Magajna idr., 2008).  

Učne težave torej niso enoten pojav, ampak se razprostirajo na kontinuumu od lažjih 
do izrazitih, od enostavnih do kompleksnih. Poznamo tri osnovne tipe učnih težav. 
Težave prvega tipa so težave, ki se primarno pojavljajo zaradi dejavnikov v okolju. 
To so težave zaradi kulturne in ekonomske prikrajšanosti, pomanjkljivega ali 
neustreznega poučevanja, prikritega kurikula, težave, ki so povezane z 
večkulturnostjo in večjezičnostjo, težave, ki so posledica dolgotrajnega stresa ipd. 
Težave tipa dva se pojavljajo zaradi interakcije med posameznikom in okoljem. Gre 
za učence, ki sicer osebnostno izkazujejo večjo ranljivost, a se le ta ne bi pokazala v 
okolju, ki je popolnoma sprejemajoče. Tak primer so učenci, ki so manj odporni proti 
motečim dražljajem, imajo nizek obseg pozornosti in so manj vztrajni. Če bodo takšni 
učenci vzgajani v okolju, ki je sistematično urejeno in bodo ves čas vedeli, kaj se od 
njih pričakuje, bodo lahko tovrstne primanjkljaje kompenzirali. V kolikor pa je okolje 
zelo neorganizirano in ima zelo nizka pričakovanja do otroka, pa se bodo taki učenci 
zelo težko prilagajali formalnim zahtevam, urniku in rutini. Večja verjetnost je, da 
bodo postali neuspešni na vseh področjih. Težave tretjega tipa pa imajo izvor 
znotraj posameznika. Gre za prisotnost nevroloških motenj, razvojnih ali motivacijskih 
posebnosti, zmernih do težjih specifičnih motenj učenja ipd. Ta tip težav je običajno 
najbolj kompleksen. Učenci s tem tipom težav potrebujejo izrazitejše prilagoditve 
(Magajna idr., 2008). 

2.2. OPREDELITEV PPPU 

V šolajoči populaciji je učencev s PPPU od 2 do 3 % (Magajna in Kavkler, 2008). Z 
izrazom PPPU označujemo zelo raznoliko skupino motenj. Klasifikacije PPPU 
opredeljujejo tako učenčeve primanjkljaje kot tudi močna področja (Marinč idr., 2015). 

PPPU lahko diagnosticiramo šele po formalnem pričetku poučevanja šolskih veščin. 
Diagnostično ocenjevanje mora biti vselej utemeljeno s pomočjo različnih virov. Za 
ustrezno identifikacijo učenca s PPPU je nujno, da izpolnjuje vseh 5 kriterijev:  
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1. kriterij: Izrazito neskladje med splošnimi intelektualnimi sposobnostmi 
posameznika in njegovo dejansko uspešnostjo na področju učenja branja, pisanja, 
računanja in pravopisa. Učenci s PPPU imajo povprečne ali nadpovprečne 
intelektualne sposobnosti (IQ nad 85). Posebno pozornost pa je potrebno nameniti 
tudi učencem, ki se nahajajo na mejnem območju (IQ med 70 in 85). Bolj kot samo 
merjenje inteligenčnega količnika se za diagnosticiranje učencev s PPPU priporoča 
izdelava profila intelektualnih sposobnosti (močnih in šibkih področij kognitivnega 
funkcioniranja). 

2. kriterij: Obsežne in izrazite težave na enem ali več od štirih področij šolskih 
veščin: branje (neustrezno dekodiranje, počasno branje, težave bralnega 
razumevanja itd.), pisanje (neustrezen priklic črk/simbolov, počasno pisanje, 
neenakomeren tempo itd.), pravopis (neustrezna raba slovnice, ločil, neorganiziran 
in nejasen zapis itd.), računanje (učenec ima pomanjkljivo razvite številske 
predstave, s težavo prikliče aritmetična dejstva, težave z avtomatizacijo aritmetičnih 
postopkov itd.). Težave izrazito ovirajo učenčevo funkcioniranje in napredovanje na 
posameznih področjih.  

3. kriterij: Slabša učinkovitost učenja zaradi pomanjkljivih in/ali motenih 
kognitivnih in metakognitivnih strategij (težave pri določanju kdaj, kje in kako 
uporabiti določeno učno strategijo) in/ali motenega tempa učenja (težave v hitrosti 
in kapaciteti predelovanja vidnih in slušnih informacij). Posledično učenci s PPPU 
potrebujejo načrtno učenje učenja ter podaljšan čas pisanja preizkusov, saj v okviru 
običajnih časovnih rokov ne zmorejo slediti zahtevam. 

4. kriterij: Dokazana motenost enega ali več psiholoških procesov, npr. 
pozornosti, spomina, jezikovnega procesiranja, socialne kognicije, percepcije, 
koordinacije, časovne in prostorske orientacije, organizacije informacij idr. 

5. kriterij: Težave, ki sodijo v to skupino, so nevrofiziološke narave. Primarni vzrok 
tovrstnih težav ne sme biti pogojen z vidnimi, slušnimi ali motoričnimi okvarami, 
motnjami v duševnem razvoju, čustvenimi motnjami ali neustreznimi psihosocialnimi 
dejavniki. Izključiti je potrebno tudi neustrezno poučevanje kot primarni vir težav. 
Pogosto pa se zgodi, da se PPPU kažejo ob sopojavljanju s prej naštetimi težavami 
(Marinč idr., 2015). 

Najpogostejše oblike PPPU so: specifične motnje branja (disleksija), pravopisne 
težave (disortografija), primanjkljaji pri učenju matematike (specifične aritmetične 
učne težave in diskalkulija), motnje pisanja (disgrafija) in specifični primanjkljaji, ki se 
kažejo na področju praktičnih in socialnih spretnosti (neverbalne specifične učne 
težave) (Marinč idr., 2015). 

Učenci imajo lahko zelo izrazito izolirane PPPU, ki imajo le malo vpliva na druga 
področja njihovega življenje (npr. izrazite motnje pri predelovanju glasov). Nekateri 
učenci s PPPU pa imajo več primanjkljajev, ki se med seboj prekrivajo, kar še 
dodatno otežuje njihovo funkcioniranje (npr. izraziti primanjkljaji na področju 
pozornosti pridejo do izraza v raznih življenjskih situacijah). Zaradi pogostih 
neuspehov imajo učenci s PPPU pogosto znižano samopodobo. Le ta lahko vodi do 
naučene nemoči in izogibanja situacijam, ki jim povzročajo frustracije (Košir idr., 
2008).  
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Zelo pogosto je sopojavljanje PPPU z ADHD (motnja pozornosti s hiperaktivnostjo) 
ter sopojavljanje disleksije s specifično jezikovno motnjo. Hkratno pojavljanje dveh ali 
več težav pomembno poslabša učenčevo delovanje na kognitivnem in šolskem 
področju (Košir idr., 2008). Poleg disleksije se pogosto pojavljajo specifični 
primanjkljaji na področju matematike, opaženo pa je bilo tudi sočasno pojavljanje 
disleksije in dispraksije (Marnič, idr., 2015). 

Raziskan pojav, ki se zgodi pri učencih z učnimi težavami, katerim pomoč ni 
pravočasno nudena, je začaran krog šolskega neuspeha. Pri učencih, ki se kljub 
veliki količini vloženega truda pogosto soočajo z neuspehom, obstaja večja 
nevarnost pojava čustvenih težav (občutki manjvrednosti, anksioznost, depresivnost 
ipd.), poleg tega pa zaradi nedoseganja zastavljenih ciljev pogosteje kot uspešni 
učenci prihajajo v spore z odraslimi osebami (učitelji in starši). V primeru, da jim 
pomoč ni pravočasno nudena, se vse pogosteje zapletajo v disciplinske probleme, 
imajo vse manj volje za učenje in odpor do šole postaja vse večji. Možne so 
neugodne posledice za njihov psihosocialni razvoj. Poleg tega osnovnošolski 
neuspeh ovira možnosti nadaljnjega šolanja in zaposlitve (Mikuš Kos, 1985). 

Pedagoški delavci si moramo prizadevati, da bi bilo negativnih razpletov čim manj, 
ter se truditi v smeri zgodnjega prepoznavanja in obravnave učencev z učnimi 
težavami.  

2.3. OBLIKE POMOČI UČENCEM Z UČNIMI TEŽAVAMI 

Učenci z učnimi težavami so zaradi svoje raznolikosti v redni osnovni šoli deležni 
različnih oblik učne pomoči. Pri oblikovanju načrta pomoči je potrebno upoštevati 
načelo celostnega pristopa. Samo usmerjanje na premagovanje primanjkljajev 
namreč ni dovolj, da bi dosegli želene rezultate. Seveda moramo upoštevati 
učenčeve ovire, motnje, primanjkljaje, a hkrati moramo biti pozorni tudi na učenčeva 
močna področja, perspektivo moči (kako pri učencu doseči občutek, da zmore in 
je kompetenten) in podporo, ki jo lahko nudi okolje (Magajna idr., 2008). 

V Konceptu dela (Magajna idr., 2008) je za učence z učnimi težavami, ki obiskujejo 
osnovno šolo, predlagan 5-stopenjski model učne pomoči, od manj intenzivnih 
oblik za učence z blažjimi oblikami učnih težav (1. stopnja) do najintenzivnejših oblik 
pomoči za učence s PPPU (5. stopnja).  

1. stopnja: pomoč učitelja pri pouku, dopolnilnem pouku ter v okviru 
podaljšanega bivanja in varstva 

Učitelj navadno prvi odkrije prisotnost učnih težav pri učencu. Opazi namreč, da 
posameznik kljub trudu in pomoči, ki jo dobi v domačem okolju, dosega bistveno nižje 
rezultate kot njegovi sošolci (Magajna idr., 2008). Za najlažje oblike učnih težav je 
ustrezna pomoč že dobra poučevalna praksa (multisenzorno poučevanje, 
razdeljevanje kompleksnih nalog na krajše enote, prilagajanje navodil, prijazno 
opozarjanje na napake, organizacija vrstniške pomoči ipd.) (Kavkler, Clement 
Morrison, Košak Babuder, Pulec Lah in Viola, 2008). Učenci, ki imajo zmerne učne 
težave, pa že potrebujejo nekoliko več prilagoditev in večjo količino pomoči. Učitelj 
mora zanje v okviru rednega poučevanja še bolj individualizirati in diferencirati 
zahteve, naloge, pripomočke ipd. Učitelj (razredni ali predmetni) učencu pomaga v 
času rednega pouka v razredu in pri dopolnilnem pouku. Učencu z učnimi težavami 
lahko pomaga tudi učitelj v podaljšanem bivanju ali varstvu. Učitelj na tej stopnji 
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začne z vodenjem dokumentacije o nudeni pomoči in podpori učencu. Vanjo zapiše 
identificirane primanjkljaje in močna področja učenca, oblike pomoči, ki so bile 
učencu nudene, ter napredek (Magajna idr., 2008). 

2. stopnja: pomoč šolske svetovalne službe (psiholog, socialni pedagog, 
pedagog, specialni in rehabilitacijski pedagog) 

Na tej stopnji strokovni delavec s svojimi znanji, bolj specializiranimi kot jih ima 
učitelj, dopolni in poglobi odkrivanje ovir pri učencu in v okolju, bolj se usmeri tudi na 
raziskovanje učenčevih močnih področij. Pomembno je, da v proces iskanja rešitev 
vključi učitelja, učenca in njegove starše. Na tej stopnji je naloga strokovnega 
delavca spodbujanje in svetovanje. Učitelju svetuje glede prilagoditev, ki naj jih izvaja 
v razredu, učencu glede učenja učenja, staršem pa glede pomoči, ki naj mu jo nudijo 
doma. Na tej stopnji se izoblikuje individualni projekt pomoči, ki vključuje: 
učiteljevo pisno mnenje, dodatne diagnostične ugotovitve, pisno soglasje staršev 
glede vodenja osebne mape učenca, oceno učinkovitosti pomoči svetovalnega 
delavca in evalvacijo napredka s predlogom obravnave učenca z učnimi težavami 
(Magajna idr., 2008). Na tej stopnji je učencu potrebno obrazložiti, kakšni so cilji in 
namen učne pomoči, kako dolgo in s katerimi metodami se bo pomoč izvajala ter 
kakšni so mogoči rezultati učne pomoči (Kavkler idr., 2008). 

3. stopnja: dodatna individualna in skupinska pomoč 

V primeru, da učenec kljub ustrezno nudeni pomoči ne napreduje, svetovalni delavec 
pripravi sklepno evalvacijsko oceno druge stopnje, s pomočjo katere se utemelji 
potrebo po dodatni individualni in skupinski pomoči, ki se praviloma izvaja eno uro 
tedensko (Magajna idr., 2008). Skupinska pomoč se je v praksi pokazala za 
učinkovitejšo, saj omogoča sodelovalne oblike učenja. Individualna oblika pomoči, ki 
je v slovenskem prostoru sicer pogostejša, pa naj bi se uporabljala le za bolj 
specifično usmerjene treninge. Na tej stopnji se v razredu uvedejo tudi ustrezne 
zmerne prilagoditve, npr. dodatna razlaga z dodatnimi ponazoritvami, do 20 minut 
več časa za reševanje nalog, uporaba računalnika ali računala ipd. (Kavkler idr., 
2008). Delo z učencem se tudi na tej stopnji dokumentira in vrednoti (Magajna idr., 
2008). 

4. stopnja: mnenje in pomoč zunanje strokovne ustanove 

Če tudi po ustrezno izvedenem tretjem koraku pri učencu ni zaznati opaznega 
napredka, se vključi zunanjo strokovno ustanovo, npr. svetovalni center, 
zdravstveno mentalno-higiensko službo, posvetovalnico. V zunanji ustanovi je 
namreč tim strokovnjakov z različnih področij, ki lahko naredijo bolj poglobljeno in 
kakovostnejšo diagnostično oceno učenčevih težav in močnih področij. V primeru, 
da zunanja strokovna ustanova presodi, da šola še ni izkoristila vseh možnih virov 
pomoči, šoli nudi dodatna priporočila za delo z učencem in se po potrebi v nudenje 
pomoči vključi še sama. Tudi na tej stopnji je potrebno izvedeno pomoč in podporo 
skrbno dokumentirati in evalvirati (Magajna idr., 2008). Za učence, ki imajo splošne 
učne težave, je pomoč na prvih štirih stopnjah dovolj učinkovita, da ne potrebujejo 
dodatnega usmerjanja (Kavkler idr., 2008). 
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5. stopnja: usmeritev v program prilagojenega izvajanja z dodatno 
strokovno pomočjo 

Če je mnenje strokovnega tima, da so učenčeve težave še vedno izrazite in ostajajo, 
ter da učenec potrebuje bolj specifično pomoč, bo le ta svetoval otrokovim staršem, 
da začnejo postopek usmerjanja. Učenci, pri katerih je ugotovljeno, da imajo 
PPPU, so usmerjeni v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 
pomočjo. S tem pridobijo možnost bolj specialnih oblik pomoči in prilagoditev v 
okviru rednega vzgojno-izobraževalnega dela. Dodatno strokovno pomoč lahko 
izvaja specialno-rehabilitacijski pedagog, pa tudi drugi strokovni delavci, ki 
izpolnjujejo pogoje, npr. psihologi, pedagogi, socialni delavci, socialni pedagogi ter 
predmetni učitelji, ki so usposobljeni tudi za delo z učenci s posebnimi potrebami 
(Magajna idr., 2008). Pravilnik o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke s 
posebnimi potrebami (2013) navaja, da se obseg, oblika pomoči ter izvajalec 
dodatne strokovne pomoči določijo z odločbo o usmeritvi. 
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3. KONCEPT INKLUZIJE IN INDIVIDUALIZIRAN PROGRAM KOT 

MOŽNOST URESNIČEVANJA SAMOZAGOVORNIŠTVA ZA 

UČENCE S PPPU 

3.1. INKLUZIJA 

3.1.1. Opredelitev pojma inkluzije 

Socialno okolje nam postavlja kriterije sprejemljivosti. Družba določa, kaj mora 
posameznik v določenem življenjskem obdobju dosegati. Določa tudi, kateri vzorci 
vedenja, čustvovanja in socialnega obnašanja so še sprejemljivi in kateri ne. V 
slovenskem prostoru imamo devetletno osnovno šolo, ki učencem podaja določene 
zahteve o vedenju in učenju (delovnih zmogljivostih). Teh zahtev pa mnogo učencev 
ne zmore izpolnjevati. Uspešnost v osnovni šoli predstavlja osnovo za možnosti 
nadaljnjega izobraževanja ter vpliva na kakovost življenja v odrasli dobi. Posledično 
bi si morali prizadevati, da vsak učenec dobi priložnost, da svoje potenciale razvije do 
največje možne mere (Mikuš Kos, 2014). Inkluzija danes velja za eno največjih 
sprememb v šolstvu v zadnjih desetletjih (Opara, 2015). Pomeni spremembo šolske 
politike in prakse, saj odpravlja izključevanje učencev, posebno še tistih s posebnimi 
potrebami. Inkluzija je proces, ki ga ni lahko uvesti niti ga ne moremo uvesti na silo, a 
je hkrati tudi koncept, ki je nujno potreben in se je v praksi izkazal kot najbolj 
učinkovit pri razvijanju potencialov učencev s PPPU. Je tudi koncept, ki ga 
predpisujejo različni mednarodni dokumenti in kot tak obvezujoč. Inkluzija pa ni dobra 
le za učence s posebnimi potrebami, na katere ob omembi te besede najprej 
pomislimo, ampak za vse učence (Kavkler idr., 2008). Gre za družbeni sistem, v 
katerem se do največje možne mere razvijejo zmožnosti vseh članov družbe. Vrstniki 
se od učencev s posebnimi potrebami učijo spoštovati različnost, učijo se strpnosti 
ter nudenja pomoči (Viola, 2006, v Kavkler, 2010).  

Po definiciji, ki so jo sprejeli leta 2008 na Mednarodni konferenci v Ženevi, je inkluzija 
v edukaciji opredeljena kot »[…] proces, katerega cilj je ponuditi kvalitetno edukacijo 
za vse, ob upoštevanju različnosti in različnih potreb in zmožnosti, različnih 
karakteristik ter učnih pričakovanj udeležencev in ob odpravljanju vseh oblik 
diskriminacije.« (Opara, 2015, str. 13) 

Pojem inkluzije torej pomeni, da so vsi učenci vključeni v vzgojo in izobraževanje. 
Naloga šole pa je, da se ustrezno prilagodi vsakemu posameznemu učencu. Truditi 
se je potrebno za odstranjevanje morebitnih ovir, ki omejujejo optimalni uspeh 
učenca (Opara, 2015). Ovire lahko odkrijemo, če izvedemo poglobljeno diagnostično 
obravnavo učenca. Učenec nam lahko pri tem pomaga, saj sam najbolje ve, kaj ga 
ovira. Prilagajanje učencu pomeni, da je vsak naslednji korak izveden šele, ko se 
učenec čuti pripravljenega zanj. Doseganje povprečnih dosežkov tako ni več pogoj, 
ki bi ga moral posameznik izpolniti, da bi se smel vključiti v šolsko in širše socialno 
okolje (Kavkler idr., 2008). Gre za proces, ki ni nikoli popolnoma zaključen. Ves čas 
si je namreč potrebno prizadevati za iskanje boljših poti vključevanja (Opara, 2015). 
Za uvedbo inkluzije čas nikoli ni bil in ne bo idealen, vendar pa vsako obdobje ponuja 
priložnost za izboljšave (Kavkler idr., 2008). Da je inkluzija uspešno izvedena, lahko 
trdimo šele takrat, ko predstavlja pozitivno izkušnjo tako učencem s posebnimi 
potrebami kot tudi njihovim sošolcem. Če vključenost učencev s posebnimi potrebami 
v razred moti ostale učence, je to dokaz, da inkluzija ni učinkovita. Takrat moramo biti 
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odprti za spremembe in začeti iskati nove poti, ki bodo predstavljale učinkovitejše 
soočanje z nastalimi ovirami (Morrison Clement, 2014).  

3.1.2. Dejavniki inkluzije 

V Evropski uniji opredeljuje inkluzijo pet dejavnikov. Prvi dejavnik je premik iz 
usmerjenosti k deficitu (težavi), k identificiranju učenčevih močnih področij in njegovih 
vzgojno-izobraževalnih potreb. Drugi dejavnik predstavlja spreminjanje zakonodaje in 
načina financiranja šol, ki je vse bolj usmerjeno v vključujoče izobraževanje. Tretji 
dejavnik predstavlja razvoj kontinuuma oblik izobraževanja otrok s posebnimi 
potrebami, npr. prehajanje učencev z motnjo v duševnem razvoju v redne oddelke za 
del časa pouka. Četrti dejavnik je spreminjanje organiziranosti in narave specialnih 
šol, ki poleg izvajanja prilagojenih programov za učence s posebnimi potrebami 
prevzemajo tudi naloge strokovnih centrov, ki bodo nudili podporo za ustrezno 
izvajanje inkluzivne prakse. Peti dejavnik pa je pravica staršev, da izberejo ustanovo, 
v kateri se bo njihov otrok izobraževal (Kavkler idr., 2008). 

Mitchell (2015) navaja, da je inkluzija multidimenzionalen koncept ter opredeli 
deset dejavnikov, ki nam lahko služijo tudi kot kriterij za evalvacijo ustreznosti 
izvajanja inkluzivnega izobraževanja. Kot prvi dejavnik navaja inkluzivno naravnanost 
oz. vizijo. Ta predstavlja osnovo za razvoj nadaljnjih komponent inkluzije. Drugi 
dejavnik je okolje, ki predvideva, da so vsi učenci vključeni v razrede, ki so primerni 
njihovi starosti ter da se lahko šolajo v domačem okolju. Čeprav je enotna lokacija 
pomemben dejavnik, pa ni dovolj, če vključevanje dojemamo le na tej ravni. Da bi se 
lahko učenci z in brez posebnih potreb šolali v skupnih razredih, bi bilo potrebno 
uvesti kar nekaj prilagoditev, ki bi vsem učencem omogočile doseganje optimalnih 
rezultatov. Najprej bi morali zasnovati enoten kurikul, ki bi mu lahko sledili vsi 
učenci. Posebne potrebe se namreč ustvarijo, ko so zahteve kurikula narejene tako, 
da jih ne morejo uresničevati vsi učenci. Potrebno bi bilo uvesti poučevanje, ki bi bilo 
prilagojeno starosti učencev, hkrati pa bi se prilagajalo različnim razvojnim stopnjam, 
na katerih se nahajajo (Mitchell, 2015). Inkluzivno poučevanje predvideva, da se kot 
izhodišče za načrtovanje poučevanja uporabi pregled predznanja učencev. 
Posledično se tudi dosežki učencev pojmujejo širše, ne le kot ozko merjenje 
doseganja želenih rezultatov, ampak kot merjenje napredka, ki ga je učenec dosegel 
glede na svoje izhodiščno stanje (Kavkler, 2008). Tako smo že pri četrtem dejavniku, 
ki predvideva alternativno ocenjevanje znanja. Le to lahko izvedemo na dva 
različna načina. Prvi, ki je pogosteje v veljavi, predvideva različne prilagoditve, npr. 
podaljšan čas pisanja preizkusa, ustno ocenjevanje namesto pisnega, povečan tisk 
ipd. Drugi način pa je primeren za manjšo skupino učencev, ki kljub prilagoditvam ne 
bi zmogli sodelovati v običajnih načinih ocenjevanja. Zanje uporabimo metodo 
opazovanja ali metodo ocenjevanja izdelkov. Pri tem ne smemo pozabiti, da mora biti 
ocenjevanje veljavno, objektivno ter zanesljivo. To lahko dosežemo tako, da sledimo 
jasno določenim kriterijem in postopkom. Fleksibilno naravnan pa mora biti tudi sam 
proces poučevanja. Pomembno je, da se usvaja ključne veščine in koncepte, ki 
bodo učencem v pomoč pri navajanju na samostojnejše življenje. Če želimo doseči 
kar najbolj optimalne rezultate, moramo slediti dobri poučevalni praksi. Ni ustrezno, 
če na frontalen način zgolj monotono podajamo informacije, za katere pričakujemo, 
da si jih bodo učenci zapomnili. Pomembno je, da vsebine predstavimo na čim bolj 
raznolike načine ter jih povežemo s predznanjem in z osebnimi izkušnjami učencev. 
Navodila morajo biti podana po korakih, naloge pa naj se razlikujejo po težavnosti, 
kompleksnosti, načinu predstavitve in po obliki. Učenci naj bodo aktivno vključeni, 
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spodbujati je potrebno medsebojno sodelovanje in podporo (prek medvrstniške 
pomoči, sodelovalnega učenja, treningov socialnih veščin). Na dosežke učencev pa v 
veliki meri vpliva tudi razredna klima. Le to sestavljajo dobri medsebojni odnosi, 
organizirana struktura, ki učencem zagotavlja, da se počutijo varne, saj vedno vedo, 
kaj se od njih pričakuje, ter možnosti za osebni razvoj učencev. Pomembni sta tako 
socialna kot tudi emocionalna sprejetost ter spoštovanje pravic. Naslednji 
dejavnik, ki mora biti uresničen, če želimo, da je šola inkluzivna, je dostopnost. Gre 
za zelo širok pojem, ki zajema tudi prej omenjeno dostopnost kurikula ter možnost, 
da tudi najbolj depriviligirani učenci dosežejo optimalne rezultate. Omeniti pa je 
potrebno tudi arhitektonsko dostopnost. To pomeni, da so vsi prostori na šoli 
dostopni vsem učencem ne glede na njihove posebne potrebe. Šola mora imeti 
dovolj široke hodnike, da se je skoznje možno peljati tudi z invalidskim vozičkom, 
prilagojena stranišča, dvigala, klančine itd. Poleg tega morajo biti prostori dovolj 
veliki, da učenci v njih niso natrpani. Za optimalno učenje pa je potrebno zagotoviti 
tudi dovolj svetlobe in dostop svežega zraka. Da bi se vse to lahko zagotovilo, 
vključno z ustreznimi pripomočki ter primerno usposobljenim osebjem, pa so nujni 
finančni viri, ki jih je potrebno izrabljati kar najbolj ekonomično. Ker pa je inkluzija 
koncept, ki je izvedbeno zelo zahteven, je nujno tudi, da zaposleni sodelujejo med 
seboj. Timsko sodelovanje je nujna kompetenca vsakega, ki želi biti zaposlen v 
inkluzivni šoli. Uspešnega timskega dela pa ni brez jasno definiranih ciljev, jasno 
začrtanih odgovornosti, ki jih ima vsak član tima. Potrebno je razvijati veščine 
konstruktivnega reševanja problemov, saj v nasprotnem primeru tim porabi več časa 
za reševanje medsebojnih stisk in dilem kot za delo v dobro učencev. Osnova 
dobrega timskega dela je medsebojno zaupanje in spoštovanje vseh članov tima. 
Pomembno vlogo v celotnem procesu pa ima tudi vodstvo. Le to mora spodbujati 
okolje, v katerem je cenjena različnost mnenj, perspektiv in idej. Vodstvo je 
odgovorno za razvoj stališč, vedenjskih norm ter pravil, zato se mora truditi, da bodo 
ta naravnana v dobrobit vseh. Vodstvo mora biti občutljivo za socialne stiske. 
Postavljati mora visoke standarde, ki so hkrati osnovani v okviru realnih zmožnosti 
(Mitchell, 2015).  

M. Košak Babuder (2006), izhajajoč iz ekološke perspektive, inkluzijo predstavi skozi 
sistem inkluzivne šole, ki ga sestavljajo štirje podsistemi. Prvi podsistem je učenec 
sam. Učenec namreč deluje na okolje in obratno, tudi okolje deluje na učenca. Učni 
uspeh vpliva na učenčevo samopodobo. Dobri učni rezultati mu omogočajo, da 
pridobi želeno izobrazbo, se vključi v širše socialno okolje in pridobi ustrezno 
zaposlitev. Na uspeh vpliva učenec sam s količino vloženega truda ter sposobnostmi. 
Na učenčev uspeh pa vpliva tudi okolje. Avtorica posebej poudarja učenje raznolikih 
strategij, ki učencu pomagajo, da zmanjša vpliv primanjkljajev. Drugi podsistem je 
razred, ki ga vodi učitelj. Pomembno je, da učitelj izvaja dobro poučevalno prakso, 
omogoča učencem aktivno sodelovanje pri pouku, spodbuja sodelovalno učenje, 
delo po skupinah ter razvijanje višjih taksonomskih ravni mišljenja. Tretji, še nekoliko 
širši podsistem, je šola. Pomembno je, da se na šoli spodbuja timsko delo, da je 
organizacija ustrezna, da se šola povezuje tudi s širšim okoljem, da se v njej prilagodi 
opremo in pripomočke ter da se šola neprenehoma zavzema za izboljševanje 
učinkovitosti. Četrti podsistem pa je širše okolje. Bistvenega pomena je, da 
pedagoški delavci sodelujejo tudi s strokovnjaki zunanjih ustanov, npr. s strokovnjaki 
s centrov za socialno delo, svetovalnih centrov in ambulant, pa tudi s prostovoljci. 
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3.2. INDIVIDUALIZIRANI PROGRAM 

3.2.1. Opredelitev IP-ja, cilji, namen 

Individualiziran program je proces prilagajanja vzgojno-izobraževalnega 
programa učenčevim posebnim potrebam. Gre za sredstvo, ki zagotavlja 
uresničevanje načela inkluzije, natančneje didaktičnih načel individualizacije in 
diferenciacije (Opara, 2015). Njegov osnovni namen je ustreznejša vzgoja in 
izobraževanje učencev s posebnimi potrebami (kamor spadajo tudi učenci s PPPU) 
(Galeša, 1995). Gre za proces, ki omogoča več direktnega načrtovanja dela in bolj 
objektivno ocenjevanje učenčevih dosežkov. Če povzamemo, gre za proces, ki vsem 
učencem v razredu, tudi tistim s PPPU, omogoča enake možnosti za doseganje 
zastavljenih ciljev (Pulec Lah, 2002). 

IP pa ni zgolj proces, ampak tudi dokument, ki opredeljuje posebnosti dela z učenci s 
posebnimi potrebami. Predstavlja nekakšen vodnik po pravicah učenca, za katerega 
je IP zapisan. Učencu namreč zagotavlja uresničevanje prilagoditev (npr. prilagojen 
tempo dela, uporabo dodatnih pripomočkov itd.) in mu omogoča, da dobi strokovno 
pomoč, ki jo potrebuje za namen premagovanja primanjkljajev (logopedsko, 
specialno-pedagoško obravnavo itd.) (Pulec Lah, 2005). 

Pri izdelavi IP-ja je potrebno upoštevati uravnoteženost učencev in programov, pri 
čemer moramo izhajati iz načela, da so učenci vedno pomembnejši od programov 
(Galeša, 1995). IP predstavlja osnovno vodilo učiteljem, vzgojiteljem ter staršem 
v procesu prilagajanja posebnim potrebam določenega učenca (Krek in Metljak, 
2011). Gre za dokument, ki opredeljuje vsa področja učenčevih posebnih potreb, 
navaja potrebne prilagoditve ter določa pomoč, ki bo nudena s strani različnih 
strokovnjakov in institucij (Rodger, 1995, v Končar, 2003). V formalnem smislu gre za 
dokument, ki nastane po tem, ko je bila za določenega učenca izdana odločba o 
usmerjanju (Licardo, 2014). Dokument opredeljuje posebnosti dela z učenci s 
posebnimi potrebami. Predstavlja nekakšen vodnik po pravicah, ki jih je potrebno 
zagotavljati učencu, za katerega je IP zapisan (Pulec Lah, 2005). Za pripravo IP-ja 
ima tim določen 30-dnevni rok (Končar, 2003). 

IP temelji na načelu individualizacije. Potrebe posameznega učenca so v osnovi 
definirane z učenčevo kronološko starostjo. Glede na njegovo kronološko starost 
namreč učenca umestimo v določen razred, za vsak posamezen razred pa je zapisan 
učni načrt, ki predvideva doseganje določenih ciljev. Ob tem pa je, če želimo 
uresničevati individualizacijo, potrebno zagotavljati uresničevanje individualnih potreb 
učenca, torej slediti njegovim močnim ter šibkim področjem in interesom. Specialno-
pedagoški stroki mnogi avtorji očitajo, da se je v preteklosti (v določeni meri tudi 
danes) pretirano posvečala kategorijam težav (disleksija, diskalkulija ipd.), premalo 
pa se osredotoča na vsakega učenca kot posameznika (Goodman in Bond, 1993). 
Vse vrste učnih težav se namreč razporejajo na kontinuumu in je zato zgolj prek 
diagnostične oznake nemogoče predvidevati, kakšno je dejansko funkcioniranje 
učenca (Košir idr., 2008). Individualizacija pomeni, da učencev ne delimo le na bolj 
ali manj učno uspešne, ampak se zavedamo, da različno hitro napredujejo na 
različnih področjih. En učenec bo morda hitro napredoval na področju matematike, 
medtem ko bo drugi uspešen na področju medosebnih odnosov. Poleg tega mora 
učitelj znati prepoznati, kateri so tisti cilji, ki so za učenčev nadaljnji razvoj 
najpomembnejši. V procesu individualizacije je pomembna izdelava hierarhije 
prioritet. Pri učencu, pri katerem poleg PPPU prepoznavamo tudi izrazite čustveno-
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vedenjske težave, npr. pojav anksioznosti (takih učencev v šolskem okolju ni malo), 
je potrebno doseganje učnih ciljev začasno postaviti na stran. Šele ko bomo uspeli 
pomiriti učenčeve strahove, prepoznati in biti empatični do njegovih stisk, ga bomo 
lahko uspešno motivirali za šolsko delo (Goodman in Bond, 1993). Galeša (1995) 
individualizacijo opredeljuje kot proces, ki se dogaja z namenom, da bi različne 
sestavine vzgoje in izobraževanja prilagodili intraindividualnim razlikam učencev.  

Za učenca s posebnimi potrebami je IP enako pomemben kot učni načrt (Krek in 
Metljak, 2011). V Sloveniji je bil prvič z zakonom uveden leta 1996 v Zakonu o 
osnovni šoli (Opara, 2015). V prilagojenih programih izobraževanja, ki učencem s 
posebnimi potrebami omogočajo, da pridobijo enakovreden izobrazbeni standard, se 
sme prilagoditi: predmetnik, organizacija, način preverjanja in ocenjevanja znanja, 
način eksternega preverjanja znanja, napredovanje in časovna razporeditev pouka 
(ZUOPP, 2011). 

Napačno je prepričanje, da IP za učenca s PPPU pomeni lažje doseganje rezultatov. 
IP omogoča izenačitev z učenci, ki nimajo PPPU. V IP-ju so namreč zapisane 
prilagoditve. Prilagoditve so tiste spremembe, ki učencu pomagajo kompenzirati 
PPPU. Če učenec npr. s težavo piše, mu dovolimo, da se izrazi ustno (Hart in Brehm, 
2013). IP predstavlja orodje, ki strokovnim delavcem pomaga pri vodenju učenca s 
posebnimi potrebami (Končar, 2003). Galeša (1995) v svojem zapisu poudarja, da 
učencev ne bi smeli etiketirati zgolj glede na motnje, ki jih imajo, saj je vsak učenec 
drugačen. Nujno je, da vsakega učenca obravnavamo kot posameznika, ki ima svoja 
močna področja, interese, pa tudi področja, ki mu ne gredo najbolje. Na podlagi 
spoznanj o učencu si nato glede njegovega učenja in dela zastavimo pričakovanja in 
prilagoditve. Pričakovanja, ki se razlikujejo od zahtev v programu, v katerega je 
učenec vključen za obdobje enega leta, moramo zapisati v IP (Končar, 2003). 

IP nastaja s pomočjo prispevkov tima strokovnjakov, ki lahko podajo svoje znanje o 
učencu, kurikulu, dosegljivosti virov in prilagoditvah glede na posebne potrebe. Vsak 
član tima s svojimi kompetencami prispeva k oblikovanju učinkovitega IP-ja (Končar, 
2003). IP mora biti usmerjen na osebo. To pomeni, da učenca in njegove starše 
aktivno vključujemo v načrtovanje IP-ja. Vprašamo jih, kaj bi si želeli za prihodnost, 
nato pa poskušamo tudi v praksi doseči uresničitev zadanih ciljev (Clark, 2000). V 
slovenskem prostoru bi bilo potrebno povečati povezanost IP-ja s samim pedagoškim 
procesom. To bomo dosegli s pomočjo boljšega timskega sodelovanja med učitelji, 
starši in učenci, ter s ciljnim usmerjanjem na tista področja, ki bodo učencu 
omogočala napredek (Licardo, 2015). 

Cilji, ki jih dosegamo s pomočjo IP-ja, so: optimalni razvoj učencev s posebnimi 
potrebami, omogočanje boljše komunikacije med različnimi ljudmi, ki delajo z 
otrokom (razredni/predmetni učitelj, specialno-rehabilitacijski pedagog, starš, 
psiholog itd.) in poenotenje njihovega dela (vsi sledijo istim ciljem s pomočjo različnih 
metod, vsebin in pripomočkov), večja odgovornost udeleženih v procesu do 
korektnega izvajanja ciljev (prek sprotne evalvacije in na podlagi te tudi sprotnega 
spreminjanja IP-ja, v kolikor je to potrebno), večji delež direktnega načrtovanja dela 
(načrtujejo osebe, ki so v stalnem stiku z učencem, manj pa različne komisije, ki 
otroka ne poznajo), bolj opredeljena metodika dela (lažje oblikovanje 
individualizacije in diferenciacije), prilagajanje programa učenčevim zmogljivostim, 
kar pripomore k zmanjšanju pridruževanja sekundarno pogojenih težav 
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(čustveno-vedenjskih), tako proces poučevanja učenca postane bolj racionalen, 
intenziven in ustvarjalen (Galeša, 1995).  

3.2.2. Vsebina IP-ja 

Glede vsebine IP-ja imajo različni strokovnjaki različna priporočila. V slovenskem 
prostoru pa je pri sestavi IP-ja nujno upoštevati vse dele, ki jih vključuje Zakon o 
usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi 
potrebami opredeljuje naslednje elemente IP-ja: cilje in oblike dela na 
posameznih vzgojno-izobraževalnih področjih, strategije vključevanja otroka s 
posebnimi potrebami v skupino, potrebne prilagoditve (pri preverjanju in ocenjevanju 
znanja, doseganju standardov in napredovanju), uporabo prilagojene in pomožne 
izobraževalne tehnologije, izvajanje fizične pomoči, izvajanje tolmačenja v 
slovenskem znakovnem jeziku, prehajanje med programi ter potrebne prilagoditve pri 
organizaciji, časovno razporeditev pouka, veščine za čim večjo samostojnost v 
življenju (prilagoditvene spretnosti) in načrt vključitve v zaposlitev (ZUOPP, 2011).  

IP naj bi po mnenju B. Jurišić (2006) vseboval: učenčevo trenutno raven dosežkov, 
vključno z opisi vsega, kar učenca ovira pri doseganju ciljev, letne cilje, ki so zapisani 
na merljiv način, skupaj s predvidenimi koraki za njihovo doseganje in načinom 
merjenja doseganja ciljev, zapis dodatnih dejavnosti, v katere bo učenec vključen 
(npr. z logopedom, s fizioterapevtom, z delovnim terapevtom), zapis aktivnosti, v 
katerih otrok predvidoma ne bo sodeloval z vrstniki (npr. zaradi dolgotrajne bolezni), 
zapis prilagoditev pri poučevanju, preverjanju in ocenjevanju ter način, kako bomo 
starše obvestili o napredku njihovega otroka.  

Vsebina IP-ja naj bi obsegala naslednje osnovne elemente: 

1. Zapis članov strokovnega tima, ki sodeluje pri pripravi učenčevega IP-ja. 
2. Datum, kdaj je bil določen IP oblikovan, ter obdobje, za katerega se 

sprejema. Največkrat se IP sprejema za obdobje enega leta. 
3. Zapis trenutne ravni funkcioniranja učenca (globalna ocena), ki vsebuje 

zapis učenčevih močnih področij, težav ter posebnih potreb. 
4. Merljive cilje, s katerimi določimo, kaj naj bi učenec dosegel v predvidenem 

obdobju. 
5. V IP-ju se določi izvedbeni načrt za doseganje ciljev: metode dela, izvajalce, 

potrebne prilagoditve, pripomočke. 
6. Organizacijski načrt izvajanja dodatne strokovne pomoči: kdo jo bo izvajal, 

kako pogosto, kje. 
7. Zapis posebnosti, npr. druge oblike pomoči: logopedska obravnava, 

fizioterapija. 
8. Predviden način in datum evalvacije. 
9. Predvidi in zapiše se način, s katerim bodo starši obveščeni o napredku 

učenca, ter način vključevanja učenca in staršev v proces uresničevanja IP-ja 
(Pulec Lah, 2005). 

Kljub priporočilom pa ni natančnih navodil, kako naj šole sestavijo IP in kaj natančno 
mora obsegati. Posledično vsaka šola IP izvaja po svoje (Krek in Metljak, 2011). 
Kakovost izvedbe IP-ja se tako od šole do šole lahko močno razlikuje. Ponekod IP-je 
izvajajo zgolj na formalistični ravni z namenom, da bi zadostili zakonskim zahtevam. 
Tak način je praviloma neučinkovit (Licardo, 2015). V evalvaciji dodatne strokovne 
pomoči (v nadaljevanju DSP), ki jo je leta 2016 izvedlo Ministrstvo za šolstvo, so si 
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bili strokovnjaki enotni, da bi za pisanje IP-jev potrebovali enoten obrazec, ki bi veljal 
za ves slovenski prostor. Strinjali pa so se tudi, da je že pri samem nastajanju, pa 
tudi pri evalvaciji IP-ja, preveč dela z dokumentacijo (Vršnik Perše idr., 2016). 

Po drugi strani pa se nekatere šole zelo potrudijo in v IP-je vnesejo osebno noto. V 
proces aktivno vključijo učence, upoštevajo njihova mnenja in jih učijo vseživljenjsko 
uporabnih spretnosti (kamor spadajo tudi spretnosti samozagovorništva) (Licardo, 
2015). Če želimo narediti ustrezen IP, je potrebno skrbno načrtovanje in 
dokumentiranje (Vovk Ornik, 2016). Četudi naredimo odličen IP, nam to še ni 
zagotovilo, da bo tudi izobraževanje potekalo odlično in bo učenec optimalno razvil 
vse svoje potenciale. Vsekakor pa ne moremo zanikati, da IP predstavlja enega 
izmed odločilnih korakov na poti k uspehu (Licardo, 2015).  

3.2.3. Proces oblikovanja IP-ja  

Galeša (1995) je proces oblikovanja IP-ja metodično razdelil na 4 faze, ki pa v 
praksi niso tako natančno razmejene, saj sovplivajo druga na drugo. Če se zgodi 
sprememba v eni fazi, le ta vpliva na vse ostale. Te faze so: 1. spoznavanje in 
ocenjevanje učenca ter njegovega okolja, 2. načrtovanje, 3. izvajanje in 4. evalvacija. 
Vse štiri faze so posebej razvidne, ko za posameznega učenca IP oblikujemo prvič. 
Potem, ko je IP že uveljavljen, se faza evalvacije in faza ocenjevanja učenca ter 
njegovega okolja skoraj popolnoma prekrijeta. Ovrednotenje bolj in manj uspešnih 
strategij dela ter pregled doseženih ciljev nam namreč že predstavlja izhodiščno 
točko za postavljanje novih ciljev (Pulec Lah, 2002). 

V prvi fazi moramo učenca dodobra spoznati. Osnovni namen te faze je, da bi znali 
učencu pravočasno pomagati ter pomoč izvesti na način, ki bo za učenca najbolj 
optimalen (Galeša, 1995). Pri zbiranju podatkov pa moramo spoštovati učenčevo 
zasebnost. Smemo zbirati le tiste podatke, ki nam bodo v pomoč pri načrtovanju 
nadaljnjega vzgojno-izobraževalnega programa (Pulec Lah, 2002). Najprej je 
potrebno pregledati učenčevo dokumentacijo, kaj o učencu že vemo, ter ugotoviti, 
kakšne vrste pomoči so bile do sedaj že nudene. V pomoč so nam razgovori z učitelji 
in starši. Učenčevo funkcioniranje lahko spoznavamo tudi prek analize njegovih 
izdelkov, zvezkov ter prek načrtnega opazovanja. Pomembno je, da učenca 
opazujemo tako v različnih učnih situacijah kot tudi med odmori. Ocenjevanje 
otrokovega funkcioniranja pa dopolnimo tudi s pomočjo formalnih preizkusov, npr. 
vprašalnikov, testov, ocenjevalnih lestvic (Končar, 2003). Poleg učenčevega 
funkcioniranja pa moramo preučiti tudi dejavnike, ki so prisotni v učenčevem 
domačem ter učnem okolju. Veliko težav namreč izzveni, ko odstranimo ali 
spremenimo moteče okoljske dejavnike (npr. način poučevanja). Na podlagi vseh 
prej naštetih spoznanj izdelamo globalno oceno otrokovega funkcioniranja, ki nam 
služi kot temelj za vse nadaljnje faze (Galeša, 1995). V Sloveniji naj bi 32,3 % IP-jev 
imelo presplošno trenutno oceno, iz katere ni mogoče narediti smiselnih operativnih 
ciljev za določenega učenca. 5,6 % IP-jev pa ocene funkcioniranja sploh ne vključuje 
(Vršnik Perše idr., 2016). 

V fazi načrtovanja tim določi cilje za naslednje šolsko leto ter različne prilagoditve. 
Za IP-je v šoli je posebej pomembna opredelitev prilagoditev pri poučevanju, ki so 
utemeljene na dosežkih učenca ter njegovi ravni prilagojenega vedenja. Prilagoditve 
so izražene v ciljih (Krek in Metljak, 2011). Cilji morajo biti specifično opredeljeni, 
merljivi, dosegljivi, smiselni in časovno določeni (Wehmeyer in Kelchner, 1995). 
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Specifično opredeljeni cilji so tisti, ki se ujemajo z učenčevimi interesi, močnimi in 
šibkimi področji. Merljivi cilji so tisti, pri katerih je natančno opredeljeno, kakšen 
rezultat moramo doseči, da ga bomo pojmovali kot uspeh. Primer merljivega cilja bi 
bil npr. zapis: Učenec bo znal iz prebrane vsebine opredeliti glavne osebe, čas in kraj 
dogajanja, opisati zaplet dogodka. Nasprotno pa bi bil primer nemerljivega cilja npr.: 
Učenec bo izboljšal bralno razumevanje. Dosegljiv cilj pomeni, da je realen ter da ima 
učenec nad doseganjem le tega omogočeno kontrolo. Cilji morajo biti postavljeni 
smiselno, kar pomeni, da se moramo odločiti, razvoj katerih spretnosti bo prišel 
učencu v prihodnosti najbolj prav. Zagotovo je veliko področij, ki bi si jih želeli 
izboljšati, a če si zastavimo preveč ciljev, obstaja velika verjetnost, da ne bomo 
dosegli nobenega, saj bomo prej obupali. Cilji v IP-ju pa morajo biti tudi časovno 
opredeljeni. To pomeni, da si določimo, kdaj se bo izvajanje začelo. S tem 
onemogočimo, da bi izvajanje vsakič prelagali na naslednji dan. Potrebno pa je 
zapisati tudi okviren datum uresničitve cilja (Wehmeyer in Kelchner, 1995). 
Upoštevanje teh priporočil je smiselno le, ko gre za akademske cilje. Težko pa je po 
prej opisani metodi zapisati cilje, ki se nanašajo torej pogosto na čustveno ali 
socialno področje. Če imamo učenca, ki ima velike težave pri ustvarjanju kontakta s 
sošolci, bi bil preveč splošen cilj: »Učenec se bo pogosteje vključeval v socialne 
interakcije s sošolci.« Po drugi strani pa bi bil specifično zapisan cilj lahko preveč 
umetno narejen in premalo življenjski, npr.: »Učenec bo vsak dan navezal stik z vsaj 
3 sošolci in se skupno pogovarjal vsaj eno uro dnevno.« Neakademske cilje je bolj 
smiselno zapisati manj specifično, npr.: »Učenec bo med jutranjo rutino ter med 
razredno uro postavil vsaj eno vprašanje ali povedal mnenje.« Dobra rešitev za 
ocenjevanje napredka na čustveno-vedenjskem in socialnem področju je tudi 
vodenje portfolia, v katerem procesno zbiramo izdelke učenca. Primer dobre prakse 
je tudi videosnemanje učenčevega vedenja na začetku ter na koncu šolskega leta in 
primerjanje posnetkov. Vendar pa je pred uporabo te metode potrebno imeti soglasja 
vseh navzočih. Možnost ocenjevanja napredka je tudi oseben pristop učitelja. To npr. 
dosežemo tako, da učitelj tedensko zapisuje opažanja v zvezi s socialnim vedenjem 
učenca. Za namen zagotavljanja večje objektivnosti lahko na mesečni ravni zaprosi 
sodelavca, naj opazuje istega učenca ter nato zapiše svoja opažanja (Goodman in 
Bond, 1993). 

Sledi izvajanje IP-ja po predhodno predvidenem načrtu. Z IP-jem se za učence s 
PPPU določi izvajanje dodatne strokovne pomoči za: premagovanje primanjkljajev, 
izvajanje svetovalnih storitev ter za izvajanje učne pomoči (ZUOPP, 2011). Za 
učence s PPPU se je kot najbolj učinkovito izkazalo poučevanje s pomočjo 
kombiniranja različnih pristopov. Posebej pomembno je direktno poučevanje, ki 
predvideva razdeljevanje kompleksnih nalog na manjše, jasno opredeljene korake ter 
demonstracijo le teh. Učinkovit koncept dela z učenci s PPPU je tudi strateško 
poučevanje, ki predvideva načrtno poučevanje kognitivnih in metakognitivnih 
strategij za namen lažjega reševanja nalog. Pomembno je, da smo pri delu s PPPU 
dosledni. Učitelj mora učencem snov predstaviti multisenzorno, s poudarkom na 
razumevanju in zapomnitvi osnovnih konceptov. Pri učencih s PPPU je pomembno, 
da spodbujamo notranjo motivacijo in razvoj samoučinkovitosti. Bolj ustrezno kot 
stalno opozarjanje na napake je konstruktivno sprotno podajanje povratnih informacij, 
ki učencem omogočajo, da se razvijajo tudi na področjih, na katerih so sicer šibkejši 
(Košir idr., 2008).  

Zapisi v IP-ju morajo biti kontinuirani, saj je le na ta način možno spremljati učenčev 
napredek ter po potrebi spreminjati cilje in način obravnave (Končar, 2003). IP je 
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potrebno evalvirati vsaj enkrat v posameznem vzgojno-izobraževalnem obdobju 
(ZUOPP, 2011). Evalvacija je zaključna faza procesa soustvarjanja IP-ja. Skozi to 
fazo ugotovimo, ali je učenec cilj dosegel ali ne. V primeru, da ga ni dosegel, 
poiščemo vzroke neuspeha (Galeša, 1995). Evalvacija pa je mogoča le v primeru, da 
smo si zastavili cilje, ki so merljivi (Pulec Lah, 2004).  

Pulec Lah (2004) navaja naslednja priporočila za evalvacijo ciljev:  
Zapišemo si oznake, da vemo, v kolikšni meri je bil cilj dosežen. Lahko naredimo tudi 
lestvico in na njej označimo, kje se učenec nahaja. Npr. D = učenec je cilj dosegel 
tako, kot smo si prvotno zastavili, PN = opaziti je pomemben napredek na področju 
zastavljenega cilja, NN = učenec ni v zadostni meri napredoval pri doseganju cilja, ki 
smo ga zastavili, NiN = učenec ni napredoval pri doseganju zastavljenega cilja, /= 
cilja pri tem učencu sploh nismo skušali doseči. Pri zadnji oznaki je potrebno navesti 
razlog, zakaj cilja nismo skušali doseči kljub temu, da smo si ga zastavili (Pulec Lah, 
2004). 
IP je za vse člane tima, torej za učenca samega, za njegove starše ter za vse 
strokovne delavce, zavezujoč dokument. Potrebno je zavedanje vseh, da je IP 
fleksibilen dokument, ki ga ni le mogoče, ampak nujno potrebno spreminjati v skladu 
z razvojem učenca (Končar, 2003). Raziskava, izvedena v letu 2016, pa je razkrila 
zaskrbljujoče podatke, da priporočilom navkljub redna evalvacija na mnogih šolah še 
vedno ni prisotna. Priporočilom, da je potrebno IP evalvirati vsaj dvakrat letno, sledita 
le dve tretjini šol. 4,9 % šol, ki so bile zajete v raziskavo, evalvacijo izvede zgolj 
vsakih nekaj let. 8,1 % šol, vključenih v raziskavo, pa evalvacije IP-jev ne izvede 
skoraj nikoli (Vršnik Perše idr., 2016). 
Evalvacija je faza, ki sočasno predstavlja sklepni in izhodiščni del oblikovanja IP-ja 
(Pulec Lah, 2002). Ko ob koncu leta naredimo zaključno evalvacijo IP-ja 
(pregledamo, kakšen je napredek) za posameznega učenca, je najbolj smiselno, da 
si postavimo tudi cilje, ki jih želimo doseči v prihodnjem šolskem letu (Vršnik Perše 
idr., 2016). Kljub temu da so se različni avtorji potrudili oblikovati smernice, pa IP kot 
dokument lahko oblikujemo na več različnih načinov. V samem bistvu pa niti ni 
pomembna oblika (čeprav je dobro načrtovanje ključ do uspešne izvedbe), ampak je 
najvažnejša sama izvedba in seveda težnja po učenčevem optimalnem napredku 
(Pulec Lah, 2004). 
 

3.2.4. Potek timskega sestanka za namen soustvarjanja IP-ja 

Za namen uspešne organizacije timskega sestanka je bil izoblikovan model, ki 
zajema 9 korakov. Model predstavlja primeren način organizacije, ker z njegovim 
doslednim izvajanjem optimalno izkoristimo čas, ki ga imamo na voljo, dosežemo 
namen sestanka, prisotni bodo zadovoljni z rezultati, hkrati pa vsakemu udeležencu 
ponudimo priložnost, da posluša druge in tudi priložnost, da pove, kar misli. (Clement 
Morisson, 2014). 

1. V uvodnem delu predstavimo namen sestanka. To pomeni, da navzočim 
povemo, zakaj smo se zbrali. S tem pozornost vseh prisotnih usmerimo na 
bistvo sestanka. 

2. Vsak član tima se na prvih srečanjih predstavi. Posebno starši se pogosto 
znajdejo v situaciji, ko ne poznajo vseh strokovnih delavcev. Dobrodošle so 
tudi priponke z imenom in nazivom, npr.: Ana Novak, prof. specialne in 
rehabilitacijske pedagogike, vodja tima.  
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3. V nadaljevanju je potrebno vnaprej predstaviti potek sestanka. Za vsako 
posamezno točko predvidimo okviren čas, ki ga bomo porabili za obravnavo 
posamezne teme. Domišljena struktura omogoča, da bomo čas porabili kar je 
mogoče ekonomično.  

4. Sledi osrednja točka, pregled IP-ja, ki ji namenimo največ časa. V tej točki 
opredelimo posamezne korake, npr. pregled učenčevega urnika (in po potrebi 
njegovo spreminjanje), pregled in spreminjanje ciljev IP-ja. Pazimo, da so cilji 
zapisani čim bolj konkretno, z jasno določenimi kriteriji, saj bomo le tako lahko 
ustrezno izmerili učenčev napredek. 

5. V nadaljevanju se vsi člani tima seznanijo s trenutnimi oblikami pomoči, ki so 
nudene učencu (SRP obravnava, logopedska obravnava) ter morebitnimi 
spremembami na tem področju.  

6. V zaključnem delu moramo predvideti čas za morebitna dodatna vprašanja in 
pripombe udeležencev.  

7. Sledi kratek povzetek celotnega sestanka, v katerem povzamemo ključne 
ugotovitve in dogovore.  

8. Pred koncem sestanka je potrebno določiti še datum in uro ter kraj 
naslednjega srečanja.  

9. Skozi celoten sestanek naj se vodi zapisnik. Pred začetkom je potrebno 
določiti zapisovalca, ki bo odgovoren za zapisovanje in posredovanje 
informacij vsem udeleženim. Zapisnik mora vsebovati: seznam udeležencev, 
povzetke posameznih točk sestanka ter zapis specifičnih ukrepov, ki se bodo 
vršili v prihodnosti (Clement Morisson, 2014).  

 

3.3. TIMSKO SODELOVANJE  

Kot navaja Pulec Lah (2004), je IP vedno rezultat timskega dela. 
Če želimo uspešno pomagati učencem s PPPU, je izrednega pomena medsebojno 
sodelovanje (Magajna idr., 2008). Vzpostavitev sodelovalnega sistema je nujen 
predpogoj za doseganje večine uspehov učencev (Nojič, 2006). Posebej je 
pomembna strokovna izmenjava znanj in izkušenj. Odločilnega pomena je tudi 
sodelovanje med domom in šolo oz. med učitelji in starši. Strokovni delavci si morajo 
prizadevati za partnerski odnos s starši, v katerem ni prostora za medsebojno 
prelaganje krivde za učenčev šolski neuspeh. Pomembno je, da odrasli sodelujejo z 
namenom nudenja pomoči učencu (Magajna idr., 2008). Zakonodaja določa, da so 
pri procesu načrtovanja IP-ja za posameznega učenca prisotni vsi, ki bodo udeleženi 
pri izvajanju IP-ja (ZUOPP, 2011). 
 
Timsko sodelovanje pri snovanju IP-ja se je tudi v praksi izkazalo kot zelo 
dobrodošlo. Izvajalci dodatne strokovne pomoči kot tudi razredni učitelji so pogosto 
navajali, da je IP dokument, ki je napisan za celo leto, zato moramo biti pri njegovem 
izvajanju fleksibilni in se prilagajati trenutnemu napredku učenca. Strokovni delavci 
so povedali, da v kolikor sodelujejo pri pripravi določenega IP-ja, ne čutijo potrebe po 
tem, da bi imeli dokument neprenehoma pri sebi, saj so dodobra seznanjeni z 
njegovo vsebino (Vršnik Perše idr., 2016).  

3.3.1. Vloga SRP 

SRP, še posebno če je na šoli zaposlen tudi kot svetovalni delavec, velikokrat igra 
vodilno vlogo pri organizaciji in izvedbi timskega sestanka. Skupaj z učiteljem je tista 



17 
 

oseba, ki postavlja pričakovanja glede učenčevih predvidenih dosežkov v šolski 
situaciji ter usmerja celoten proces. S svojimi strokovnimi znanji lahko pripomore, da 
se bodo tako učenec kot tudi njegovi starši lažje vključili v proces soustvarjanja IP-ja. 
Pomembno je, da že pred sestankom vzpostavi oseben odnos z učenčevimi starši ter 
se pozanima, iz kakšnega okolja izhaja učenec (kulturno ozadje, socialno-ekonomski 
status). Na ta način se bo lažje približal učenčevi družini. Sodobna tehnologija nam 
omogoča, da se povezujemo tudi z ljudmi, s katerimi nismo v neposrednem stiku. 
Dobro je, če se tako strokovni delavci kot tudi starši obveščajo o spremembah, ki jih 
opažajo pri učencu ter so seznanjeni z napredkom. V ta namen je mogoče s pomočjo 
e-pošte ustvariti skupne dokumente, ki vsem v skupini omogočajo njihovo urejanje 
(npr. google docs.), kamor vsi zapisujejo svoja opažanja v zvezi z učencem. Dobro 
je, če se SRP z učencem pogovori že pred samim timskim sestankom. Pogovoru 
lahko nameni uro DSP. V tem času učencu predstavi, kakšni so bili dosedanji cilji IP-
ja ter v kolikšni meri je posamezne cilje dosegel. Nato učenca spodbudi, da glede na 
dobljene informacije našteje npr. 3 stvari, na katere je ponosen ter 3 stvari, ki bi jih 
rad izboljšal. SRP si povedano zapisuje. Skupaj z učencem gre tudi skozi predviden 
potek sestanka, pove mu, katere so predvidene točke ter mu dopusti možnost 
vprašanj (Cavedish, Connor in Rediker, 2017). Če bo učenec na sestanku 
prisostvoval s pomočjo podpornega gradiva, mu predstavi tudi tega. Rabo podpornih 
gradiv učenec preizkusi na preprostih vprašanjih, ki niso nujno povezana s šolo (npr. 
na lestvici lahko označi, kako rad ima sladoled). Ura priprave na IP sestanek učencu 
omogoči, da se na sestanku počuti pripravljenega, lažje sledi pogovoru ter se počuti 
bolj zaželenega (Kodele in Mešl, 2013).  

Na samem sestanku SRP bodisi spodbuja učenca k rabi podpornega gradiva ali pa 
ga usmerja, ko učenec predstavlja svoj napredek in zadane cilje oz. celo sam vodi 
sestanek. Spodbuda je lahko tudi neverbalna, npr. z nasmehom, rahlim kimanjem 
ipd. (Cavendish idr., 2017).  

Po sestanku se SRP z učencem pogovori o njegovih vtisih s sestanka. Vpraša ga, kaj 
mu je bilo všeč, kaj težko ter kaj bi želel naslednjič spremeniti. SRP ugotovitve na 
kratko zapiše. Pomembno je tudi, da se ohrani stik z učenčevimi starši. SRP staršem 
pošlje elektronsko sporočilo ali pa opravi telefonski pogovor. Bistveno je, da vključi tri 
točke: 1. zahvalo staršem za njihovo prisotnost na sestanku, 2. povzame 
dogovorjene korake, ki jih bo glede na IP izvrševal v prihodnosti (npr.: »Med urami 
DSP si bom prizadeval, da bi pri učencu izboljšali bralno razumevanje.«), 3. pusti 
odprto možnost za nadaljnji stik in morebitna vprašanja (npr.: »Če bi želeli izvedeti še 
kaj v zvezi z otrokovim IP-jem, me lahko kontaktirate.«) (Cavendish idr., 2017).  
 

3.3.2. Vloga staršev 

Starši v celotnem vzgojno-izobraževalnem procesu igrajo pomembno vlogo, torej tudi 
pri spodbujanju učenčevih spretnosti samozagovorništva. V kolikor se namreč starši 
počutijo vključene in pomembne v šolskem procesu, bodo bolj pripravljeni podpirati 
otroka. Starši, ki se počutijo odtujeni od šolskega sistema in ne želijo sodelovati, 
lahko pomembno zavirajo uspeh učenja samozagovorniških spretnosti pri njihovem 
otroku (Grigal, Neubert, Sherril Moon in Graham, 2003). Obstajajo številni vzroki, 
zakaj se starši ne želijo vključevati v proces izobraževanja svojega otroka. Mnogokrat 
so vzroki povezani s stališčem šole do staršev, pa tudi z emocionalnimi reakcijami 
staršev do šole. Starši so morda tekom svojega šolanja tudi sami doživljali številne 
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negativne izkušnje (npr. stalen neuspeh kot posledica neprepoznane disleksije), 
posledično imajo do šole odpor in zato zmanjšujejo njen pomen tudi v očeh otrok. 
Starši, ki se le s težavo soočijo z dejstvom, da ima njihov otrok PPPU, pogosto 
zanikajo problem ali pa zanj okrivijo učitelja. Nepripravljenost za sodelovanje pa gre 
iskati tudi v povsem objektivnih vzrokih. Morda je vzrok v pomanjkanju finančnih 
sredstev (npr. težave s prevozom), slabšem poznavanju jezika ali v njihovi nizki 
izobraženosti in se ne čutijo dovolj kompetentne, da bi lahko soodločali o otrokovem 
izobraževalnem procesu (Tungland, 2002). V starših se na nezavedni ravni pogosto 
bije konflikt med tem, da želijo spodbujati otrokovo samostojnost, a ga hkrati želijo 
tudi zavarovati pred negativnimi zunanjimi vplivi. Posledično nehote zavirajo razvoj 
otrokovih spretnosti samozagovorništva (Hart in Brehm, 2013). 

Nasprotno pa se zgodi, če starši menijo, da je samozagovorništvo pomembna 
spretnost. V tem primeru se šola bolj potrudi z učenjem tovrstnih spretnosti, saj želijo 
ugoditi željam staršev (Grigal idr., 2003). Če ima celotna učenčeva družina pozitiven 
odnos do otrokove participacije, bo učenec bolj verjetno proaktiven soustvarjalec 
individualiziranega programa (Sands idr., 1998). Otrok se namreč v domačem okolju 
že od najzgodnejših let prek opazovanja in posnemanja uči posredovati perspektivo 
svojih najbližjih ter izpeljevati razumne odločitve. Seveda le v primeru, da starši 
predstavljajo ustrezen model vključenosti in mu s svojim vedenjem prikazujejo nabor 
ustreznih strategij reševanja problemov, so do otroka razumevajoči, odzivni ter so ga 
pripravljeni poslušati. Če starši otroku omogočajo, da se izrazi, to predstavlja odlično 
osnovo za razvoj najbolj specialnih človeških kvalitet: eksistencialnega razmišljanja in 
zmožnosti odločanja (Hart, 2002). Strokovni delavci nosimo veliko odgovornost 
vključevanja staršev v šolski proces. Če imajo starši oseben stik s šolskim osebjem, 
se počutijo manj odtujene, bolj pomembne, ter so v večji meri pripravljeni upoštevati 
predloge, ki jim jih ponudi šola (Hetherington idr., 2010).  
 

3.3.3. Vloga učenca 

Soustvarjanje v šoli po eni strani prinaša pedagoškim delavcem več dela in več 
odgovornosti. Po drugi strani pa aktivna vključenost v uresničevanje 
individualiziranega programa pomoči in podpore učencu omogoča, da začuti živo 
zanimanje odraslega za njegove želje in potrebe. Šola ima nalogo, da opolnomoči 
učenca ter razvija znanja in veščine, ki bodo pripomogle k njegovi rezilientnosti. 
Samozagovorništvo je zagotovo ena od ključnih spretnosti (Čačinovič Vogrinčič, 
2008). Mnoge raziskave potrjujejo pomen vpetosti učenca v šolsko okolje. Benard 
(1997) je ugotovil, da so uspešni učenci, ki imajo razvit občutek lastne vrednosti, 
varnejši pred zlorabami. Carte (1991, v Kodele in Mešl, 2013) v svoji raziskavi 
ugotavlja, da so najučinkovitejši razredi tisti, v katerih ima vsak učenec možnost, da 
sodeluje in tako prispeva svoj del k celotnemu vzdušju. Skozi raziskavo, izvedeno na 
Filozofski fakulteti v Ljubljani, so ugotovili, da učitelj povprečno govori dve tretjini 
časa, učenci pa le eno tretjino (Kodele in Mešl, 2013). 

3.3.3.1. Zakaj je potrebno v proces individualiziranega programa vključiti tudi 
učenca? 

Živimo v demokratični družbi, v kateri ima vsak, torej tudi otrok, pravico izraziti 
svoje mnenje glede posameznih tematik, ki se ga dotikajo (Dolčič, 2014). Možnost 
participacije predstavlja orodje izboljševanja socialne klime ter prispeva k večji 
kakovosti šole (Galla, 2003). Učenčevo mnenje je najprej potrebno v celoti slišati, 
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brez vnaprejšnjih predpostavk, da učenec ne zmore razumeti stvari, o katerih se 
odloča. Na mestu je namreč vprašanje, ali se odrasli vedno zavedamo, kakšne bodo 
posledice naših odločitev. V drugem koraku je učenčevo mnenje potrebno oceniti, v 
tretjem pa ga upoštevati v skladu z učenčevo starostjo in zrelostjo. Vedno pa 
moramo imeti pred očmi, da se odloča v učenčevo največjo korist. To bomo lahko 
v največji meri zagotovili, če za mnenje vprašamo učenca samega. Ne moremo se 
namreč zanašati, da bodo starši vedno odločili v otrokovo korist, če tega ne moremo 
oz. ne želimo preveriti (Dolčič, 2014). Participacija učenca je ključ do večje notranje 
motivacije. Na ta način učenca opolnomočimo, da kreira svojo lastno prihodnost (Van 
Reusen, Bos, Schumaker in Deshler, 2015). Bolj kot so učenci vključeni v 
soustvarjanje IP-ja, bolj verjetno je, da bodo prilagoditve zares uporabljali (Hart in 
Brehm, 2013). Če učenca že v začetku seznanimo s cilji, mu povemo, kaj se bo 
dogajalo ter mu razložimo, zakaj so zapisani cilji smiselni in zanj koristni, mu 
omogočimo, da razume proces, v katerega je vključen in je posledično lahko aktiven 
član že od samega začetka. Sprotno podajanje povratnih informacij in seznanjanje z 
napredkom pa učenca spodbujata, da sledi začrtani poti. Učenec, ki ima na voljo vse 
potrebne informacije, se počuti bolj osebno odgovornega za doseganje zastavljenih 
ciljev kot učenec, ki mora zgolj pasivno slediti nalogam, ki mu jih postavljajo 
strokovnjaki (Vovk Ornik, 2016). Učenci so namreč strokovnjaki na osnovi lastnih 
izkušenj. Oni sami so največji strokovnjaki za svoje življenje. Brez njihovih predlogov 
imamo le naše domneve, ki so lahko bolj ali manj pravilne (Kodele in Mešl, 2013). 
Poleg tega pa živimo v demokratični družbi, v kateri sledimo načelu, da osebe 
prisostvujejo pri stvareh, ki se jih neposredno zadevajo (Lewis in Porter, 2006). 
Pogovor o otrocih se v zadnjih dvajsetih letih vse bolj spreminja v pogovor z otroki 
(Kodele in Mešl, 2013). Če pa zagovarjamo pomembnost otrokovega glasu v vzgoji 
in izobraževanju, je nujno, da ponudimo vsem učencem priložnost, da se izrazijo 
(Lewis in Porter, 2006). Učenec, ki zna ustrezno opredeliti svoja močna področja, 
težave, cilje in posebne potrebe ter skozi pogovor s strokovnjaki in starši iskati 
rešitve, lahko veliko pripomore k uspešnosti nudene pomoči (Licardo in Schmidt, 
2014). To razmišljanje nas torej privede do tega, da mora biti učenec soustvarjalec 
svojega individualiziranega programa. Čačinovič Vogrinčič (2008) pravi, da »učna 
pomoč nikoli ni dovolj dobra, če učenec v njej ni udeležen kot soustvarjalec pomoči« 
(str. 13). To pomeni, da učenca vprašamo za mnenje, kako on doživlja svoje vedenje, 
ocene in krog podpore. S tem ko se učencu da možnost, da dobi pomoč, ki si jo želi, 
se spoštuje njegov čas, saj mu ni nudena tista pomoč, ki je ne potrebuje (Čačinovič 
Vogrinčič, 2008). Vsak učenec v sebi že nosi vire, ki mu bodo v pomoč pri doseganju 
zadanih ciljev. Naloga strokovnih delavcev pa je, da pomaga učencu te vire odkriti, 
ubesediti in ne nazadnje tudi ustrezno uporabiti (Čačinovič Vogrinčič, 2014). Zavedati 
pa se moramo, da otrokov glas sicer prispeva h končni odločitvi, nikakor pa ne gre za 
to, da bi se ravnali zgolj po njegovih željah. Sprejeti odločitev namreč pomeni tudi 
sprejeti odgovornost (Lewis in Porter, 2006). Še vedno pa učenčevo soustvarjanje 
lastnega individualiziranega programa različni strokovnjaki, pa tudi starši in učenci 
sami, pojmujejo različno. Za nekatere to pomeni, da je učenec aktiven član tima, za 
druge pa zgolj to, da je učenec na sestanku navzoč kot pasivni poslušalec, ki nič ne 
prispeva k samemu poteku sestanka (Grigal idr., 2003). Miner in Bates (1997) 
pravita, da bi moral biti učenec zaznan kot osrednja oseba v procesu svojega IP-ja, a 
hkrati opozarjata, da bo učenčeva sposobnost participacije v veliki meri odvisna od 
usvojenih spretnosti samozagovorništva (Clark, 2000). Priporočljivo je, da se starši in 
strokovni delavci že v naprej dogovorijo o bistvenih točkah sestanka, nato pa glede 
na učenčeve sposobnosti samozagovorništva premislijo, ali je smiselno, da učenec 
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sodeluje na celotnem sestanku, ali pa je zanj bolj optimalno, če se udeleži le 
določenega dela sestanka (Clark, 2000). 

3.3.3.2. Kaj pa, če učenec ne želi prisostvovati sestanku? 

Kljub želji, da bi učenca čim bolj vključili, pa nikoli ne smemo prezreti učenčeve 
pravice do zasebnosti. Dopustiti moramo možnost, da učenec na zastavljeno 
vprašanje ne odgovori, ampak je preprosto tiho. Hkrati pa se moramo zavedati, da 
tudi molk nosi določeno sporočilo (Lewis in Porter, 2006 ). Nekateri učenci imajo do 
timskih sestankov izoblikovano negativno stališče, ki je posledica predhodnih 
negativnih izkušenj. Če navedemo le nekaj izjav učencev, ki so sporočali svoje 
stališče do udeležbe na sestanku: »Tam je dolgočasno.«, »Želim si, da mi ne bi bilo 
treba iti.«, »Sestankov ne maram, ker takrat moja mama izve za vse slabe ocene.« 
ipd. (Torgerson, Miner in Shen, 2004). Mnogi učenci pa še nimajo izkušenj s 
soustvarjanjem individualiziranega programa ter posledično ne prepoznajo možnosti, 
ki jim jih takšna priložnost prinaša. Tudi ne poznajo zadovoljstva občutka vplivanja na 
pomembne odločitve. Navajeni so pač biti pasivni poslušalci (Čačinovič Vogrinčič, 
2008).  

Če ima učenec resne pomisleke o tem, da bi sodeloval, ga ne silimo, ampak se z 
njim pogovorimo o možnostih, ki bi se mu morda zdele sprejemljive. Povabimo ga, da 
se priključi le delu sestanka ali pride prvič samo pozdravit. Kasneje bo morda začutil, 
da lahko prisostvuje dlje. Če učenec meni, da se ne bo znal pravilno izražati, da bo 
morda pozabil, kaj je želel povedati, ga spodbudimo, da si vnaprej zapiše svoja 
vprašanja, pomisleke in ideje. Če se kljub vsemu odloči, da se sestanka ne bo 
udeležil, mu predlagamo, naj svoje mnenje zaupa staršem ali strokovnim delavcem, 
ki bodo sporočilo predali naprej (Pacer center, 2010).  

3.3.3.3.  Napake odraslih pri komunikaciji z učencem tekom timskega sestanka 

Strokovni delavci z željo, da bi od učenca dobili kar največ informacij, pogosto 
nezavedno delamo napake, ki učenca zavirajo pri tem, da bi izrazil svoje mnenje. 
Paziti je potrebno tudi, kako izrazimo svoje mnenje o učencu. Zasujemo ga s kopico 
vprašanj, kar je gotovo neprijeten občutek. Strokovni delavci večkrat postavljajo 
vprašanja, na katera mora učenec odgovoriti z »da« ali »ne«. Tovrstna vprašanja 
spodbujajo k odgovoru tudi tiste, ki odgovora v resnici ne poznajo, možno je namreč 
z ugibanjem dobiti pravilen odgovor. Učenca se velikokrat sooča s temami, ki so zanj 
še preveč abstraktne in jih ne razume povsem. Včasih pa se zgodi tudi, da od učenca 
želimo mnenje o temi, o kateri se z njim pogovarjamo prvič (Lewis in Porter, 2006). 
Pogosto odrasli učencu zgolj ponudimo nekaj rešitev, ki jih sami vidimo kot najbolj 
ustrezne. Pri tem učencu ne dopustimo možnosti, da bi sam podal kakršnekoli 
predloge, pa čeprav on sam najbolje ve, kaj bi mu pomagalo pri doseganju dobrih 
rezultatov. Nekateri vzorci ravnanja so preprosto preveč ukoreninjeni, da bi jih uspeli 
v hipu spremeniti. Učenec je bil dolga leta viden kot objekt pomoči, ki si ne zmore 
sam pomagati. Nove strategije aktivnega vključevanja učenca v soustvarjanje pomoči 
strokovnim delavcem predstavljajo izziv, hkrati pa tudi zahtevajo večje količine 
vloženega truda in časa. Posledično se strokovni delavci kaj hitro vrnejo nazaj k 
utečenim smernicam, ki od njih zahtevajo le malo angažiranosti (Akerman, 2011).  

3.3.3.4. Ustrezna komunikacija z učencem na timskem sestanku 

Besede, ki jih izrečemo, učenci velikokrat ponotranjijo in si na temelju slišanega 
ustvarijo lastno predstavo o sebi (Kodele in Mešl, 2013). Posebno otroci s PPPU so 
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nagnjeni k temu, da se radi kar takoj strinjajo z odraslo osebo (Lewis in Porter, 2006). 
Zato ni pomembno samo kaj, temveč tudi kako to povemo (Kodele in Mešl, 2013). V 
prvi vrsti je pomembno, da se strokovni delavec ne obnaša, kot da je on edini, ki ve 
pravilen odgovor (Lewis in Porter, 2006). Če učenca povabimo na sestanek, to 
pomeni, da ga dojemamo kot osebo, ki lahko izrazi svoje stališče ter ga argumentira. 
Zato nikakor ni primerno, da ob učenčevi prisotnosti govorimo o njem, kot da ga ni v 
prostoru. Odrasli si moramo prizadevati otroka razumeti, ne presojati (Kodele in Mešl, 
2013). V začetku je bistveno, da z učencem vzpostavimo oseben odnos. Če je 
mogoče, naj sedi poleg osebe, s katero se najbolje razume. Telesna bližina zaupanja 
vredne osebe namreč daje učencu psihično podporo in občutek varnosti (Galeša, 
1995). Učenec se mora zavedati, da nam je pomemben kot oseba. V uvodu ga 
povprašamo o vsakdanjih temah, o katerih z lahkoto govori, npr. o interesnih 
področjih. Na ta način se bo učenec lažje odprl za nadaljnji pogovor. Nato preverimo 
njegovo počutje. Za ta namen lahko uporabimo tudi prispodobe ali slikovno gradivo, 
npr.: »Če bi bil vreme, katero bi bil glede na trenutno počutje?« Sledi dogovor o 
sodelovanju, ki je ključnega pomena za nadaljnji potek odnosa. Učencu povemo, da 
se nam zdi pomembno, da je prišel na srečanje, ter da to cenimo. Izrazimo željo, da 
bi se čim več vključeval, povemo pa tudi, naj se vključuje in pove le tisto, kar misli, da 
lahko. Torej tisto, kar se mu ne zdi preveč osebno (Čačinovič Vogrinčič, 2008). Vzeti 
si je potrebno dovolj časa za pogovor, da učenec ne dobi občutka, da se nam mudi in 
bi radi srečanje čim prej zaključili. Obravnavamo ga s spoštovanjem in zaupanjem, 
da je sposoben (Lewis in Poter, 2006). Med pogovorom je priporočljivo, da učenca 
opogumljamo in bodrimo. Pohvale naj bodo konkretne. Pomembno je opaziti že 
majhne napredke ter prepoznati vložen trud. S tem otroku krepimo samozavest 
(Kodele in Mešl, 2013). Poznavanje napredka je tudi bistvenega pomena za 
učenčevo motivacijo za nadaljnje delo. Najboljši način je, da učenca vključimo v 
prepoznavanje svojega napredka prek lastnega vrednotenja dosežkov (Galeša, 
1995). V nobenem primeru pa ne zanikamo učenčevih čustev. Četudi sami opažamo, 
da je učenec napredoval, je mogoče, da učenec svojega napredka ne vidi oziroma se 
mu le ta ne zdi pomemben. V takem primeru smo empatični in si vzamemo čas za 
pogovor o njegovih občutkih (Čačinovič Vogrinčič, 2008). Med pogovorom 
uporabljamo primerno besedišče, težje strokovne izraze učencu dodatno obrazložimo 
ali pa jih ponazorimo s slikovnim gradivom. (Lewis in Porter, 2006). Vprašanja naj 
bodo razumljiva in kratka, postavljamo jih eno po eno, brez množice podvprašanj, 
naslavljamo pa jih direktno na učenca: »Kaj pa ti misliš?«, »Radi bi slišali tvoje 
mnenje.« Vodja sestanka mora opozarjati udeležence, ko želijo na vprašanje 
odgovoriti namesto učenca ter pogovor vedno znova vračati na tiste dele, ko učenčev 
glas ni bil slišan. Pogovor naj bo usmerjen v konkretne situacije ter v to, kar je v 
danem trenutku mogoče narediti. Brezsmiselno je, da kujemo visokoleteče 
dolgoročne načrte, ki jih najverjetneje ne bomo zmogli uresničiti (Akerman, 2011). 
Vsakega učenca moramo jemati resno. V kolikor učenčevih predlogov ne poslušamo 
ter jih ne sprejemamo z ustreznim spoštovanjem, od učenca tudi ne moremo 
pričakovati, da bo odgovoren (Galla, 2003). 

3.3.3.5. Načini sodelovanja učenca na timskem sestanku (od podpornega gradiva do 
vodenja sestanka) 

Če želimo v kar največji meri uveljavljati načelo »glasu otroka«, potrebujemo nove 
metode, ki bodo vsem učencem, torej tudi tistim s posebnimi potrebami, omogočale, 
da bodo lahko učinkovito komunicirali (Lewis in Porter, 2006). Zagovorniki, ki jih za 
učence določi institucija, se namreč niso izkazali kot najboljša rešitev, saj se morajo 
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podrejati sistemu, in le s težavo delujejo neodvisno v prid učenca. Posledično 
mnogokrat prihaja do navzkrižja interesov. Mladostnik npr. pove, da se zaveda, da 
lahko njegova zagovornica, ki je socialna delavka na šoli, izgubi službo, če se bo še 
naprej zavzemala za njegove pravice (Dalrymple, 2005). V novejšem času nam je 
komunikacijo zelo olajšala sodobna informacijsko-komunikacijska tehnologija. Gre 
sicer za dobrodošel pripomoček, moramo pa se zavedati, da medij lahko popači 
sporočilo. Priporoča se tudi raba konkretnih materialov za manipuliranje. Pot 
izražanja naj bo karseda odprta. Učencu omogočimo, da se poleg govora lahko izrazi 
z gibom, sliko, fotografijo (Lewis in Porter, 2006). Začetki vključevanja učenca v 
soustvarjanje individualiziranega programa so vedno težki, zato je pomembno, da 
sodelovanje učencu čim bolj olajšamo. V ta namen se je v okviru projekta Strokovne 
podlage za nadaljnji razvoj in uresničevanje koncepta dela »Učne težave v osnovni 
šoli« pripravilo podporno gradivo. Nastalo je na predpostavki, da ljudje ne 
komuniciramo le na ravni besed, ampak potrebujemo tudi podobe. Le te nam 
odpirajo nove možnost tako v medsebojni komunikaciji kot tudi v spoznavanju sebe 
(Kodele in Mešl, 2013). V nadaljevanju so predstavljeni primeri podpornega gradiva, 
ki je bilo zasnovano za učence s PPPU, da bi lažje izražali svoje mnenje na timskem 
sestanku. Gradivo je s prilagajanjem primerno tudi za druge učne situacije. 

Rdeča in zelena kartica 

Učencu pripravimo dva kartončka, enega rdeče, drugega pa zelene barve. Podamo 
mu navodilo, da posluša, kaj se dogaja na sestanku. V kolikor se strinja s sklepi, ki se 
sprejemajo na sestanku, dvigne zeleni kartonček. V kolikor se s sprejeto odločitvijo 
ne strinja, pa dvigne rdečega. Rdeč kartonček bo strokovne delavce opozoril, da 
morajo spremeniti strategijo oz. razmisliti še o drugih možnih rešitvah določenega 
problema. Podobno nam je za raziskovanje lahko v pomoč »tabela z vremenom 
počutja in mnenj«. Tovrstna tabela mora imeti dva stolpca. V levega vrišemo znake 
za vremenske pojave, npr. sonce, oblak, dež, strelo. V desni stolpec pa napišemo, 
kaj določen simbol pomeni, npr. sonce - se popolnoma strinjam, strela - tega ne 
sprejemam in se o tem tudi ne pogajam (Kodele in Mešl, 2013).  

Lestvice 

Učencu pripravimo npr. 10-stopenjsko lestvico, ki mu bo v pomoč pri odgovarjanju na 
vprašanja. Učenca nato vprašamo, koliko misli, da razume snov pri določenem 
predmetu. Učenec na lestvici ustrezno označi. Nato ga spodbudimo, da nam pokaže, 
kje bi si želel biti. Skupaj z učencem razmislimo, kaj vse bi bilo potrebno storiti, da bi 
se želen premik zgodil. Na podoben način lahko učenca tudi spodbudimo, da na 
lestvici označi, kako dober je v določenih spretnostih, npr. brcanju žoge. Na ta način 
veliko izvemo o tem, kje se učenec čuti močan in kje bi še potreboval pomoč (Kodele 
in Mešl, 2013). Podobno so nam lahko v pomoč tudi iz kartona narejene stopničke, 
po katerih učenec ustrezno premika figurico. Figurico postavi na najnižjo stopničko, 
če meni, da na določenem področju ni uspešen in na najvišjo, ko meni, da je zelo 
uspešen (Kodele in Mešl, 2013). Tovrstno strategijo lahko uporabljamo tudi tekom 
reševanja nalog ali za spremljanje napredka pri uresničevanju zadanih ciljev (Kodele 
in Mešl, 2013). 

Počutje 

Učenec se lahko tekom sestanka znajde v stiski bodisi zato, ker določene teme 
pogovora ne razume, ali ker mu je pred vrsto odraslih nerodno. Omogočimo mu, da 
lahko na nebeseden način pokaže, kako se v danem trenutku počuti. V ta namen mu 
lahko pripravimo »smeškote«, ki ponazarjajo vesel, žalosten, zmeden ali 
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zdolgočasen obraz. Če je učencu bližje kinestetični stil, pa lahko v prostor postavimo 
»razpoloženjske stole«. Stole označimo z napisi, kot so: nevtralen, jezen, vesel, 
zmeden ipd. Učenec se nato na začetku sestanka usede na nevtralen stol in se po 
potrebi presede (Kodele in Mešl, 2013).  

Raziskovanje podpornih virov v okolju 

Za uspešno uresničevanje IP-ja je pomembno, da raziščemo, kdo je učencu do sedaj 
že pomagal, čigava pomoč se je izkazala kot najbolj uspešna, kdo bi mu še lahko 
pomagal. Pomembno je upoštevati tudi, komu učenec najbolj zaupa in s kom rad 
dela. V ta namen lahko pripravimo kartice s simboličnimi slikami oseb (ali pa s 
konkretnimi fotografijami). Na sredino postavimo sliko učenca ter mu naročimo, naj 
zraven svoje slike postavi na eno stran sliko osebe, ki ji najbolj zaupa, na drugo pa 
slike oseb, ki so mu na kakršenkoli način že pomagale k doseganju boljših rezultatov. 
Pod svojo sliko pa naj da sliko osebe, s katero bi se želel učiti, (Kodele in Mešl, 
2013). Na prvi pogled se podporno gradivo morda zdi preveč otroško in enostavno za 
učence, ki obiskujejo tretje triletje osnovne šole (v nadaljevanju OŠ). V praksi pa se 
je izkazalo, da je bilo tovrstno gradivo marsikomu učinkovita podpora na vseh 
stopnjah soustvarjanja IP-ja. Po gradivu pa niso posegali le učenci, ampak 
nemalokrat tudi njihovi starši. Tudi odraslim je uporaba tovrstnega gradiva olajšala 
izražanje misli in občutkov (Kodele in Mešl, 2013). 

Udeleževanje učenca na sestankih bi moralo biti učencu v pomoč, da dozori v 
odgovornega samozagovornika, ki se bo znal odprto izražati (Torgerson, 2004). Bolj 
aktivno kot so učenci vključeni v soustvarjanje IP-ja, bolj ga dojemajo kot svojega in 
bolj uporabljajo prilagoditve (Hart in Brehm, 2013). Najvišja stopnja participacije 
učenca v okviru timskih sestankov, ki so namenjeni ustvarjanju ali vrednotenju IP-ja, 
je učenčevo vodenje sestanka. Na tej stopnji učencu dovolimo, da je osrednja 
oseba, ki prevzame vodstvo nad potekom dogajanja. V tem procesu je ključnega 
pomena podpora odraslih oseb (Torgerson idr., 2004). Pogoj, da učenec lahko vodi 
sestanek pa je, da ima ustrezno razvite samozagovorniške spretnosti ter da se na 
vodenje sestanka dobro pripravi prek načrtnega treninga. Pomembno je, da se nauči 
ustrezne komunikacije z ostalimi osebami in reguliranja čustev v frustrirajočih 
situacijah. V prvem delu sestanka učenec pozdravi, pove namen ter predstavi vse 
navzoče. V drugem delu se pri sestankih, ki so namenjeni snovanju IP-ja učenec 
predstavi, pove želene cilje, prilagoditve in našteje vire pomoči, ki jih ima. Na 
sestankih, ki so namenjeni evalvaciji, pa izvede pregled preteklih ciljev. Nato sledijo 
vprašanja za razjasnitev. V zadnjem delu učenec navzoče prosi za povratno 
informacijo (Jeannine Rainbolt college of education, 2016). 
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4. ZAKONODAJA IN DOKUMENTI S PODROČJA PPPU 

V tem poglavju so navedeni zakoni in dokumenti, ki v slovenskem prostoru 
zagotavljajo aktivno participacijo učencev s PPPU v procesu ustvarjanja in izvajanja 
IP-ja.  

Konvencija o otrokovih pravicah (1989) v 12. členu vsakemu otroku zagotavlja 
pravico, da izrazi svoje mnenje glede zadev, ki se ga neposredno dotikajo. Pravica 
otroka do slišanosti pa se posredno pojavlja tudi v nekaterih ostalih členih 
Konvencije. Tako 2. člen, ki prepoveduje kakršnokoli diskriminacijo, otroku omogoča, 
da brez strahu izrazi svoje prepričanje, narodnost, običaje. V 7. členu je izpostavljena 
pravica otroka do imena, torej identitete, ki se povezuje tudi z osebnimi pogledi 
posameznika.  

Tudi v Konvenciji o pravicah invalidov je v 7. členu, ki opredeljuje pravice 
invalidnih otrok, zapisano, da imajo pravico svobodno izraziti svoje mnenje o vseh 
stvareh, ki se jih zadevajo, pri čemer je potrebno upoštevati starost in zrelost otrok. 
Poleg tega konvencija določa, da jim je potrebno glede na vrsto posebnih potreb in 
starost priskrbeti primerno pomoč za uresničevanje pravic. V 24. členu, ki opredeljuje 
izobraževanje, pa pravi, da morajo biti vsi otroci deležni brezplačnega in obveznega 
osnovnošolskega ter srednješolskega izobraževanja brez diskriminacije. Omogočiti 
jim je potrebno vključujoče (inkluzivne) programe in ustrezne prilagoditve. Vedno pa 
mora biti v ospredje postavljena korist otroka.  

Zakon o usmerjanju oseb s posebnimi potrebami (2011) v tretjem odstavku 25. 
člena predvideva, da se zapis pogovora z otrokom o postopku usmerjanja predloži 
kot del dokumentacije. Učenci in starši imajo po opredelitvi tega zakona (36. člen) 
tudi pravico, da so aktivno vključeni pri načrtovanju in evalvaciji otrokovega 
individualiziranega programa. Učenčeva pravica do participacije je odvisna od 
njegove zrelosti in starosti.  

Koncept dela Učne težave v osnovni šoli (2008) opredeljuje, da je potrebno 
upoštevati načela, ki spodbujajo samozagovorništvo učencev s PPPU. Izpostaviti je 
potrebno načelo akcije in samozagovorništva, ki poudarja pomembnost, ki jo ima 
znanje samozagovorniških spretnosti za učenca. Predvideva tudi neposredno 
poučevanje tovrstnih spretnosti (izražanja, uveljavljanja, zagovarjanja in odločnosti), 
ki naj bi bile pomemben del celostno usmerjenih oblik pomoči. Samozagovorniške 
spretnosti opredeljuje tudi načelo udeleženosti učenca, spodbujanja notranje 
motivacije in samodoločenosti. To načelo opozarja, da je soudeleženost učenca v 
procesu ključnega pomena tako za njegovo notranjo motivacijo kot tudi za razvijanje 
posamezikovih občutkov kompetentnosti, samostojnosti in pripadnosti. V okviru tega 
načela se predvideva tudi sprejemanje in podpora učenčevih lastnih pobud. Načelo 
odgovornosti in načrtovanja opredeljuje tudi ustvarjanje individualnega delovnega 
načrta, ki ga je potrebno sestaviti skupaj z učencem ter zapisati v jeziku, ki mu bo 
lahko razumljiv. Na ta način je učenec seznanjen z dolžnostmi, ki jih mora opraviti, če 
želi biti uspešen (Magajna idr., 2008).  

Na deklarativni ravni je mogoče opaziti vrsto priporočil, ki predvidevajo, da bi se 
samozagovorništvo sistematično razvijalo na vseh ravneh vzgoje in izobraževanja. 
Na izvedbeni ravni pa bo potrebnih še nekaj premikov v smeri večje avtonomije 
učencev s PPPU (Licardo in Schmidt, 2014). Stroka se nikakor ne bi smela zadovoljiti 
zgolj z zapisanimi priporočili. Učencu mora biti dana pravica, da postane aktiven član 



25 
 

v postopku, ki se ga neposredno zadeva. Učenec je namreč oseba in kot tak nosilec 
lastnih pravic in dolžnosti. Nikakor pa ni objekt, ki bi mu bilo vseeno, kaj se z njim 
dogaja (Dolčič, 2014). Kljub temu, da so spretnosti samozagovorništva prepoznane 
kot ključne za uspešnost učenca s PPPU v odrasli dobi, pa se cilji v IP-jih bolj kot na 
tovrstne veščine osredotočajo na doseganje akademskih dosežkov. Pri tem imajo 
veliko vlogo tako strokovni delavci kot tudi starši učencev s PPPU (Licardo in 
Schmidt, 2014). V slovenskem prostoru je v veliki meri še vedno prisoten 
pokroviteljski odnos odraslih do otrok, ki pa bolj spada v družinsko okolje kot pa v 
pravne postopke. Namen pravnih postopkov je namreč prikazati celostno sliko, kar 
pa je onemogočeno, če se ne vključi vseh, ki jih odločitve zadevajo (Dolčič, 2014).  
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5. SAMOZAGOVORNIŠTVO 

5.1. OPREDELITEV SAMOZAGOVORNIŠTVA 

Samozagovorništvo je v najbolj splošni obliki definirano kot govorjenje v svojem 
imenu (Hourston, 2011). To pomeni, da si posameznik zna načrtovati lastno 
prihodnost in poiskati tiste vire v okolju, ki bi mu lahko bili v pomoč pri doseganju 
zadanih ciljev (Hourston, 2011). Beseda samozagovorništvo se nanaša na 
sposobnost posameznika, da učinkovito komunicira, se pogaja, zagovarja svoje 
interese, želje, potrebe in pravice (Van Reusen idr., 2015). Odločitve dobrega 
samozagovornika so ustrezno argumentirane, samozagovornik pa je pripravljen 
sprejeti posledice svojih odločitev (Van Reusen idr., 2015). Spretnosti 
samozagovorništva po Licardo in Schmidt (2014) vključujejo posameznikovo 
sposobnost izražanja, zagovarjanja in uveljavljanja ter odločnost. Clark (2000) 
navaja, da je samozagovorništvo sestavljeno iz treh komponent. Najosnovnejša 
komponenta je znanje, znanje o tem, kaj samozagovorništvo sploh je ter kakšne so 
zakonske možnosti uresničevanja samozagovorništva. Druga komponenta se nanaša 
na posameznikovo poznavanje svojih značilnosti, močnih in šibkih področij. Zadnja 
komponenta pa predvideva umestitev posameznika v sistem prek rabe spretnosti 
samozagovorništva ter učenja kompetenc, ki so posamezniku potrebne, da je lahko 
učinkovit član tima.  

Samozagovorništvo vključuje štiri osnovne sklope spretnosti (Test, Fowler, Wood, 
Brewer, Eddy, 2005). Prvi sklop je samozavedanje, ki zajema poznavanje močnih 
področij in težav. Ta komponenta predstavlja osnovni pogoj za razvoj ostalih treh. 
Nujno je namreč poznati sebe, svoja močna in šibka področja, interese in želje, če 
želimo osnovati ustrezne cilje za prihodnost ter si zagotoviti podporo za dosego le teh 
(Test idr., 2005). Samozavedanje pomaga učencu, da ustrezno vrednoti svoje 
vedenje ter se primerno odziva na različne socialne situacije. Dobro razvito 
samozavedanje se kaže v tem, da učenec ve, kako njegovo ravnanje vpliva na 
druge, razume občutke, ki jih doživlja, ve, kaj se mora naučiti, če želi določeno 
nalogo uspešno opraviti. Učenec, ki ima dobro razvito samozavedanje, pozna svoja 
močna področja in ve, da je na drugih področjih lahko manj uspešen, ter tega ne 
doživlja kot frustracijo. Ustrezno razvito samozavedanje učencu tudi omogoča, da se 
je sposoben učiti iz lastnih napak ter sprejeti kritiko (Improving your child's self-
awareness skills, (b.d.)).  

Drugi sklop vključuje poznavanje pravic v povezavi s posebnimi potrebami, ki jih 
ima posameznik, ter zakonskih podlag, ki omogočajo doseganje teh pravic. Sem 
spada vedenje o tem, kakšne pravice ima posameznik kot državljan, kot oseba s 
posebnimi potrebami ter kot učenec (Test idr., 2005). V slovenskem prostoru je 
osrednja zakonska podlaga za učence s PPPU Zakon o usmerjanju otrok s 
posebnimi potrebami. 

V tretji sklop spadajo spretnosti komunikacije. To pomeni, da učenec razume 
verbalno podana sporočila, zna razbirati neverbalno govorico (obrazno mimiko, 
govorico telesa), ve, kdaj lahko spregovori o svojih težavah in zna reševati probleme 
prek pogajanja ter sklepanja kompromisov. V to komponento so vključene tudi 
spretnosti aktivnega poslušanja, zmožnost sodelovanja na sestankih ter spretnost 
asertivnosti (Test idr., 2005). Asertivnost je definirana kot ustrezno izražanje čustev, 
potreb in želja (Bregman, 1984). 
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Zadnji sklop zajema spretnosti vodenja. To pomeni zagovarjanje ne le svojih želja 
in potreb, temveč potreb skupine oseb (npr. osebe z disleksijo). Sem spadajo 
spretnosti, ki so vezane na timsko delo, učenje vlog in dinamike v skupini. Pod to 
komponento sodi, da učenec razume, da imajo lahko tudi drugi ljudje podobne 
težave kot on, in se posledično zavzema za izvrševanje dobre poučevalne prakse 
nasploh. Komponenta vodenja se lahko razvije šele, ko je učenec zmožen učinkovito 
komunicirati ter ozavestiti potrebe drugih. V okviru te komponente je zajeta tudi 
sposobnost učenca, da samostojno organizira in vodi sestanek, ki je namenjen 
evalvaciji njegovega individualiziranega programa (Test idr., 2005). V različnih 
obdobjih se pojavljajo različne stopnje samozagovorništva. Ni potrebno, da učenec 
usvoji tudi zadnjo stopnjo, da bi bil dober samozagovornik (Test idr. 2005). 
 

5.2. SAMOZAGOVORNIŠTVO IN UČENCI S PPPU  

Učenci s PPPU imajo pogosto nizko samopodobo in negativna prepričanja o sebi 
(Palmer, 2000). Veliko učencev potem, ko zapusti varno šolsko okolje, nima razvitih 
ustreznih strategij, da bi si pridobili želene prilagoditve (Izzo in Lamb, 2002). Učenci s 
PPPU, ki kljub vloženemu trudu doživljajo veliko ponavljajočih se neuspehov na 
šolskem področju, sčasoma začnejo odklanjati vsakršno učenje. Nekateri izmed 
njih sicer dobijo začasno motivacijo za začetek, a si postavijo previsoke in pretirano 
dolgoročne cilje, ki jih je težko doseči. Posledično hitro obupajo. Nekateri pa so 
preprosto navajeni, da o njih nenehno odločajo drugi. Zato postanejo apatični in 
pričakujejo, da jim bodo strokovni delavci in/ali starši postavili realne cilje ter jim pri 
doseganju le teh nudili ustrezno podporo in pomoč (Van Reusen idr., 2015). V 
slovenskem prostoru je močno prisotno zaskrbljujoče dejstvo, da je »ne vem« daleč 
najpogostejši odgovor učencev na vprašanje, kaj si želijo za prihodnost (Čačinovič 
Vogrinčič, 2013). Naučena nemoč lahko vpliva na zmanjšano potrebo po 
samouresničitvi in posledično tudi na zmanjšano željo po samozagovorništvu 
(Tungland, 2002). 

Učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja imajo poleg nizke 
samopodobe pogosto tudi težave na področju spomina, socialnih spretnosti, 
pragmatične rabe jezika ter pri prepoznavanju in izražanju čustev (Lewis in 
Porter, 2006). Težave imajo lahko že pri enostavnih spretnostih (npr. učenec ne 
zmore priklicati besed, ki bi bile ustrezne za opis določenega problema). Še večkrat 
pa se težave pojavijo pri kompleksnejših spretnostih, ki zahtevajo sprotno 
prilagajanje (npr. učenec ne ve, na kakšen način bi učitelja prosil za želene 
prilagoditve, da ne bi izpadel preveč vsiljivo) (Palmer, 2000). 

Pogosto je razlog neustrezno razvitih samozagovorniških veščin v tem, da jih nimajo 
možnosti prakticirati (Self-advocacy, 2013). Določeni učenci s PPPU morda niso 
nikoli imeli osebe, ki bi jih usmerjala v situacijah, ko bi bilo samozagovorništvo 
potrebno (Tungland, 2002). Zaradi nizke samopodobe in šibkih socialnih spretnosti 
učenci s PPPU pogosto nimajo poguma, da bi prosili za razlago ali prilagoditev 
(Palmer, 2000). Ne želijo namreč izpasti »neumni« (Self-advocacy, 2013). Učenci s 
PPPU so v svoji komunikaciji velikokrat nenačrtno preveč neposredni in posledično 
nehote užalijo sogovorca (Self-advocacy, 2013). Vzrok za otrokovo pomanjkanje 
izkušenj s področje samozagovorništva so lahko tudi preveč zaščitniški starši. Le ti 
menijo, da se v otrokovo dobro odločajo namesto njega, želijo ga obvarovati 
vsakršnega napora. V resnici pa otroka prikrajšajo za situacije učenja samostojnosti 
in prevzemanja odgovornosti (Goldhammer in Brickerhoff, 1993). Odpor do 
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samozagovarjanja se lahko pojavi tudi zaradi preteklih negativnih izkušenj ob stikih 
z osebami, ki niso razumele, kaj PPPU pomeni za učenca in zakaj so prilagoditve 
potrebne. Lahko pa imajo težave pri identifikaciji tistih oseb na šoli, na katere se 
lahko obrnejo s svojo prošnjo za pomoč ali prilagoditve (Tungland, 2002). 

Težave se pojavljajo tudi v širšem socialnem okolju. V raziskavi, ki je preučevala 
poučevanje samozagovorništva v obdobju med letoma 2004 in 2012, so namreč 
ugotovili, da je učitelj (in ne učenec) še vedno prepoznan kot oseba, ki je v največji 
meri odgovorna za razvijanje individualiziranega programa. Učenec sicer ne more 
prevzeti vse odgovornosti za izvajanje IP-ja. To vlogo imajo strokovnjaki. Le ti pa ne 
smejo pozabiti, da je učencu glede na njegovo starost in zrelost potrebno puščati 
vedno več možnosti izbire in s tem tudi vedno več odgovornosti. Skozi isto raziskavo 
so prišli tudi do sklepa, da specialno-rehabilitacijski pedagogi velikokrat ne vedo, na 
kakšen način bi učenca pripravili na soustvarjanje individualiziranega programa 
(Roberts, Ju in Zhang, 2016).  
 

5.3. KORAKI ZA RAZVOJ SAMOZAGOVORNIŠKIH SPRETNOSTI PRI UČENCIH 

S PPPU 

Hourston (2011) navaja 6 korakov, ki so ključni za razvijanje samozagovorniških 
spretnosti pri učencih s PPPU. Koraki so podrobneje opisani v nadaljevanju. 
 

1. Začetni korak je analiziranje problema. Najprej je potrebno natančno 
definirati problem, s katerim se učenec sooča. V tej fazi učenec ob pomoči 
učitelja razčleni izbran problem na manjše, konkretnejše dele, ki skupaj 
opredeljujejo težavo kot celoto. Razvijati tovrstno spretnost je pomembno, saj 
učenci s PPPU zase pogosto menijo, da imajo težave na čisto vseh področjih. 
S strategijo razstavljanja problema na manjše dele pa postopoma ugotovijo, 
da se njihove težave kažejo le na določenih, čisto konkretnih področjih. Dobijo 
boljši uvid v svoj problem in tako lažje prepoznajo naslednje korake, ki so 
potrebni za njegovo uspešno reševanje. 

2. Iskanje možnih rešitev. Po natančnem analiziranju problema sledi iskanje 
možnih rešitev. Posebej pomembno pa je, da si učenec vnaprej zagotovi vse 
potrebne informacije, na osnovi katerih bo lahko poiskal najboljšo možno 
rešitev in svoje argumente verodostojno utemeljil. V procesu zbiranja 
informacij se lahko obrne na druge učence ali prijatelje, ki so v podobni 
situaciji že bili. Odgovore na bolj specifična vprašanja pa učenec poišče pri 
učiteljih, strokovnih delavcih ali v društvih, ki se ukvarjajo z učenci s PPPU. 
Pomaga si lahko tudi z literaturo. V tej fazi se učenec uči tudi prepoznavanja in 
upoštevanja vidikov ostalih udeležencev.  

3. Izdelava načrta. Ko ima učenec zbrane vse informacije, ki jih potrebuje, ter 
izoblikovano jasno predstavo o tem, kaj želi doseči, sledi izdelava načrta s 
strategijami za doseganje želenega cilja. Učenec se mora najprej vprašati, 
kateri koraki bodo potrebni za dosego končnega cilja, nato pa okvirno določiti, 
do kdaj želi posamezne korake doseči. Vsak cilj pa je lažje doseči ob ustrezni 
podpori. V ta namen je potrebno identificirati osebe, ki jim učenec zaupa in bi 
mu bile lahko v pomoč. Na šoli je priporočljivo tudi ustvariti skupine za 
samopomoč in medvrstniško pomoč. Tako se bodo lahko učenci s podobnimi 
problemi povezovali med sabo in si izmenjevali izkušnje. Na tem koraku 
učenec prakticira fraze, ki jih bo uporabil v pogovoru s ključnimi osebami. 
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4. Beleženje samozagovorniških dejavnosti. Na tem koraku učenec natančno 
opiše svojo problemsko situacijo. Proces zapisovanja mu omogoča, da lahko v 
miru razmisli o svojih težavah in močnih področjih, vključi vse potrebne 
podrobnosti ter dosledno upošteva vrstni red dogodkov. Zapis lahko tudi 
dopolnjuje. V pomoč mu bo kasneje, ko se bo moral zagovarjati za namen 
zagotavljanja želenih prilagoditev. Učenec naj si zagotovi tudi mapo, v katero 
bo shranjeval dokumente in drugo tiskano gradivo. Pomembno je tudi, da ima 
beležko, v katero si zapisuje kraj in čas pomembnih srečanj ter ključne 
odločitve, ki so bile sprejete. Učence s PPPU je potrebno naučiti pisanja 
učinkovitih zapiskov, saj pogosto iz množice najrazličnejših informacij ne znajo 
izluščiti tistih, ki so zares pomembne.  

5. Pisna komunikacija. Ta korak vključuje učenje pisanja samozagovorniških 
pisem. Pisma morajo biti kratka. Preko njih učenec sporoča svojo težavo osebi 
ali organizaciji, ki se je ta problem dotika (npr. šoli, učitelju, društvu ipd.). 
Ključni elementi pisma so: datum, naslov, uvod z nagovorom, osrednji del in 
zaključek. V prvem odstavku se učenec v dveh ali treh povedih na kratko 
predstavi. V naslednjih odstavkih izpostavi, kje je problem, kakšne občutke ob 
tem doživlja. Osrednji del pisma zajema jasno opredelitev problema. Zadnji 
odstavek vsebuje pošiljateljeva pričakovanja in želje. Pismo naj se zaključi s 
pozdravom in podpisom. Priporočljivo je, da učenec pred oddajo naslovniku 
pismo izroči v branje odrasli osebi, ki zapisano pregleda in po potrebi popravi. 
Prednost pisne komunikacije je, da učenec lahko razmisli o primernem načinu 
izražanja ter zapisano po potrebi tudi spreminja.  

6. Govorna komunikacija. Izražanje v verbalni obliki lahko poteka prek 
telefonskega pogovora ali v živo. Prek pogovora se lahko zelo hitro 
dogovorimo. Hkrati pa se moramo zavedati, da pogovor poteka v danem 
trenutku in ne z zamikom kot pisna komunikacija. Posledično nimamo časa, da 
bi dolgo premišljevali o svojem odzivu. Zato je pri pogovorih še posebej 
pomembno, da se vnaprej dobro pripravimo. Učenec si lahko pomaga s 
kartončki ali karticami. Dobro je tudi, da ga naučimo vnaprej predvideti reakcije 
drugih ter ustreznega odzivanja na frustrirajoče situacije (npr. nerazumevanje 
s strani sogovorca). Potrebno je, da se nauči umiriti in na spoštljiv način 
razložiti nastali problem in želeni izid. 

 

5.4. POMEN RAZVIJANJA SAMOZAGOVORNIŠKIH VEŠČIN ZA UČENCE S 

PPPU 

Eksplicitno poučevanje veščin samozagovorništva prinaša boljše rezultate na 
različnih področjih funkcioniranja oseb s posebnimi potrebami (Licardo in Schmidt, 
2014). Učenci, ki imajo ustrezno razvite samozagovorniške veščine, potrebujejo 
manj pomoči s strani pedagoških delavcev (Palmer, 2000). Skozi proces usvajanja 
samozagovorniških spretnosti namreč ugotovijo, da je možno posamezne spretnosti 
razdeliti na bolj specifična znanja, da je torej dolgoročne cilje mogoče razdeliti na 
večje število kratkoročnih. Ozavestijo, da je na ta način lažje spremljati napredek 
(Van Reusen idr., 2015). Znajo si postavljati realne cilje, ki so v skladu z njihovimi 
sposobnostmi. Posledično dlje vztrajajo v šolskem okolju in dosežejo višjo stopnjo 
izobrazbe ter so uspešnejši na delovnem mestu kot učenci s slabše razvitimi 
tovrstnimi spretnostmi (Tungland, 2002). Učenci, katerih samozagovorniške 
spretnosti so dobro razvite, razumejo svoja šibka področja in so o njih pripravljeni 
govoriti z drugimi. Zavedajo se, da šibka področja nikakor ne definirajo njihove 
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osebnosti (Crouse, 2009). Raziskave, narejene na odraslih s PPPU, so pokazale, da 
so tisti, ki se svojih težav zavedajo in jih razumejo, bolj pripravljeni poiskati pomoč v 
času šolanja in tudi poklicnega usposabljanja. Ugotovljeno je bilo tudi, da si ti 
posamezniki poiščejo zaposlitve, ki so bolj v skladu z njihovimi sposobnostmi 
(Magajna idr., 2008). Ustrezno znajo prositi za želene prilagoditve ter na primeren 
način izraziti svoje nestrinjanje (Sebag, 2010). Skozi trening se poveča tudi njihovo 
zavedanje močnih področij, kar vodi do višje samozavesti (Van Reusen idr., 2015). 
Samozavestni učenci imajo dobro mnenje o sebi, več so pripravljeni tvegati, saj 
zaupajo v svoj uspeh, ustrezno prosijo za pomoč ali razlago, ko le to potrebujejo 
(Self-advocacy, 2013). Poznavanje sebe in visoka samozavest sta tudi ključna 
varovalna dejavnika pred pojavom depresivnosti in anksioznosti (Magajna idr., 2008). 

Dolgoročno pa dobro razvite spretnosti samozagovorništva predstavljajo ključen 
korak k večji samostojnosti. Učenec namreč pridobi občutek, da imajo njegove 
odločitve pomembno vlogo in začne zato postopoma sprejemati vse več 
odgovornosti (Pacer center, 2010). Raziskave iz obdobja med letoma 1992 in 2002 
so pokazale, da se osebe, ki imajo dobro razvito samodeterminacijo (ena izmed 
njenih komponent je tudi samozagovorništvo) lažje prilagajajo novonastalim 
situacijam. Posledično so njihovi dosežki višji, kot bi bili v primeru, če tovrstnih 
spretnosti ne bi razvijali (Zionts, Hoza in Banks, 2004). Razvoj samozagovorniških 
spretnosti vpliva na lažji prehod med posameznimi izobraževalnimi programi ter 
kasneje na lažji prehod iz izobraževalnega sistema v zaposlovanje (Test idr. 2005). 
To potrjuje tudi raziskava iz leta 1987, ki jo je izvedel Van Reusen s sodelavci. 
Učenci, ki so bili deležni treninga samozagovorniških spretnosti, so namreč poročali, 
da so spretnosti, pridobljene med pripravljanjem na soustvarjanje svojega 
individualiziranega programa, generalizirali. S pridom so jih uporabili na sprejemnih 
izpitih ter na razgovorih za službo (Van Reusen idr., 1987). Izsledki zgoraj omenjene 
raziskave pa se povezujejo tudi z ugotovitvami študij, ki so bile narejene na zelo 
uspešnih posameznikih z učnimi težavami. Te so pokazale, da je dobro razvito 
samozagovorništvo bistvenega pomena za uspeh v srednješolskem izobraževanju. 
Takrat se namreč od učenca že pričakuje, da te spretnosti obvlada. Še posebej 
pomembno vlogo pa ima znanje samozagovrniških spretnosti na delovnem mestu, ko 
si mora posameznik sam izboriti prilagoditve, ki jih potrebuje, in delodajalcu 
izpostaviti svoja močna področja (Licardo in Schmidt, 2014). Po končanem 
izobraževanju je realnost takšna, da mora oseba znati ustrezno prositi za 
prilagoditve, ali pa le teh ne dobi (Roberts idr., 2016). 
 

5.5. SPLOŠNA PRIPOROČILA ZA POUČEVANJE SAMOZAGOVORNIŠKIH 

SPRETNOSTI 

Učence s PPPU moramo načrtno učiti reflektiranja, raziskovanja in delovanja v 
skladu z lastnimi prepričanji (Van Reusen idr., 2015). Naloga nas strokovnjakov je, 
da učenca vodimo in usmerjamo, nikakor pa se ne odločamo namesto njega (Licardo 
in Schmidt, 2014). Pomembno je, da z učenjem samozagovorniških spretnosti ne 
odlašamo, saj le te niso nekaj, kar bi se lahko v hipu naučili, ampak gre za 
spretnosti, ki jih je potrebno razvijati skozi izkušnje. Začnemo lahko že v predšolskem 
obdobju, ko učenca v vsakdanjih situacijah spodbujamo k odločanju, npr. otrok naj 
staršem pove, kaj bi rad ta dan oblekel in zakaj (utemelji svojo odločitev) (Test idr., 
2005). Učenje naj se nato procesno nadaljuje skozi celotno šolanje, od preprostih do 
vedno bolj kompleksnih spretnosti. Če za primer vzamemo spretnost komunikacije, bi 
torej učenca v nižjih razredih osnovne šole poučevali, kako naj pove, kaj želi, starejše 
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učence pa bi učili kompleksnejših spretnosti sklepanja kompromisov, dogovarjanja 
ter razbiranja govorice telesa (Test idr., 2005). 

Modelno učenje. Otroci prvi stik s samozagovorništvom doživljajo, ko opazujejo 
svoje starše, učitelje in druge, kako govorijo v svojem imenu. Prek poslušanja in 
opazovanja se učijo strategij reševanja problemov (Tungland, 2002). Učencem 
vnaprej predstavimo potek ure in kakšni so predvideni cilji. Pogovorimo se o tem, 
zakaj se je potrebno naučiti posamezno spretnost in kako jim bo le ta pomagala pri 
bolj samostojnem šolskem delu. S tem se poveča motivacija, hkrati pa damo 
učencem moč in možnost kontrole nad lastnim učenjem (Prater, Redman, Anderson 
in Gibb, 2014). 

Igra vlog ponuja možnost za preizkušanje najrazličnejših socialnih situacij v varnem 
okolju (Prater idr., 2014). V raziskavah zasledimo, da učenci včasih zavračajo igre 
vlog, saj se ne želijo izpostavljati pred skupino. V ozadju so občutki tesnobnosti in 
strahu pred zavračanjem skupine. Pomembno je, da učencev ne silimo k 
sodelovanju, ampak jim pustimo možnost, da se aktivnosti priključijo, ko se bodo 
čutili pripravljene (Palmer, 2000). Igre vlog potekajo tako, da se učitelj najprej postavi 
v vlogo učenca ter odigra ustrezen odziv v dani situaciji. Učenci so v prvem koraku 
zgolj opazovalci. Sledi diskusija, skozi katero učenci ozavestijo učiteljevo ravnanje, 
izrazijo svoje mnenje in predloge. Učitelj učence nato spodbudi k sodelovanju z 
vprašanjem: »Ali čutite, da je to nekaj, kar lahko tudi vi storite?« Sledi razgovor o 
morebitnih negativnih čustvih, ki se jim porajajo (nimajo dovolj poguma, da bi se 
postavili v aktivno vlogo, strah pred učiteljem ipd.). V zaključnem delu so učenci 
aktivni (Hart in Brehm, 2013). Preigravajo določene socialne situacije, dokler niso vsi 
v skupini prepričani, da znajo ustrezno odreagirati. V tem delu je učitelj v vlogi 
mentorja (Palmer, 2000). 

Učne ure naj potekajo v manjših skupinah (do 15 učencev v skupini) (Prater idr., 
2014). Majhna skupina omogoča, da lahko člani diskutirajo med sabo, spodbujajo 
drug drugega ter se učijo iz primerov ostalih članov skupine. Člane skupine je 
potrebno spodbujati, da drug drugemu nudijo konstruktivno povratno informacijo. V 
začetku, ko je skupina še nova, morda ne bo nihče želel podati negativne povratne 
informacije, ker se bodo bali odziva. Po nekaj srečanjih, ko se vzpostavi vzdušje 
kooperativnega učenja, pa postanejo povratne informacije bolj odprte in so ključne za 
razvoj posameznikov. Pomemben del povratne informacije so tudi pohvale, le te 
posamezniku, ki je pohvaljen, zvišujejo samopodobo ter vplivajo na večjo notranjo 
motivacijo. Pomembno je, da ne gremo na naslednji, kompleksnejši korak, vse dokler 
določene spretnosti ne usvojijo vsi člani skupine (Palmer, 2000). Ključnega pomena 
je prakticiranje naučenih spretnosti (Tungland, 2002). Pomembno je, da želene 
spretnosti učenci vadijo do avtomatizacije. Le tako bodo suvereni tudi v stresnih 
situacijah (Prater, 2014). 

Uspešne strategije poučevanja samozagovorništva v začetku predvidevajo izolirano 
učenje posameznih spretnosti. Kasneje pa je potrebno naučeno uporabiti v 
konkretnih vsakdanjih situacijah v okviru možnosti, ki so nam na voljo. V šolskem 
prostoru je dobra priložnost za sodelovanje pri nastajanju ter evalvaciji 
individualiziranega programa (Test idr. 2005). Aktivno vključevanje učencev v 
soustvarjanje individualiziranega programa je zagotovo ena od dobrih priložnosti, 
prek katerih se učenci s posebnimi potrebami učijo ustrezno izraziti svoje prednosti in 
pomanjkljivosti, načrtovati realne cilje, se odločati, izbirati in konstruktivno reševati 
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probleme. Tako postopoma vedno bolj prevzemajo odgovornost za svoje življenje 
(Licardo in Schmidt, 2014). Bistvenega pomena je medsebojno sodelovanje 
specialno rehabilitacijskih pedagogov (izvajajo specifične treninge, učenje po korakih) 
in učiteljev (pomagajo pri generalizaciji usvojenih spretnosti, rabi le teh v vsakdanjih 
situacijah) (Prater idr., 2014). M. Licardo in M. Schmidt (2014) predlagata, da bi bilo 
potrebno izražanje stališč, avtonomije in kompetentnosti sistematično poučevati v 
času izvajanja dodatne strokovne pomoči ali kot eno od kompetenc v sklopu 
ustreznih predmetnih področij. 

V domačem družinskem okolju lahko otroka učimo samozagovorništva tako, da si 
vzamemo čas in ga pozorno poslušamo. S tem mu zagotovimo možnost, da se izrazi. 
Že v zgodnjih letih ga poskušamo navajati na sprejemanje razumnih odločitev. Starši, 
ki predstavljajo model ustreznih strategij reševanja problemov, lahko pomembno 
prispevajo k razvoju dobrih samozagovorniških spretnosti pri otroku (Hart, 2002). 
 

5.6. EKSPILICITNO POUČEVANJE VEŠČIN SAMOZAGOVORNIŠTVA  

Eksplicitno poučevanje je pristop, ki naj bi zagotovil, da 80 % vseh učencev po 
končani učni enoti zna uspešno izvesti vsaj 80 % naučenega ter to tudi praktično 
uporabiti. Sestavljeno je iz več komponent. V začetku je pomembno, da znamo 
aktivirati predznanje učencev in tako iz njihovega dolgoročnega spomina v delovni 
spomin priklicati informacije, ki jih bodo potrebovali za nadaljnje delo. Učence je 
potrebno seznaniti s tem, kakšni bodo končni rezultati njihovega dela. V osrednjem 
delu aktivnost izvajamo skupaj z učenci, korak za korakom. Ob tem sledimo 
učenčevemu delu in mu posredujemo takojšnje povratne informacije. Pomembno je, 
da se ne osredotočamo na faktografsko poznavanje dejstev (le ta lahko učenci 
poiščejo v knjigi, na spletu), ampak se osredotočamo predvsem na to, da jih naučimo 
uporabnih spretnosti ter izvršilnih funkcij (dajanja samo-inštrukcij, organizacije itd.). V 
zaključku pa je potrebno učencem dopustiti, da se v varnem učnem okolju 
samostojno preizkusijo v spretnosti, ki so se je učili (Hollingsworth in Yabarra, 2009). 

5.6.1. Vodeno pisanje esejev kot pripomoček za razvoj spretnosti 

samozagovorništva 

Vodeno pisanje se je izkazalo kot ena izmed najbolj učinkovitih posrednih strategij 
učenja samozagovorništva (Roberts idr., 2016). Prepričljivo pisanje esejev in 
samozagovorništvo sta dva koncepta, ki sta medsebojno tesno povezana. 
Pisanje esejev namreč spodbuja spretnost kritičnega mišljenja (npr. prek oblikovanja 
presoje na podlagi dostopnih informacij in sklepanja, sprejemanja odločitev, 
refleksije). Če želimo napisati dober esej, pa je potrebno znati tudi prepričljivo 
predstaviti svoje mnenje ter ga ustrezno argumentirati. Tekom pisanja eseja je 
mnogokrat potrebno tudi zavzemati perspektive različnih oseb. Vse prej našteto pa 
so tudi spretnosti, ki jih potrebuje uspešen samozagovornik. Med pisanjem se učenec 
uči tudi samospodbujanja (z namenom, da ne bi odnehal na polovici) ter 
samoevalvacije (pregledovanje pravilnosti zapisa, pravopisa). Primer navodila, ki 
učenca bolj neposredno uvaja v samozagovorništvo, je npr.: »Predstavljaj si, da 
skupaj s starši in pedagoškimi delavci sediš na sestanku, ki je namenjen evalvaciji 
tvojega IP-ja. Obrazloži jim, kaj si želiš početi po končani OŠ in kako ti oni pri tem 
lahko pomagajo.« ali »Predstavljaj si, da je sošolec do tebe pogosto nasilen. 
Razmišljaš, da bi z nekom spregovoril o tem. Obrneš se na šolsko svetovalno službo. 
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Zapiši, kako bi potekal pogovor!« (Cuenca-Sanchez, Mastropieri, Scruggs in Kidd, 
2012).  

5.6.2. Za čigavo prihodnost gre?  

Na Beach Center on Disability je bil zasnovan obsežen trening samozagovrniških 
veščin s pomenljivim naslovom: »Za čigavo prihodnost pravzaprav gre?« (ang. 
»Whose future is it anyway?«). Gradivo vsebuje dva priročnika.  

Prvi je namenjen strokovnim delavcem, drugi pa učencu samemu. Priročnik za 
strokovne delavce vsebuje opis posameznih področij, pričakovane dosežke učencev 
in priporočila za poučevanje. Priročnik za učence je sestavljen iz šestih sklopov s 
skupno 36 lekcijami. Uvodni sklop zajema predstavitev IP-ja in učenje 
samozavedanja. Učenec v tem sklopu spozna, čemu je IP namenjen in kako poteka 
timski sestanek, razmisli o tem, kateri ljudje bi mu lahko pomagali tekom procesa IP-
ja, nauči se prepoznati svoje interese, močna področja, posebne potrebe in 
prilagoditve, ki jih potrebuje.  

Drugi sklop učenca nauči sprejemati odločitve. V pomoč je model »DO IT!« ( ang. 
define your problem, outline your problems, identify the outcome of each opinion, 
take action, !-get excited). 

Za slovenski prostor smo strategijo priredili v »Trikrat I, dvakrat U, odločitev je že 
tu.« 
Informacije: Najprej zberi informacije o problemu. 
Izbire: Razmisli o možnostih, ki jih imaš na voljo, da boš problem rešil (učencu je 
lahko pri tem v pomoč tehnika nevihte možganov). 
Izidi: Razmisli o pričakovanih posledicah vsake od možnih izbir (učenec poskuša 
predvideti, kakšni so plusi in minusi posameznih izbir). 
Utemelji odločitev: Izberi najboljšo odločitev in izbiro utemelji.  
Uresniči: Aktivno delaj v smeri uresničevanja sprejete odločitve.  

Tretji sklop je namenjen učenju prepoznavanja prilagoditev, ki bi bile učencu v 
pomoč pri premagovanju primanjkljajev. Učenec v tem sklopu spozna tudi pravice, ki 
jih ima kot učenec s PPPU.  

Četrti sklop je namenjen razmišljanju o ciljih za prihodnost. Učenec izve, kaj 
pomeni beseda cilj, nauči se postavljati realne cilje, na katere lahko vpliva ter so 
merljivi in dosegljivi ob zadostni meri vloženega truda. Nauči se določiti ustrezen 
časovni rok za dosego posameznega cilja. V tem sklopu je predstavljeno tudi, na 
kakšne načine lahko učenec spremlja svoj napredek (npr. prek metode žetoniranja, 
risanja grafov, označevanja že doseženih ciljev ipd.). 

Osrednji namen petega sklopa je učenje ustrezne komunikacije. Učenec se nauči 
razbirati obrazno mimiko ter govorico telesa. Skozi konkretne korake ga trening vodi 
do ustrezne komunikacije na sestanku, ki je namenjen ustvarjanju oz. evalvaciji 
njegovega IP-ja. Učenca vodi tudi skozi ustrezno soočanje s frustracijami. Na 
humoren način obrazloži razliko med asertivnim in agresivnim vedenjem.  

Zadnji sklop je usmerjen na spretnosti timskega dela in spretnosti, ki jih mora 
učenec usvojiti, da bo lahko sam vodil sestanek, ki je namenjen ustvarjanju ali 
evalvaciji njegovega IP-ja. Zaključni poglavji pa sta zasnovani z namenom, da 
učenec ponovi naučeno in preveri količino usvojenega znanja. 
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Priročnik je prvotno namenjen mladim s PPPU med 14. in 21. letom starosti. Ob 
prilagoditvah (zmanjšanje obsega, količine strokovnih izrazov) pa je primeren tudi že 
za mlajše učence. Prvi namen priročnika je učence pripraviti na čim bolj 
samostojno uresničevanje IP-ja ali tranzicijskega programa. Drugi cilj pa je pri 
učencu s PPPU razvijati spretnosti samodeterminacije (ena izmed spretnosti 
samodeterminacije je tudi samozagovorništvo). Zapisan je v drugi osebi ednine, tako 
da direktno nagovarja posameznega učenca. Za pomoč pri razumevanju navodil 
so vneseni simboli, ki se pojavljajo skoz celotno besedilo (npr. simbol človeka, ki sedi 
in premišljuje pomeni, da mora oseba razmisliti o določeni tematiki). Specialno-
rehabilitacijski pedagog (v nadaljevanju SRP) ima vlogo podpornika, ki učenca 
vodi skozi razmišljanje o njegovih močnih in šibkih področjih. Ima tudi vlogo 
inštruktorja, ki učencu posreduje dodatne informacije, ki so specifične za učenčevo 
okolje in šolo. Tretja vloga, ki jo ima SRP med izvajanjem treninga, je spodbujanje. 
SRP mora biti tudi učenčev zagovornik, ko se uvajajo sistemske spremembe. 
Obseg specialno-pedagoške podpore tekom treninga je pri različnih učencih različen 
glede na individualne značilnosti posameznika. Nekateri učenci bodo morda 
potrebovali le minimalno mero podpore, drugi pa vodeno delo v manjši skupini ali 
celo ena na ena. Pričakovan cilj treninga je, da bo učenec postal bolj aktiven 
soustvarjalec lastnega IP-ja (Wehmeyer in Kelchner, 1995).  
 

5.6.3. Razkrij skrivnostnost svoje učne težave  

Scott L. Crouse, dr. šolske psihologije, je zasnoval interaktivno spletno stran, ki 
učencem pomaga pridobivati informacije o učnih težavah. Stran je v angleškem 
jeziku naslovljena »Uncovering the mysteries of your learning disability« in je 
dostopna na naslednji povezavi: http://www.ldinfo.com/self_advocacy_manual.htm. 
 
Učenca skozi poglavja vodi motivacijski element, detektiv, ki raziskuje skrivnostni 
primer, imenovan »učna težava«. Narisala ga je 10-letna učenka. Vse učne enote so 
napisane tako, kot da bi se detektiv pogovarjal z učencem, ki je njegov partner pri 
raziskovanju primera. Prvih 12 enot je namenjenih pridobivanju osnovnih informacij, 
ki jih učenec potrebuje, če želi biti uspešen samozagovornik. Učenec se seznani s 
pomenom besede učna težava, ugotovi, kateri so vzroki zanjo, seznani se s 
senzornim in kognitivnim procesiranjem. Sedmo poglavje je namenjeno 
razjasnjevanju pogostih in pomembnih terminoloških izrazov (npr. disleksija, 
ADHD). Le ti so predstavljeni na poenostavljen in konkreten način. Učenec se 
spozna z načini, kako pridobiti ustrezne prilagoditve. V 11. učni enoti so zbrane 
vaje, ki se priporočajo za izboljšanje posameznega načina funkcioniranja: 
vizualnega, slušnega, zaporednega, konceptualnega ter za izboljšanje hitrosti 
procesiranja. 13. učna enota predstavi 10 ključnih stvari, ki jih mora učenec 
upoštevati, če želi postati uspešen samozagovornik. Navedena priporočila učencu 
so: 

1. Učno težavo je potrebno ozavestiti in sprejeti.  
2. Učne težave se ni treba sramovati, dobro jo je predstaviti drugim (npr. 

sošolcem), ki bodo tako lažje razumeli, zakaj ti gredo določene stvari težje.  
3. Dobro je vedeti, na kakšne načine se najlažje učiš (kateri je tvoj prevladujoči 

učni stil).  
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4. Prepoznati je potrebno vzroke, ki te ovirajo pri tem, da bi bil dober 
samozagovornik in jih poskušati preseči (npr. si preveč sramežljiv, da bi prosil 
za pomoč). 

5. Vedeti je potrebno, katere prilagoditve so res nujne.  
6. Z učitelji moraš o možnih prilagoditvah spregovoriti čim prej, ne čakaj na dan 

pred testom.  
7. Poznati moraš svoje pravice, pa tudi dolžnosti. Ne izkoriščaj prilagoditev, ki jih 

imaš na voljo! 
8. Bodi pripravljen na sklepanje kompromisov! 
9. Včasih celo najboljši samozagovorniki potrebujejo pomoč. Dobro je, da že 

vnaprej veš, na koga se lahko obrneš v ključnih trenutkih. 
10. Misliti je potrebno na prihodnost. Poleg kratkoročnih ciljev si je potrebno 

zastaviti tudi dolgoročne, ki ti bodo predstavljali motivacijo in smernice za delo. 
Izoblikovani cilji dajo smisel sprotnemu učenju.  

 
Predzadnje poglavje učenčevo razmišljanje iz samozagovorniških spretnosti v 
sedanjosti usmeri v prihodnost (srednješolsko izobraževanje, morebiten študij in 
poklic), v zadnjem poglavju pa je povzetek naučenega. Vsaka učna enota ima na 
koncu vprašanja, namenjena ponovitvi snovi. Stran je opremljena z nazornimi 
ilustracijami, ki jih lahko ob ustreznem citiranju uporabimo tudi za druga gradiva o 
učnih težavah (npr. pomoč specialno-rehabilitacijskega pedagoga je s sliko 
predstavljena s pomočjo ženske, ki drži trak na enem koncu z namenom, da ga 
druga oseba s škarjami lažje odreže) (Crouse, 2009). Stran je na voljo zgolj v 
angleškem jeziku. Če želi učenec stran uporabljati, potrebuje vodstvo odrasle 
osebe, ki mu prevaja ter po potrebi razlaga simbolične ponazoritve. Na strani lahko 
najdemo tudi uporabne povezave za učitelje in starše. Za učitelje so na voljo tri 
spletne lestvice: lestvica učenčevega načina procesiranja (CPI - The Cognitive 
Processing Inventory) ter lestvici za ugotavljanja stopnje prilagojenega vedenja, ki 
lahko služita tudi kot presejalni test za ugotavljanje morebitnih čustveno-vedenjskih 
težav, in sicer The FBA Profiler (Crouse, 2007) in The NEW FBA Screener (Crouse, 
2017), ki je prilagojena tudi za starše. Lestvice so normirane in plačljive, brezplačno 
so na voljo le za 30-dnevno preizkusno obdobje. Starši lahko na strani dobijo 
množico informacij o najrazličnejših težavah (PPPU, slepota, motnje v duševnem 
razvoju, motnje avtističnega spektra itd.). Prav tako so na strani zbrani odgovori na 
najpogostejša vprašanja staršev učencev s posebnimi potrebami. 
  

5.6.4. V voznikovem sedežu  

Priročnik je namenjen učenju veščin samozagovorništva za učence stare med 14 in 
21 let. Ima pomenljiv naslov, ki učenca spodbuja, da prevzame aktivno vlogo v 
svojem življenju. Opisanih je šest delavnic, ki naj bi se izvajale v manjših skupinah 
od 4 do 6 učencev. Pilotna študija je bila izvedena z učenci srednjih šol v Vermontu 
(ZDA) in z mladostniki, ki so vključeni v organizacije poklicne rehabilitacije. Delavnice 
so sicer primerne za vse učence, prvotno pa so bile narejene prav za učence s 
posebnimi potrebami. Tekom prve delavnice se najprej spoznajo s pojmom 
(samo)zagovorništva, preigravajo različne socialne situacije in urijo spretnosti 
samozavedanja. V sklopu druge delavnice se učenci naučijo prepoznati svoje 
spretnosti in jih predstaviti skupini. Izdelajo si plakat svojih močnih področij. Na 
tretjem srečanju razmišljajo o svojih ciljih za prihodnost. Začnejo z razmišljanjem o 
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svojih željah, sanjah, bodoči karieri in se nato z mislimi vrnejo v sedanjost, v kateri si 
začnejo postavljati dosegljive in smiselne kratkoročne cilje z namenom, da bi dosegli, 
kar si želijo. Za konkretno ponazoritev ciljev je uporabljen zemljevid. Učenci na njem 
označijo izhodiščno točko (kje so zdaj) ter končni cilj (kje bi si želeli biti). Na vmesno 
pot pa ob vodenju zapišejo vse korake, ki so potrebni za premik iz prvega kraja v 
drugega. Tekom četrte delavnice razmišljajo o svojih virih pomoči, ki jih imajo na 
voljo v domačem in šolskem okolju ter v širši skupnosti. Tekom pete delavnice je 
predstavljen smisel tranzicijskega načrta kot dela IP-ja. Zadnja delavnica vključuje 
ponovitev naučene snovi in predvideva možnost za diskusijo in vprašanja (Vermont 
family network, 2012). 
 

5.6.5. Gradiva za učenje samodeterminacije ter sprejemanja odločitev 

Gradivo vsebuje pet širših sklopov. Vsak sklop pa vsebuje kratko predstavitev z 
navedenimi viri, navodila za učitelja z opisom izvajanja posameznih ur ter materiale 
za učence (delovne liste). Na spletu je na voljo nekaj vzorčnih primerov učnih ur. 
Trening vsebuje tudi prikaze videoposnetkov, ki pa niso prosto dostopni. Osrednji 
sklopi so: izbiranje izobraževalnih ciljev, izbiranje zaposlitvenih ciljev, izbiranje 
osebnih ciljev, doseganje ciljev IP-ja in spretnosti vodenja IP-ja. V magistrskem delu 
se bomo bolj osredotočili na sklop doseganja ciljev IP-ja. V tem sklopu se učenec 
nauči razdeliti dolgoročen cilj na kratkoročne. Trening se običajno izvaja deset ur v 
dveh tednih in je sestavljen iz šestih lekcij. Ko učenec zaključi z dvotedenskim 
strnjenim izobraževanjem, mu mora učitelj dati priložnosti, da naučene spretnosti 
uporablja v praksi. Navadno so predvidena srečanja enkrat tedensko, ko se pregleda 
cilje prejšnjega tedna. Učenec si dolgoročen cilj in nato kratkoročne sestavi na 
podlagi modela šestih vprašanj: »Kaj si želim doseči?« (želja), »Kako bom vedel, 
da sem cilj dosegel?« (kriterij), »Zakaj si želim doseči ravno ta cilj?« (motivacija), 
»Kakšne metode bom uporabil, da bi cilj dosegel?« (načrtovanje strategij dela), »Kdo 
mi bo pri doseganju cilja pomagal?« (identifikacija možnega kroga podpore), »Kdaj 
bom posamezne korake uresničeval?« (načrtovanje urnika) (Jeannine Rainbolt 
college of education, 2016).  
 

5.6.6. Nabor specifičnih strategij za razvijanje spretnosti samozagovorništva 

G. D. Campbell-Whatley (2008) je podala okvir, ki naj bi mu SRP sledili pri vsaki uri 
direktnega poučevanja samozagovorniških spretnosti. 

1. V uvodu predstavimo cilje, ki jih želimo tekom srečanja (ure) doseči. 
2. Preverimo predznanje učencev. 
3. Naučeno preigramo v igri vlog. Tako učenec v varnem okolju preizkuša 

usvojene informacije. 
4. Generalizacija. Naučeno prenesemo tudi na situacije izven šolskega okolja. 
5. Evalvacija uspešnosti. Preverimo, kaj so se učenci naučili. 
6. Testiranje transferja (po uri, v vsakdanjih situacijah. Vprašamo se, ali učenec 

uporablja naučeno znanje oz. zakaj ne). 

 
Predhodno smo okvirno opisali nekaj programov, ki so bili izdelani v tujini za namen 
razvijanja spretnosti samozagovorništva ter predstavili podporno gradivo, ki je bilo 
izdelano za slovenski prostor. Spodaj pa navajamo nekaj specifičnih strategij za 
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učenje posameznih komponent samozagovorništva. Strategije so zapisane v obliki 
izvedbe učnih ur in jih učitelji lahko tudi konkretno uporabijo v praksi, seveda ob 
upoštevanju individualnih značilnosti, ki jih ima učenec, kateremu je ura namenjena. 

 
1. Spoznavanje močnih področij 

Cilji: 

 Učenci se začnejo zavedati, da obstajajo področja, pri katerih ni mogoče 
objektivno določiti pravilnih in napačnih odgovorov. 

 Učenci spoznajo izraz močna področja.  

 Učenci znajo navesti svoja močna področja. 

 Učenci znajo navesti svoje interese. 
Učencem predstavimo igro (priloga F). Igra se igra tako, da posameznik vrže kocko 
in figurico premakne toliko polj naprej, kolikor pik kaže kocka. Ko pride na določeno 
polje, prebere vprašanje, ki je na njem zapisano in nanj odgovori.  

Po končani igri učence spodbudimo, da razmislijo o tem, ali so na vprašanja 
odgovorili tako kot njihovi sošolci. Skozi pogovor ugotovimo, da so mogoče nekateri 
odgovori enaki, večinoma pa se razlikujejo. V razredu ni dveh učencev, ki bi podala 
popolnoma enake odgovore na vsa vprašanja. Ljudje smo si namreč med seboj 
različni in prav je tako. Učencem razložimo, da ne gre za to, da bi bili posamezni 
odgovori boljši ali slabši od sošolčevih. Gre le zato, da so odgovori različni, saj smo si 
tudi mi med seboj različni. Vsak od nas ima svoje želje, interese, cilje, potrebe. 
Pomembno je, da se tega zavedamo. Uspešni postanemo, ko znamo svoja močna 
področja uporabiti sebi v prid.  

Povemo, da bomo razmišljali o svojih močnih področjih in interesih. Močna področja 
so tiste spretnosti, pri katerih smo še posebej uspešni. Na te spretnosti smo navadno 
ponosni in za to področje navadno prejemamo pohvale. Lahko gre za tipične šolske 
spretnosti (pisanje esejev) ali za spretnosti, ki so se jih naučili v domačem okolju 
(šivanje), lahko pa gre tudi za spretnosti, ki so povezane z medsebojnimi odnosi 
(opogumljanje drugih). Učencem povemo, da ni nujno, da stvari, ki jim gredo dobro, 
tudi radi počnejo, čeprav je največkrat tako. Razložimo tudi, da močno področje ne 
nujno pomeni, da mora biti posameznik na tem področju bolj uspešen kot kdorkoli 
drug. Dovolj je le zavedanje, da je v nečem dober. Učencem damo nalogo, da na list 
zapišejo ali narišejo 5 stvari, za katere menijo, da jim gredo še posebej dobro. 
Pustimo dovolj časa za razmislek. Kljub morebitnim ugovorom vztrajamo pri tem, da 
mora vsak učenec najti vsaj 5 stvari (v kolikor jih najde več, še toliko bolje). Med 
reševanjem jih spodbujamo. Ko vsi učenci izpolnijo prvi list, jim podamo navodilo, da 
izpolnjene liste za nekaj časa postavijo na rob mize. Razdelimo jim nove liste. Tokrat 
podamo navodilo, da morajo zapisati/narisati vsaj 5 stvari, ki jih radi počnejo. Ni 
nujno, da so pri tem tudi dobri. Podamo primer. V pomoč nam je lahko naslednji: 
»Jaka rad poje. Vedno si glasno prepeva, ko je sam v sobi, ko se sprehaja po gozdu 
in ko v garaži popravlja kolo. Vendar pa njegovi starši, prijatelji in še posebej njegova 
sestra ne marajo, da Jaka poje. Zakaj ne? Jaka resnično ni dober pevec, to mora 
priznati tudi sam. Nikoli ga ne bodo povabili, da bi pel na koncertu. Kljub vsemu pa 
Jaka še vedno rad in veliko poje, to ga sprošča in pomirja.«  

Če izhajamo iz Jakovega primera, bi Jaka petje lahko zapisal kot svoj interes, nikakor 
pa ne kot močno področje. Učenci nato individualno izpolnijo še drugi delovni list. Ko 
imajo izpolnjena oba lista, jim podamo novo nalogo. Primerjati morajo oba seznama. 
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Vprašamo, če se katero od področij pojavi na obeh seznamih. V kolikor se, je le to 
področje temelj za nadaljnje načrtovanje.  

Spodbudimo jih k razmisleku o tem, kdaj vse bi jim določena spretnost lahko prišla 
prav. Učence spodbudimo, da skušajo razmišljati tudi o netipičnih aktivnostih, ki 
vsebujejo določeno spretnost. Podamo primer: »Maja zase meni, da lepo riše. Tako 
menijo tudi njeni prijatelji, starši in učitelj likovne umetnosti. Maja v prostem času rada 
riše, zato se je risanje znašlo na obeh Majinih seznamih. Kdaj vse bi ji risanje lahko 
prišlo prav? Zagotovo pri likovnem pouku. Tam ima same petice. Še kje? Maja se 
spomni, da si mnogokrat riše, ko si želi zapomniti določene informacije. Torej ji 
risanje pride prav pri skoraj vseh šolskih predmetih. Kateri poklici vključujejo risanje? 
Najprej ji pride na misel poklic slikarja. Ko pa malo pobrska po internetu, ugotovi, da 
rišejo tudi ilustratorji, izdelovalci risank, industrijski oblikovalci, aranžerji, oblikovalci 
filmske in gledališke scene. Ugotovi, da je poklicev, ki zahtevajo dobre risarske 
sposobnosti, veliko. Za nekatere od teh poklicev sliši prvič, za druge ve le okvirno, kaj 
naj bi počeli. Odloči se, da bo o njih kaj več raziskala in se nato na podlagi teh 
informacij odločila, kaj bi bilo najbolj primerno zanjo. Kaj pa uporabnost risanja v 
vsakdanjem življenju? Maja se spomni, da večkrat nariše kaj lepega na voščilnice, ki 
so jih prijatelji vedno veseli.«  
Učence spodbudimo, da na podoben način kot Maja razmislijo o spretnosti, ki so jo 
zapisali na oba lista.  

V zaključnem delu z učenci še enkrat ponovimo, kaj pomeni beseda močno področje 
in kaj beseda interes. Obnovimo, zakaj je pomembno, da poznamo tako močna 
področja kot tudi interese. Spodbudimo jih, da se na podlagi tega, kar so zapisali o 
določeni spretnosti, pogovorijo z odraslo osebo, ki ji zaupajo. To je lahko starejši 
prijatelj, starš ali učitelj (Wehmeyer in Kelchner, 1995). 

 

2. Hkratna obravnava močnih in šibkih področij 

CILJI: 

 Učenci spoznavajo izraz močna področja.  

 Učenci znajo navesti svoja močna področja. 

 Učenci svoja močna področja predstavijo drugim. 

 

Metoda je namenjena delu v manjši skupini, lahko pa jo izvedemo tudi s celotnim 

razredom v času razredne ure.  

Učencem predstavimo opis hipotetičnega učenca. Njihova naloga je, da pozorno 

poslušajo in iz opisa razberejo njegova močna in šibka področja. Le ta lahko povedo 

ustno ali si jih zapišemo (Prater idr., 2014).  

Nato učencem podamo na listkih zapisane najrazličnejše spretnosti (npr. branje, 

sklepanje prijateljstev ipd.). Njihova naloga je, da te spretnosti razvrstijo v dva 

stolpca. V prvi tiste spretnosti, ki jih že dobro obvladajo in v drugega tiste, ki jih še ne 

(Prater idr., 2014). Nato učencem v reševanje ponudimo delovni list, »dobre stvari v 

meni« (priloga E, Vermont family network, 2012). Učenci rešene delovne liste 

predstavijo, drug drugemu.  
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3. Postavljanje uresničljivih dolgoročnih ciljev  

Cilji aktivnosti: 

 Učenec začne na konkretni ravni razmišljati o svojih željah, ki jih ima za 
prihodnost. 

 Učenec spozna, da je za uresničitev želje potrebno slediti določenim korakom. 

 Učenec se nauči jasno definirati želen cilj (ga zapisati v operativni obliki). 

 Učenec se seznani s posledicami, ki jih prinaša (ne)uresničitev zadanega cilja.  
 

PODAJ SOL - slovenska različica metode SMART (What are SMART goals?, 2017) 

a) Podrobno opisan. Učenec najprej razmisli o svojih željah, ki jih ima za 
prihodnost, npr. kakšen poklic si želi opravljati. Svoje želje mora čim bolj 
konkretizirati. Prvi korak je možno izvesti prek »brainstorminga«. SRP si na list 
zapisuje vse ideje, ki jih učenec pove. Ko učencu zmanjka idej, skupaj 
pregledata posamezne točke. Nekatere želje bodo uresničljive in bodo 
vzdržale vse naslednje korake, druge bo potrebno mogoče malo dodelati, za 
tretje pa bomo morda ugotovili, da so neuresničljive. 

b) Oseba. V drugem koraku skupaj z učencem razmislimo o tem, ali lahko cilj 
doseže popolnoma sam, zgolj z lastnim trudom, ali je morda smiselno, da v 
uresničevanje le tega vključimo še kakšne druge osebe, npr. sošolce, učitelja, 
starše idr. Za drugi korak lahko na list papirja narišemo več krožnic tako, da je 
vsaka večja od predhodne. V sredino napišemo ime učenca. V njemu najbližjo 
krožnico zapišemo imena oseb, ki jim najbolj zaupa. V bolj oddaljene krožnice 
pa osebe, ki so manj pomembne v njegovem življenju. Ko je izdelek dokončan, 
se pogovorimo, kdo od teh ljudi bi učencu lahko pomagal in na kakšen način.  

c) Dosežen. V tretjem koraku čim bolj konkretno definiramo, kako bomo izmerili 
učenčev napredek. V pomoč nam je vprašanje »Kaj bo učenec znal narediti 
bolje, ko bomo cilj dosegli?«. 

d) Akcija. Cilj je zapisan, vemo, kako ga bomo preverili. Sedaj pa nas zanima, 
kateri koraki so potrebni, da bomo cilj dosegli. Pri tem nam je lahko v pomoč 
aktivnost »Majhni koraki za velike cilje« (Vermont family network, 2012), ki je 
sicer prvotno namenjena delu v manjši skupini, možno pa jo je izvesti tudi 
individualno. Učenec naj začne z razmišljanjem, zakaj se mu zdi pomembno, 
da bi dosegel cilj, ki si ga je prej zastavil. Učencu nato damo večji prazen list 
papirja. Na skrajno levo stran napiše svoje ime in datum tistega dne, ko 
izdeluje izdelek. Na skrajno desno stran pa datum, ko naj bi bil cilj predvidoma 
dosežen (datum je lahko čez nekaj tednov, mesecev ali let, odvisno od 
težavnosti cilja). Učenca spodbudimo, da v vmesni prostor na papirju prikaže 
vse možne korake, za katere meni, da jih bo moral narediti na poti do cilja. 
Spodbujamo ga, da je čim bolj kreativen. Lahko zapiše ključne besede, nariše 
simbole ali naredi lepljenko. Ko učenec konča, nam izdelek predstavi. 
Povzamemo, da smo se naučili, da je potrebno, preden dosežemo končni cilj, 
storiti veliko majhnih korakov, potrebnega je veliko odrekanja in truda 
(Vermont family network, 2012).  

e) Je motivirajoč. Skupaj z učencem razmislimo, ali bo uspel dovolj časa 
vztrajati. Cilj lahko po potrebi skrajšamo ali ga razdelimo na podcilje.  
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f) V zaključnem delu se je potrebno dogovoriti o evalvaciji. Določimo SOL: Sledi. 
Kaj sledi v primeru, da bo cilj dosežen? Kaj pa v primeru, da ne bo? Ta del je z 
motivacijskega vidika najpomembnejša točka za učenca. Zapišemo tudi 
okvirni datum evalvacije in predvideno lokacijo evalvacije (npr. kabinet za 
DSP). 

 
4. Spremljanje izvajanja korakov, ki so potrebni za dosego cilja 

Pri dolgoročno zastavljenih ciljih obstaja velika verjetnost, da se učenec nekje na pol 
poti ustavi in se preneha truditi, saj napredek kratkoročno ni neposredno viden. Zato 
je dobro, če učencu ponazorimo napredek z grafičnimi prikazi (slika 1). Za primer 
lahko vzamemo učenca Jako. Jaka mora prebrati knjigo za domače branje. Ugotovil 
je, da ima knjiga 9 poglavij. Odločil se je, da bo z branjem začel v ponedeljek. Če bo 
torej sledil zastavljenim korakom in vsak dan prebral eno poglavje, bo z branjem 
končal naslednji torek. V kolikor mu bo to uspelo, se je že odločil, da bo v sredo za 
nagrado pol ure več igral računalniške igrice. Jaka pridno nadzira svoj napredek in se 
že veseli srede (Wehmeyer in Kelchner, 1995).  

 

Slika 1: Grafični prikaz spremljanja napredka 

 

5. Sprejemanje odločitev 

Cilji: 

 Učenci se seznanijo s pomembnostjo sprejemanja odločitev. 

 Učenci se seznanijo s koraki, ki jim bodo v pomoč pri argumentiranju 
ustreznosti posamezne odločitve.  

 Učenci spoznajo, da vseh odločitev tudi odrasli ljudje ne zmoremo sprejeti 
sami. Takrat je smiselno, da prosimo za pomoč. 

Anne Wilson Schaef je nekoč dejala: »Naredila sem nekaj slabih odločitev, nekaj 
srednje dobrih in nekaj zelo dobrih. Toda najpomembnejša stvar je bila […]«. Učence 
spodbudimo k razmišljanju, kaj bi bila lahko najpomembnejša stvar: »Kaj menite, da 
bi to lahko bilo?« Ko učenci podajo nekaj idej, preberemo do konca. »[…] da so bile 
vse odločitve moje. Prav vsaka od njih.« (Wehmeyer in Kelchner, 1995, str. 71). 

Učencem povemo, da je tako tudi z vsakim izmed nas. Ne odločimo se vedno 
najbolje, ampak najbolj važno je, da si upamo izraziti svoje mnenje ter da z argumenti 
trdno stojimo za lastnimi odločitvami. Odločitve v šoli lahko primerjamo s športom. 
Vsak košarkar se trudi, da bi zadel koš (uporabimo poljuben šport ali aktivnost, nad 
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katero so učenci navdušeni). Vsak od njih kdaj zgreši, a z vajo postaja vedno boljši, 
vedno uspešnejši. Podobno je z odločitvami. Vsak kdaj zgreši, a bistvenega pomena 
je, da napak ne ponavljamo. Košarkar na treningih velikokrat zgreši, a ga trener ne 
izključi iz igre, z njim trenira naprej. Tako je tudi na sestankih, ki so namenjeni 
evalvaciji IP-ja. Četudi kdaj predlagajo kaj, kar se zdi neprimerno, jim bodo odrasli še 
vedno prisluhnili. Odločitve sprejemamo vsakodnevno, ne da bi o tem sploh 
razmišljali. Primer: Predstavljaj si, da želiš iti na sladoled, prideš pred slaščičarno in 
nato moraš sprejeti odločitev. Učencem nato predstavimo korake, ki vodijo do lažjega 
sprejemanja odločitev. 

a) Zbiranje informacij (koliko denarja imaš, kakšne okuse imajo na voljo, koliko 
časa boš moral čakati v vrsti). 

b) Navajanje možnih izbir. 
c) Razmislek o posledicah posameznih izbir (npr. če bi vzel dve kepici, ju ne 

bi mogel plačati). 
d) Razjasnitev odločitve (Kaj bi se zgodilo, če bi ostal tiho? Najverjetneje bi 

ostal tudi brez sladoleda).  

 
Ko učencem povemo primer, naj najprej po posameznih korakih razčlenijo odločitve, 
ki jih vsakodnevno sprejemajo v vsakdanjem življenju in niso vezane na šolsko 
področje. Npr. »Kaj bom jedel za kosilo?«, »Kaj naj zjutraj oblečem za v šolo?«. O 
tem lahko razmišljajo ustno v obliki diskusije ali pa jim pripravimo delovne liste. 

Nekatere odločitve lahko sprejmemo sami, npr. kakšno frizuro bomo imeli. Ne bi bilo 
dobro, če bi o tem odločali mimoidoči. Pri nekaterih odločitvah pa je nujno, da nam 
pomagajo drugi, npr. če nas boli trebuh in imamo visoko vročino. Si predstavljate, da 
bi nas takrat zdravnik vprašal, kakšna zdravila si želimo? Ne vemo, zato vprašamo 
njega. Ima več znanja in izkušenj.  
Učenci naj nato v parih ali manjših skupinah (3‒4) razmislijo, katere odločitve lahko 
sprejmejo sami, pri katerih bi potrebovali pomoč ter čigava pomoč bi jim prišla v 
določeni situaciji najbolj prav (Wehmeyer in Kelchner, 1995). Kot že prej omenjeno, 
učenci mnogokrat niso seznanjeni z vsebino svojega IP-ja.  
Učenci, udeleženi v raziskavi, so prilagoditve poznali v večji meri kot cilje, upoštevati 
pa moramo, da je večina učencev poznala le eno prilagoditev (podaljšan čas pisanja 
preizkusov). Z uro spoznavanja prilagoditev lahko začnemo tudi pri tistih učencih, ki 
pravijo, da jih IP ne zanima. S tem učencu predstavimo, da IP ni le dokument, ki ga 
»razlikuje od sošolcev«, ni nekaj slabega, ampak se vsi trudimo, da bi mu omogočili 
lažje učenje in izkazovanje znanja.  

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

6. Spoznavanje prilagoditev zapisanih v IP-ju 

V večji meri kot so učenci vključeni v soustvarjanje IP-ja, bolj verjetno je, da bodo 
prilagoditve res uporabljali. Učencem moramo že predhodno, tekom pouka in ur 
DSP, nuditi najrazličnejše možnosti učenja (prek slikovnega gradiva, konkretnih 
materialov, gibanja, glasbe itd.), da imajo priložnost ugotoviti, na kakšen način se 
najlažje učijo. 

 
 
Cilji: 

 Učenec se seznani z IP-jem kot dokumentom. 

 Učenec si razjasni neznane besede. 

 Učenec razume namen prilagoditev. 

 Učenec razume način rabe zapisanih prilagoditev. 

Učencu pokažemo njegov IP. Damo mu nekaj časa, da ga prelista. Nato si skupaj z 
učencem pogledamo zapisane prilagoditve. Učenec pobarva tiste izraze, za katere 
meni, da so pomembni, a jih ne razume najbolje. Izraze mu obrazložimo. Nujno je 
tudi, da preverimo, če je učenec prilagoditve razumel na ustrezen način. Npr. zapis, 
da učenec sme rabiti didaktične pripomočke pri pisanju testa iz matematike, lahko za 
nekoga pomeni, da sme imeti s sabo zvezek in učbenik. V resnici pa je prilagoditev 
mišljena v smislu, da ima lahko učenec pri sebi kalkulator. Prilagoditev lahko 
prikažemo na modelu, da učenec vidi, kako bo izgledala. Npr. podobne naloge reši 
na enem listu, nato pa jih reši še tako, da dobi vsako nalogo na svojem listu 
(razrezan list). Pove, kdaj mu je bilo lažje reševati, če je občutil razliko. Prakticiranje 
prilagoditev tekom DSP, npr. če ima učenec med prilagoditvami zapisano, da sme 
uporabljati kalkulator, ga moramo rabe kalkulatorja predhodno naučiti. 

Kdaj in zakaj učenec dobi določeno prilagoditev, lahko urimo prek aktivnosti 
sestavljanke (slika 2). Učenci morajo namreč razlikovati med prilagoditvami, ki jih 
smejo uporabljati v razredu med poukom, in tistimi, ki so namenjene pisanju pisnih 
preizkusov (Hart in Brehm, 2013).  

 

Slika 2: Sestavljanka za utrjevanje prilagoditev 
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7. Kako prositi za realizacijo prilagoditev, zapisanih v IP-ju 

Učencem povemo, da učitelji včasih pozabijo na prilagoditve ali pa z njimi sploh niso 
seznanjeni. Učenec pa prilagoditve rabi vedno, zato mora na uresničevanje 
prilagoditve učitelja opozoriti. Učencem povemo, da bodo uspešni le, če bodo 
spregovorili. 
Vprašati za prilagoditve jih lahko učimo po spodaj zapisanih korakih. Korake 
zapišemo na kartice in jih za različne prilagoditve vadimo skozi igre vlog. V pomoč 
nam je lahko tudi slikovno gradivo. 

 
a) Razmisli: Vprašaj se, če prilagoditev resnično potrebuješ. 

Vprašaj se: »Ali _____ prilagoditev res potrebujem?« 
Primer: »Ali potrebujem več časa, da bi končal s pisanjem naloge, ki jo 
pravkar rešujem?« 

  

 

Slika 3: Učenka piše (Vir: https://www.mycutegraphics.com) 

 

b) Razmisli: V misli si prikliči prilagoditve, ki so zapisane v tvojem IP-ju.  
Vprašaj se: »Ali mi je dovoljeno imeti to prilagoditev?« 
Primer: »Ali je podaljšan čas pisanja prilagoditev, ki jo potrebujem zaradi 
svoje PPPU, in je moja pravica (ali zgolj želja)«? 
 

 

Slika 4: Učenka premišljuje (Vir: https://www.mycutegraphics.com) 

c) Razmisli: Potrebno je priklicati pozornost učitelja. 
Aktivnost: Dvigni roko in počakaj, da te učitelj pokliče.  
Primer: »Oprostite, ali bi lahko nekaj vprašal?«  
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Slika 5: Učenka dvigne roko (Vir: https://www.mycutegraphics.com) 

 
d) Razmisli: Potrebno bo vprašanje.  

Vprašaj: »Ali bi lahko _____?«  
Primer: »Ali bi lahko pisal nekoliko dlje, da dokončam to nalogo?« 

 
e) Razmisli: Dobro opravljeno, sledi še zahvala. 

Aktivnost: »Hvala«.  
Primer: »Hvala, ker lahko dlje pišem« (Hart in Brehm, 2013). 

 

 

Slika 6: Veselje ob uspešno opravljeni aktivnosti  

(Vir: https://www.mycutegraphics.com) 

 

 

8. Kaj narediti v primeru, če prilagoditve niso upoštevane 

Cilji:  

 Učenec prepozna, da je bila določena pravica kršena. 

 Učenec se nauči ustreznega odziva ob morebitni kršitvi. 
 

Včasih pa bodo učitelji odgovorili tudi z »ne«. To sicer ni razplet, ki bi si ga želeli, a je 
mogoče. V takem primeru učencem svetujemo, da se vseeno zahvalijo in se pri 
reševanju naloge kar najbolj potrudijo. Pomembno pa je, da si zavrnitev zapišejo na 
list papirja. Zapišejo naj si, pri katerem učitelju in v kateri situaciji se je le ta zgodila. 
Zavrnitev morajo sporočiti staršem ali SRP. Odrasli bodo nato ukrepali naprej (Hart in 
Brehm, 2013).  
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6. RAZISKAVE O SPRETNOSTIH SAMOZAGOVORNIŠTVA 

6.1. RAZISKAVE O SPRETNOSTIH SAMOZAGOVORNIŠTVA V SLOVENSKEM 

PROSTORU 

V postopku usmerjanja otrok s posebnimi potrebami je pogosto zaznati 
profesionalizem. N. Vovk Ornik je izvedla raziskavo, v kateri je prišla do ugotovitve, 
da Komisija za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami malo oz. sploh ne 
upošteva zapisa mnenja učencev, čeprav je le to predviden del dokumentacije v 
postopku usmerjanja. V šestih primerih, ko je šola predložila zapis mnenja učenca, je 
bilo iz analize dokumentacije razvidno, da Komisija za usmerjanje otrok s posebnimi 
potrebami ni uporabila nobenega. V sklepnem delu predlaga, da bi se v sistem 
usmerjanja aktivneje vključilo tako učence kot tudi njihove starše. Opozarja, da bodo 
starši veliko bolj pripravljeni sodelovati z vzgojno-izobraževalnimi ustanovami, če 
bodo že od vsega začetka imeli možnost, da se vključijo v izbiro programa, ki bo 
njihovemu otroku najbolj ustrezal. Opozarja tudi na dejstvo, da učitelji največkrat zgolj 
sodelujejo pri zapisu učenčevega mnenja, dejansko zapišejo pa ga svetovalni 
delavci. To nakazuje na občutek razrednih učiteljev o nekompetentnosti za delo z 
učenci s posebnimi potrebami, čeprav prav oni najbolje vedo, kako se le ti odzivajo v 
šolskih situacijah (Vovk Ornik, 2016). Odločbo o usmerjanju, ki je izdana brez 
učenčevega mnenja, je lahko izpodbijati. Na ta način izdana odločba namreč krši eno 
od osnovnih otrokovih pravic (Dolčič, 2014).  

Samopodoba pomembno vpliva na spretnosti samozagovorništva. Učenci z boljšo 
samopodobo imajo v povprečju tudi bolje razvite spretnosti samozagovorništva 
(Marčič, 2006). Dečki bolje prenašajo kritike, obvladujejo stresne situacije, so bolj 
sproščeni, srečni in zadovoljni s svojim življenjem ter imajo boljšo predstavo o sebi 
kot dekleta. Posledično imajo na splošno boljšo samopodobo v primerjavi z dekleti. 
(Marčič, 2006).  

B. Caf (2015) je zastavila obširno raziskavo o pogledu učencev s posebnimi 
potrebami na lasten proces šolanja. V raziskavi so bili udeleženi učenci od 5. do 9. 
razreda. Vprašanja so se nanašala tako na področje samozavedanja kot tudi na 
sodelovanje učencev in staršev v procesu usmerjanja. Eno od vprašanj se je 
nanašalo na močna področja učencev. Pri tem je 72 % vprašanih učencev menilo, da 
skozi šolsko delo lahko izrazijo svoja močna področja, istega mnenja je bilo le 29 % 
njihovih staršev. Skoraj 70 % učencev navaja, da jim na testiranjih niso povedali, 
kako so ocenili njihova močna področja in težave. Zgolj 30 % učencev pa navaja, da 
so bili seznanjeni z rezultati testiranja, vendar se jih od tega skoraj polovica ne 
spomni več, kaj so jim na testiranju povedali. Vzrok, da se skoraj polovica učencev 
ne spominja informacij, ki so jim bile podane po testiranju, lahko pripišemo dejstvu, 
da imajo učenci s PPPU primanjkljaje na področju spomina, velikokrat pa tudi na 
področju pozornosti (možno je, da so razlago preslišali). Obstaja pa tudi velika 
verjetnost, da so jim bile informacije podane v naglici in na njim neprimeren način 
(preveč strokovno, brez obrazložitev). Učenci so na vprašanje, kakšne cilje bi si želeli 
doseči v prihodnosti, najpogosteje odgovarjali, da si želijo doseči poklic, ki jim bo v 
veselje, ter da si želijo dober učni uspeh, lepe ocene. Zastavljeno je bilo tudi 
vprašanje, če so bile ob izdelavi strokovnega mnenja upoštevane želje in predlogi 
staršev. 45,5 % staršev je odgovorilo pozitivno, 28 % staršev ni imelo predlogov oz. 
so popolnoma zaupali odločitvam strokovnjakov, pri 17,6 % je bilo mnenje delno 
upoštevano, pri 9 % pa mnenje staršev ni bilo upoštevano.  
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M. Licardo (2015) je želela dobiti vpogled v samozagovorniške spretnosti slovenskih 
dijakov. V ta namen je pripravila obširno raziskavo, v katero so bili vključeni tako 
dijaki s posebnimi potrebami kot tudi brez njih. Dijaki s posebnimi potrebami so 
imeli na splošno slabše razvite spretnosti samoodločanja kot dijaki brez 
posebnih potreb. Nižja stopnja samoodločanja je razvidna predvsem v izvršilnih 
funkcijah dijakov s posebnimi potrebami. Razlike med spoloma so se pri dijakih s 
posebnimi potrebami pojavile na področju vrednotenja samih sebe (samopodoba) in 
pri učenju iz izkušenj. Na obeh področjih so dečki dosegali statistično višje rezultate 
kot dekleta. Na področju samozavedanja, načrtovanja in delovanja pa se razlike med 
spoloma niso pokazale. Na področju delovanja so se pokazale izrazite razlike med 
dekleti z in brez posebnih potreb. Domnevno je za nizke rezultate pri spretnostih 
samoodločanja deklet s posebnimi potrebami kriva višja pojavnost depresivnosti. Ta 
lahko sovpada tudi z negativnimi socialnimi interakcijami. V splošnem pa se je 
pokazalo, da spol ni stalen pomemben prediktor samoodločanja. Pri dijakih s 
posebnimi potrebami so se pokazale tudi razlike v spretnostih samoodločanja glede 
na uspeh. Dijaki brez posebnih potreb z višjim šolskim uspehom so imeli bolj razvite 
veščine samoodločanja kot dijaki brez posebnih potreb z nižjim šolskim uspehom. 
Nasprotno pa se razlike glede na šolski uspeh niso pokazale pri dijakih, ki imajo 
posebne potrebe. Izvedena je bila tudi primerjava odgovorov učitelja razrednika, 
učitelja dodatne strokovne pomoči ter dijaka samega. Vsi trije so ocenjevali 
spretnosti samoodločanja dijaka. Rezultati so pokazali, da se dijaki ocenjujejo z 
višjimi vrednostmi, kot jih ocenjujejo učitelji. Ocena učitelja dodatne strokovne pomoči 
je bila nekoliko bližja dijakovi kot ocena učitelja razrednika. Oba učitelja pa sta bila 
precej usklajena v odgovorih. Vzrok gre iskati v šibkem samozavedanju dijakov o 
lastnem samoodločanju.  
Spretnosti samoodločanja so bile ocenjevane tudi prek neposrednega opazovanja pri 
pouku. Prišli so do ugotovitev, da imajo dijaki s posebnimi potrebami slabše razvite 
izvršilne funkcije. Dijaki s posebnimi potrebami so tudi manj samostojni pri šolskem 
delu in učenju ter manj učinkoviti pri konstruktivnem reševanju problemov in pri 
komuniciranju. V isti raziskavi je bila izvedena tudi kvalitativna analiza 
individualiziranih programov. Prišli so do ugotovitev, da IP največkrat ni v celoti 
pripravljen, ampak gre zgolj za niz zapisanih prilagoditev. IP-ji največkrat ne 
predvidevajo sodelovanja dijaka, prav tako ne vsebujejo ciljev, ki bi predvidevali 
direktno poučevanje samoodločanja posameznih dijakov (v celotnem vzorcu, ki je 
zajemal 25 IP-jev, ni bilo niti enega cilja, ki bi predvideval razvijanje področja 
samoodločanja ali samousmerjanja). Prav tako noben IP ni bil podpisan s strani 
dijaka.  

Hiter datumski pregled raziskav, narejenih v slovenskem prostoru, nam razkriva, da 
so bile vse raziskave izvedene v zadnjih nekaj letih. Gre za področje, ki se mu v 
preteklosti pri nas ni posvečalo pretirane pozornosti. V ospredju so vselej 
prevladovali učni cilji. Kot navaja B. Caf (2015), učinkovitost pomoči ocenjujemo po 
tem, v kolikšni meri učenec dosega izobraževalne cilje, ki so predvideni v učnem 
načrtu za njegovo starostno skupino. Le redko pa se strokovnjaki vprašamo, kakšno 
je emocionalno stanje učenca, v kolikšni meri je učenec napredoval na socialnem 
področju in ali se je uspešno vključil v skupino. Prav socialna in emocionalna 
komponenta pa sta tisti, ki najpogosteje zavirata ali pa spodbujata učenčev napredek 
na akademskem področju (Caf, 2015). Aktualnost raziskav kaže na to, da smo se 
začeli zavedati pomena razvijanja samozagovorniških spretnosti tako pri učencih s 
PPPU kot tudi pri redni populaciji. Ostaja pa še veliko neraziskanih področij, ki 
spodbujajo nastajanje novih raziskav. 
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6.2. RAZISKAVE O SPRETNOSTIH SAMOZAGOVORNIŠTVA V SVETU 

V Italiji so na vzorcu 1400 mladostnikov brez posebnih potreb izvedli raziskavo o 
njihovih spretnostih samodeterminacije. Spretnosti samodeterminacije mladostnikov 
so proučevali v povezavi s spolom ter starostjo mladostnikov. Zanimalo jih je tudi, če 
spretnosti samodeterminacije vplivajo na kvaliteto življenja ter če se povezujejo s 
spretnostmi asertivnosti in samoučinkovitosti. Izkazalo se je, da so dečki imeli bolj 
razvite spretnosti samodeterminacije kot dekleta. Avtorji pa opozarjajo, da spol ni 
dober prediktor samodeterminacije, v kolikor je izvzet iz konteksta. Po njihovem 
mnenju gre vzrok za take rezultate iskati v vplivu kulture in socialnega okolja, ki 
spodbujata aktivnost dečkov in pasivnost deklet. Ugotovili so tudi, da so imeli starejši 
mladostniki bolj razvite spretnosti samodeterminacije kot mlajši. To povezujejo z 
dejstvom, da so imeli starejši več priložnosti in izkušenj za razvijanje spretnosti 
samodeterminacije. Pokazale so se tudi statistično pomembne povezave med 
spretnostmi samodeterminacije in zadovoljstvom s kvaliteto življenja. Mladostniki, ki 
so imeli bolj razvite spretnosti samodeterminacije, so bili bolj zadovoljni z 
lastnim življenjem (Nota, Soresi, Ferrari in Wehmeyer, 2010). Isto vzročno-
posledično povezavo sta ugotovila tudi Hart in Brehm (2013). Prav tako so 
mladostniki, ki so imeli bolj razvito samodeterminacijo, sebe dojemali kot bolj 
asertivne in učinkovite (Nota idr., 2010).  

Študija, ki je bila izvedena na vzorcu 111 deklet s posebnimi potrebami, je pokazala, 
da so dekleta, ki so imela bolj razvite spretnosti samozagovorništva, dobila več 
podpore s strani socialnega okolja kot dekleta, ki so imela tovrstne spretnosti slabše 
razvite. Dekleta z bolj razvitimi spretnostmi samozagovorništva so izoblikovala tudi 
bolj pozitivna pričakovanja v zvezi s svojo prihodnostjo. Pričakovala so uspeh in 
doseganje zadanih ciljev (Doren in Kang, 2016). 

V študiji, izvedeni leta 2006 v Oklahomi, so na vzorcu 130 mladostnikov s posebnimi 
potrebami ugotavljali, v kolikšni meri se vključujejo na sestanke o svojem IP-ju. 
Ugotovili so, da so bili učenci prisotni na 85 % vseh srečanj, a so največkrat 
sodelovali zgolj pasivno. Govorili so le 3 % časa trajanja sestanka. Največ besede 
na sestankih so imeli SRP, ki so običajno govorili polovico vsega časa. V okviru te 
študije so izvajali tudi trening samozagovorništva za učence. Po končanem treningu 
so zopet opazovali, v kolikšni meri učenci prisostvujejo sestanku. Tokrat so ugotovili, 
da učenci v povprečju govorijo 6 % vsega časa, kar je še enkrat toliko kot pred 
izvedenim treningom. Učenci so po tem, ko so bili načrtno poučeni o strategijah 
prisostvovanja sestanku, postali bolj aktivni in so bolj suvereno izražali svoje želje, 
pomisleke in ideje ter bolj odkrito govorili o težavah, ki jih imajo. Poleg tega so razvili 
bolj pozitiven odnos do IP sestankov (Martin idr., 2006).  

Agran in Huges sta izvedla raziskavo na vzorcu 17 dijakov. Zanimalo ju je, koliko 
poznajo IP ter v kolikšni meri sodelujejo pri njegovem soustvarjanju. Ugotovila 
sta, da 13 dijakov ni poznalo izraza individualiziran program. Le malo več kot 
polovica udeleženih v raziskavi je bilo prisotnih na sestankih o IP-ju. Velika večina 
(80 %) dijakov ni nikoli prebrala svojega IP-ja. 67 % jih ni poznalo ciljev, ki so 
navedeni v njihovem IP-ju, 60 % pa se jih o IP-ju nikoli ni pogovarjalo niti z učitelji niti 
s starši (Agran in Huges, 2008). 

Na Hrvaškem izvedena raziskava na vzorcu 25 staršev otrok s PPPU je pokazala, da 
večina staršev meni, da njihovi otroci niso vključeni v proces soustvarjanja IP-ja. 
Starši so imeli na voljo 5-stopenjsko lestvico, na kateri so označili, v kolikšni meri se 
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jim zdi, da so njihovi otroci vključeni v soustvarjanje IP-ja. 13 staršev je obkrožilo 
spodnji dve vrednosti, torej nestrinjanje s trditvijo. Zgolj 2 starša pa sta izrazila, da so 
otroci v IP vključeni. Starši so tudi sami sebe dojemali kot večinoma nevključene v 
proces soustvarjanja otrokovega IP-ja (Stančić in Matejčić, 2014). 

Hedherington in sodelavci so s pomočjo poglobljenih intervjujev raziskovali izkušnje 
mladostnikov s posebnimi potrebami. Spraševali so jih o njihovih pričakovanjih in 
dejanski udeležbi v procesu tranzicijskega programa (ki je v ZDA del IP-ja). 7 od 13 
udeležencev v raziskavi je dejalo, da sodelujejo na sestankih, ki so namenjeni 
diskutiranju o IP-ju, a so sebe dojemali kot nevključene v proces. Večina ni čutila, da 
bi jih strokovnjaki dojemali kot enakovredne člane tima. Intervjuvanci so imeli v veliki 
meri občutek, da njihovo mnenje ni pomembno in zato tudi ni upoštevano 
(Hetherington idr., 2010).  

Raziskava, ki je potekala na vzorcu 523 učiteljev v ZDA, je pokazala, da so učenci 
zgolj minimalno vključeni v proces soustvarjanja IP-ja. Največkrat so na sestanku 
navzoči le kot pasivni poslušalci. Pokazalo se je, da tisti učenci, ki sodelujejo na 
sestankih za IP, vedo več o svojih težavah ter prilagoditvah, ki jih potrebujejo. Prav 
tako so bolj asertivni, ko prosijo za pomoč. Učitelji so ocenili, da za pripravo učenca 
na posamezen sestanek o IP-ju porabijo 3 ure. Največ učenja samozagovorniških 
spretnosti poteka nesistematično, v neformalnih situacijah. Zgolj 7 % učiteljev pa je 
dejalo, da imajo izdelan formalen načrt dela za poučevanje samozagovorniških 
spretnosti. Polovica učiteljev je ocenila, da sami premalokrat poučujejo spretnosti 
samozagovorništva. 22 % učiteljev, udeleženih v raziskavi, se ne počuti 
kompetentne, da bi tovrstne spretnosti poučevali (Mason, Field in Sawilowsky, 2004). 
 

6.2.1. Povezava med stališčem učiteljev do pomena razvijanja spretnosti 

samozagovorništva in dejanskim poučevanjem le teh 

Učitelje s 333 šol v zvezni državi Tennessee so spraševali, kako pomembne se jim 
zdijo spretnosti samozagovorništva za učence z in brez posebnih potreb. Učitelji so 
odgovore podajali na 6-stopenjski lestvici. Več kot polovici učiteljev (59 %) so se 
zdele tovrstne spretnosti za učence s posebnimi potrebami zelo velikega pomena 
(označili so jih s 5 ali 6). 39 % jih meni, da imajo tovrstne spretnosti za učence s 
posebnimi potrebami srednje velik pomen (označili so jih s 3 ali 4). Le 2 % učiteljev 
pa tovrstnih spretnosti nista pojmovala kot pomembne. Nadaljnje so jih vprašali, kako 
pogosto poučujejo tovrstne spretnosti pri učencih s posebnimi potrebami. 58 % 
učiteljev je podalo odgovor, da včasih, 32 % jih je odgovorilo, da pogosto, 10 % 
učiteljev pa teh spretnosti nikoli ne poučuje (Cabeza idr., 2013).  

Raziskava, ki je bila leta 2008 izvedena v ZDA na vzorcu 340 učiteljev, je pokazala, 
da je kar polovica udeležencev samozagovorniške spretnosti označila za zelo 
pomembne. Le 34 % vprašanih je označilo, da te spretnosti pogosto poučujejo. Kar 
14 % vprašanih pa je dejalo, da tovrstnih spretnosti nikoli ne poučuje. V sklopu te 
raziskave so prišli do ugotovitve, da je samozagovorništvo tista komponenta 
samodeterminacije, ki se najmanj pogosto poučuje (Carter idr., 2008). Podoben 
razkorak ugotavljajo tudi Grigal in sodelavci (2003). Vsi učitelji, ki so bili udeleženi v 
raziskavi, so se strinjali, da je pomembno, da so učenci udeleženi pri IP-ju ter da so 
ozaveščeni o svojih pravicah. Kar 98 % učiteljev meni, da je šola odgovorna za 
razvijanje spretnosti samozagovorništva pri učencih s posebnimi potrebami, a le 
73 % jih te spretnosti tudi v praksi poučuje. Več kot tretjina učiteljev, ki so bili 
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udeleženi v raziskavi, se ni čutila dovolj usposobljene za učenje samozagovorniških 
spretnosti (Grigal idr., 2003). V obeh prej omenjenih raziskavah so ugotovili, da 
specialno-rehabilitacijski pedagogi samozagovorniškim spretnostim pripisujejo večji 
pomen kot razredni in predmetni učitelji (Carter idr., 2008 in Grigal idr., 2003).  
 

6.2.2. Vpliv eksplicitnih treningov na razvitost spretnosti samozagovorništva 

Po treningu samozagovorniških spretnosti so Van Reusen in sodelavci prišli do 
ugotovitve, da so se spretnosti udeleženih učencev izboljšale na več področjih. 
Ozavestili so, da je možno posamezne spretnosti razdeliti na manjše dele, ki jih je 
mogoče spremljati. Učenci so se po treningu mnogo bolj zavedali svojih močnih 
področij, začeli so podajati bolj specifične cilje, na sestankih, povezanih z njihovim 
IP-jem, so postali bolj aktivni in suvereni, dobili so občutek, da lahko vplivajo na 
odločitve, generalizirali so pridobljene spretnosti. Njihovi starši so poročali o tem, da 
so učenci postali bolj samostojni. Prek opazovanja timskih sestankov pred in po 
izvedenem treningu pa sta avtorja ugotovila, da je vzdušje na sestankih postalo bolj 
pozitivno naravnano. Učitelji so bili bolj empatični in so več časa namenili pogovoru o 
učenčevih močnih področjih kot o težavah (Van Reusen idr., 1987). 

S 13 učenci, ki imajo PPPU ali lažjo motnjo v duševnem razvoju, je bil izveden 
sedem tednov trajajoč trening, s katerim je avtorica želela izboljšati spretnosti 
samodeterminacije in zvišati samospoštovanje. Za usmerjenost na komponento 
samospoštovanja se je odločila, ker znižano samospoštovanje učencem s PPPU 
onemogoča, da bi se razvijali v skladu s svojimi sposobnostmi. Učenci so pred 
treningom dosegali podpovprečne rezultate na obeh področjih, po treningu pa so se 
njihovi rezultati dvignili na povprečne. Čeprav so vsi učenci tekom treninga vidno 
napredovali, avtorica opozarja, da pozitivni rezultati pri teh učencih še ne pomenijo, 
da bi tovrstna strategija enako vplivala na vse učence (Campbell-Whatley, 2008).  

Samozagovorniške spretnosti sta poučevala tudi Test in Neale (2004). V vzorec sta 
zajela 4 učence s PPPU, stare 12 in 13 let. Trening sicer ni pokazal statistično 
pomembnih izboljšav, so pa učenci naučene spretnosti ocenili kot zelo uporabne 
tekom soustvarjanja IP-ja. 

Trening samozagovorništva, ki so ga zasnovali Prater idr. (2014), je zajemal 4 učne 
enote, ki so trajale po 80 minut. Vzorec so sestavljale tri skupine s po 8‒15 učenci. 
Učenci so pripadali starostni skupini 14‒17 let. Po koncu treninga so učitelji podali 
povratno informacijo o vedenju učencev, ki so se treninga udeležili. Povedali so, da 
so učenci pri pouku postali bolj aktivni, več so spraševali in večkrat so pred razredom 
podali svoje mnenje. Udeleženi učitelji so bili mnenja, da bi bilo potrebno 
samozagovorništvo načrtno poučevati vse učence na začetku šolskega leta. Učenci 
pa so si bili enotni v tem, da dosegajo boljše rezultate, ko imajo na voljo prilagoditve 
ter da bodo posledično za prilagoditve spraševali še tudi v prihodnosti. Eden izmed 
učencev je izpostavil, da je bila najboljša stvar, ki se je je naučil ta, da sedaj zna 
prositi za pomoč. Za nekatere učence pa se je izkazalo, da je bil trening nepotreben 
oz. neučinkovit. En učenec je bil vključen v razred, kjer se je izvajala dobra 
poučevalna praksa in sploh ni imel potrebe, da bi prosil za prilagoditve. V primeru 
enega učenca pa se je izkazalo, da le ta zanika prisotnost težav. Menil je, da 
prilagoditev ne potrebuje in jih tudi nikoli ne bo (Prater idr., 2014).  
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32 učencev z učnimi težavami, starih od 14 do 17 let, je s pomočjo eksplicitnega 
poučevanja izboljšalo svoje spretnosti samozagovorništva. Ob tem pa se v nasprotju 
s pričakovanji avtorjev niso hkrati izboljšale tudi spretnosti reševanja problemov kot 
tudi ne spretnosti socialne komunikacije (Mishna, Muskat, Fernia in Wiener, 2011). 

Za 50 študentov s posebnimi potrebami pa je bil izveden 8-urni program učenja 
samozagovorništva. Pred poučevanjem samozagovorniških spretnosti so imeli 
študenti zelo vkoreninjena negativna prepričanja o sebi. Menili so, da imajo slabe 
komunikacijske sposobnosti. Izmerjena je bila tudi nizka samopodoba študentov. Po 
treningu so se njihove komunikacijske veščine vidno izboljšale. Naučili so se na 
primeren način prositi za pomoč ter se dogovarjati in iskati kompromise. Trening je 
deloval tudi na mnenja o njih samih, ki so postala bolj realna. Študentje so tudi 
razširili svoje znanje o pravicah in zakonodaji. Pomanjkljivost raziskave je bila, da so 
bile vse meritve opravljene v igranih situacijah (igre vlog). Vprašanje pa je, koliko so 
udeleženci naučene spretnosti tudi dejansko generalizirali (Palmer, 2000). 

B. Mrvčić (2016) je v okviru empiričnega dela svojega magistrskega dela izvajala 
trening samozagovorniških spretnosti za 3 učence 7. razreda. Učence je izbirala po 
dveh kriterijih.  

1. Učenci so prepoznani in usmerjeni kot učenci s PPPU. 
2. Učenci imajo določene specifične karakterne značilnosti, kot so sramežljivost, 

zaprtost vase in slabo razvite komunikacijske spretnosti.  
V tri mesece trajajočem treningu se je intenzivno usmerila na razvijanje različnih 
socialnih spretnosti. Želela je preventivno vplivati na morebiten pojav sekundarnih 
težav pri učencih s PPPU. Po končanem treningu se je izkazalo, da je bil trening pri 
različnih učencih sicer različno učinkovit, so pa po treningu vsi bolje poznali svoja 
močna in šibka področja ter interese. 

Če torej povzamemo ugotovitve vseh prej naštetih raziskav, pridemo do sklepa, da 
bolj razvite spretnosti samozagovorništva posredno vplivajo na boljšo kvaliteto 
življenja. Učenci, ki znajo obrazložiti svoja pričakovanja in potrebe, namreč v večji 
meri pridobijo želene prilagoditve in imajo posledično višje učne dosežke, sebe 
dojemajo kot bolj učinkovite ter imajo v povprečju višjo samopodobo kot učenci, ki 
imajo slabo razvite samozagovorniške spretnosti. V proces soustvarjanja IP-ja se 
učenci v povprečju čutijo le malo vključeni. Večinoma so na sestankih prisotni le kot 
poslušalci, ki sprejemajo navodila, le redko pa jim je omogočeno, da lahko izrazijo 
svoje predloge. Večina učiteljev se zaveda, da je učenje samozagovorniških 
spretnosti pomembno in imajo do tega pozitivno stališče, nekoliko manj pa jih 
poučevanje tovrstnih spretnosti tudi udejanja v praksi. Še vedno ni zanemarljiv 
odstotek učiteljev (10‒15 %), ki samozagovorniških spretnosti nikoli ne poučujejo. 
Treningi samozagovorniških spretnosti gotovo povečajo znanje učencev o samem IP-
ju ter pravicah, ki jim jih le ta prinaša. Bolj vprašljiva pa je generalizacija pridobljenih 
znanj na konkretne situacije. Pomanjkljivost merjenja rezultatov pri večini treningov 
samozagovorniških spretnosti je ta, da so bili učinki merjeni v umetnih situacijah (npr. 
prek igre vlog). 
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7. POVZETEK TEORETIČNEGA DELA 

Nihče se ne rodi z že razvitimi spretnostmi samozagovorništva, vsak se jih mora šele 
naučiti (Pacer center, 2010). Tudi frontalno podajanje informacij ni najbolj učinkovit 
način učenja. Učenec si najbolj zapomni in znanje tudi uporabi, če ima priložnost 
znanje pridobiti v konkretnih situacijah, skozi katere ga odrasli vodimo. Pomembno 
je, da učenca slišimo, ga poslušamo in mu odgovorimo (Čačinovič Vogrinčič, 2008). 
Učenci s PPPU imajo pri tem nekoliko več težav (Pacer center, 2010). Razvite 
spretnosti samozagovorništva pa niso pomembne le za specifično populacijo oseb s 
PPPU, ampak so določeni cilji pomembni za vse učence. Za vse je dobro, da znajo 
na primeren način izraziti svoje želje in potrebe. Vsi imajo korist, če znajo odločno 
delovati v korist skupine, tako v obdobju šolanja kot tudi kasneje (Test idr., 2005). 

V določenih primerih je šola edini prostor, v katerem učenec lahko razvije 
rezilientnost. Rezilientni učenci imajo ustrezno razvite socialne spretnosti, spretnosti 
reševanja problemov, željo po neodvisnosti, občutek smisla in razmišljanja o 
prihodnosti, ki jo poskušajo soustvarjati. Vse navedene spretnosti pa sestavljajo 
spretnost, ki jo imenujemo samozagovorništvo (Benard, 1997). 

Samozagovorništvo je spretnost, ki jo lahko in bi jo tudi morali poučevati v vseh šolah 
preko formalnih in neformalnih situacij (Roberts idr., 2016). 

V Sloveniji je običajen pojav, da o učencu razpravljajo učitelji in starši. Pri tem o 
učencu govorijo v tretji osebi, četudi je ta navzoč. Z učencem največkrat govorijo 
vsak zase, torej v interakciji učitelj-učenec in starš-otrok. Le redko pa se zgodi, da bi 
v pogovorih sodelovali vsi trije ter da bi pri tem imel učenec vlogo aktivnega in 
enakopravnega člana tima (Bregar Golobič, 2011). Učitelji sami nimajo ustrezne 
vloge v šolskem sistemu, da bi lahko izvrševali korenite reforme v šolski praksi. Ima 
pa vsak posameznik možnost in moralno dolžnost, da se odloči spremeniti način, 
kako poučuje v razredu z ozirom na korist učencev (Florian, 2008). 
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EMPIRIČNI DEL 

8. OPREDELITEV PROBLEMA  

V raziskavi smo želeli ugotoviti, v kolikšni meri so pri učencih tretjega triletja OŠ, ki 
imajo PPPU, razvite samozagovorniške spretnosti. To ciljno skupino smo izbrali, ker 
so učenci s PPPU rizična skupina za slabše razvite spretnosti samozagovorništva 
(Licardo in Schmidt, 2014). V nadaljevanju smo želeli poiskati načine, kako te 
spretnosti izboljšati. 
Dobro bi bilo, če bi razvijanje spretnosti samozagovorništva začeli sistematično 
vključevati v vse stopnje izobraževanja. Najpomembneje pa je, da te spretnosti 
izpostavljamo v času, ko so najbolj potrebne, npr. ob prehodu iz osnovnega v 
srednješolsko izobraževanje, ko imamo cilj zmanjšati osip in povečati učno motivacijo 
ter uspešnost učencev (Licardo in Schmidt, 2014). Pomanjkljiva izobrazba namreč 
pogosto vodi do dolgotrajne brezposelnosti, ta pa v zniževanje kakovosti življenja in v 
razvoj osebnostnih težav (Magajna idr., 2008). Učenci tretjega vzgojno-
izobraževalnega obdobja so bili torej izbrani, ker se nahajajo na ključni točki prehoda 
iz osnovnošolskega v srednješolsko izobraževanje. Poleg tega so vstopili v obdobje 
adolescence, ki je čas številnih sprememb, tako fizioloških kot tudi psiholoških 
(Zionts idr., 2004). Zato je še toliko bolj pomembno, da poznajo sebe, svoja močna in 
šibka področja. 
 

9. CILJI RAZISKAVE 

Namen sledeče raziskave je ugotoviti, v kolikšni meri imajo učenci s PPPU 
tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja na izbranih slovenskih osnovnih šolah, 
ki so se vabilu za sodelovanje odzvale, razvite spretnosti samozagovorništva.  
 
Zastavili smo si pet glavnih ciljev, ki nas bodo vodili tekom raziskovanja: 

1. Ugotoviti razvitost samozagovorniških spretnosti v okviru izdelave in evalvacije 
individualiziranega programa pri učencih s PPPU v tretjem vzgojno-
izobraževalnem obdobju OŠ. 

2. Ugotoviti, kako se samozagovorniške spretnosti učencev tretjega vzgojno-
izobraževalnega obdobja, ki imajo PPPU, razlikujejo glede na vrsto učnih 
težav, starost in spol. 

3. Ugotoviti, ali obstajajo statistično pomembne razlike med odgovori učencev, 
strokovnih delavcev in staršev v ocenjevanju razvitosti spretnosti 
samozagovorništva pri učencih s PPPU. 

4. Raziskati, v kolikšni meri se samozagovorniške spretnosti neposredno 
poučujejo v okviru izvajanja dodatne strokovne pomoči. 

5. Na podlagi dobljenih podatkov predlagati smernice za spodbujanje 
samozagovorniških spretnosti pri učencih s PPPU. 
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10. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA IN HIPOTEZE 

Skladno s cilji raziskave smo si zastavili dve raziskovalni vprašanji ter pet hipotez.  
 

10.1.  RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

V empiričnem delu magistrskega dela želimo odgovoriti na naslednji 
raziskovalni vprašanji:  
 
RV1: Kakšne so samozagovorniške spretnosti učencev s PPPU, ki obiskujejo tretje 
vzgojno-izobraževalno obdobje OŠ? 
RV2: Katere so možne rešitve za izboljšanje samozagovorniških spretnosti učencev 
s PPPU? 
 

10.2.  HIPOTEZE 

Znotraj raziskovalnih vprašanj smo si zastavili naslednje hipoteze:  

H1: Razvitost samozagovorniških spretnosti pri učencih s PPPU v tretjem vzgojno-
izobraževalnem obdobju se razlikuje glede na spol.  
H2: Učenci s PPPU, udeleženi v raziskavi, ki obiskujejo 9. razred, imajo v povprečju 
bolj razvite spretnosti samozagovorništva kot učenci 7. razreda.  
H3: Razvitost spretnosti samozagovorništva se pri učencih s PPPU v tretjem 
vzgojno-izobraževalnem obdobju razlikujejo glede na vrsto PPPU, ki jo učenci 
imajo. 
H4: Starši, učenci in strokovni delavci različno ocenjujejo razvitost 
samozagovorniških spretnosti, vključenih učencev s PPPU. 
H5: Učenci s PPPU, ki obiskujejo tretje triletje OŠ in jih SRP med urami izvajanja 
DSP pogosteje neposredno poučujejo o samozagovorniških spretnostih, imajo 
boljše razvite tovrstne spretnosti kot učenci, ki niso oz. so redko (nekajkrat letno) 
neposredno deležni tovrstnega poučevanja.  
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11. METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

Metoda raziskovanja je kvantitativna in kvalitativna.  
 

11.1.  RAZISKOVALNI VZOREC 

Način vzorčenja je namenski in priložnostni. V vzorec je bilo vključenih 38 učencev s 
PPPU iz več slovenskih osnovnih šol. Vsi učenci, zajeti v raziskavo, so vključeni v 
tretje vzgojno-izobraževalno obdobje in obiskujejo program prilagojenega izvajanja z 
dodatno strokovno pomočjo. Glede na spol je v vzorcu 25 dečkov (65,8 %) in 13 
deklic (34,2 %) (slika 7).  

 

 

Slika 7: Prikaz porazdelitve vzorca glede na spol 

 
Delež dečkov v raziskavi je skoraj dvakrat večji od deleža deklic. Vzorec je 
reprezentativen, saj podobno razmerje med spoloma najdemo tudi sicer v populaciji 
učencev s PPPU. Med učenci z učnimi težavami je namreč več kot 70 % dečkov 
Jereb, 2011).  
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Slika 8: Prikaz porazdelitve vzorca glede na vrsto PPPU 

 
Največ, kar 17 (44,7 %) učencev, zajetih v vzorcu, ima v odločbi zapisano, da imajo 
prepoznano disleksijo. Prav toliko (17 učencev oz. 44,7 %) ima tudi sopojavljajoče 
različne PPPU. 4 učenci (10,5 %) pa so diagnosticirani kot učenci z ADHD (slika 8). 
Vzorec ni zajel učencev, ki bi imeli zgolj diskalkulijo ali dispraksijo. Ni presenetljivo, 
da je bilo v raziskavi udeleženih največ učencev prav z disleksijo. V celotni populaciji 
učencev je namreč 5‒6 % učencev, ki so prepoznani kot učenci z učnimi težavami, 
od teh pa jih ima kar 85 % primarne težave na področju branja in jezikovnega 
procesiranja (International Dyslexia Association, 2012). Pogosto je tudi sopojavljanje 
težav. Magajna (2015) navaja, da se v praksi pogosto pojavljata dva profila, in sicer 
gre za sopojavljanje različnih vrst PPPU (npr. disleksije in diskalkulije) ali pa za 
pojavljanje PPPU skupaj z ADHD.  
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Slika 9: Razred, ki so ga učenci obiskovali v šolskem letu 2016/2017 

 
Vzorec zajema 10 učencev, ki so v šolskem letu 2016/17 obiskovali 7. razred, 13 
učencev 8. razreda in 15 učencev 9. razreda (slika 9).  

 

Slika 10: Prikaz števila ur DSP, ki so bile tedensko nudene učencem, zajetim v vzorcu 

Zanimalo nas je, koliko ur dodatne strokovne pomoči (v nadaljevanju DSP) tedensko 
ima vsak od učencev. 5 učencev ima 1 uro, 13 učencev 2 uri, 17 učencev 3 ure, 2 
učenca 4 ure in 1 učenec 5 ur DSP tedensko (slika 10). 
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Na vprašalnik so odgovarjali tudi njihovi starši oz. skrbniki (38). V večini so na 
vprašalnike odgovarjale matere učencev (podpisniki soglasij).  

V vzorec so bile vključene tudi SRP, ki izvajajo DSP na šolah, v katere so vključeni 
učenci, ki so bili zajeti v vzorcu. SRP so na vprašalnik odgovarjale za vsakega 
učenca posebej. Če je ena SRP poučevala več učencev, ki so bili udeleženi v 
raziskavi, je tako morala odgovoriti na več vprašalnikov. Ker je na šolah, ki imajo 
zaposlenih več SRP, navadno za vprašalnike skrbela le ena, ki je vse zbrala, in ker 
so mobilni SRP vprašalnike velikokrat oddajali skupaj, nam je točno število SRP, ki 
so sodelovali v raziskavi, ostalo neznano. Število udeleženih SRP se nahaja med 15 
in 20. Ta podatek tudi sicer ni bistven za potek in rezultate naše raziskave.  
 

11.2.  POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

Vprašalnike smo skupaj s soglasji za starše razdeljevali od sredine aprila do začetka 
junija 2017. Zbiranje podatkov je potekalo anonimno in prostovoljno. Šole smo k 
sodelovanju povabili najprej prek elektronske pošte. S SRP, ki so se povabilu 
odzvale, smo nato navezali še osebni stik. Vprašalnike smo večinoma odnesli 
neposredno na šole, nekaj pa smo jih poslali tudi prek pošte. V začetku se je pojavilo 
kar nekaj ovir, saj veliko nagovorjenih šol ni bilo pripravljenih na sodelovanje. Kot 
vzrok so najpogosteje navajali prezaposlenost s tekočimi obveznostmi na šoli, pa tudi 
slabe izkušnje iz preteklih let, ko so vprašalnike reševali, a niso dobili povratnih 
informacij o rezultatih raziskav. Večinoma smo namen raziskave prek osebnega 
kontakta predstavili udeleženim SRP, ki so imele v tem času tudi priložnost za 
morebitna dodatna vprašanja. S SRP smo se dogovorili za predviden datum, ko 
bomo prišli iskat rešene vprašalnike. SRP so nato vprašalnike posredovale še 
staršem učencev s PPPU in samim učencem. Učenci so vprašalnike večinoma 
reševali med urami DSP.  
 

11.3.  MERSKI INSTRUMENTARIJ 

Podatki so bili zbrani s pomočjo vprašalnikov, ki so bili oblikovani za namen 
raziskave. Vprašalniki so v začetnem delu vključevali vprašanja o demografskih 
podatkih učencev. Za namen preverjanja hipotez smo želeli izvedeti spol v raziskavi 
udeleženih učencev, katero vrsto PPPU imajo, kateri razred tretjega vzgojno-
izobraževalnega obdobja obiskujejo ter koliko ur DSP imajo tedensko. Vprašalniki so 
zajemali dva tematska sklopa. Prvi je bil namenjen ugotavljanju spretnosti 
samozavedanja, ki so predpogoj za razvijanje spretnosti samozagovorništva (Martin, 
2009). Drugi sklop pa je meril, koliko učenci poznajo individualiziran program in v 
kolikšni meri so soudeleženi pri soustvarjanju le tega. Pri izdelavi vprašalnikov sta 
nam bila v pomoč vprašalnik za ocenjevanje samozagovorniških spretnosti SAMY 
(Adams, 2015) in ocenjevalna lestvica o spretnostih samozagovorništva za 
osnovnošolske učence (Commonwealth of Virginia department of education, 2008). 
Za namen magistrskega dela so bile izdelane tri vrste vprašalnikov, in sicer za 
učence (priloga A), starše (priloga B) in SRP (priloga C). Vse tri vrste vprašalnikov so 
zajemale zgoraj opisana sklopa.  
S triangulacijo virov podatkov smo želeli pridobiti celovitejši vpogled v poučevani 
problem. Če hočemo resnično razumeti učenca, mora biti on primarni vir raziskave 
(Kodele in Mešl, 2013). Za bolj celostno sliko pa je dobro, da so vključeni tudi starši. 
Ti navadno podajajo manj socialno zaželene odgovore kot bi jih učenec sam. Poleg 
tega dobimo realne podatke o tem, katere spretnosti učenec dejansko izkazuje. Če 
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samo pozna svoje pravice, a tega nikomur ne pove, to namreč še ni 
samozagovorništvo (Adams, 2015). V raziskavo pa so bili vključeni tudi SRP, ki so v 
skladu z učenčevo odločbo odgovorni za doseganje njegovega optimalnega razvoja 
(Košir idr., 2008).  
 

11.3.1. Vprašalnik za učence 

Vprašalnik za učence je zajemal polstrukturirana vprašanja in vprašanja odprtega 
tipa (priloga A). Vprašanja odprtega tipa so preverjala, koliko učenci dejansko 
poznajo svoja močna in šibka področja ter sam individualiziran program. Z odprtimi 
vprašanji pa smo dobili nekoliko širši vpogled v dejansko stanje, saj udeležencem 
omogočajo tudi podajanje odgovorov, ki jih raziskovalec ni predvidel vnaprej. 
Vprašanj je bilo 11, vsebinsko so bila podobna vprašanjem za starše in SRP, le z bolj 
poenostavljenim jezikom ter podajanjem vprašanj prek zgodb. Učenci so vprašalnike 
reševali skupaj s svojimi SRP, ki so jim po potrebi vprašanja prebrale in obrazložile 
ali pa so po nareku učencev dobesedno zapisovale njihove odgovore. Za točkovanje 
odgovorov na 8 polstrukturiranih vprašanj smo kriterij vnaprej predvideli. Vseh 
možnih točk je bilo 16. Neustrezen odgovor prinese 0 točk, delno ustrezen 1 in 
popolnoma ustrezen 2 točki. Zadnja tri vprašanja pa so bila namenjena zgolj 
kvalitativni analizi podatkov.  

11.3.2. Vprašalnik za starše in SRP  

Za starše in SRP sta bila oblikovana vprašalnika z vprašanji zaprtega tipa (prilogi B in 
C). Vprašalnika sta vsebovala vsak po 10 trditev, 6 iz sklopa samozavedanja in 4 iz 
sklopa individualiziranega programa. Trditve so bile na vprašalniku za starše in SRP 
identične, le s to razliko, da se je na vprašalniku za starše uporabljala beseda otrok, 
za SRP pa beseda učenec. Starši in SRP so na petstopenjski lestvici označili, v 
kolikšni meri določena trditev velja za njihovega otroka oz. učenca. Pri vsakem 
vprašanju smo natančno definirali, kaj pomeni posamezna vrednost. Pri tem je 
vrednost 1 vedno predstavljala najnižjo stopnjo strinjanja, vrednost 5 pa najvišjo 
mogočo stopnjo strinjanja s trditvijo. Tako je bilo za posameznega učenca najmanjše 
možno število točk 10, vseh možnih točk pa je bilo 50.  

Ker izhajamo iz predpostavke, da se samozagovorništva da naučiti (Zionts idr., 
2004), nas je zanimalo tudi, v kolikšni meri SRP poučujejo posamezne spretnosti 
samozagovorništva. Zato je imel vprašalnik za SRP dodan še del, v katerem so ob 
posamezni trditvi označili tudi, kako pogosto neposredno spodbujajo razvoj 
določenega področja (npr. poznavanje močnih področij) pri posameznem učencu v 
okviru dodatne strokovne pomoči. Ker učenci s PPPU potrebujejo eksplicitno in 
sistematično poučevanje tovrstnih veščin (Carter idr., 2008), smo namreč 
predvidevali, da bo poučevanje spretnosti samozagovorništva v največji meri 
organizirano potekalo prav znotraj ur dodatne strokovne pomoči. V delu vprašalnika, 
v katerem so SRP označevale, kako pogosto poučujejo posamezno spretnost, je 
ocena 1 pomenila nikoli, 2 nekajkrat na leto, 3 enkrat mesečno, 4 nekajkrat mesečno 
ter 5 vsak teden. 

Objektivnost merjenja smo skušali zagotoviti tako, da smo razumevanje vprašanj 
najprej preverili s pomočjo pilotne skupine. Podajanju socialno zaželenih odgovorov 
smo se skušali izogniti s tem, da smo udeležencem zagotovili anonimnost. Vsebinsko 
veljavnost smo skušali zagotoviti s pomočjo strokovne literature s tega področja ter 
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vprašalnikov, ki so bili že narejeni za namene podobnih raziskav, pa tudi prek 
sodelovanja z mentorico in somentorico (ekspertna veljavnost). 

Zanesljivost vprašalnikov za starše in SRP smo preverjali s Cronbach's Alpha 
koeficientom. Lestvica je tem bolj zanesljiva, čim bolj se vrednost Cronbach's Alpha 
približuje vrednosti 1. Ocenjevalna lestvica za starše se je izkazala za zanesljivo, pri 

numerusu 38 in 9 trditvah je namreč  = 0,88. Pri ocenjevalni lestvici za SRP, ki je 
imela 19 trditev (izločili smo vprašanje, kaj je IP, na katero so odgovarjali z da/ne), pa 

je koeficient še nekoliko višji,  = 0,90.  
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12. POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV 

Odgovore smo analizirali tako kvalitativno kot tudi kvantitativno. Učenci so odgovarjali 
na zastavljena vprašanja zaprtega in odprtega tipa. Pri vprašanjih odprtega tipa smo 
odgovore najprej pregledali, nato pa glede na vsebino določili kategorije. Odgovore 
smo ovrednotili z 0‒2. Učenec je dobil 0 točk, če ni odgovoril ali pa je podal odgovor 
»ne vem«, 1 točko za delno ustrezen odgovor oz. za odgovor, ki je bil bolj splošne 
narave ter 2 točki, če je znal navesti zahtevano vsebino ter jo na svojem primeru 
specifično obrazložiti. Na tak način smo analizirali 8 postavk. V vprašalnikih pa so 
bila tudi vprašanja, ki jih ni bilo smiselno točkovati na tak način, saj so nas zanimali 
neposredni odgovori učencev. Takšno vprašanje je bilo npr. »Ali se o svojem IP-ju 
pogovarjaš s starši?« Pri vprašanjih, pri katerih nas je zanimala zgolj vsebina 
odgovora, smo podatke opisno predstavili.  

Posamezne odgovore staršev in SRP smo točkovali z 0‒5, kot je tudi že razvidno iz 
samega instrumentarija. Podatke smo obdelali s pomočjo programa SPSS. Zbrane 
podatke smo najprej predstavili s pomočjo opisne statistike. Ker so podatki ordinalne 
narave in njihova razporeditev ne ustreza normalni porazdelitvi, smo za preverjanje 
hipotez uporabili neparametrične teste.  

Za preverjanje prvih treh hipotez (o tem, ali obstaja razlika v razvitosti 
samozagovorniških spretnosti glede na spol, starost in vrsto PPPU) smo uporabili 
Mann-Whitneyev U-test. Le ta je alternativen t-testu, ki bi ga uporabili ob 
upravičenosti predpostavke o normalni porazdelitvi. Za preverjanje četrte hipoteze 
(razlike v odgovorih staršev, učencev in SRP) smo uporabili Friedmanov test, saj gre 
za tri med sabo odvisne vzorce. Za preverjanje pete hipoteze pa smo uporabili 
Spearmanov korelacijski koeficient. Z njim smo ugotavljali, ali obstaja povezava med 
poučevanjem samozagovorniških spretnosti in znanjem ter vedenjem o lastnih 
močnih in šibkih področjih ter pravicah in o samem individualiziranem programu.  
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13. REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

V nadaljevanju podajamo rezultate v okviru odgovorov na zastavljena raziskovalna 
vprašanja.  

13.1.  ODGOVORI NA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

RV1: Kakšne so samozagovorniške spretnosti učencev s PPPU, ki obiskujejo tretje 
vzgojno-izobraževalno obdobje OŠ? 
 

13.1.1. Predstavitev odgovorov učencev na vprašalnik 

Tabela 1: Prikaz odgovorov učencev na vprašalnik 

 

 
*Možna sta bila samo dva odgovora - da/ne.  
**Možna sta bila samo dva odgovora - pasivno/aktivno. 
***Odgovorov nismo točkovali z 0‒2, ampak smo jih ovrednotili le vsebinsko. 
 
 

Tabela 2: Prikaz odgovorov učencev na vprašalnik 

Odgovor da ne vsi 

 f F % f F % f F % 

*7. Ve, kaj je IP 28 73,7 10 26,3 38 100 

*10. IP ni upoštevan 15 39,5 23 60,5 38 100 

*14. O IP se pogovarja s starši 27 71,1 11 28,9 38 100 

 

Stopnje ocene 0 1 2 vsi 

Posamezne postavke vprašalnika f F % f F % f F % f F % 

1. Značilnosti PPPU 12 31,6 16 42,1 10 26,3 38 100 

2. Težave/izzivi 2 5,3 14 36,8 22 57,9 38 100 

3. Močna področja 3 7,9 20 52,6 15 39,5 38 100 

4. Prilagoditve, ki jih poda učitelj 1 2,6 8 21,1 29 76,3 38 100 

5. Kompenzacijske strategije / / 7 18,4 31 81,6 38 100 

6. Dolgoročni cilji 4 10,5 16 42,1 18 47,4 38 100 

7. Ve kaj je IP *         

8. Zakaj ima IP 18 47,4 11 28,9 9 23,7 38 100 

9. Kaj je zapisano v IP 11 28,9 7 18,4 20 52,6 38 100 

10. Ali kdaj IP ni bil upoštevan*         

11. Reakcija ob neupoštevanju IP**         

12. Srečanje udeležba***         

13. Vloga sestanek**         

14. Pogovarja s starši*         
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Tabela 3: Prikaz odgovorov učencev na vprašalnik 

Način prisostvovanja 
učenca 

aktivno pasivno vsi 

 f F % f F % f F% 

**11. Reakcija ob 
neupoštevanju IP-ja 

5 13,2 10 26,3 15 39,5 

**13. Vloga na 
sestanku 

6 15,8 8 21,1 14 36,9 

 
 
Strokovno poimenovanje in značilnosti svoje PPPU (tabela 1), je popolnoma 
ustrezno navedlo 10 (26,3%) učencev. 16 (42,1%) učencev je značilnosti navedlo 
deloma ustrezno. 12 (31,6%) pa jih je na vprašanje, kateri primanjkljaj imajo in kaj je 
zanjo značilno, odgovorilo z ne vem oziroma so pustili prazen prostor. Primer 
odgovora, ki je bil točkovan kot popolnoma ustrezen (2 točki): »Imam disleksijo. To 
pomeni, da mešam levo in desno stran. Lažje si zapomnim ustno, kot pisno, težko se 
osredotočim na bistvo«. Primera odgovorov, ki sta bila delno ustrezna (1 točka): 
»Imam disleksijo«, ob tem pa učenec ni navedel nobene razlage in odgovor: »Težko 
se koncentriram«, ob tem pa učenec ni znal strokovno poimenovati motnje. 
 
Težave, ki jih ovirajo pri učenju (tabela 1), je znalo ustrezno navesti 10 (26,3 %) 
učencev, deloma ustrezno 16 (42,1 %). Odgovor »ne vem« pa je izbralo 12 (31,6 %) 
učencev. Kot popolnoma ustrezne smo ovrednotili tiste trditve, ki so se skladale z 
vrsto PPPU, ki so jo učenci navedli v začetnem delu vprašalnika. 
 
Pri postavki o močnih področjih je več kot polovica učencev (20 oz. 52,6 %) 
navedla svoje interese (npr. rad rišem), iz napisanega pa ni bilo razvidno, ali so pri tej 
dejavnosti tudi uspešni ali gre zgolj za veselje do izvajanja določene aktivnosti. 
3 učenci (7,9 %) so zapisali, da nimajo močnih področjih, ker jim nobena stvar ne gre 
dobro (tabela 1).  
 
Prilagoditve, ki jih lahko poda učitelj, da bodo učenci uspešni. Pri tej postavki je 
29 učencev (76,3 %) prilagoditve navedlo v skladu s PPPU, ki jo imajo (tabela 1).  
  
Na vprašanje o tem, kako se učijo, s katerim smo želeli izvedeti, kakšne strategije 
učenja ima učenec razvite (tabela 1), je 31 (81,6 %) učencev navedlo določeno 
strategijo (npr. izdelava miselnega vzorca, podčrtovanje ključnih besed …), da se 
torej ne učijo zgolj z branjem besedila iz učbenika. V kolikor učenci niso podajali 
socialno zaželenih odgovorov, so rezultati spodbudni, saj je to pokazatelj, da imajo 
učenci s PPPU razvite strategije, s katerimi si lahko pomagajo pri samostojnem 
učenju. 
 
Pri vprašanju, kaj si želijo za prihodnje šolsko leto (dolgoročni cilj) (tabela 1) ali v 
prihodnjih letih šolanja, so učenci najpogosteje odgovarjali, da si želijo biti uspešni, 
izdelati razred, poiskati sebi primeren poklic. 16 učencev (42,1 %) je navedlo zgolj 
splošen cilj, npr. »želim biti uspešen«, »želim si izdelati razred«, 18 učencev (47,4 %) 
pa je ta cilj specificiralo, npr. »Želim si, da bi imel matematiko zaključeno 3, zato se 
bom moral bolj sproti učiti in pisati domače naloge.«, »Želel bi si manj komplikacij s 
sošolci, moral se bom manj kregati.« Le štirje učenci pa so navedli, da ne vedo, kaj si 
želijo oz. so zapisali odgovor »nič«.  
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Pri sklopu, ki se je nanašal na IP, smo želeli izvedeti, v kolikšni meri imajo učenci 
možnost sodelovati na sestanku za IP ter koliko res sodelujejo. 11 (28,9%) 
učencev je navedlo, da na sestanku za IP ne želijo sodelovati. 20 (52,6 %) učencev 
je napisalo, da sodelujejo na sestanku za IP, od tega 7 (18,4 %) vedno in 13 (34,2 %) 
občasno. Učence smo vprašali, na kakšen način sodelujejo. Njihove odgovore smo 
nato razdelili v dve skupini (tabela 3). 8 učencev (21,1 %) je zapisalo odgovore, ki 
nakazujejo, da so na sestanku zgolj pasivni udeleženci. To pomeni, da so fizično 
sicer prisotni, a se njihovo mnenje ne upošteva oz. mnenja sploh nimajo priložnosti 
izraziti. Zapisali so npr. »Sem tiho.«, »Poslušam.«, »Poslušam in kimam.« »Nimam 
nobene vloge.«, »Naredim, kar mi naročijo.«. 6 učencev (15,7 %) je zapisalo 
odgovore, ki bi sodili v kategorijo ustreznega timskega sodelovanja, ki upošteva 
»glas otroka«. Zapisali so npr. »Sem glavna oseba na sestanku.«, »Povem, kaj si 
želim.«, »Povem, kakšni so moji cilji.« Ugotovili smo torej, da se sestankov, 
namenjenih obravnavi IP-ja udeležuje polovica učencev, udeleženih v raziskavi. 
Izsledke te raziskave lahko povežemo z raziskavo, izvedeno v ZDA (Hegherinton idr., 
2010), v kateri so ugotovili, da se učenci s PPPU pogosto dojemajo kot le malo 
vključene v proces soustvarjanja IP-ja. Navajajo, da ne čutijo, da bi bilo njihovo 
mnenje zaznano kot vredno. 
 
Učence smo pri eni izmed postavk spodbudili, da zapišejo cilje ali prilagoditve, ki 
so zapisane v njihovem IP-ju (tabela 1). Ne glede na spol, starost ali vrsto PPPU je 
bila najpogosteje navedena prilagoditev podaljšan čas pisanja preizkusov. Navedlo jo 
je kar 25 učencev (65,8 %), medtem ko jih je 11 (28,9 %) izbralo odgovor »ne vem«. 
Pri tem se nam poraja vprašanje, zakaj nobeden od učencev ni navedel nobenega 
od ciljev, ki so zapisani v IP-ju. Cilji so namreč bistveni del IP-ja. Pomembno je, da 
učenec cilje pozna, saj le tako lahko prevzame svoje del odgovornosti za njihovo 
doseganje. Tako učenec v procesu pomoči prevzame aktivno vlogo. Glede na 
zapisan cilj mora učenec vložiti določeno mero truda, da ga doseže. Za prilagoditve 
pa navadno poskrbi okolje. Učencu za pridobivanje prilagoditve, zapisane v IP-ju, ni 
potrebno vlagati truda oz. je ta minimalen (opomni učitelja na izvajanje prilagoditve). 
Ugotovitve nas lahko spodbudijo k razmisleku o tem ali učence s tovrstnim 
(ne)vključevanjem v proces IP-ja navajamo na odvisnost od strokovnjakov in okolja. 
 
Učence smo spraševali tudi, če so bile pravice do prilagoditev, ki jih imajo zapisane v 
IP-ju, kdaj kršene s strani učiteljev. Kar 15 (39,5 %) jih je odgovorilo, da so bile 
njihove pravice že kdaj kršene (tabela 2), kljub temu da je izvajanje prilagoditev, ki 
so zapisane v IP-ju, zakonsko predpisano. Največkrat so učenci navedli, da jih je 
učitelj nenapovedano ustno ocenil, čeprav imajo v IP-ju zapisano, da so lahko ustno 
ocenjeni zgolj ob predhodnem napovedanem ocenjevanju. 5 učencev (13,2 %) se je 
odzvalo z aktivnim pristopom. Na kršitev so opozorili starše in/ali SRP, v enem 
primeru celo ravnatelja. 10 učencev (26,3 %) pa se je odzvalo pasivno (tabela 3). S 
situacijo so se preprosto sprijaznili, skušali nanjo pozabiti, o tem niso z nikomer 
govorili (2 učenca nista čutila potrebe po ukrepanju, ker sta kljub nenapovedanemu 
spraševanju dobila oceno, s katero sta bila zadovoljna). Iz rezultatov, ki smo jih 
dobili, lahko vidimo, da se je zgolj tretjina vprašanih učencev odzvala aktivno odzvala 
na neupoštevanje pravice do prilagoditev, dve tretjini učencev pa sta ostali pasivni. 
Kot razlog je večina navedla, da jih je strah posledic, ki bi jih ukrepanje prineslo (npr. 
jeza učitelja).  
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Ključne ugotovitve 
Iz odgovorov učencev je razvidno, da znata približno dve tretjini učencev vsaj deloma 
opisati svoja močna področja in težave ter vsaj katero od prilagoditev, zapisanih v IP-
ju. Nihče od učencev ni navedel cilja iz IP-ja. Podobno sta v svoji raziskavi ugotovila   
tudi Argan in Huges (2008), da skoraj tretjina dijakov vključenih v njuno raziskavo ni 
poznala ciljev, ki so navedeni v njihovem IP-ju. Ugotovili smo, da je več kot polovica 
učencev prisotnih na sestanku za njihov IP. Prav tako sta Argan in Huges (2008) 
ugotovila, da je bila malo več kot polovica dijakov prisotnih na sestanku za IP. V naši 
raziskavi smo prišli do ugotovitve, da le majhen delež učencev sodeluje aktivno in 
dejansko nekaj prispeva k samemu procesu načrtovanja IP-ja. To ugotovitev je 
potrjuje tudi raziskava, ki jo je izvedel Martin s sodelavci (2006). Ugotovil so namreč, 
da je bila velika večina učencev prisotnih na sestankih namenjenih IP-ju, a so 
največkrat sodelovali pasivno in sami sebe niso dojemali kot pomembno vključene v 
proces. 39,5 % vprašanih učencev v naši raziskavi je poročalo, da so bile njihove 
pravice do prilagoditev že kdaj kršene, a le tretjina učencev je kršitev sporočila 
odrasli osebi.  
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13.1.2. Predstavitev odgovorov staršev na vprašalnik 

Tabela 4: Prikaz odgovorov staršev na vprašalnik 

*Možna sta bila samo dva odgovora da/ne. DA = 33-krat (86,8 %), NE = 5-krat (13,2 
%). 
**Starši niso odgovarjali z vrednostmi 1‒5, ampak smo odgovore predstavili le 
vsebinsko. 

Pri sklopu samozavedanja je bil najpogostejši odgovor (modus) staršev pri vseh 
postavkah 5, torej najvišja možna vrednost. Izjema je bila postavka o strategijah, s 
katerimi si učenec sam pomaga pri premagovanju PPPU. Pri tej postavki je bil modus 
4. V nadaljevanju predstavljamo interpretacijo odgovorov, ki se nahajajo v tabeli 4. 

Na prvo postavko, ali njihov otrok zna opisati nekaj značilnosti svojih težav, ki jih 
ima pri učenju zaradi primanjkljajev na posameznem področju učenja (npr. 
disleksije), so starši v največji meri, in sicer 21-krat (55,3 %) odgovorili, da zna njihov 
otrok samostojno našteti 3 ali več značilnosti. 6 staršev (15,8 %) je izbralo odgovor, 
da zna njihov otrok opisati 2 značilnosti, 7 staršev (18,4 %) meni, da zna njihov otrok 
samostojno opisati 1 značilnost, 2 starša (5,3 %) pa sta izbrala odgovor, da zna otrok 
navesti 1 značilnost, a zgolj v primeru, da mu nekdo pri tem pomaga (z namigom, 
podvprašanji). Prav tako sta 2 starša izbrala tudi odgovor, da otrok ne zna našteti 
nobene značilnosti.  

Podobna razporeditev odgovorov staršev se je pokazala tudi pri drugi postavki, pri 
kateri smo želeli od staršev izvedeti, v kolikšni meri menijo, da zna njihov otrok 
predstaviti nekaj izzivov/ težav, s katerimi se sooča zaradi PPPU. Tudi pri tej 
postavki je aritmetična sredina glede na lestvico od 1 do 5 visoka, in sicer 4,03. Starši 
so 20-krat (52,6 %) odgovorili z najvišjo možno vrednostjo, da torej njihov otrok zna 
samostojno opisati 3 ali več težav. V 7 primerih (18,4 %) so izbrali odgovor, da zna 
samostojno opisati 2 težavi, v 4 primerih (10,5 %), da samostojno navede 1 težavo. 

 1 2 3 4 5 vsi 

Postavke f F % f F % f F % f F % f F % f F% 

1. Značilnosti PPPU 2 5,3 2 5,3 7 18,4 6 15,8 21 55,3 38 100 

2. Težave/izzivi 1 2,6 6 15,8 4 10,5 7 18,4 20 52,6 38 100 

3. Močna področja / / 5 13,2 6 15,8 11 28,9 16 42,1 38 100 

4. Prilagoditve, ki jih poda učitelj / / 2 5,3 3 7,9 12 31,6 21 55,3 38 100 

5. Kompenzacijske strategije 3 7,9 7 18,4 8 21,1 11 28,9 9 23,7 38 100 

6. Dolgoročni cilji 1 2,6 8 21,1 5 13,2 9 23,7 15 39,5 38 100 

7. Ve kaj je IP *             

8. Zakaj ima IP 2 5,3 5 13,2 14 36,8 7 18,4 10 26,3 38 100 

9. Kaj je zapisano v IP / / 2 5,3 4 10,5 13 34,2 19 50,0 38 100 

10. Udeležba na sestanku **             

11. IP ni upoštevan 6 15,8 12 31,6 9 23,7 3 7,9 8 21,1 38 100 



66 
 

Da otrok težavo opiše zgolj ob pomoči, je odgovorilo 6 staršev (15,8 %), le 1 starš pa 
je izbral odgovor, da otrok ne zna opisati nobene težave. 

Otrok zna navesti prilagoditve, s katerimi lahko drugi (npr. razredni učitelj, SRP, 
vrstnik itd.) poskrbijo, da mu bo lažje pri učenju, reševanju delovnih listov, testov ipd. 
V pomoč pri razumevanju smo navedli nekaj primerov: podaljšan čas pisanja, pomoč 
vrstnika, uporaba računala. V večini primerov (21-krat oz. 55,3 %), so starši 
odgovorili, da zna otrok navesti 3 ali več prilagoditev. 12 staršev (31,6 %) je 
odgovorilo, da zna otrok samostojno navesti 2 prilagoditvi. Trije so izbrali odgovor, da 
otrok samostojno navede 1 prilagoditev, 2 pa odgovor, da otrok navede 1 prilagoditev 
le ob pomoči. Noben starš ni izbral odgovora, da njegov otrok ne pozna nobene od 
prilagoditev.  

Sledila je postavka, s katero smo želeli izvedeti, ali otrok zna navesti strategije, ki jih 
on sam uporablja za premagovanje primanjkljajev. Tudi pri tej postavki smo v pomoč 
pri razumevanju navedli primere: izdelava miselnega vzorca med učenjem, 
ponavljanje s pomočjo kartončkov, uporaba mnemotehnik. Pri tej postavki so bili 
odgovori dokaj enakomerno porazdeljeni. Največ staršev (11 oz. 28,9 %) je izbralo 
odgovor, da zna njihov otrok samostojno navesti 2 strategiji. Najvišji možen odgovor, 
da zna otrok našteti 3 strategije ali več, je izbralo 9 staršev (23,7 %). 8 staršev 
(21,1 %) je izbralo odgovor, da učenec samostojno navede eno strategijo, 7 staršev 
(18,4 %) pa je navedlo, da otrok navede eno strategijo ob pomoči. Trije starši (7,9 %) 
menijo, da njihov otrok ne zna navesti nobene strategije, ki bi mu pomagala pri 
premagovanju primanjkljajev. Eden od staršev je zapisal, da otrok ne more navesti 
strategij, ker jih ne uporablja, uči se zgolj z branjem snovi. 

Peta postavka se je nanašala na dolgoročne cilje, vezane na šolsko področje ter na 
poznejšo poklicno pot (predvsem za učence 9. razreda). Večina staršev (15 oz. 
39,5 %) je tudi pri tej postavki izbrala najvišjo možno vrednost, da torej otrok zna 
samostojno navesti 2 ali več specifičnih ciljev. Po pogostosti je nato sledil odgovor, 
da zna otrok samostojno navesti specifičen cilj, ki ga tudi na kratko opiše (npr. pri 
angleščini si želi imeti zaključeno oceno 3, zato bo moral naslednji test pisati vsaj 
dobro). Da zna njihov otrok samostojno izraziti 1 splošen cilj, meni 5 staršev 
(13,2 %). Da zna otrok navesti 1 splošen cilj ob pomoči, pa meni kar 8 staršev 
(21,1 %). Da otrok ne zna navesti nobenega cilja, meni le en starš. 

Zadnja postavka iz področja samozavedanja se je nanašala na močna področja. Pri 
tej postavki so starši odgovarjali le z odgovori med 2 in 5. Noben starš ni izbral 
odgovora, da njegov otrok ne bi znal navesti nobenega močnega področja. Večina 
staršev (16 oz. 42,1 %) je mnenja, da njihov otrok samostojno navede 2 ali več 
področij, na katerih je uspešen in mu bodo pomagala doseči zastavljene cilje. 11 
staršev (28,9 %) meni, da njihov otrok samostojno navede 1 področje, na katerem je 
uspešen, in zna opisati, kako mu bo ta lastnost pomagala pri doseganju 
dolgoročnega cilja, ki si ga je zadal.  

Sledile so postavke iz sklopa otrokovega poznavanja individualiziranega 
programa. Uvodno vprašanje tega sklopa se je glasilo: Ali vaš otrok ve, kaj je 
individualizirani program? Na to vprašanje je kar 33 staršev (86,8 %) odgovorilo 
pritrdilno. 

Starše smo prosili, naj navedejo, v kolikšni meri menijo, da zna njihov otrok razložiti, 
zakaj ima individualiziran program. Pri tej postavki je večina staršev (14 oz. 36,8 %) 
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izbrala srednjo vrednost 3, ki pravi, da zna otrok samostojno povedati splošen razlog. 
Po pogostosti mu je sledil odgovor 5, da otrok samostojno navede več specifičnih 
razlogov. Tako je odgovorilo 10 staršev (26,3 %). Da otrok namena IP-ja ne zna 
razložiti, pa sta menila 2 starša. 

Otrok zna našteti prilagoditve, ki so zapisane v IP-ju. Polovica staršev (19 oz. 
50 %) je navedla, da zna njihov otrok navesti 3 prilagoditve ali več, 13 staršev 
(34,2 %) pa je podalo odgovor, da zna njihov otrok navesti 2 prilagoditvi. Noben starš 
ni izbral odgovora, da otrok ne bi znal navesti nobene od prilagoditev, ki so zapisane 
v IP-ju. 

Predzadnja postavka se je navezovala na otrokovo aktivno sodelovanje na 
sestanku, ki je namenjen pripravi/ evalvaciji individualiziranega programa. 11 staršev 
(28,9 %) je obkrožilo odgovor, da se njihov otrok timskega sestanka ne udeleži, a jih 
po sestanku vpraša, kaj se je tam dogajalo. Po tem bi lahko sklepali, da te učence 
zanimajo odločitve, a imajo nekakšen strah pred sestankom oz. jim navzočnost ni 
omogočena. 10 staršev (26,3 %) je odgovorilo, da otrok sodeluje občasno. 7 (18,4 %) 
jih je mnenja, da njihov otrok nikoli ne sodeluje na timskem sestanku, ker nima 
možnosti sodelovanja, 6 staršev (15,8 %) pa meni, da njihov otrok ne sodeluje, ker 
ne želi. Zgolj 4 starši (10,5 %) so zapisali, da se njihov otrok vedno, če je to le 
mogoče, udeleži sestanka o njegovem IP. 

Otrok ve, kako mora ravnati, če njegov IP (zapisane prilagoditve, strategije dela) ni 
upoštevan. Starši so najpogosteje (12-krat oz. 31,6 %) izbirali odgovor 2, ki pravi, da 
otrok ob pomoči navede osnovno delovanje, npr. da opomni učiteljico na podaljšan 
čas pisanja. 9 staršev (23,7 %) je odgovorilo, da otrok samostojno navede osnovno 
delovanje. Odgovor, da otrok podrobno opiše več raznolikih strategij, npr. da bi 
opomnil učiteljico, obvestil SRP ali starše, je izbralo 8 staršev (21,1 %). 6 staršev 
(15,8 %) pa meni, da otrok ne ve, da so njegove pravice lahko kršene. 

Ključne ugotovitve 
Starši so glede na podane odgovore v veliki večini mnenja, da so njihovi otroci 
ustrezno opremljeni s samozagovoniškimi spretnostmi. Starši trdno verjamejo, da 
znajo njihovi otroci prepoznati, pri čem so uspešni. Vsi starši so namreč mnenja, da 
bi njihov otrok znal navesti vsaj eno močno področje. Pri skoraj vseh postavkah 
vprašalnika je prevladovala najvišja možna vrednost. Izjema sta dve postavki: pri 
postavki, ki se je navezovala na to, ali zna otrok opredeliti, zakaj ima IP, so se starši 
največkrat odločali za srednjo vrednost, da torej otrok navede en splošen razlog 
(najvišja možna vrednost je bila, da zna navesti več specifičnih razlogov). Pri 
postavki ali otrok ve, kako ravnati ob kršitvi, pa so največkrat izbirali odgovor, da ob 
pomoči navede osnovno delovanje.  
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13.1.3. Predstavitev odgovorov SRP na vprašalnik 

 
Tabela 5: Prikaz odgovorov SRP na vprašalnik 

 

*Možna sta bila samo dva odgovora da/ne. DA = 32-krat (84,2 %), NE = 6-krat (15,8 
%) 
**Odgovorov nismo točkovali z 1‒5, ampak smo jih predstavili le vsebinsko. 

  

 1 2 3 4 5 Vsi 

Posamezne postavke f F % f F % f F % f F % f F % f F% 

1. Značilnost PPPU 1 2,6 3 7,9 8 21,1 8 21,1 18 47,4 38 100 

2. Težave/izzivi / / 4 10,5 5 13,2 17 44,7 12 31,6 38 100 

3. Močna področja 2 5,3 3 7,9 10 26,3 11 28,9 12 31,6 38 100 

4. Prilagoditve, ki jih poda 

učitelj 

/ / 1 2,6 4 10,5 8 21,1 25 65,8 38 100 

5. Kompenzacijske strategije 3 7,9 2 5,3 9 23,7 14 36,8 10 26,3 38 100 

6. Dolgoročni cilj / / 3 7,9 8 21,1 13 34,2 14 36,8 38 100 

7. Ve kaj je IP *             

8. Zakaj ima IP 1 2,6 9 23,7 17 44,7 2 5,3 9 23,7 38 100 

9. Kaj je zapisano v IP / / 2 5,3 1 2,6 12 31,6 23 60,5 38 100 

10. Udeležba na sestanku**             

11. V primeru, da IP ni 

upoštevan 

3 7,9 8 21,1 11 28,9 6 15,8 10 26,3 38 100 
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Tabela 6: Prikaz pogostosti poučevanja posameznih samozagovorniških spretnosti. 

*nismo spraševali o tem, ali jim razlagajo definicijo IP-ja 

V nadaljevanju navajamo interpretacijo odgovorov, ki so zapisani v tabeli 5 in tabeli 
6. Za vsako postavko je najprej predstavljeno, kakšne odgovore so podajali SRP 
(tabela 5), nato pa še v kolikšni meri poučujejo oz. ozaveščajo o posamezni 
spretnosti samozagovorništva (tabela 6). 

Pri prvi postavki, ki se je nanašala na značilnosti PPPU, so SRP 18-krat (47,4 %) 
odgovorili z najvišjo možno vrednostjo, da učenec opiše 3 ali več značilnosti. Po 8-
krat pa so izbrali odgovora, da zna učenec samostojno opisati 1 in 2 značilnosti.  

Polovica sodelujočih SRP (19) o značilnostih PPPU učence poučuje vsak teden, torej 
to spretnost vključi v večino ur DSP-ja. 2 SRP pa te spretnosti ne poučujeta nikoli. 

Sledilo je vprašanje, v kolikšni meri so učenci seznanjeni s težavami, ki so 
posledica PPPU. Vsi SRP menijo, da so učenci seznanjeni s težavami, saj ni 
nobeden izbral odgovora, da učenec ne zna opisati nobene svoje težave na področju 
učenja, ki jo ima. Večina SRP za učence meni, da znajo opisati 2 težavi, tak odgovor 
je izbralo 17 (44,7 %) SRP. 12 SRP (31,6 %) pa meni, da zna posamezen učenec 
našteti 3 ali več težav. 

 
Nikoli 

Nekajkrat 

na leto 

Enkrat 

mesečno 

Nekajkrat 

mesečno 
Vsak teden Vsi 

Poučevanje o f F% f F% f F% f F% f F% f F% 

1. Značilnostih PPPU 
2 5,3 5 13,2 4 10,5 8 21,1 19 50 38 100 

2. Težavah/izzivih 
2 5,3 3 7,9 5 13,2 9 23,7 19 50 38 100 

3. Močnih področjih 
1 2,6 8 21,1 4 10,5 8 21,1 17 44,7 38 100 

4. Prilagoditvah, ki jih 

poda učitelj 1 2,6 7 18,4 3 7,9 9 23,7 18 47,4 38 100 

5. Kompenzacijskih 

strategijah / / 8 21,1 6 15,8 11 28,9 13 34,2 38 100 

6. Dolgoročnih ciljih 
1 2,6 4 10,5 7 18,4 13 34,2 13 34,2 38 100 

7. Kaj je IP * 
                      

8. Zakaj ima IP 
2 5,3 19 50 3 7,9 3 7,9 11 28,9 38 100 

9. Kaj je zapisano v IP 
1 2,6 10 26,3 2 5,3 10 26,3 15 39,5 38 100 

10. Priprave na 

sestanek 22 57,9 12 31,6 / / 1 2,6 3 7,9 38 100 

11. Kaj storiti v 

primeru, da IP ni 

upoštevan 
5 13,2 16 42,1 4 10,5 4 10,5 9 23,7 38 100 
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Ugotovili smo, da SRP pri poučevanju samozagovorniških spretnosti največ časa 
namenijo prav ozaveščanju učencev o njihovih težavah ter o značilnostih PPPU, ki jih 
učenci imajo. Polovica SRP (19) učence o njihovih težavah ozavešča tedensko. 
Aritmetična sredina 4,05 kaže na to, da SRP povprečno ozaveščajo učence o 
težavah tedensko do nekajkrat mesečno. 

Tretje vprašanje se je navezovalo na močna področja učencev. SRP so 12-krat 
(31,6 %) izbrali najvišji možni odgovor (5). 11 SRP (28,9 %) je izbralo odgovor 4, 
odgovor 3 pa 10 (26,3 %).  

O močnih področjih učencev 17 (44,7 %) SRP učence poučuje tedensko, po 8 
(21,1 %) pa nekajkrat mesečno in nekajkrat na leto. 4 SRP (10,5 %) o močnih 
področjih poučuje enkrat mesečno, 1 SRP pa nikoli. 

SRP menijo, da učenci v veliki meri dobro poznajo prilagoditve, ki jim jih lahko 
nudi učitelj oz. vrstniki pri pouku. Nihče namreč ni označil, da učenec ne bi poznal 
nobene prilagoditve in samo eden je mnenja, da izbran učenec pozna zgolj eno 
prilagoditev. Kar 25 SRP (65,8 %) pa je navedlo, da zna določen učenec navesti 3 ali 
več prilagoditev. 

O prilagoditvah, ki jim jih lahko nudijo drugi (zunanje prilagoditve) SRP v skoraj 
polovici primerov (18 ali 47,4 %) poučujejo vsak teden, 9 (23,4 %) jih poučuje 
nekajkrat mesečno. Le en SRP pa te spretnosti ne poučuje nikoli. 

Odgovori SRP o tem, v kolikšni meri si znajo učenci s pomočjo kompenzacijskih 
strategij sami pomagati pri učenju, so bili večinoma takšni, da učenec zna 
samostojno navesti vsaj 1 strategijo. Tako meni 9 SRP (23,7 %). Da zna izbrani 
učenec navesti 2 strategiji meni 14 (36,8 %), da zna učenec navesti 3 ali več strategij 
pa 10 (26,3 %) SRP. Če te podatke primerjamo z zgornjim vprašanjem, ki se je 
navezovalo na prilagoditve, katere učencu lahko nudijo drugi, vidimo, da SRP menijo, 
da so učenci bolj seznanjeni z zunanjimi prilagoditvami, ki so jim na voljo, kot pa so 
opremljeni s strategijami, ki bi jim pomagale samostojno premagovati primanjkljaje. 

Ozaveščanje o strategijah, ki jih lahko izvaja učenec sam, t. i. učenje učenja, SRP v 
13 (34,2 %) primerih izvajajo tedensko, 11 (28,9 %) pa nekajkrat mesečno. 8 SRP 
(21,1 %) jih poučevanje strategij efektivnega učenja uči le nekajkrat letno.  

Naslednje vprašanje se je navezovalo na postavljanje dolgoročnih ciljev. Zanimalo 
nas je, v kolikšni meri si znajo učenci postavljati cilje, ki so realno izvedljivi in/ali znajo 
predvideti ustrezne korake, ki so potrebni, da bi bil cilj dosežen. 14 SRP (36,8 %) 
meni, da zna določen učenec samostojno navesti 2 ali več specifičnih ciljev ter pozna 
tudi korake, ki morajo biti izvedeni za njihovo dosego. 13 (34,2 %) pa jih je mnenja, 
da zna posamezen učenec navesti 1 specifičen cilj in ga na kratko opisati. Glede na 
dobljene podatke sklepamo, da zna večina učencev (27 oz. 70 %) navesti vsaj 1 
specifičen cilj, 8 SRP (21,1 %) meni, da zna učenec, za katerega je reševal 
vprašalnik, navesti zgolj nek splošen cilj (npr. želim si biti uspešen), 3 (7,9 %) 
učencev pa splošen cilj navede ob pomoči. Po mnenju SRP znajo vsi učenci, 
udeleženi v raziskavi, navesti vsaj en splošen cilj. 

O postavljanju uresničljivih dolgoročnih ciljev po 13 SRP (34,2 %) poučuje učence 
nekajkrat tedensko in nekajkrat mesečno. 7 (18,4 %) jih to spretnost poučuje enkrat 
mesečno, 4 (10,5 %) nekajkrat letno, en SRP pa nikoli.  
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Velika večina, 32 (84,2 %) vprašanih SRP je mnenja, da učenci vedo, kaj je IP, le 6 
(15,8 %) pa jih meni, da izbrani učenci pojma IP ne poznajo. 

Na vprašanje, ali zna učenec utemeljiti, zakaj ima IP, je skoraj polovica SRP (17 oz. 
44,7 %) odgovorila s srednjo vrednostjo 3, ki pravi, da učenec samostojno navede 
splošen razlog. 9 SRP (23,7 %) je mnenja, da zna učenec splošen razlog navesti ob 
pomoči, isto število 9 (23,7 %) pa jih je izbralo najvišjo možno vrednost 5, ki pravi, da 
zna učenec samostojno navesti več specifičnih razlogov. Le 1 SRP meni, da učenec 
ne zna navesti nobenega razloga, zakaj potrebuje IP, četudi se ga usmerja in se mu 
nudi podvprašanja. Presenetilo nas je, da tako meni zgolj e1 SRP, saj jih je kar 6 
menilo, da učenci ne poznajo pojma IP.  

Želeli smo izvedeti, koliko SRP učence ozaveščajo o tem, zakaj je pomembno, da 
imajo prav oni kot učenci s PPPU poseben dokument IP, ki ga ostali sošolci nimajo. 
Polovica SRP 19 (50,0 %) je odgovorila, da to počnejo nekajkrat na leto, takrat, ko se 
jim zdi to smiselno ali ko učenec postavi kakšno vprašanje v zvezi s svojim IP-jem. 
11 SRP (28,9 %) učence o smislu njihovega IP-ja ozavešča tedensko.  

Na vprašanje, ali po mnenju SRP učenci vedo, kaj je zapisano v njihovih IP-jih, je 
23 SRP (60,5 %) odgovorilo, da zna učenec navesti 3 prilagoditve ali več, 12 
(31,6 %) pa za posameznega učenca meni, da bi znal našteti dve prilagoditvi. Zgolj 
trije menijo, da bi učenec znal navesti le eno prilagoditev. Da posamezen učenec ne 
bi poznal nobene prilagoditve, ki mu je na voljo, pa ne meni noben SRP. 

Zanimalo nas je tudi, v kolikšni meri se SRP z učenci pogovorijo o prilagoditvah in 
ciljih, ki so zapisani v IP-ju, ali IP pregledajo skupaj z učencem, ali ima učenec 
možnost soustvarjanja ciljev glede na usvojene spretnosti, ki jih pridobiva med letom. 
10 (26,3 %) jih je odgovorilo, da učence o vsebini IP-ja poučujejo nekajkrat letno, 
enako število 10 (26,3 %) jih teh vsebin uči nekajkrat mesečno. Največ, kar 15 SRP 
(39,5 %) pa to počne tedensko.  

SRP smo vprašali, kako vidijo učenčevo prisostvovanje na sestanku za IP. Za enega 
učenca je SRP zapisal, da mu ni omogočeno sodelovati. 13 SRP (34,2 %) meni, da 
učenci ne želijo sodelovati, kljub temu da jim je sodelovanje omogočeno. 11 SRP 
(28,9 %) pravi, da učenci sodelujejo občasno. Le za 6 učencev (15,8 %) so SRP 
obkrožili odgovor, da sodelujejo vedno, če je to le mogoče. 7 (18,4 %) učencev se 
sestanka ne udeleži, vendar pri uri DSP vprašajo, kaj se je na sestanku dogajalo 
(pokažejo zanimanje). Le 1 SRP pa je obkrožil odgovor, da se učenec sestanka ne 
udeleži, ker mu šola te možnosti ne omogoča. 

SRP smo spraševali, koliko posameznega učenca v okviru DSP konkretno 
pripravljajo na sodelovanje na sestanku, ki je namenjen nastajanju/evalvaciji IP-ja 
(npr. prek igre vlog). Več kot polovica, kar 22 (57,9 %) jih je odgovorilo, da nikoli. 
12 (31,6 %) jih je odgovorilo, da nekajkrat letno, kar je tudi najbolj smiselno. 
Predvidevamo namreč, da SRP konkretnemu poučevanju tovrstnih spretnosti 
namenijo ure tik pred sestankom, da učenca pripravijo na situacijo. 3 SRP (7,9 %) so 
odgovorili, da tovrstno spretnost poučujejo večkrat tedensko. Pri teh se nam poraja 
dilema, če so vprašanje pravilno razumeli, saj dvomimo, da bi čez celo šolsko leto 
večkrat tedensko v ure DSP vnašali konkretne priprave na sestanek, kot je bilo 
navedeno v vprašalniku (npr. igra vlog).  
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Zadnje vprašanje se je navezovalo na to, kaj bi učenec po mnenju SRP storil, če 
njegov IP ne bi bil upoštevan. Polovica oz. 19 (50,0 %) SRP pravi, da znajo učenci v 
takih primerih navesti specifične strategije ravnanja. Presenetljivo pa je mnenje dveh 
SRP, da se učenca ne bi niti zavedala dejstva, da je njegova pravica kršena. 

SRP smo vprašali tudi, kako pogosto poučujejo spretnosti, ki učencu pomagajo, da 
pravilno ravna v situaciji, ko njegov IP ni upoštevan, ko so kršene pravice, ki so tam 
zapisane. Večina SRP (16 oz. 42,1 %) je odgovorila, da učence o tem poučujejo 
nekajkrat letno. Od teh sta 2 zapisala, da tovrstno poučevanje vežeta na že nastale 
situacije (konkretne primere). 9 SRP (23,7 %) tovrstne spretnosti poučuje vsak teden. 
Po 4 SRP (10,5 %) te spretnosti poučujejo nekajkrat in enkrat mesečno. 5 SRP 
(13,2 %) pa učencev nikoli ne poučuje o načinu ravnanja v primerih, ko so pravice 
kršene.  

Ključne ugotovitve 
Podobno kot starši so tudi SRP pri večini postavk izbrali najvišjo vrednost odgovorov, 
torej 5, kar nakazuje, da SRP menijo, da imajo učenci vključeni v raziskavo ustrezno 
razvite samozagovorniške spretnosti. Da učenec torej zna našteti 3 oz. več 
značilnosti/prilagoditev/težav, kar je pač zahtevala postavka. Pri postavki v kolikšni 
meri so učenci seznanjeni s težavami, ki so posledica PPPU, so SRP najpogosteje 
odgovarjali, da znajo učenci našteti 2 značilnosti. Izstopala je tudi postavka, kjer so 
morali navesti v kolikšni meri učenec pozna strategije s katerimi si lahko sam 
pomaga. Pri tej je bil najbolj pogost odgovor, da zna posamezen učenec navesti 1 
strategijo. SRP so za dve tretjini učencev mnenja, da znajo navesti vsaj en specifičen 
cilj, ki se navezuje na njihovo prihodnost in je povezan s šolo. Skoraj polovica 
učencev po poročanju SRP vsaj občasno prisostvuje sestanku za IP. Polovica SRP 
pravi, da učenec zna navesti konkretne strategije delovanja v primeru, da so pravice 
zapisane v IP-ju kršene. 
SRP spretnosti s sklopa samozavedanja po poročanju njih samih večinoma 
poučujejo tedensko. Spretnosti s sklopa poznavanja IP-ja pa glede na izsledke te 
raziskave, v večini primerov poučujejo redkeje. O tem, zakaj učenci imajo IP polovica 
sodelujočih SRP učence poučuje nekajkrat na leto. O prilagoditvah in ciljih zapisanih 
v IP-ju skoraj polovica SRP učence poučuje tedensko. Zelo pa izstopa postavka v 
kateri smo SRP spraševali, kako pogosto učence poučujejo kako prisostvovati na 
sestanku za IP. Več kot polovica SRP, je odgovorilo, da nikoli. Kako ravnati v primeru 
kršitve IP-ja, SRP učence v polovici primerov poučuje nekajkrat letno. Raziskave 
navedene v teoretičnem delu navajajo ugotovitev, da specialno-rehabilitacijski 
pedagogi samozagovorniškim spretnostim pripisujejo večji pomen kot razredni in 
predmetni učitelji (Carter idr., 2008 in Grigal idr., 2003). Posledično bi lahko sklepali, 
da te spretnosti tudi pogosto poučujejo. Ugotovitev, da več kot polovica SRP 
učencev nikoli ne poučuje o tem, kako prisostvovati na sestanku za IP pa lahko 
povežemo z ugotovitvijo raziskave (Mason, Field in Sawilowsky, 2004), ki pravi, da 
so učitelji mnenja, da so učenci le malo vključeni v sam proces IP-ja.  
  



73 
 

RV2: Katere so možne rešitve za izboljšanje samozagovorniških spretnosti 
učencev s PPPU? 
 
Prek pogovorov in pripisov, ki so jih SRP napisali na vprašalnike (prosto, ne da bi bile 
strukturiran del vprašalnika in so zbrani v prilogi D), smo razbrali mnenje SRP, da naj 
bi nepoučenost staršev ter nekaterih razrednih in predmetnih učiteljev zavirala 
možnost izvajanja učenja samozagovorniških spretnosti tekom ur DSP. Starši in 
učitelji, ki niso iz SRP stroke, pogosto ne vedo, čemu je DSP namenjena, želijo zgolj 
inštrukcije ter dober učni uspeh.  

Po drugi strani pa se je potrebno tudi vprašati, čigava naloga je ozaveščanje o 
pomembnosti razvijanja spretnosti samozagovorništva. Gotovo k večji 
ozaveščenosti lahko doprinesejo tudi SRP sami, seveda le ob ustrezni podpori 
vodstva. Pomembna je inkluzivna naravnanost šole, ki mora biti prisotna, če 
želimo, da se bo pomoč uspešno izvajala. Ena od pomembnih komponent inkluzije je 
gotovo to, da učencu omogočimo, da se izrazi, daje torej aktiven soudeleženec oz. 
soustvarjalec učnega procesa. 7 učencem, ki so sodelovali v naši raziskavi, to po 
njihovem mnenju ni bilo omogočeno. Navedli so namreč, da bi si želeli sodelovati na 
sestanku za IP, pa jim šola tega ne omogoča.  

Res je, da nekaterih učencev IP preprosto ne zanima. 11 učencev, udeleženih v 
raziskavi, je navedlo, da se sestanka za IP ne želijo udeležiti. Enako število (11) jih je 
tudi navedlo, da se o vsebinah IP-ja nikoli ne pogovarja s starši. Sklepamo torej 
lahko, da obstaja določen delež učencev, ki ne poznajo svojih pravic in možnosti 
vpliva na svoje izobraževanje. Vprašati pa bi se bilo potrebno, ali jih znamo dovolj 
motivirati ter ali imajo ti učenci sploh na voljo dovolj informacij o tem, kaj IP je in 
kakšna je lahko njihova vloga pri uresničevanju IP-ja. 

Glede na ugotovitve raziskave imajo učenci bolje razvite spretnosti samozavedanja 
kot spretnosti, ki se navezujejo na aktivno sodelovanje v procesu soustvarjanja IP-ja. 
Vseeno pa smo želeli podati tudi nekatere strategije, ki so namenjene poučevanju 
spretnosti s področja samozavedanje in jih navajamo v nadaljevanju, podrobneje pa 
so predstavljene v teoretičnem delu (str. 36-44). Ugotovili smo, da učenci pogosto ne 
razlikujejo med pojmoma močno področje in interes. Temu smo namenili prvo 
specifično strategijo, spoznavanje močnih področij, ki je podrobneje opisana v 
teoretičnem delu in je povzeta po Wehmeyerju in Kelchnerju (1995). 

Nadalje smo ugotovili, da učenci pogosto poznajo le končni rezultat, ki si ga želijo, 
npr. doseči nek poklic, ki ga bodo z veseljem opravljali. Ker je za dosego tega cilja 
potrebno veliko truda in leta šolanja, mnogi hitro obupajo, saj ne vidijo napredka, 
premikov v smeri cilja. Težave imajo s postavljanjem kratkoročnih ciljev, ki jih je 
mogoče sproti preverjati in vodijo h končnemu cilju. V raziskavi smo tudi ugotovili, da 
učenci poznajo le prilagoditve, ne pa tudi ciljev, ki so zapisani v njihovem IP-ju. S 
pripravo konkretnih strategij za poučevanje postavljanja uresničljivih ciljev, 
spremljanja le teh in sprejemanja odločitev, želimo učitelje spodbuditi, da bi učence 
aktivno vključili v proces načrtovanja ciljev, ki so zapisani v IP-ju. Le tako učenci ne bi 
le bolje poznali zastavljene cilje, ampak bi bili tudi bolj motivirani za njihovo 
doseganje, ker bi prispevali svoj del pri njihovem ustvarjanju. Strategijo postavljanja 
uresničljivih dolgoročnih ciljev smo povzeli po v tujini že dobro uveljavljeni metodi 
SMART (What are SMART goals?, 2017). Akronim smo prevedli v slovenščino in 
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zastavili smiselne korake. Akronim se glasi: »PODAJ SOL« in je učencem v pomoč 
pri evalvaciji, ko želijo preveriti, ali so sledili vsem predvidenim korakom.  

V povezavi z načrtovanjem in uresničevanjem ciljev smo v teoretičnem delu 
podrobneje predstavili še dve strategiji: spremljanje izvajanja korakov, ki so potrebni 
za dosego cilja in strategijo sprejemanja odločitev. Povzeli smo ju po Wehmeyerju in 
Kelchnerju (1995). 

Ker 11 učencev, udeleženih v raziskavi, ni vedelo, kaj je zapisano v njihovem IP-ju, 
se nam je zdelo smiselno, da zastavimo tudi strategijo, ki smo jo povzeli po Hart in 
Brehm (2013), ki se imenuje: Spoznavanje prilagoditev zapisanih v IP-ju.  

Ker je 15 učencev, sodelujočih v raziskavi, poročalo, da so že doživeli situacijo, ko 
prilagoditve, zapisane v njihovem IP-ju, niso bile upoštevane, smo v teoretičnem delu  
zapisali tudi strategijo, prirejeno po Hart in Brehm (2013), o tem, kaj narediti v 
primeru, če prilagoditve niso upoštevane. Strukturiran način poučevanja te spretnosti 
se nam zdi smiseln, saj smo ugotovili, da se večina učencev na kršenje pravic, 
zapisanih v IP-ju, odzove pasivno in se preprosto sprijazni z dejstvom, da tako pač je.  

13.2. PREVERJANJE HIPOTEZ 

V nadaljevanju predstavljamo ugotovitve glede na posamezne hipoteze, ki smo si jih 
zastavili pred začetkom raziskovanja. 
 
H1: Razvitost samozagovorniških spretnosti pri učencih s PPPU v tretjem vzgojno-
izobraževalnem obdobju se razlikuje glede na spol.  
 
Predvidevali smo, da se bodo pri učencih s PPPU pojavile razlike med spoloma 
glede razvitosti spretnosti samozagovorništva. Razlike naj bi se pojavile zaradi 
bioloških razlik med deklicami in dečki npr. deklice so v povprečju bolj jezikovno 
spretne, lažje in bolj specifično ubesedijo svoja čustva (Keenan in Shaw, 1997). V 
veliki meri pa je vzrok razlik tudi sociološki npr. deklice so bolj vzgajane, da se bodo 
znale prilagajati, dečke pa se navaja k izkazovanju moči (Keenan in Shaw, 1997). 

Tabela 7: Razvitost spretnosti samozagovorništva glede na spol učencev s PPPU 

Spretnosti 
samozagovorništva 

spol M U z p 
(dvosmerno 
testiranje) 

 moški 
ženski 

17,92 
22,54 

123,000 -
1,222 

0,222 

Legenda: M (aritmetična sredina), U (vrednost Mann-Whitneyjevega U-testa), z 
(standardizirani odklon), p ≤ 0,05 (statistično pomembna vrednost). 

Mann-Whitneyjev U-test (v tabeli 7) kaže, da na področju spretnosti 
samozagovorništva ni statistično pomembnih razlik med odgovori dečkov in deklic, 
saj je statistična pomembnost Mann-Whitneyjevega testa večja od 0,05 (U = 
123,000, z = -1,222, p = 0,222, dvosmerno testiranje). Povprečna vrednost pa nam 
pokaže nekoliko bolje razvite spretnosti samozagovorništva pri deklicah (M = 22,54). 
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Tabela 8: Analiza odgovorov učencev pri posameznih postavkah glede na spol učencev 

Samozagovorništvo 
učenci 

spol M U z p 
(dvosmerno 
testiranje) 

 
Poimenovanje 

težave 

moški 
ženski 

19,66 
19,19 

158,500 -0,131 0,895 

Opis težav, ki jih 
učenec zaznava pri 

sebi 

moški 
ženski 

17,50 
23,35 

112,50 -1,769 0,077 

Našteje svoja močna 
področja 

moški 
ženski 

20,74 
17,12 

131,5 -1,071 0,284 

Pozna prilagoditve, 
ki bi mu jih lahko dal 

učitelj 

moški 
ženski 

17,90 
22,58 

122,500 -1,665 0,096 

Pozna prilagoditve 
(strategije) s katerimi 
si sam pomaga, da 

je uspešnejši 

moški 
ženski 

19,20 
20,08 

155,000 -0,344 0,731 

Dolgoročni cilji moški 
ženski 

19,46 
19,58 

161,500 -0,034 
 

0,973 

Zakaj imaš IP moški 
ženski 

18,86 
20,73 

146,500 -0,532 0,595 

Kaj je zapisano v IP moški 
ženski 

16,62 
25,04 

90,500 -2,440 0,015 

Legenda: M (aritmetična sredina), U (vrednost Mann-Whitneyjevega U-testa), z 
(standardizirani odklon), p ≤ 0,05 (statistično pomembna vrednost). 

Iz rezultatov, prikazanih v tabeli 8, je razvidno, da se je statistično pomembna razlika 
med odgovori dečkov in deklic pokazala pri postavki, pri kateri so učenci odgovarjali 
na vprašanje, ali vedo, kaj je zapisano v njihovem individualiziranem programu (sivo 
obarvana). Zapisati so morali konkretno prilagoditev ali cilj, ki ga poznajo. Pri tej 
postavki so bili rezultati deklic statistično pomembno boljši od rezultatov dečkov (U = 
90,500, z = -2,440, p = 0,015, dvosmerno testiranje). Dečki so na to vprašanje 
pogosteje kot deklice odgovorili z »ne vem«. Kar 10 dečkov od 25 je na vprašanje, 
kaj je zapisano v njihovem individualiziranem programu, odgovorilo z »ne vem«. Tak 
odgovor je podala zgolj ena deklica od 13, zajetih v vzorcu. Kar 10 deklic pa je znalo 
navesti 3 ali več prilagoditev oz. ciljev, ki so zapisani v njihovih individualiziranih 
programih.  

Težnja v smeri boljše razvitih spretnosti samozagovorništva pri deklicah se kaže tudi 
pri postavki, kjer naj bi učenci opisali težave, ki se pri njih pojavljajo pri šolskem delu 
(U = 112,50, z = -1,769, p = 0,077, dvosmerno testiranje). Podobno se težnja v smeri 
višje kompetentnosti deklic kaže tudi pri postavki, pri kateri so morali učenci našteti 
prilagoditve, za katere bi želeli, da bi jih njihovi učitelji upoštevali pri pouku z 
namenom, da bi lažje izkazali svoje znanje (U = 122,500, z = -1,665, p = 0,096, 
dvosmerno testiranje). Predvidevamo lahko, da bi se na večjem vzorcu pri teh 
postavkah pokazala statistična pomembnost tudi pri p ≤ 0,05.  



76 
 

Hipotezo 1, ki pravi, da obstajajo statistično pomembne razlike med spoloma 
glede razvitosti spretnosti samozagovorništva, torej zavrnemo. 

Sicer pa se avtorji raziskav, ki so ugotovili statistično pomembne razlike med 
spoloma v spretnostih samozagovorništva, največkrat sklicujejo na biološke razlike, 
ki obstajajo v genskih zasnovah dečkov in deklic. Naše ugotovitve se glede na 
izražene tendence pri odgovorih bolj skladajo z ugotovitvami tistih raziskav, ki so 
potrdile bolj razvite samozagovorniške spretnosti pri deklicah. Deklice so glede na 
podatke nekaterih raziskav v splošnem boljše v jezikovnih spretnostih. Večja 
jezikovna spretnost jim omogoča, da lažje ubesedijo čustva in jih izrazijo na družbeno 
sprejemljiv način. Dečki pa se mnogokrat bolj kot k ubeseditvi čustev zatekajo k 
izkazovanju čustev z dejanji oz. vedenjem npr. agresivnim, problematičnim (Keenan 
in Shaw, 1997). Tudi dejstvo, da deklice večkrat kot dečki iščejo odobravanje odraslih 
oseb ter več sodelujejo s starši (Papalia idr., 2003), govori v prid temu, da so deklice 
v večini bolj pripravljene sodelovati z odraslimi in bodo torej bolj kot dečki, želele 
prisostvovati pri soustvarjanju lastnega IP-ja. Po drugi strani pa najdemo tudi 
raziskave, ki govorijo v prid nasprotnim rezultatom, torej, da so pri spretnostih 
samozagovorništva boljši dečki. Carolyn D. Adams (2015) utemeljuje, da so dečki 
boljši v spretnostih samozagovorništva od deklic, ker naj bi bili bolj ekstravertni ter 
vzgojeni na način, da se znajo bolj postaviti zase in argumentirati svoje stališče. 
Deklice pa naj bi bile vzgajane kot pridne in ubogljive in zato pasivnejše od dečkov v 
situacijah, ko je potrebno izraziti lastno mnenje. Marčič (2006) navaja, da dečki bolje 
prenašajo kritike, bolj učinkovito obvladujejo stresne situacije ter so bolj sproščeni, 
srečni in zadovoljni s svojim življenjem. Zaradi vseh naštetih dejavnikov imajo dečki 
boljšo predstavo o sebi kot dekleta. Posledično imajo na splošno boljšo 
samopodobo. To smo deloma dokazali tudi v naši raziskavi. Če namreč primerjamo 
srednje vrednosti ugotovimo, da so dečki v večji meri znali navesti svoja močna 
področja kot deklice. Se pa ta razlika med spoloma ni izkazala za statistično 
pomembno. Samopodoba pa pomembno vpliva na spretnosti samozagovorništva. 
Nesamozavestni učenci se namreč ne želijo izpostavljati, saj nenehno pričakujejo 
neuspeh (Marčič, 2006). V prid trditvi, da so dečki boljši pri spretnostih 
samozagovorništva, govori tudi slovenska raziskava, ki jo je izvedla M. Licardo 
(2015). Razlike med spoloma so se pri dijakih s posebnimi potrebami pojavile na 
področju samopodobe in pri učenju iz izkušenj. Na obeh področjih so dečki dosegali 
statistično pomembno višje rezultate kot dekleta. Na področjih samozavedanja, 
načrtovanja in delovanja pa se statistično pomembne razlike med spoloma niso 
pokazale. Tudi v italijanski raziskavi (Nota idr., 2010) se je izkazalo, da so imeli dečki 
bolj razvite spretnosti samodeterminacije kot dekleta. Avtorji te raziskave pa so 
izrazili dvom o posploševanju dobljenih rezultatov. Ugotovitve ne pripisujejo biološkim 
razlikam med spoloma, ampak dajejo velik pomen družbenemu kontekstu, v katerem 
je bila raziskava izvedena. Po mnenju avtorjev gre vzrok za dobljene razlike iskati v 
vplivu kulture in socialnega okolja, ki spodbujata aktivnost dečkov in pasivnost deklet. 
V tem se z njimi strinjamo. V kolikor bi bile spretnosti samozagovorništva odvisne od 
bioloških razlik med spoloma, bi se razlike morale vedno pokazati na enak način. M. 
Licardo (2015) v zaključnem delu svoje raziskave ugotavlja, da spol ni ključna 
komponenta, ki bi pomembno vplivala na razvitost spretnosti samozagovorništva. 
Prav tako sta Pintrich in DeGroot v svoji raziskavi iz leta 1991, prišla do sklepa, da 
med spoloma ni razlik v spretnostih samozagovorništva (v Adams, 2015).Tudi mi 
smo s svojo raziskavo potrdili, da spol ključno ne vpliva na razvitost spretnosti 
samozagovorništva.  
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H2: Učenci s PPPU, udeleženi v raziskavi, ki obiskujejo 9. razred, imajo v povprečju 
bolj razvite veščine samozagovorništva kot učenci 7. razreda.  

V raziskavo smo vključili učence tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja, ker gre 
za učence, ki se nahajajo v obdobju, ki je z nevrobiološkega vidika zelo ranljivo. V 
tem času se različni predeli možganov razvijajo nesorazmerno hitro. Limbični del 
(čustva, motivacija) je zelo dobro razvit. Čelni prefrontalni del, ki je odgovoren za 
presojo, odločanje in kontrolo impulzov, pa se razvija izjemno počasi in dokončno 
dozori šele v zgodnji odrasli dobi. Posledično so učenci v tem obdobju zelo občutljivi 
in reagirajo impulzivno, kar še dodatno otežuje samozagovorništvo. Hkrati z 
nevrobiološkimi spremembami pa je adolescenca tudi čas, ko se močno povečajo 
učne in delovne obremenitve, snov v šoli postaja abstraktnejša, informacij, ki si jih je 
potrebno zapomniti, je vse več. Od učencev se v tem obdobju že pričakuje, da bodo 
imeli ustrezno razvite spretnosti samokontrole ter da bodo samostojni in bodo znali 
prevzemati odločitve (Belec, 2015). Hkrati pa je to obdobje tudi čas, v katerem učenci 
zaključijo obvezno šolanje in se glede na svoja močna področja in interese usmerijo v 
poklicno področje oz.  nadaljnje izobraževanje, ki jih zanima. Zato se nam zdi 
smiselno, da v tem obdobju še posebej spodbujamo razvijanje samozagovorniških 
spretnosti. V vzorec je bilo zajetih 10 učencev 7. razreda in 15 učencev 9. razreda. 

 

Tabela 9: Razvitost samozagovorništva učencev s PPPU glede na razred, ki ga obiskujejo 

Spretnosti 
samozagovorništva 

razred M U z p 
(dvosmerno 
testiranje) 

 7 
9 

10,70 
14,53 

52,000 -
1,288 

0,198 

 Legenda: M (aritmetična sredina), U (vrednost Mann-Whitneyjevega U-testa), z 
(standardizirani odklon), p ≤ 0,05 (statistično pomembna vrednost). 

Mann-Whitneyjev U-test (tabela 9) kaže, da se na področju spretnosti 
samozagovorništva ne kažejo statistično pomembne razlike med odgovori učencev 7. 
in 9. razreda (U = 52,000, z = -1,288, p = 0,198, dvosmerno testiranje). Primerjava 
srednjih vrednosti pa nam pove, da so odgovori učencev 9. razreda (M = 14,53) 
ustreznejši kot odgovori učencev 7. razreda (M = 10,70). 
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Tabela 10: Primerjava razvitosti spretnosti samozagovorništva med učenci 7. in 9.r 

Samozagovorništvo 
učenci 

razred M U z p 
(dvosmerno 
testiranje) 

 
Poimenovanje 

težave 

7 
9 

10,55 
14,63 

50,500 -
1,451 

0,147 

Opis težav, ki jih 
učenec zaznava pri 

sebi 

7 
9 

12,00 
13,67 

65,000 -
0,645 

0,519 

Našteje svoja močna 
področja 

7 
9 

11,60 
13,93 

61,000 -
0,882 

0,378 

Pozna prilagoditve, 
ki bi mu jih lahko dal 

učitelj 

7 
9 

15,00 
11,67 

55,000 -
1,746 

0,081 

Pozna prilagoditve 
(strategije) s katerimi 
si sam pomaga, da 
je uspešnejši 

7 
9 

12,50 
13,33 

70,000 -
0,436 

0,663 

Dolgoročni cilji 7 
9 

10,55 
14,63 

50,500 -
1,523 

0,128 

Zakaj imaš IP 7 
9 

9,40 
15,40 

39,000 -
2,138 

0,033 

Kaj je zapisano v IP 7 
9 

13,30 
12,80 

72,000 -
0,196 

0,845 

Legenda: M (aritmetična sredina), U (vrednost Mann-Whitneyjevega U-testa), z 
(standardizirani odklon), p ≤ 0,05 (statistično pomembna vrednost). 

Pregled posameznih postavk (tabela 10) nam pokaže, da se statistično pomembna 
razlika pojavlja le pri eni od postavk (sivo obarvana). Pri tej postavki so imeli učenci s 
PPPU nalogo, da opišejo, kako bi sošolcu, ki nima PPPU, obrazložili, zakaj 
potrebujejo individualiziran program. Pri tej nalogi so se učenci 9. razreda izkazali 
veliko bolje kot učenci 7. razreda (U = 39,000, z = -2,138, p = 0,033, dvosmerno 
testiranje). Odgovori učencev 9. razreda so bili pogosteje bolj specifični. Spodaj 
navajamo nekaj primerov: 

»Potrebujem ga zato, da se lažje osredotočim na učno snov, ter zato da mi učiteljica 
(SRP) dodatno obrazloži snov, ki je pri pouku nisem razumel.« 

»Zato ker imam težave in si stvari zapomnim na drugačen način. To (prilagoditve v 
IP-ju) mi pomaga, da si stvari lažje zapomnim.« 

»Potrebujem ga zato, ker si potem poseben učitelj (SRP) vzame čas zame in mi 
večkrat razloži, kar je treba.« 

Učenci 7. razreda pa na to vprašanje večkrat niso znali odgovoriti in so navedli bolj 
splošen odgovor »zaradi prilagoditev«, »da mi pomaga«, »ker imam težave« ali pa 
sploh niso podali odgovora. 

V naši raziskavi smo uspeli statistično razliko v spretnostih samozagovorništva med 
učenci 7. in 9. razreda sicer dokazati le pri eni postavki. Če pa primerjamo 
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aritmetične sredine pri posameznih postavkah vidimo, da so starejši učenci 
povprečno dosegali več točk, kar nakazuje tendenco v smeri ustrezneje razvitih 
spretnosti samozgovorništva pri starejših učencih. Do podobnih ugotovitev so prišli 
tudi v italijanski raziskavi, izvedeni leta 2010, ko so na vzorcu 1400 mladostnikov 
ugotovili, da so imeli starejši mladostniki bolj razvite spretnosti samodeterminacije kot 
mlajši. To ugotovitev strokovnjaki povezujejo z dejstvom, da so imeli starejši 
mladostniki več priložnosti in izkušenj za razvijanje spretnosti samodeterminacije 
(Nota idr., 2010). Tudi v raziskovalni nalogi, narejeni v ZDA, je C. Adams (2015) 
prišla do sklepa, da ima starost pomemben vpliv na usvojene spretnosti 
samozagovorništva. Na vzorcu 76 učencev je dokazala, da se pojavlja srednje 
močna stopnja korelacije med starostjo učencev ter spretnostmi samozagovorništva. 
Dokazala je pojavnost statistično pomembnih razlik med otroki v starostnem obdobju 
od vrtca do drugega razreda v primerjavi s tistimi, ki so obiskovali 3. do 5. razred. To, 
da v našem empiričnem delu naloge nismo uspeli dokazati statistično pomembnih 
razlik pri vseh postavkah, v veliki meri pripisujemo predvsem majhnosti vzorca 
udeležencev (38 učencev).  

H3: Razvitost spretnosti samozagovorništva se pri učencih s PPPU v tretjem 
vzgojno-izobraževalnem obdobju razlikujejo glede na vrsto PPPU, ki jo učenci 
imajo. 
 
Glede na prebrano literaturo pričakujemo, da bodo imeli najslabše razvite spretnosti 
samozagovorništva učenci z ADHD. Ti učenci imajo namreč v osnovi primanjkljaj na 
področju izvršilnih funkcij. Težko izvedejo nalogo po predvidenih korakih, četudi 
korake dobro poznajo in torej na teoretični ravni vedo, kaj je potrebno narediti. Ti 
učenci se tudi težko organizirajo, hitro se izgubijo v pripovedovanju in pogosto 
zgrešijo bistvo pogovora, so pozabljivi, nemirni in največkrat odreagirajo impulzivno 
ter s tem pogosto nehote užalijo sogovornika (Belec, 2015). Vse to so primanjkljaji, ki 
jim otežujejo uspešno komunikacijo z drugimi ljudmi. So torej dejavniki, ki lahko 
ovirajo uspešno samozagovorništvo. V adolesceci se pri učencih z ADHD pogosto 
pridružijo  tudi sekundarne težave, kot so: anksioznost, depresija, bipolarna motnja, 
zlorabe drog, patološko prenajedanje, odvisnost od igric, čustvene disregulacije 
(Belec, 2015). Sekundarne težave še dodatno otežijo učenje samozagovorniških 
spretnosti. Učenci se začnejo umikati v osamo in čutijo vse manj potrebe po 
nadziranju svojega življenja, preprosto se prepustijo trenutku. S pomočjo učenja 
spretnosti samozagovorništva bi te učence naredili bolj odporne na vplive okolja, kar 
bi jim omogočilo boljšo kvaliteto življenja (Adams, 2015).  
 
Prvotno je bil vprašalnik zastavljen tako, da je bilo glede na vrsto PPPU, ki jo imajo 
učenci zapisano v svoji odločbi, možno učence, zajete v vzorec, razvrstiti v pet 
skupin. Izbirati je bilo možno med odgovori: disleksija, ADHD, diskalkulija, dispraksija 
ter drugo. V praksi pa se je izkazalo, da v vzorec sploh nismo zajeli učencev, ki bi 
imeli v odločbi zapisano, da imajo zgolj diskalkulijo ali zgolj dispraksijo. Tako so nam 
ostale le še tri skupine. Ker so bili v vzorec vključeni le štirje učenci, ki so imeli 
prepoznan zgolj ADHD kot izolirano motnjo, smo se odločili, da zaradi majhnosti 
vzorca učencev z ADHD le tega ne bomo primerjali z ostalima dvema skupinama. 
Tako sta ostali še skupina učencev z disleksijo (17 učencev) in skupina učencev, ki 
so jih SRP niso mogli umestiti v katero od ostalih kategorij (17 učencev). V to skupino 
so SRP brez izjeme uvrščali učence s sopojavljajočimi težavami (npr. diskalkulija in 
ADHD, dispraksija in diskalkulija itd.). Odločili smo se, da bomo primerjali ti dve 
skupini. Glede na vrsto posebnih potreb pričakujemo, da bodo pri spretnostih 
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samozagovorništva uspešnejši učenci z disleksijo. Saj so za številne med njimi 
močno področje dobre socialne spretnosti. Učenci z disleksijo so navadno empatični, 
zmožni intuitivno razumeti druge in se jim približati na primeren način, so inovativni in 
imajo dobre sposobnosti reševanja problemov, saj imajo sposobnost celostnega 
vpogleda v situacijo (Kavkler idr., 2010). 

Tabela 11: Vpliv vrste PPPU na spretnosti samozagovorništva. 

Spretnosti 
samozagovorništva 

Vrsta 
PPPU 

M U z p(dvosmerno 
testiranje) 

 Disleksija 
Več 

PPPU 

18,00 
17,00 

136,000 -
0,295 

0,768 

Legenda: M (aritmetična sredina), U (vrednost Mann-Whitney-evega U-testa), z 
(standardizirani odklon), p ≤ 0,05 (statistično pomembna vrednost). 

Tabela 12: Vpliv vrste PPPU na spretnosti samozagovorništva. 

Samozagovorništvo 
učenci 

Vrsta 
PPPU 

M U z p 
(dvosmerno 
testiranje) 

 
Poimenovanje 

težave 

Disleksija 
Več 

PPPU 

18,94 
16,06 

120,000 -
0,900 

0,368 

Opis težav, ki jih 
učenec zaznava pri 

sebi 

Disleksija 
Več 

PPPU 

20,12 
14,88 

100,000 -
1,805 

0,071 

Našteje svoja močna 
področja 

Disleksija 
Več 

PPPU 

16,74 
18,26 

131,500 -
0,502 

0,616 

Pozna prilagoditve, ki 
bi mu jih lahko dal 

učitelj 

Disleksija 
Več 

PPPU 

17,12 
17,88 

138,000 -
0,318 

0,750 

Pozna prilagoditve 
(strategije) s katerimi 
si sam pomaga, da je 

uspešnejši 

Disleksija 
Več 

PPPU 

18,50 
16,50 

127,500 -
0,886 

0,375 

Dolgoročni cilji Disleksija 
Več 

PPPU 

19,12 
15,88 

117,000 -
1,056 

0,291 

Zakaj imaš IP Disleksija 
Več 

PPPU 

18,26 
16,74 

131,500 -
0,493 

0,622 

Kaj je zapisano v IP Disleksija 
Več 

PPPU 

15,85 
19,15 

116,500 -
1,064 

0,287 

Legenda: M (aritmetična sredina), U (vrednost Mann-Whitneyjevega U-testa), z 
(standardizirani odklon), p ≤ 0,05 (statistično pomembna vrednost). 
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Hipoteze, ki smo si jo prvotno zastavili, ni mogoče ne potrditi ne ovreči, ker v 
vzorec nismo uspeli zajeti vseh predvidenih skupin PPPU. Tudi med odgovori, 
ki so jih podali učenci z disleksijo in odgovori učencev z več PPPU, se na danih 
rezultatih statistično pomembne razlike v spretnostih samozagovorništva niso 
pokazale (tabela 12). Večina povprečnih vrednosti sicer nakazuje boljše razvite 
spretnosti samozagovorništva pri učencih z disleksijo kot pri učencih z več 
PPPU, vendar pa razlike niso pri nobeni postavki statistično pomembne.  
 
Težnja v smeri boljše razvitih spretnosti samozagovorništva pri učencih z disleksijo v 
primerjavi z učenci z več PPPU se najbolj kaže pri postavki, ki je od učencev 
zahtevala, da zapišejo težave pri učenju, ki jih opažajo pri sebi in so posledica PPPU 
(U = 100, z = -1,805, p = 0,071, dvosmerno testiranje) (tabela 13). 
 
Glede na rezultate (tabela 13) lahko sklepamo, da so individualne lastnosti (šibka ter 
močna področja) posameznega učenca bolj pomembne kot vrsta PPPU. Bolj bi se 
bilo potrebno osredotočati na individualne razlike med učenci in v večji meri 
upoštevati odziv posameznikov na določeno aktivnost oz. nalogo, manjši pomen pa 
dajati (medicinskim) diagnozam in kriterijem, saj sami po sebi ne povedo veliko o 
učencu (Florian, 2008).  
 
Poleg tega se tudi že tekom samega procesa postavljanja ustrezne diagnoze 
pojavljajo številni problemi (Magajna, 2002): 

 Velika raznolikost PPPU otežuje identifikacijo, poleg tega se pojavlja pretirana 
identifikacija specifičnih motenj. 

 Velikokrat je izjemno težko razločiti med PPPU in splošnimi učnimi težavami, 
ki imajo vzroke drugje (v okolju, čustvenih stiskah učenca itd.).  

 Za identifikacijo PPPU se velikokrat uporablja model razhajanja med 
sposobnostmi in dosežki, kar s seboj prinaša številne probleme. 

 Identifikacija učnih težav se vrši na ravni posamezne šole in je zato pogosto 
zelo subjektivno naravnana (odvisna od stališč učitelja, od ostale populacije na 
šoli). 

Schreiner (2007) je v svoji raziskavi, ki je bila izvedena na 49 mladostnikih starih med 
15 in 19 let ugotovila, da so svoj IP najbolj poznali prav učenci z izrazitimi čustveno-
vedenjskimi težavami ter učenci, ki so imeli ADHD. Učenci s PPPU pa so se bolj 
zavedali, kaj DSP predstavlja za njihovo nadaljnje življenje kot pa samih težav in 
konkretnih pravic, ki so jih imeli zapisane v IP-ju. Učenci s sopojavljajočimi PPPU so 
imeli tudi v tej študiji statistično pomembno nižje dosežke od ostalih skupin 
(Schreiner, 2007). 

 

H4: Starši, učenci in strokovni delavci različno ocenjujejo razvitost 
samozagovorniških spretnosti, vključenih učencev s PPPU. 
 
Nekoč je bilo zagovorništvo zgolj domena staršev in učiteljev, učenec pri poteku 
svojega izobraževanja ni imel besede. Danes se zagovorništvo s pomočjo odrasle 
osebe pojmuje kot ustrezno le za mlajše otroke, ki še ne morejo izraziti svojih potreb, 
kasneje pa jih je potrebno navajati na samostojnost, da bodo znali sami zagovarjati 
svoje potrebe (Caf, 2015). Učitelji in starši učinkovitost pomoči največkrat ocenjujejo 
zgolj skozi učne dosežke učencev. Le malokrat pa dosežene spretnosti učencev 
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ocenjujejo skozi socialno-emocionalni učinek, ki ga imajo le te na učence. Učencem 
pa je najbolj pomembna socialna sprejetost ter dobro počutje v razredu, zato prihaja 
do razlik v odgovorih, ki jih podajo učenci in tistimi, ki jih podajo učitelji ter starši 
(Bregar Golobič, 2011). 
 

Tabela 13: Primerjava odgovorov o razvitosti spretnosti samozagovorništva učencev, njihovih 
staršev ter SRP, ki te učence poučujejo 

 M SD min max 

učenci 3,7047 0,56731 2,33 5,00 

starši 3,8129 0,82143 2,11 5,00 

SRP 3,8830 0,76237 2,11 4,56 

 
Legenda: M (aritmetična sredina), SD (standardni odklon), min (minimalna vrednost), 
max (maksimalna vrednost). 
 

Tabela 14: Rezultati Friedman-ovega testa razlik med skupinami 

N 3 

X² 4,426 

g 2 

p 0,109 

Legenda: N (število vzorcev, v tem primeru 3: učenci, starši in SRP), X² (preizkus hi-
kvadrat), g (stopinje prostosti), p ≤ 0,05 (statistično pomembna vrednost). 
 
Na izbranem vzorcu smo ugotovili, da med odgovori ni statistično pomembnih 
razlik (p ≥0,05) (tabela 15). Starši, učenci in specialno-rehabilitacijski pedagogi 
udeleženi v raziskavi, so bili v odgovorih o spretnostih samozagovorništva 
usklajeni.  
 
Rezultati z opisno statistiko kažejo (tabela 14), da so povprečja med seboj zelo 
podobna. To nam je potrdil tudi Friedmanov koeficient (tabela 15), ki ne kaže 
statistično pomembnih razlik med odgovori. 
 
Rezultate smo predstavili tudi v grafični obliki. Spodnji graf (slika 11) prikazuje 
povprečne vrednosti odgovorov učencev, učiteljev in staršev na posamezna 
vprašanja. Vrednosti posameznih odgovorov so dokaj visoke, kar kaže na to, da 
imajo učenci, udeleženi v raziskavi, v povprečju dobro razvite samozagovorniške 
spretnosti tako po lastnem, kot tudi po mnenju njihovih staršev in SRP, ki jih 
poučujejo. 

Učenci znajo v veliki večini (približno dve tretjini) našteti težave, ki jih imajo in so 
posledica PPPU. Težav se zavedajo. Tudi njihovi starši in SRP to potrjujejo (v 
nekoliko večjem deležu, kot učenci sami). Učenci pa mnenju staršev in SRP 
največkrat ne znajo poimenovati svoje težave s strokovnim izrazom (npr. disleksija), 
niti se ne zavedajo, da imajo tudi drugi lahko podobne težave, ki so posledica PPPU.  

Prilagoditve, ki jih lahko učencu nudijo drugi (največkrat je to učitelj), učenci v veliki 
meri ustrezno poznajo. S tem se strinjajo tudi SRP, nekoliko manj pa starši. Morda so 
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njihovi odgovori povezani s tem, da so prilagoditve vezane na šolske situacije, v 
katere pa starši niso neposredno vključeni.  

Učenci so pri navajanju ciljev pogosto navedli splošne cilje. SRP pa so v večji meri 
mnenja, da znajo učenci navesti specifične cilje. 4 učenci so navedli, da si ne želijo 
ničesar za svojo prihodnost. Da otrok ne bi znal navesti nobenega dolgoročnega cilja 
meni le 1 starš in noben SRP. 

Pri močnih področjih se je izkazalo, da učenci pogosto menjujejo močna področja in 
interese. To dvoje sicer velikokrat sovpada, a ne nujno. 3 učenci so zapisali, da niso 
v ničemer dobri. Tega, da učenec ne bi znal navesti nobenega področja na katerem 
je dober, ne meni noben starš in prav tako noben SRP.  

Da učenec ve, zakaj ima IP, so najbolj prepričani starši. SRP nekoliko manj, dejanski 
odgovori učencev pa so pokazali še slabše poznavanje vzroka za pridobljen IP. 
Nekateri učenci namreč sploh niso vedeli, kaj IP je in da ga imajo. 

Pri postavki, kaj je zapisano v IP-ju, so morali učenci navesti cilje oz. prilagoditve, ki 
jih poznajo. Vsi brez izjeme so navedli prilagoditve. Več kot polovica jih je zapisala, 
da imajo podaljšan čas pisanja pisnih preizkusov znanja.  

Pri zadnjem vprašanju (IP ni upoštevan), je potrebno omeniti, da so odgovori 
učencev nekoliko višji kot odgovori staršev in SRP. Verjetno gre razlog iskati tudi v 
tem, da so na vprašanje odgovarjali le tisti učenci, ki so takšno situacijo (kršenje 
pravic, zapisanih v IP-ju) že doživeli. Število učencev, ki so odgovorili na to vprašanje 
je bilo 15 oz. 39,5 % celotnega vzorca. 

 

Slika 11: Prikaz povprečnih vrednosti odgovorov učencev, SRP in staršev na posamezna 
vprašanja 

Menimo, da je takšen rezultat spodbuden, saj nam podatki kažejo, da učenci, SRP in 
starši sodelujejo med sabo, se pogovarjajo in si izmenjujejo informacije. Če pretoka 
informacij ne bi bilo, bi se odgovori najbrž bolj razlikovali.  
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Tudi sicer so si strokovnjaki enotni v tem, da je sodelovanje med starši in šolo zelo 
pomembno. Šola mora starše obveščati o otrokovem vedenju, o težavah, s katerimi 
se trenutno srečuje ter o napredku njihovega otroka (Brooks, 2001). Tudi S. Levc 
(2007) ugotavlja, da napredek učenca ni odvisen le od tega, kako bo z njim delal 
SRP, ampak tudi, koliko z njim delajo starši ter kako nanj vplivajo vrstniki. M. Kavkler 
(2008) pravi, da ima vsak član tima sicer svojo specifično vlogo, vsak je močen 
drugje, cilj vseh članov pa je isti, to je napredek učenca.  
 
H5: Učenci s PPPU, ki obiskujejo tretje triletje OŠ in jih SRP med urami izvajanja 
DSP pogosteje neposredno poučujejo o samozagovorniških spretnostih, imajo 
boljše razvite tovrstne spretnosti kot učenci, ki niso oz. so redko (nekajkrat letno) 
neposredno deležni tovrstnega poučevanja.  
 
Da bi lahko preverili to hipotezo, si moramo najprej ogledati, v kolikšni meri SRP 
sploh poučujejo posamezne spretnosti samozagovorništva med urami DSP. 
 

Tabela 15: Prikaz pogostosti poučevanja samozagovorniških spretnosti med urami DSP. 
Odgovori SRP 

 

 min max M SD 

Poučuje o značilnostih težav 1 5 3,97 1,284 

Poučuje o izzivih 1 5 4,05 1,207 

Poučuje o prilagoditvah, ki mu jih 
lahko nudi učitelj med poukom 

1 5 3,84 1,285 

Poučuje kompenzatorne strategije 1 5 3,95 1,251 

Poučuje zastavljanje dolgoročnih 
ciljev 

2 5 3,76 1,149 

Ozavešča o zavedanju močnih 
področij 

1 5 3,87 1,095 

Ozavešča o tem, zakaj ima IP 1 5 3,05 1,413 

Ozavešča o prilagoditvah, ki jih ima 
v IP-ju 

1 5 3,74 1,309 

Učenca v okviru DSP aktivno 
pripravlja na sodelovanje na 
sestanku za IP 

1 5 1,71 1,160 

Ozavešča učenca, kako ravnati v 
primeru, da njegov IP ni upoštevan. 

1 5 2,89 1,429 
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SRP smo vprašali, kako pogosto (po lastni presoji) poučujejo posamezno 
samozagovorniško spretnost tistega učenca, za katerega so izpolnjevali vprašalnik. 
Vrednost 1 pomeni, da nikoli, 2 nekajkrat na leto, 3 enkrat mesečno, 4 nekajkrat 
mesečno ter 5 vsak teden. Iz tabele 16 je razvidno, da SRP v veliki meri načrtno 
poučujejo spretnosti samozagovorništva. Povprečne vrednosti se gibljejo med 3 in 4, 
kar pomeni, da SRP učence običajno poučujejo posamezno spretnost 
samozagovorništva od enkrat do nekajkrat mesečno.  

 

 

Slika 12: Pogostost poučevanja samozagovorniških spretnosti tekom DSP 

Rezultati prikazani v tabeli 16 (grafično pa slika 12) nam kažejo, da polovica SRP 
učence o težavah in ovirah poučuje večkrat tedensko, malo manj pa jih večkrat 
tedensko poučuje o močnih področjih. Prav tako jih polovica večkrat tedensko 
poučuje o prilagoditvah, za katere so zadolženi drugi, npr. učitelj. Le 33,4 % pa jih na 
tedenski ravni poučuje strategije, s katerimi si lahko učenec sam pomaga in bo z 
njimi kompenziral PPPU. 21,1 % jih te strategije poučuje le nekajkrat na leto. Ali niso 
kompenzatorne strategije tista ključna spretnost, ki jo bodo učenci potrebovali, ko 
bodo zaključili šolanje, da bodo lahko kar najbolj samostojno zaživeli kljub PPPU? Ali 
je zanje res bolj pomembno, da bodo znali strokovno poimenovati primanjkljaj, ki ga 
imajo? 

V smeri bolj redkega poučevanja izstopa le ena postavka (tabela 17). To je postavka, 
v kateri smo SRP spraševali, če učenca aktivno pripravljajo na sodelovanje na 
sestanku za njegov IP. SRP so za kar 22 učencev odgovorili, da jih v okviru DSP niso 
še nikoli pripravljali na sodelovanje na sestanku za njegov IP. Tu gre morda tudi 
iskati razlog, zakaj se učenci sestankov ne želijo udeleževati. Morda jih preprosto 
navdaja strah, da se ne bi znali primerno obnašati. Gre za področje, ki jim je tuje. Na 
nekaterih šolah pa gre razlog iskati tudi v tem, da učenci nimajo možnosti, da bi 
sodelovali na sestanku in se zato SRP ne zdi nesmiselno, da bi jih tovrstne spretnosti 
poučevali. Skeptični pa smo tudi do odgovorov SRP, ki so navajali, da učence 
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aktivno pripravljajo na sestanek za IP. Sklepamo, da gre za socialno zaželene 
odgovore, saj ne vidimo smisla v tem, da bi z učencem celo šolsko leto aktivno 
izvajali pripravo za sodelovanje na srečanjih za IP npr. igro vlog za namen sestanka, 
ki je namenjen IP-ju.  
 
 

Tabela 16: Pogostost pripravljanja učencev na aktivno sodelovanje na sestanku, ki je namenjen 
snovanju ali evalvaciji njegovega IP-ja 

 

Legenda: N (število), % (odstotek). 

Analizirali smo torej, v kolikšni meri SRP učence aktivno poučujejo spretnosti 
samozagovorništva in ugotovili, da v povprečju enkrat do nekajkrat mesečno. Izrazili 
smo pomislek o socialno zaželenem podajanju odgovorov. Zanima pa nas, kako le to 
po njihovem mnenju vpliva na znanje učencev. 
 
Na podlagi podatkov, ki smo jih dobili prek izpolnjenih vprašalnikov, smo 
izračunali Spearmanov koeficient korelacije. Izkazalo se je, da je povezava med 
pogostostjo poučevanja samozagovorniških spretnosti in razvitostjo spretnosti 
samozagovorništva šibka, (rs (38) = 0,265) ter da ni statistično pomembna 
(p = 0,108).  
 
Tako kot v našem delu se tudi v raziskavi, ki sta jo izvedla Test in Neale (2004), niso 
pokazale statistično pomembne razlike v samozagovorniških spretnostih pred in po 
eksplicitnem treningu. So pa učenci, ki so bili v treningu udeleženi, poročali, da se jim 
zdijo naučene spretnosti uporabne v vsakdanjem življenju. 

Eksplicitni treningi samozagovorniških spretnosti vplivajo na bolj razvite tovrstne 
spretnosti pri učencih. To potrjujejo tudi različne raziskave, ki jih navajamo v 
nadaljevanju. Hollingsworth in Yabarra (2009) zagovarjata eksplicitno poučevanje, 
saj naj bi le to zagotovilo, da bi 80 % vseh učencev usvojilo 80 % vseh poučevanih 
spretnosti. Mrvčić (2016) je v svojem magistrskem delu prišla do ugotovitve, da so 
učenci po treningu bolje poznali svoja močna področja, interese in šibka področja. 
Ugotovila pa je tudi, da so se učenci na trening odzivali različno. Van Reusen idr. 
(1987) so prav tako prišli do ugotovitve, da so učenci po treningu bolje poznali svoja 
močna področja, si znali zastavljati bolj specifične cilje in bolj suvereno zagovarjati 
svoje stališče. Tudi Prater idr. (2014) so v svoji raziskavi zaznali posredne ugodne 
učinke treninga. Učenci so pri pouku postali bolj aktivni, več so spraševali in so na 
splošno postali bolj zavzeti za učno snov.  

Različni eksplicitni treningi samozagovorniških spretnosti, pri katerih so bile merjene 
spretnosti učencev pred in po izvajanju treninga, nam kažejo, da se eksplicitno 
treniranje spretnosti na dolgi rok vsekakor izplača. Zavedati pa se moramo, da 

Posamezne vrednosti N % Komulativni % 

1 (nikoli) 22 57,9 57,9 

2 (nekajkrat na leto) 12 31,6 89,5 

3 (enkrat mesečno) 0 0 0 

4 (nekajkrat mesečno) 1 2,6 92,1 

5 (vsak teden) 3 7,9 100,0 
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poučevanje ne deluje na vse učence enako, na nekatere morda sploh nima učinka 
(Parter idr., 2014).  

Nekateri učenci tovrstnih spretnosti morda res ne potrebujejo zaradi izvajanja dobre 
inkluzivne prakse na šoli, ki učencu nudi vse optimalne možnosti, ne da bi mu bilo 
sploh potrebno prositi zanje. Nekateri učenci s PPPU pa si svojih težav (zaradi 
različnih vzrokov) ne želijo priznati in jih vztrajno zanikajo ter zavračajo vsakršno 
pomoč (Prater idr., 2014). Današnja praksa je, da učence navajamo na odvisnost, 
vdanost v usodo in nekritično prilagajanje (Bregar Golobič, 2011). Če želi učenec 
dobiti dobro šolsko oceno, ni dovolj, da zgolj izkaže znanje, ampak mora biti tudi 
dovolj dobro prilagojen na šolski sistem, da zmore znanje izkazati na način, ki ga šola 
od njega zahteva. Če pa želimo, da bodo učenci postali aktivni zagovorniki svojih 
potreb in pravic, jih moramo na to navajati že od najzgodnejših let (Bregar Golobič, 
2011). 

V pričujočem delu nismo izvajali eksplicitnega treninga samozagovorniških 
spretnosti, ampak smo SRP le prosili, naj navedejo samooceno pogostosti 
poučevanja. Poleg verjetnosti, da so SRP navajali pogostejše poučevanje kot ga 
dejansko izvajajo, moramo poudariti tudi, da nismo merili načina in kvalitete 
poučevanja samozagovorniških spretnosti.  

Poleg tega pa se moramo zavedati, da učitelji nismo edini dejavnik v učenčevem 
življenju. Če na učenca pogledamo z vidika Bronfenbrennerjeve teorije vidimo, da se 
razlike pojavijo že pri učencih samih (glede na primanjkljaje, močna področja, ki jih 
imajo, motivacije za učenje samozagovorniških spretnosti) (Hristovski, 2003). V 
mikrosistemu na učenca delujejo številne osebe, ki ga lahko k samozagovorništvu 
spodbujajo ali pa mu le to preprečujejo. Npr. starši lahko otroka aktivno poslušajo ali 
pa zavirajo njegovo izraženje lastnega mnenja. V obdobju adolescence so 
pomemben dejavnik tudi vrstniki, ki učencu lahko pomagajo pri premagovanju težav 
na področju učenja (mu npr. posodijo zapiske) ali pa ga od šolskega sistema 
oddaljujejo (prepričevanje v delikventno vedenje). Mezosistem, npr. sodelovanje med 
domom in šolo, je lahko za učenca opogumljajoče in mu predstavlja oporo ali pa gre 
za vir sporov in težav. Tudi ekosistem, širše okolje, je lahko naravnano tako, da 
učencu daje podporo za vstop v samostojnost ali pa ga stigmatizira v njegovih 
primanjkljajih (Hristovski, 2003). 

Dejavniki okolja, ki delujejo na učenčeve spretnosti samozagovorništva, z izjemo 
poučevanja spretnosti samozagovorništva, v našem empiričnem delu niso bili 
raziskani. 
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14. SKLEPNE UGOTOVITVE IN MOŽNOSTI ZA NADALJNJE 

RAZISKOVANJE 

Posamezniki, ki v obdobju otroštva in mladostništva niso bili vajeni izražati svojega 
mnenja, pogosto nimajo razvitih strategij, s pomočjo katerih bi lahko sprejemali 
pravilne odločitve. Naučili so se namreč, da v vseh situacijah obstaja nekdo (učitelj, 
starši), ki se bo odločil namesto njih. Veliko učencev s PPPU zapusti osnovno šolo, 
ne da bi imeli zasnovano neko vizijo, kaj bi si želeli početi v življenju ali brez 
kakršnekoli ideje, na kakšen način bodo dosegli želene cilje. Spremlja jih občutek 
kaosa in nemoči. Pogosto menijo, da nimajo vpliva na lastno življenje (Martin, 
Marshall in Maxon, 1993). Srečujejo se z ljudmi, ki ne razumejo narave njihovih 
težav. Večinoma ljudje z lahkoto razumemo, da nekdo nečesa ne zmore, če vidimo, 
da je gibalno ali senzorno oviran. Veliko težje pa nam je razumeti koncept skritih 
primanjkljajev. Posledično se učence s PPPU v okoljih, ki niso inkluzivna, pogosto 
dojema kot lene in nepripravljene za delo. Nizka stopnja samozavedanja pri učencih 
s PPPU v interakciji z neprimernim okoljem ustvari prostor, ki učencu onemogoča, da 
bi razvijal spretnosti reševanja problemov in odločanja ter si pridobil visoko 
samospoštovanje. Tako mnogokrat postanejo neuspešni na mnogih življenjskih 
področjih (Campbell-Whatley, 2008). Zaradi narave svojih težav (počasno 
predelovanje informacij, slabša metakognicija, socialna kognicija, spomin, pozornost 
itd.) imajo probleme pri jasnem izražanju svojih želja in potreb (Magajna idr., 2008). 
Zaradi ponavljajočih se neuspehov imajo pogosto znižano tudi samopodobo. 
Samozagovorništvo da učencu občutek, da zmore vplivati na svet okoli sebe, tako se 
mu izboljšuje samozavest. Samozavestni učenci pa imajo boljšo podobo o sebi, 
upajo si več tvegati z namenom, da bi dosegli zastavljene cilje, kar vse vpliva na to, 
da bolje delujejo tako v šoli kot tudi v vsakdanjem življenju (Self-advocacy, 2013).  
Iz naše raziskave je razvidno, da imajo učenci, udeleženi v raziskavi, v povprečju 
dobro razvite spretnosti samozagovorništva. Tako menijo učenci sami kot tudi njihovi 
starši in SRP. Povprečne vrednosti odgovorov učencev, njihovih staršev in SRP, ki te 
učence poučujejo, so namreč visoke. Približno polovica učencev (20 ali 52,6 %) se 
sestanka, ki je namenjen njihovemu IP-ju udeležuje vsaj občasno. Izmed tistih 
učencev, ki so odgovorili na vprašanje, na kakšen način na sestanku sodelujejo, smo 
odgovore razvrstili v dve skupini: na učence, ki sodelujejo zgolj kot poslušalci in na 
učence, ki resnično soustvarjajo lasten IP. Takih je bilo le 6 (15,7 %). Ugotovitve so 
podobne tistim, ki so jih Hedherington in sodelavci (2010) pridobili na raziskavi, 
izvedeni v ZDA. Učenci s PPPU so namreč poročali, da sami sebe ne zaznavajo kot 
pomembne udeležence pri soustvarjanju IP-ja. V razmislek pa nam je tudi ugotovitev, 
da so učenci pri vprašanju, ali poznajo katerega izmed ciljev oz. prilagoditev, 
zapisanih v IP-ju vedno, brez izjeme navajali prilagoditve. Ali torej učence navajamo 
le na pasivno prepuščanje odgovornosti okolju, da jim pomaga? 
 
V raziskavi na našem vzorcu nismo uspeli potrditi zastavljenih hipotez, kar bi morda 
lahko pripisali tudi majhnosti vzorca, saj so rezultati nakazovali tendence v smeri 
zastavljenih hipotez. Naša raziskava je privedla do podobnih ugotovitev, do kakršnih 
je prišla tudi Licardo (2015), ki ugotavlja, da spol ni bistven prediktor razvitosti 
spretnosti samozagovorništva. Tudi Nota s sodelavci (2010) ugotavlja, da smemo 
vpliv spola preučevati zgolj z upoštevanjem družbenega konteksta. So pa deklice, 
zajete v vzorcu, statistično pomembno boljše kot dečki poznale prilagoditve, ki so 
zapisane v njihovem IP-ju. Tendenca v smeri bolje razvitih spretnosti 
samozagovorništva pri deklicah se kaže tudi pri postavki, pri kateri so morali učenci 
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naštevati prilagoditve, ki jim jih lahko poda učitelj, ter pri postavki, kjer so morali 
opisati težave, ki se jim pri učenju pojavljajo kot posledica PPPU. Dečki pa so bolje 
kot deklice odgovarjali na postavko, pri kateri so morali našteti svoja močna področja. 
Ta ugotovitev se ujema z Marčič (2006), ki navaja, da imajo dečki v povprečju boljšo 
samopodobo kot deklice, torej znajo pri sebi bolje zaznati močna področja. 3 učenci, 
zajeti v vzorcu so namreč navedli, da pri sebi ne zaznavajo nobenega močnega 
področja in vse tri so deklice.   
 
Druga hipoteza kaže tendenco v smeri boljše razvitih spretnosti samozagovorništva 
pri starejših učencih. Tendenca kaže, da imajo učenci 9. razreda boljše spretnosti 
samozagovorništva kot učenci 7. razreda. Statistično pomembne razlike so se 
pokazale le pri eni postavki, in sicer pri tisti, kjer so morali učenci obrazložiti, zakaj 
imajo IP. Učenci 9. razreda so podajali bolj specifične in poglobljene odgovore. Med 
tistimi, ki niso znali obrazložiti, zakaj imajo IP oz. sploh niso vedeli, kaj IP je, pa je bilo 
več učencev iz 7. kot iz 9. razreda. Tudi raziskavi (Nota idr., 2010 in Adams, 2015) 
dokazujeta, da ima starost pomemben vpliv na stopnjo razvitosti spretnosti 
samozagovorništva, in sicer zato, ker so imeli starejši učenci na voljo več situacij, v 
katerih so lahko preizkusili tovrstne spretnosti.  
 
Raziskovanje vpliva vrste PPPU na razvitost spretnosti samozagovorništva je bilo v 
okviru pričujočega magistrskega dela onemogočeno, saj nismo uspeli najti 
ustreznega vzorca, ki bi v enakem številu zajel vse vrste PPPU, ki so bile prvotno 
navedene na vprašalniku. Med odgovori staršev, učencev in SRP ni zaznati bistvenih 
razlik, kar kaže na pretok informacij med posameznimi udeleženci raziskave. To je 
pozitivno, saj je timsko sodelovanje ključ do uspešnega nudenja podpore in razvoja 
kakovostnega inkluzivnega vključevanja učencev s PPPU med ostalo populacijo 
(Schmidt in Vrhovnik, 2017). Moteč je le podatek, da so 3 učenci navedli, da nimajo 
močnih področij, kar pa je zaznal le en starš in noben SRP.  
 
Čeprav so SRP večinoma izbirali odgovore, da posamezno spretnost 
samozagovorništva poučujejo večkrat tedensko, učenci na določene postavke niso 
znali odgovoriti. Dejstvo je, da so vprašalniki temeljili na samooceni pogostosti 
poučevanja udeležencev raziskave, zato ne vemo, če so vsi odgovori udeležencev 
vedno izenačeni z njihovim dejanskim delom. 3 SRP (7,9 %) so npr. odgovorili, da 
učence večkrat tedensko eksplicitno (npr. prek igre vlog) pripravljajo na sestanek 
namenjen soustvarjanju IP-ja. Le 5 SRP (13,2 %) je odgovorilo, da učencev nikoli ne 
poučujejo o tem, kako ravnati, ko so njihove pravice kršene. Skoraj polovica jih 
tovrstno spretnost poučuje nekajkrat letno, ostali pa pogosteje. A od 39 učencev, 
zajetih v vzorcu jih je le 6 zaznalo in ukrepalo, ko so bile njihove pravice kršene. 
Pregled 25 IP-jev, ki ga je izvedla M. Licardo (2015) je pokazal, da noben izmed IP-
jev ni vseboval niti enega cilja s področja samozagovorništva. Rezultat se ujema s 
prostimi navedbami SRP, ki pravijo, da učitelji in starši težijo k poučevanju 
akademskih spretnosti ter da mobilni SRP pogosto nimajo časa, da bi poučevali 
samozagovorniške spretnosti. Poraja se tudi vprašanje o tem, v kolikšni meri lahko 
učenci svoje znanje samozagovornšikih spretnosti prenesejo v šolsko prakso. IP kot 
ključni dokument, ki je temelj izvajanja DSP, namreč še vedno v premnogih primerih 
nastaja brez mnenja učenca, velikokrat tudi brez mnenja staršev in razrednega 
učitelja. Mnenje Komisije za usmerjanje ima v praksi veliko večjo težo kot mnenje 
učenca samega in ljudi, ki učenčevo funkcioniranje poznajo v vsakdanjih situacijah 
(Poročilo, 2005). Ko učenca prosimo, naj nam nekaj pove o svoji PPPU, pogosto 
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slišimo dogovor: »Vprašaj mojo mamo.« ali »Vprašaj mojega zdravnika.« Torej so 
naučeni, da so drugi odgovorni zanje ter jih zastopajo. Kljub poučevanju 
samozagovorniških spretnosti pa je res tudi, da so v življenju vsakega posameznika, 
torej tudi učenca s PPPU prisotni določeni dejavniki, na katere ne moremo ali ne 
znamo vplivati (McCathy, 2007). 
 
V kolikor bi se ponovno odločili za izvajanje raziskave, bi namesto vprašalnikov 
izvajali poglobljene intervjuje, s pomočjo katerih bi, vsaj tako predvidevamo, dobili 
bolj realne podatke o dejanskem stanju. Udeleženci pa bi imeli možnost dodajanja 
lastnih mnenj tudi o stvareh, ki niso bile zajete v vprašalnikih. Nekateri SRP so si 
želeli bolj odprtih vprašanj, kar se kaže v tem, da so pripisali na vprašalnik še 
dodatno mnenje (navajamo v prilogi D), čeprav to ni bilo predvideno. Omejitev 
raziskave se kaže tudi v tem, da v vzorcu niso bile enakomerno zastopane vse 
skupine PPPU. V kolikor bi empirični del izvajali še enkrat, bi vzorec izbirali bolj 
sistematično glede na vrsto PPPU, ki jo ima učenec zapisano v odločbi, saj bi tako 
lahko raziskali tudi morebitno povezavo med vrsto PPPU, ki jo ima učenec in 
usvojenimi spretnostmi samozagovorništva. 
 
Doprinos magistrskega dela k izboljšanju prakse vidimo predvsem v teoretičnih 
izhodiščih, kjer smo najprej predstavili sam koncept samozagovorništva, ki se v 
slovenskem prostoru bolj uveljavlja šele zadnja leta. Nato pa smo glede na dobljene 
rezultate naše raziskave predstavili nekaj konkretnih strategij poučevanja 
samozagovorniških spretnosti za učence tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja, 
ki imajo PPPU. Menimo namreč, da se SRP sicer zavedajo, da je poučevanje 
samozagovorniških spretnosti pomembno, a mogoče včasih ne najdejo pravih 
strategij, kako bi tovrstne spretnosti poučevali. Med pregledom literature smo namreč 
opazili, da je v slovenščini mogoče najti nekaj splošnih priporočil za poučevanje 
spretnosti saozagovorništva, izdelano je bilo tudi podporno gradivo za lažje 
prisostvovanje učencev s PPPU na sestankih, ki so namenjeni soustvarjanju IP-ja. 
Med literaturo pa je le malo čisto konkretnih napotkov in materialov. Zato smo 
specifične strategije zastavili kot učne ure. Najprej so navedeni cilji, ki jih bomo z 
izvedbo ure predvidoma dosegli, nato pa sledi opis konkretnih korakov. Predstavljeno 
je tudi vzorčno slikovno gradivo.  
 
Pogosto poučevanje samozagovorniških spretnosti je zelo smiselno, posebno pri 
učencih tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja, ki se bodo morali kmalu odločati, 
kakšen poklic si želijo opravljati v odraslosti. Obdobje mladostništva je tisto obdobje, 
v katerem začnejo otroci razvijati vse večjo težnjo po neodvisnosti. Je tudi čas 
sprejemanja nekaterih bistvenih odločitev, ki bodo nato človeka zaznamovale za 
celotno življenje. Gledano z vidika izobraževanja je takšna odločitev gotovo 
povezana z nadaljnjim srednješolskim izobraževanjem ter posredno tudi z odločitvijo 
za poklic (Spear in Kulbok, 2004).  
 
Učence moramo ne zgolj gledati in poslušati, ampak jih tudi videti in slišati. 
Sodelovanje je potrebno začeti pri učencih in z njimi, nikakor pa ne proti njim ali brez 
njih. Res je, da so nekateri vzorci ravnanja v preveliki meri prisotni v naši družbi, 
spremembe pa vedno zahtevajo napor, a dolgoročno se spremembe v smeri večje 
možnosti participacije vsekakor izplačajo (Akerman, 2011).  
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16. PRILOGE 

A. Vprašalnik namenjen učencem s PPPU 

 

SAMOZAGOVORNIŠTVO 

 

Pozdravljen/a! 

Pred tabo je vprašalnik o spretnostih samozagovorništva. To so tiste spretnosti, ki 
ti pomagajo odločati se o pomembnih vidikih tvojega življenja, npr. kaj si želiš doseči 
v šoli, v življenju in kaj ti pri tem lahko pomaga. Te veščine so ti tudi v pomoč, ko želiš 
nekomu predstaviti v čem si dober in na katerih področjih potrebuješ pomoč.  

Vprašalnik vsebuje 11 vprašanj. Prosim te, da odgovoriš na vsa. Zapomni si, da 
tvojih odgovorov nikoli ne bo videl nihče od sošolcev in nobeden od tvojih učiteljev. 
Prav tako lista ne bo videl nobeden od tvojih staršev. Obkroži oz. zapiši tisto, kar 
resnično misliš. Potrudi se po svojih najboljših močeh. To je neke vrste igra 
»miselnega detektiva«. Obrni list in bodi detektiv svojih misli.  

Uspešno reševanje   

 

Osnovni podatki: 

Spol:  moški  ženski 

Razred:  7 8 9  

Koliko ur dodatne strokovne pomoči imaš tedensko? ________________________ 
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Pozorno preberi navodilo! Ob vsaki nalogi najprej razmisli, nato pa zapiši odgovor!  

1. Katero vrsto učnih težav imaš? (obkroži ustrezen odgovor) 

Disleksijo diskalkulijo  ADHD  disgrafijo  

drugo:_____________________  ne vem 

Kako bi sošolcu razložil, kaj ta težava pomeni? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

2. Obkroži težave, ki te ovirajo pri učenju! Lahko obkrožiš več odgovorov.  

 Težko se učim iz tega, kar preberem 

 Težko se osredotočim na učenje, z lahkoto me zmotijo druge stvari. Imam 
težave pri reševanju matematičnih besedilnih nalog 

 Večkrat kaj polijem, se zaletim v sošolca  

 Pogosto zamujam  

 Pogosto izgubljam delovne liste  

 Pri pisanju naredim veliko napak  

 Pogosto se zgodi, da učitelji ne znajo prebrati, kaj sem zapisal  

 Večkrat sem v zadregi, ker ne vem, kako bi pristopil do sošolca  
Drugo: 
___________________________________________________________________ 

3. Jaka je uspešen športnik. Hitro teče in dobro vodi žogo. Med prijatelji je znan 
kot dober poslušalec in sogovornik. Izmed šolskih predmetov mu je poleg 
športne vzgoje najbolj všeč angleščina, kjer se nauči veliko novih besed.  

Na katerih področjih si pa ti uspešen? Zapiši na črte. 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

4. Obkroži stvari, za katere bi želel, da bi jih učiteljica upoštevala pri pouku, da 
bi se lažje učil in pokazal kaj znaš. 

 Podaljšan čas pisanja preizkusov. 

 Več prostora za pisanje na delovnih listih. 

 Večje črke. 

 Več slikovnega gradiva. 

 Več ustnega preverjanja znanja. 

 Več izdelovanja praktičnih izdelkov. 

 Podajanje navodil po korakih. 
Drugo 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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5. Kako se učiš? Obkroži! Možnih je več odgovorov. 

 Preberem si snov 

 Naredim miselni vzorec  

 Podčrtam/izpišem si pomembne podatke 

 Glasno ponavljam snov 

 Za lažjo zapomnitev npr. angleških besed le te povežem z rimami ali 
podobnimi slovenskimi besedami 

 Narišem si ključne podatke 

 Drugo: 
______________________________________________________________ 
 

6. Kaj bi si želel uresničiti prihodnje šolsko leto ali v prihodnjih letih šolanja in je 
povezano s šolo? 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

7. Ali veš, kaj je individualiziran program? (obkroži)  DA  NE 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

8. Če si obkrožil DA, zapiši kako bi sošolcu razložil, zakaj ga potrebuješ. 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

9. Kaj je zapisano v tvojem individualiziranem programu? Zapiši kakšno 
konkretno prilagoditev, cilj, če ga poznaš. 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

10. Miha ima težave, ko se mora zbrati. Hitro ga zmoti hrup, ki ga povzročajo 
sošolci v razredu. Popolnoma se izgubi in ne ve več, kje je ostal. Pomaga mu, 
če naloge rešuje v posebnem kotičku v razredu, kjer je odmaknjen od ostalih. 
V ponedeljek so pisali preizkus znanja. Miha je učiteljico prosil, če gre lahko 
pisati v kotiček. Učiteljica mu tega ni dovolila. Pisal je nezadostno. 

Ali se je tudi tebi kdaj zgodilo, da učiteljica ni upoštevala prilagoditev? (obkroži) 

 DA   NE 

Kaj si v takšnem primeru storil?  

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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Ali se udeležuješ srečanj, namenjenih načrtovanju in individualiziranega 
programa? Obkroži ustrezen odgovor.  

 DA, vedno. 

 NE, a bi si želel. 

 NE, ker ne želim. 

 Občasno 

Če si obkrožil DA, vedno ali odgovor Občasno, zapiši, kakšna je tvoja vloga na 
sestanku. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

11. Ali se s starši pogovarjaš o tem, kaj se je dogajalo na sestanku o tvojem 
individualiziranem programu?  

DA  NE        

 

Hvala za sodelovanje   
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B. Vprašalnik, namenjen specialno-rehabilitacijskim pedagogom 

SPRETNOSTI SAMOZAGOVORNIŠTVA PRI UČENCIH S PRIMANJKLJAJI NA 
POSAMEZNIH PODROČJIH UČENJA 

Spoštovani! 

Sem Patricija Drašček, študentka magistrskega študija specialne in rehabilitacijske 
pedagogike Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani. V magistrski nalogi bom 
obravnavala razvitost spretnosti samozagovorništva pri učencih s primanjkljaji na 
posameznih področjih učenja, ki obiskujejo tretje triletje OŠ.  

Razvijanje spretnosti samozagovorništva je smiselno, da si bo učenec znal načrtovati 
lastno prihodnost in poiskati tiste vire v okolju, ki bi mu bili lahko v pomoč pri 
doseganju zadanih ciljev. Želela bi preveriti, kako je s tem v praksi, zato Vas pri tem 
vljudno prosim za pomoč.  

Vprašalnik vsebuje 10 osnovnih trditev. 6 s področja samozavedanja in 4 s področja 
priprave in evalvacije individualiziranega programa.  

Vljudno Vas prosim, da za izbranega učenca izpolnite vprašalnik v katerem pri 
posamezni trditvi označite ustrezno stopnjo strinjanja (obkrožite številko zapisano 
pred ustreznim opisom). V desnem stolpcu ob trditvi pa označite, kako pogosto 
določeno spretnost neposredno razvijate pri določenem učencu na urah dodatne 
strokovne pomoči (npr. kako pogosto izvajata naloge, prek katerih učenec ozavešča 
svoja močna področja).  

Ni potrebno zapisati imena učenca ali šole, ki jo obiskuje, s tem se zagotavlja 
anonimnost sodelujočih. Za posameznega učenca so vsi trije ocenjevalni pripomočki 
označeni z isto številko. Označevanje je namenjeno zgolj analizi odgovorov za 
posamezen primer, ne pa identifikaciji posameznika.  

Za sodelovanje se Vam že v naprej najlepše zahvaljujem. 

Osnovni podatki o učencu:  

Spol otroka:   M  Ž 

Vrsta učnih težav:  disleksija  diskalkulija  dispraksija ADHD  drugo 

Razred:  7 8 9 

Število ur dodatne strokovne pomoči tedensko: ________________ 
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SAMOZAVEDANJE 
 
 
  

Kako pogosto se je do sedaj pri 
delu z določenim otrokom 

(učenec za katerega izpolnjujete 
vprašalnik) delalo na razvijanju 

posameznih spretnosti? 

1.) Učenec zna opisati nekaj značilnosti svojih težav, ki jih 
ima pri učenju zaradi primanjkljajev na posameznem 
področju učenja (npr. disleksije). 
 

1. Ne zna opisati nobene značilnosti. 
2. Zna opisati 1 značilnost, če mu nekdo pomaga. 
3. Zna samostojno opisati 1 značilnost. 
4. Zna samostojno opisati 2 značilnosti. 
5. Zna samostojno opisati 3 ali več značilnosti. 
6. Ne morem odgovoriti na vprašanje, ker učenca 

premalo poznam. 

 
 
 
 
1. Nikoli  
2. Nekajkrat na leto  
3. Enkrat mesečno  
4. Nekajkrat mesečno  
5. Vsak teden 

2.) Učenec zna predstaviti nekaj izzivov/ težav s katerimi se 
sooča, zaradi primanjkljajev na posameznem področju 
učenja (v nadaljevanju PPPU). 
 

1. Ne zna opisati. 
2. Zna opisati 1 težavo, če mu kdo pomaga. 
3. Zna samostojno opisati 1 težavo. 
4. Zna samostojno opisati 2 težavi. 
5. Zna samostojno opisati 3 ali več težav. 
6. Ne morem odgovoriti na vprašanje, ker učenca 

premalo poznam. 

 
 
 
1. Nikoli  
2. Nekajkrat na leto  
3. Enkrat mesečno  
4. Nekajkrat mesečno  
5. Vsak teden 

3.) Učenec zna navesti prilagoditve, s katerimi lahko drugi 
poskrbijo, da mu bo lažje pri učenju, reševanju delovnih 
listov, testov ipd. (npr. podaljšan čas pisanja, pomoč vrstnika, 
uporaba računala). 
 

1. Učenec ne zna navesti nobene prilagoditve. 
2. Ob pomoči zna navesti 1 prilagoditev. 
3. Samostojno navede 1 prilagoditev. 
4. Samostojno navede 2 prilagoditvi. 
5. Samostojno navede 3 ali več prilagoditev. 
6. Ne morem odgovoriti na vprašanje, ker učenca 

premalo poznam. 

 
 
 
 
1. Nikoli  
2. Nekajkrat na leto  
3. Enkrat mesečno  
4. Nekajkrat mesečno  
5. Vsak teden 

4.) Učenec zna navesti strategije, ki jih on sam uporablja za 
premagovanje primanjkljajev (npr. izdelava miselnega vzorca 
med učenjem, ponavljanje s pomočjo kartončkov, uporaba 
mnemotehnik). 
 

1. Učenec ne zna navesti nobene strategije. 
2. Ob pomoči zna navesti 1 strategijo. 
3. Samostojno navede eno strategijo. 
4. Samostojno navede 2 strategiji. 
5. Samostojno navede 3 ali več strategij. 
6. Ne morem odgovoriti na vprašanje, ker učenca 

premalo poznam. 

 
 
 
 
1. Nikoli  
2. Nekajkrat na leto  
3. Enkrat mesečno  
4. Nekajkrat mesečno  
5. Vsak teden 

5.) Učenec zna navesti dolgoročne cilje, ki jih želi doseči na 
področju šolanja. 
 

1. Učenec ne zna navesti nobenega cilja. 
2. Ob pomoči zna navesti 1 splošen cilj (npr. želi 

napredovati v naslednji razred). 
3. Samostojno zna navesti 1 splošen cilj. 
4. Samostojno navede specifičen cilj, ki ga na kratko 

 
 
 
1. Nikoli  
2. Nekajkrat na leto  
3. Enkrat mesečno  
4. Nekajkrat mesečno  
5. Vsak teden 
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opiše (npr. pri angleščini si želi imeti zaključeno 
oceno tri, zato bo moral naslednji test pisati vsaj 
dobro (3).  

5. Samostojno navede 2 ali več specifičnih ciljev. 
6. Ne morem odgovoriti na vprašanje, ker učenca 

premalo poznam. 

6.) Zna navesti področja na katerih je uspešen im mu bodo 
pomagala pri doseganju prej zapisanih ciljev. 
 

1. Učenec ne zna navesti nobenega področja. 
2. Ob pomoči zna navesti 1 področje, na katerem je 

uspešen. 
3. Samostojno zna navesti 1 področje, na katerem je 

uspešen, a področje ni povezano z doseganjem prej 
opisanega cilja. 

4. Samostojno navede področje, na katerem je uspešen 
in zna opisati, kako mu bo ta lastnost pomagala pri 
doseganju dolgoročnega cilja, ki si ga je zadal.  

5. Samostojno navede 2 ali več področij, na katerih je 
uspešen in mu bodo pomagala doseči zastavljene 
cilje. 

6. Ne morem odgovoriti na vprašanje, ker učenca 
premalo poznam. 

 

 
 
 
1. Nikoli  
2. Nekajkrat na leto  
3. Enkrat mesečno  
4. Nekajkrat mesečno  
5. Vsak teden 

 

 
 
 
INDIVIDUALIZIRAN PROGRAM 

Kako pogosto se je do sedaj pri 
delu z določenim otrokom 
(učenec za katerega izpolnjujete 
vprašalnik) delalo na razvijanju 
posameznih spretnosti? 

Učenec ve, kaj je individualizirani program? (ustrezno 
obkrožite) 
DA NE 

 

1.) Učenec zna razložiti, zakaj ima individualiziran program. 
1. Ne zna razložiti.  
2. Učenec ob pomoči navede splošen razlog (npr. ker 

mu zagotavlja podporo). 
3. Učenec samostojno pove splošen razlog. 
4. Učenec ob pomoči pove specifični razlog, zakaj 

potrebuje IP (npr. IP pomaga učiteljici, da ve, kako mi 
mora prilagoditi delovne liste, da jih bom lahko rešil 
po svojih najboljših močeh). 

5. Učenec samostojno navede več specifičnih razlogov. 
6. Ne morem odgovoriti na vprašanje, ker učenca 

premalo poznam. 
 
 
 
 

 
 
1. Nikoli 
2. Nekajkrat na leto 
3. Enkrat mesečno 
4. Nekajkrat mesečno 
5. Vsak teden 

2.) Učenec zna našteti prilagoditve, ki mu pomagajo, da se 
lažje uči in boljše izkaže svoje znanje (npr. dodaten čas pri 
pisanju testa). 

1. Učenec ne zna navesti nobene prilagoditve. 
2. Ob pomoči zna navesti 1 prilagoditev. 
3. Samostojno zna navesti 1 prilagoditev. 
4. Učenec zna navesti 2 prilagoditvi. 
5. Učenec zna navesti 3 prilagoditve ali več. 
6. Ne morem odgovoriti na vprašanje, ker učenca 

premalo poznam. 

 
 
 
1. Nikoli  
2. Nekajkrat na leto  
3. Enkrat mesečno  
4. Nekajkrat mesečno  
5. Vsak teden 
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3.) Učenec aktivno sodeluje na sestanku, ki je namenjen 
pripravi/ evalvaciji IP-ja.  
 

1. Nikoli, ker nima možnosti sodelovanja. 
2. Nikoli, ker ne želi sodelovati. 
3. Učenec Vas po sestanku vpraša, kaj se je dogajalo 

na srečanju. 
4. Učenec občasno gre na timski sestanek za IP. 
5. Učenec se vedno (če je le mogoče) udeleži 

sestanka. 
6. Ne morem odgovoriti na vprašanje, ker učenca 

premalo poznam. 

Učenec se v okviru DSP pripravlja 
na sodelovanje na sestanku (npr. 
prek igre vlog) 
1. Nikoli  
2. Nekajkrat na leto  
3. Enkrat mesečno  
4. Nekajkrat mesečno  
5. Vsak teden 

4.) Učenec ve, kako mora ravnati, če njegov IP (zapisane 
prilagoditve, strategije dela) ni upoštevan. 

1. Učenec ne ve, da so lahko njegove pravice kršene.  
2. Ob pomoči navede osnovno delovanje, npr. 

opomnim učiteljico na podaljšan čas pisanja. 
3. Samostojno navede osnovno delovanje.  
4. Podrobneje opiše, kaj bo storil. 
5. Zelo podrobno opiše več raznolikih strategij, npr. 

opomnil bi učiteljico, obvestil SRP, starše 
6. Ne morem odgovoriti na vprašanje, ker učenca 

premalo poznam. 

 
 
 
1. Nikoli  
2. Nekajkrat na leto  
3. Enkrat mesečno  
4. Nekajkrat mesečno  
5. Vsak teden 
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C. Vprašalnik, namenjen staršem 

SPRETNOSTI SAMOZAGOVORNIŠTVA PRI UČENCIH S PRIMANJKLJAJI NA 
POSAMEZNIH PODROČJIH UČENJA 

 

Spoštovani starši! 

Sem Patricija Drašček, študentka magistrskega študija specialne in rehabilitacijske 
pedagogike Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani. V okviru magistrske naloge 
bom obravnavala temo spretnosti samozagovorništva pri učencih s primanjkljaji na 
posameznih področjih učenja, ki obiskujejo tretje triletje OŠ.  

Razvijanje spretnosti samozagovorništva je smiselno, da si bo posameznik znal 
načrtovati lastno prihodnost in poiskati tiste vire v okolju, ki bi mu bili lahko v pomoč 
pri doseganju zadanih ciljev. Želela bi ugotoviti, kako je s tem v praksi, zato Vas 
vljudno prosim za pomoč. Ugotovitve, pridobljene s pomočjo raziskave, bodo v 
pomoč pri razvijanju možnosti za učenje otrok o pridobivanju pravic povezanih z 
njihovim individualiziranim programom ter spretnosti, ki se navezujejo na uspešno 
komunikacijo in poznavanje lastnega funkcioniranja. 

Vprašalnik vsebuje 10 osnovnih trditev. 6 s področja samozavedanja in 4 s področja 
priprave in evalvacije individualiziranega programa.  

Vljudno Vas prosim, da izpolnite vprašalnik, v katerem pri posamezni trditvi označite 
ustrezno stopnjo strinjanja (obkrožite številko zapisano pred ustreznim opisom).  

Sodelovanje je anonimno. Nikjer ni potrebno zapisati Vašega imena, imena otroka ali 
šole, ki jo obiskuje. Za posameznega otroka so vsi trije ocenjevalni pripomočki 
označeni z isto številko. Označevanje je namenjeno zgolj analizi odgovorov za 
posamezen primer, ne pa identifikaciji posameznika.  

Za sodelovanje se Vam že v naprej najlepše zahvaljujem. 

 

Osnovni podatki o otroku:  

Spol otroka:   M  Ž 

Vrsta učnih težav:  disleksija  diskalkulija  dispraksija ADHD  drugo 

Razred:  7 8 9 

Število ur dodatne strokovne pomoči tedensko: ________________ 
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SAMOZAVEDANJE 

1.) Otrok zna opisati nekaj značilnosti svojih težav, ki jih ima pri učenju zaradi primanjkljajev na 
posameznem področju učenja (npr. disleksije). 
 

7. Ne zna opisati nobene značilnosti. 
8. Zna opisati 1 značilnost, če mu nekdo pomaga. 
9. Zna samostojno opisati 1 značilnost. 
10. Zna samostojno opisati 2 značilnosti. 
11. Zna samostojno opisati 3 ali več značilnosti. 

2.) Otrok zna predstaviti nekaj izzivov/ težav, s katerimi se sooča zaradi primanjkljajev na 
posameznem področju učenja (v nadaljevanju PPPU). 
 

7. Ne zna opisati. 
8. Zna opisati 1 težavo, če mu kdo pomaga. 
9. Zna samostojno opisati 1 težavo. 
10. Zna samostojno opisati 2 težavi. 
11. Zna samostojno opisati 3 ali več težav. 

3.) Otrok zna navesti prilagoditve, s katerimi lahko drugi poskrbijo, da mu bo lažje pri učenju, 
reševanju delovnih listov, testov ipd. (npr. podaljšan čas pisanja, pomoč vrstnika, uporaba 
računala). 
 

7. Otrok ne zna navesti nobene prilagoditve. 
8. Ob pomoči zna navesti 1 prilagoditev. 
9. Samostojno navede 1 prilagoditev. 
10. Samostojno navede 2 prilagoditvi. 
11. Samostojno navede 3 ali več prilagoditev. 

4.) Otrok zna navesti strategije, ki jih on sam uporablja za premagovanje primanjkljajev (npr. 
izdelava miselnega vzorca med učenjem, ponavljanje s pomočjo kartončkov, uporaba 
mnemotehnik). 
 

7. Otrok ne zna navesti nobene strategije. 
8. Ob pomoči zna navesti 1 strategijo. 
9. Samostojno navede eno strategijo. 
10. Samostojno navede 2 strategiji. 
11. Samostojno navede 3 ali več strategij. 

5.) Otrok zna navesti dolgoročne cilje, ki jih želi doseči na področju šolanja. 
 

7. Otrok ne zna navesti nobenega cilja. 
8. Ob pomoči zna navesti 1 splošen cilj (npr. želi napredovati v naslednji razred). 
9. Samostojno zna navesti 1 splošen cilj. 
10. Samostojno navede specifičen cilj, ki ga na kratko opiše (npr. pri angleščini si želi imeti 

zaključeno oceno tri, zato bo moral naslednji test pisati vsaj dobro (3).  
11. Samostojno navede 2 ali več specifičnih ciljev. 
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6.) Zna navesti področja na katerih je uspešen im mu bodo pomagala pri doseganju prej zapisanih 
ciljev. 

7. Otrok ne zna navesti nobenega področja. 
8. Ob pomoči zna navesti 1 področje, na katerem je uspešen. 
9. Samostojno zna navesti 1 področje, na katerem je uspešen, a področje ni povezano z 

doseganjem prej opisanega cilja. 
10. Samostojno navede področje, na katerem je uspešen in zna opisati, kako mu bo ta lastnost 

pomagala pri doseganju dolgoročnega cilja, ki si ga je zadal. 
11. Samostojno navede 2 ali več področij, na katerih je uspešen in mu bodo pomagala doseči 

zastavljene cilje. 

 
INDIVIDUALIZIRAN PROGRAM 

Otrok ve, kaj je individualizirani program? (ustrezno obkrožite)  DA NE 

1.) Otrok zna razložiti, zakaj ima individualiziran program. 
7. Ne zna razložiti. 
8. Otrok ob pomoči navede splošen razlog (npr. ker mu zagotavlja podporo). 
9. Otrok samostojno pove splošen razlog. 
10. Otrok ob pomoči pove specifični razlog, zakaj potrebuje IP (npr. IP pomaga učiteljici, da ve, 

kako mi mora prilagoditi delovne liste, da jih bom lahko rešil po svojih najboljših močeh). 
11. Otrok samostojno navede več specifičnih razlogov. 

2.) Otrok zna našteti prilagoditve, ki mu pomagajo, da se lažje uči in boljše izkaže svoje znanje 
(npr. dodaten čas pri pisanju testa). 

7. Otrok ne zna navesti nobene prilagoditve. 
8. Ob pomoči zna navesti 1 prilagoditev. 
9. Samostojno zna navesti 1 prilagoditev. 
10. Otrok zna navesti 2 prilagoditvi. 
11. Otrok zna navesti 3 prilagoditve ali več. 

3.) Otrok aktivno sodeluje na sestanku, ki je namenjen pripravi/ evalvaciji individualiziranega 
programa. 
 

7. Nikoli, ker nima možnosti sodelovanja. 
8. Nikoli, ker ne želi sodelovati. 
9. Otrok Vas po sestanku vpraša, kaj se je dogajalo na srečanju. 
10. Otrok se občasno udeleži timskega sestanka. 
11. Otrok se vedno (če je le mogoče) udeleži sestanka. 

4.) Otrok ve, kako mora ravnati, če njegov IP (zapisane prilagoditve, strategije dela) ni upoštevan. 
7. Otrok ne ve, da so lahko njegove pravice kršene. 
8. Ob pomoči navede osnovno delovanje, npr. opomnim učiteljico na podaljšan čas pisanja. 
9. Samostojno navede osnovno delovanje. 
10. Podrobneje opiše, kaj bo storil. 
11. Zelo podrobno opiše več raznolikih strategij, npr. opomnil bi učiteljico, obvestil SRP, starše 
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D. Mnenja, ki so jih SRP zapisali prosto, ne da bi bila del vprašalnika 

 

 Menim, da so spretnosti samozagovorništva pomembne, jih je pa gotovo lažje 
izvajati, če deluješ kot SRP na šoli. 

 Mnogi starši niso ozaveščeni o tem, čemu služi DSP in od SRP pričakujejo 
zgolj inštrukcije. Posebno to velja za višje razrede. Posledično starši nočejo, 
da bi se njihove otroke »obremenjevalo« s stvarmi, ki niso direktno povezane 
s šolskim delom. 

 Poklic SRP je lep, prinaša pa tudi veliko izzivov. Potrebno je sodelovanje in 
usklajevanje med zahtevami učiteljev in staršev. 

 Samozagovorniške spretnosti so pomembne, a zanje mnogokrat zmanjka 
časa, saj niso del učnega načrta. 

 

E. Dobre stvari v meni, predloga za specifično strategijo: hkratno spoznavanje 

močnih in šibkih področij. 

 

Kaj želim postati, ko odrastem? 

 

 

 

 

 

 

Kdo mi lahko pomaga pri uresničitvi 

želje? 

V čem sem dober? 

 

 

 

 

 

Kaj me zanima? S čim se rad ukvarjam? 

Katere so moje dobre lastnosti? 

 

 

 

 

 

Kateri so moji cilji? 

Ideje, kako bom cilje dosegal … 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1: Dobre stvari v meni (Vir: http://www.vermontfamilynetwork.org/)  
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F. Predloga za igro, ki jo izvedemo v uvodnem delu strategije: spoznavanje 

močnih področij 

 

 


