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POVZETEK 

Specialni in rehabilitacijski pedagogi pogosto izvajajo mobilno specialno pedagoško službo. 

Zaposleni so v eni ustanovi, vendar svoje delo opravljajo na eni ali več osnovnih šolah ali v 

vrtcih. Odkrivanje, diagnostika in obravnava otrok so tako časovno omejeni. Na časovno 

organizacijo vezani problemi se lahko pojavljajo tudi pri sodelovanju s starši in strokovnjaki. 

Celostna zgodnja obravnava v Sloveniji je šele pred kratkim postala zakonsko opredeljena, 

zato vzgojno-izobraževalni del le-te še vedno prevzemajo vzgojno-izobraževalne ustanove, v 

katere so otroci vključeni.  

Pomurje je regija v Sloveniji, ki je precej oddaljena od večjih središč, kar lahko predstavlja 

težave, saj je število strokovnjakov za delo z otroki s posebnimi potrebami v regiji manjše kot 

v večjih središčih. Prav tako so pomanjkljive povezave z zdravstvenimi centri, kjer se izvaja 

zgodnja obravnava. V Pomurju je locirana le ena razvojna ambulanta, najbližji centri pomoči 

pa se nahajajo v Mariboru. Kljub velikemu povpraševanju je v Pomurju nudena šibka pomoč 

na lokalni ravni. 

Raziskava se nanaša na časovno organizacijo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov, ki 

izvajajo mobilno specialno pedagoško delo, prav tako pa tudi na razpršenost strokovnjakov po 

različnih ustanovah in predvsem po različnih krajih. V raziskavi ugotavljamo, ali se z 

večanjem delovnih izkušenj pojavljajo razlike v odgovorih specialnih in rehabilitacijskih 

pedagogov na zastavljena vprašanja glede timskega dela, časovne organizacije in sodelovanja 

s starši ter s strokovnjaki. 

V raziskavi sodeluje 21 anketirank iz pomurske regije. Ugotovili smo, da obstajajo zgolj 

nekatere statistično pomembne razlike v odgovorih anketirank,  glede na njihovo starost. Te 

so vezane na sodelovanje s starši in s strokovnimi delavci ter na neposredno delo z otroki 

(posredovanje napotkov staršem  za delo z otrokom, sodelovanje staršev na pogovornih urah, 

timsko sodelovanje pri pripravi individualiziranega programa, sodelovanje pri pripravi 

izobraževanj za strokovne delavce). Anketiranke so mnenja, da se največ težav pri izvajanju 

dodatne strokovne pomoči v vrtcih navezuje na prostorsko in časovno organizacijo. 

Na podlagi dobljenih rezultatov smo oblikovali priporočila za vrtce, ki vključujejo povratne 

informacije izvajalk dodatne strokovne pomoči o časovni in prostorski organizaciji. 

KLJUČNE BESEDE: 

Predšolsko obdobje, specialno pedagoška obravnava, mobilna specialno pedagoška služba, 

zgodnja obravnava, timsko delo, delovne izkušnje, Pomurje. 
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ABSTRACT 

 

Special and rehabilitation educators often perform a mobile special pedagogical service. 

Normally, they are employed in one institution, but they work in one or more elementary 

schools or kindergartens. Detection, diagnostics and treatment of children are thus time-

limited. Time-related problems can also arise when working with parents and professionals. 

Integrated early treatment in Slovenia has only recently been legally defined, which is why 

educational institutions in which children are involved continue to take up the educational 

part. 

Pomurje is a region in Slovenia, which is quite far from major centres. This may represent 

problems because the number of professionals working with children with special needs in the 

region is smaller than in larger centres. Furthermore, there is a lack of connections with health 

centres where early treatment is also performed. There is only one development clinic located 

in Pomurje, while the nearest centres are located in Maribor. In spite of the high demand, 

Pomurje offers weak support at the local level. 

The research deals with the time organisation of special education teachers who perform 

mobile pedagogical work. Furthermore, it deals with the dispersion of experts across various 

institutions and, above all, different places. In the survey, we determine whether increased 

work experience affects the response of special and rehabilitation educators to the questions 

raised about team work, time organisation and cooperation with parents and experts. 

The survey involves 21 respondents from the Pomurje region. We have concluded that there 

are only some statistically significant differences in respondents' answers, depending on their 

age. They are mostly related to cooperation with parents, professional staff and direct work 

with children (giving parents instructions on the work with the child, parents calling for an 

interview, team cooperation in in the preparation of an individualized program, participation 

in the preparation of training for professionals). The overall opinion is that the biggest 

problem with the implementation of special and rehabilitation educators in kindergartens 

relates to spatial and temporal organisation. On the basis of the obtained results, we developed 

recommendations for kindergartens, which include feedback from providers of special and 

rehabilitation educators on time and spatial organisation. 

KEY WORDS:  

Pre-school period, special pedagogical treatment, mobile special pedagogical service, early 

treatment, teamwork, work experience, Pomurje 
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I. UVOD 
 

 

 

 

V kontinuum pomoči otroku so vključeni strokovnjaki in starši, katerih težnja je čim bolj 

optimalna pomoč otroku. Vsak v krog pomoči vstopa z lastnimi stališči, znanji in izkušnjami. 

Najpomembnejši element učinkovite pomoči je timsko sodelovanje. Pomembna oseba, ki je 

mediator v sodelovanju, pa je specialni in rehabilitacijski pedagog. 

E. Novljan (2004) meni, da mora biti specialni in rehabilitacijski pedagog usposobljen za 

specialno pedagoško delo s predšolskim otrokom, poznati mora didaktični material in igrače, 

prav tako pa tudi metode dela in druge tehnične pripomočke za predšolske otroke. 

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011) opredeli dva programa za izvajanje 

vzgoje in izobraževanja predšolskih otrok: program za predšolske otroke s prilagojenim 

izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo ter prilagojeni program za predšolske otroke. 

Po mnenju Opare (2005) se največji del populacije otrok s posebnimi potrebami v 

predšolskem obdobju vključi prav v program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem 

in  z dodatno strokovno pomočjo. 

Otroci, ki so vključeni v program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo, so upravičeni do prilagojene organizacije in izvajanja programa ter do 

dodatne strokovne pomoči (Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, 2011). 

V vrtcih po Sloveniji je največkrat praksa, da dodatno strokovno pomoč izvaja specialni in 

rehabilitacijski pedagog v mobilni specialno pedagoški službi. Za kakovostno neposredno 

delo in sodelovanje s starši in strokovnjaki mora biti zelo fleksibilen, hkrati pa mora dobro 

organizirati svoj čas. Če specialni in rehabilitacijski pedagog v mobilni specialno pedagoški 

službi ne porazdeli časa med ustanovami pravilno, se lahko pojavljajo težave pri sodelovanju 

s starši in s strokovnjaki. 

»Rem tene, verba sequentur.« 

»Obvladaj snov, besede bodo nato že prišle.« 

(Katon) 

 



2 
 

Z nalogo smo želeli dobiti vpogled v delo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov v vrtcih v 

Pomurju. Zanimalo nas je, ali prihaja do razlik med odgovori glede na starost in s tem 

povezane delovne izkušnje anketirank ter ali imajo SRP v Pomurju težave s časovno 

organizacijo. Rezultate smo pridobili s pomočjo avtorsko izdelanih vprašalnikov. Dobljeni 

rezultati predstavljajo učinkovito povratno informacijo o realnem stanju glede časovne 

organizacije in so bili v pomoč pri oblikovanju priporočil za vrtce. 
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II. TEORETIČNI DEL 
 

 

1. VLOGA SPECIALNIH IN REHABILITACIJSKIH 

PEDAGOGOV 
 

Kastelic (2009) pravi: »Specialni in rehabilitacijski pedagog je strokovnjak, ki preučuje, 

razvija in izvaja edukacijo in reedukacijsko ter kompenzacijsko in rehabilitacijsko delo z 

otroki s posebnimi potrebami ter z odraščajočimi in odraslimi s primanjkljaji, ovirami 

oziroma motnjami, danes rečemo osebam s posebnimi potrebami, v vseh življenjskih 

obdobjih« (str. 8). 

S. Brumen in S. Krajnc Jodlić (Strle, 2013) poudarjata potrebo po tem, da bi SRP družinam 

posredoval osnovna znanja iz medicine, otroške razvojne psihologije, psihologije, 

komunikacije in dela z otrokom. Etični kodeks specialnih in rehabilitacijskih pedagogov 

Slovenije (2009) izpostavi, da je temeljni cilj SRP spodbujati človekova močna področja za 

razvoj potencialov, da se bo lahko čim bolje vključil v širše socialno in poklicno okolje. Po 

mnenju avtorice E. Novljan (2004) mora biti SRP usposobljen za specialno pedagoško delo s 

predšolskim otrokom, poznati mora didaktični material in igrače, prav tako pa tudi metode 

dela in druge tehnične pripomočke za predšolske otroke. Imeti mora tudi vedenje o 

diagnostiki in znati mora primerjati razvoj otroka z razvojem povprečnega, nevrotipičnega, 

otroka. 

M. Galeša (1995) postavi specialnega in rehabilitacijskega pedagoga v različne vloge: 

o SRP svetovalec, 

o SRP v mobilni specialno pedagoški službi (MSPS), 

o stalni SRP na šoli, 

o SRP kot učitelj v oddelkih prilagojenega ali posebnega programa, 

o SRP kot vzgojitelj v dijaških ali vzgojnih domovih. 

»Facta loquuntur .« 

»Dejanja govorijo.« 

(neznani avtor) 

 

. 

(neznan avtor) 
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R. Pierangelo (1994), poleg zgoraj omenjenih vlog, predstavi SRP še kot izvajalca diagnostike 

in ocenjevalca otrokovih posebnih potreb, kot člana komisije za usmerjanje otrok s posebnimi 

potrebami, kot člana multidisciplinarnih timov in kot praktika. M. Lipec Stopar (1999) navaja 

nekaj vedenj in ravnanj specialnega in rehabilitacijskega pedagoga, ki spodbuja pozitivno 

sodelovanje z drugimi delavci ustanove. SRP mora: 

o biti dober poslušalec, 

o iskati informacije za lažje razjasnjevanje problemov, 

o usmerjati učitelja v kratkoročne in dosegljive cilje, 

o opazovati otroka v različnih situacijah in z njim delati - biti odprt in omogočiti 

vzgojitelju, da dobi vpogled v njegovo delo z otrokom, 

o predstaviti primerne učne pripomočke, 

o paziti pri izbiri materiala, 

o sodelovati z ostalimi strokovnjaki, 

o predlagati ponovno vrednotenje njegovih dosežkov ob neuspehu kljub dodatni 

strokovni pomoči. 

1.1. LASTNOSTI IN KOMPETENCE SPECIALNEGA IN 

REHABILITACIJSKEGA PEDAGOGA 

 

 

 

SRP je pri opravljanju svojega dela uspešen, če ima lastnosti dobrega učitelja. Pri 

osebnostnem oblikovanju učitelja so pomembni številni dejavniki. Nanj vplivajo čas, ko je 

odraščal, vrednostni sistem, ki ga sprejema, prevladujoča prepričanja o izobraževanju. 

Ogromen vpliv pa imata življenjsko obdobje ter stopnja kariere, v kateri je posameznik. E. M. 

Rogers (1983) kot najpomembnejše lastnosti opredeli skladnost med doživljanjem in 

izražanjem, naklonjenost in zaupanje, empatično razumevanje in sprejemanje otroka takega, 

kot je.  

Kakovosten SRP je tisti, ki je naklonjen otrokom, jim zaupa in jim želi v VIZ procesu 

pomagati ter razvijati in krepiti njihovo samopodobo in samospoštovanje. Odlikujejo ga 

empatičnost, ekstravertiranost, razumevanje in osebnostna zrelost. Je razumevajoč, spoštljiv, 

iznajdljiv, ustvarjalen, fleksibilen in vedno pripravljen na nove prigode in izzive. Ravna 

»Vere arduum est vere fiere 

virum bonum.« 

»Zares težko je biti dober 

človek.« 

(neznani avtor) 
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profesionalno, upošteva edinstvenost otroka, opazi otrokova močna in šibka področja ter v 

skladu s tem tudi ravna – krepi močna področja in s pomočjo različnih strategij premaguje 

primanjkljaje. SRP mora dobro opazovati in zaznati težave. Pomembno je tudi, da je 

sodelovalno naravnan, kar je pri celostnem vpogledu v otroka ključno. Kakovostni SRP ima 

tudi naslednji lastnosti: odpornost in z njo povezano rezilientnost.   

S. Tancig (2006) kompetence učitelja opredeljuje kot dinamično kombinacijo znanja, 

razumevanja, spretnosti, sposobnosti in vrednot, ki jih učitelji pridobivajo v oblikah 

formalnega in neformalnega izobraževanja. 

V analizi službe Eurydice (2003, po Razdevšek-Pučko in Rugelj, 2006) je podanih pet 

kompetenc. SRP mora uporabljati sodobno informacijsko komunikacijsko tehnologijo. Svoje 

delo mora porazdeliti tako, da različne skupine otrok niso prikrajšane – tudi multikulturno 

mešane skupine otrok ne. Upravljati mora različna administrativna opravila, prav tako pa 

mora obvladati šolski in konfliktni management. OPP mora integrirati v socialno in fizično 

okolje. 
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2. MOBILNI SPECIALNI IN REHABILITAICJSKI PEDAGOG 
 

 

 

 

 

V Sloveniji se neredko dogaja, da SRP ne izvaja specialno pedagoške obravnave v eni sami 

VIZ ustanovi. V Pomurju najpogosteje izvaja DSP specialni in rehabilitacijski pedagog v 

MSPS – mobilni SRP. Zaposlen je v eni ustanovi, vendar svoje delo opravlja na eni ali več 

rednih osnovnih šol ali vrtcev.  

Začetki MSPS segajo v devetdeseta leta kot odgovor na vse pogostejšo fizično integracijo 

OPP. Znanje in izkušnje zaposlenih v vrtcih o delu z OPP so bile pomanjkljive. Primanjkljaj 

se je kazal tako pri samem odkrivanju, kot tudi pri poučevanju in vzgajanju OPP. Le-ti pa 

posledično velikokrat niso bili deležni strokovne in pravočasne pomoči. Tako so osnovne šole 

s prilagojenim programom razširile svojo dejavnost in začele na osnovne šole pošiljati SRP, 

ki so bili strokovno podkovani za to delo (Kverh, 2003). 

Opara (1996) razlaga pojmovanje MSPS kot skupek dveh ločnih pojmov. Pojem »mobilna« 

označuje fleksibilnost, kolikor je le-ta potrebna glede na motnje oz. ovire otroka. Pojem 

»specialno pedagoška« pa se nanaša na delo SRP, ki je za izvajanje najbolj usposobljen 

strokovnjak. 

M. Bartoňová (2015) meni, da je cilj specialno pedagoške obravnave popolna podpora OPP v 

njihovem razvojnem procesu. Delo SRP je vedno bolj osredotočeno na diagnostične in 

posebne ukrepe, ki služijo kot podpora otroku pri vključevanju v skupino. L. Florian (2007) 

meni, da je glavni namen predšolske specialno pedagoške obravnave spodbujati otrokovo 

učenje in pozitivno vplivati na njihove razvojne primanjkljaje. Da se te ustrezno prepozna, je 

pomembno opazovanje otroka. Opazovanje mora biti sistematično in kontinuirano. Pozornost 

je usmerjena na fino motoriko in grafomotoriko, osnove oblike gibanja, igranje, zapomnitev, 

koncentracijo, učenje in pomnjenje (Žgur, 2013). 

»Qui bene distingvit, qui bene 

docet.« 

»Kdor dobro opazuje, dobro 

uči.« 

(neznani avtor) 
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SRP, ki v vrtcih opravljajo MSPS, se prilagajajo rutini otrok – spanje, hranjenje. Prav tako pa 

morajo urnik uskladiti z vsemi ostalimi urami v drugih ustanovah.  Posledično se lahko 

pojavljajo težave z organizacijo časa pri sodelovanju s strokovnjaki in starši otrok.  

Z nejasnimi usmeritvami v novem delovnem okolju SRP v MSPS prevzema nove vloge, 

naloge, obdrži pa tudi nekatere naloge na svoji matični šoli. Poleg neposrednega dela z otroki 

se SRP V MSPS udeležuje tudi sej učiteljskega zbora, aktivov, timskih sestankov, govorilnih 

ur, roditeljskih sestankov, delavnic za starše ter svetovanj strokovnim delavcem (Kverh, 

2003). 

SRP, ki v več VIZ ustanovah opravlja mobilno specialno pedagoško storitev, ima svoje 

naloge. Ena od njegovih nalog je neposredno delo z otroki, starši in ostalimi strokovnjaki v in 

izven ustanove. Do učencev mora biti razumen in strpen, omogočiti jim mora individualne 

obravnave z ustreznimi diagnostičnimi metodami. Dobro mora sodelovati z učitelji in 

vzgojitelji, s katerimi izmenjuje informacije, nudi svojo strokovno pomoč, vrednoti uspeh 

otrok, sodeluje pri razreševanu perečih problemov, medsebojno pomaga pri urejanju 

dokumentacije ter informira učitelja in vzgojitelja o dosežkih otroka. Ena temeljnih nalog je 

tudi redno in dobro sodelovanje s starši. Te SRP V MSPS seznani z otrokovimi težavami ter 

jim v zvezi z njimi tudi svetuje (Mirtič, 2001; Schmidt, 2001).  

M. Končar (1997) je razdelila naloge SRP v MSPS  na naslednja področja: 

1. Neposredno delo z otroki s težavami v razvoju in pri učenju. 

SRP mora evidentirati OPP. Izbrati mora otroke, s katerimi bo neposredno delal. SRP izdela 

tudi diagnostično oceno o otroku. Za vsakega obravnavanega otroka pripravi individualiziran 

program specialno pedagoške obravnave. SRP kot strokovnjak predvidi najboljše oblike in 

načine dela z otrokom. Obravnava mora biti sistematična. Potrebno je redno spremljati in 

evalvirati razvoj otroka.  

SRP mora sestaviti tudi najbolj optimalen urnik za delo na posamezni ustanovi in poskrbeti za 

uskladitev urnika med vsemi VIZ ustanovami. 

2. Sodelovanje z vzgojitelji in drugimi strokovnimi delavci. 

SRP mora od staršev in strokovnjakov pridobiti informacije o otroku. Vsem, ki so vpeti v 

kontinuum pomoči SRP nudi svetovanje in pomoč. Poleg tega SRP sodeluje tudi na aktivih in 
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izvaja predavanja, ki so predlagana s strani pedagoških sodelavcev. Redno sodeluje tudi s 

svetovalno službo in ravnateljem ustanove, v kateri deluje.  

3. Sodelovanje s starši: 

Starše redno seznanja z otrokovimi težavami. Za delo z otrokom od staršev pridobi ustrezna 

soglasja. Pomembno je, da starše sprotno obvešča o delu, napredku, težavah in posebnih 

prilagoditvah. Staršem daje tudi nasvete za delo z otrokom. Zaželeno je, da SRP sodeluje na 

roditeljskih sestankih in pri drugih oblikah dela s starši. 

4. Sodelovanje z drugimi strokovnimi delavci in strokovnimi ustanovami ter 

institucijami. 

SRP od drugih strokovnih delavcev, vpetih v krog pomoči otroku, pridobi informacije. Z 

njimi timsko načrtuje pomoč. Sodeluje pri izvedbi predavanj in delavnic, ki so namenjene 

drugim strokovnim delavcem. 

5. Sodelovanje pri vseh aktivnostih na matični šoli. 

SRP na matični šoli sodeluje na sejah učiteljskega zbora, študijskih skupinah in na sestankih 

strokovnih timov. Če mu čas dopušča, lahko vodi tudi interesno dejavnost na matični šoli. 

Prav tako sodeluje pri izvedbi in organizaciji predavanj na matični šoli. 

6. Vodenje dokumentacije: 

SRP vestno vodi osebno mapo za vsakega otroka. Prav tako izdela urnik vsake obravnave. 

Timsko sodeluje pri oblikovanju individualiziranega programa in prispeva specialno 

pedagoški del. Za individualno delo z otrokom pripravi didaktične igrače, učne pripomočke, 

ponazorila in delovne liste, ki otroku služijo kot prilagoditve in jih otrok lahko uporablja v 

vsakodnevnih situacijah. SRP redno dokumentira, kako poteka sodelovanje z učitelji, starši in 

drugimi strokovnimi delavci. Napisati mora tudi poročila o delu z obravnavanim otrokom. 

7. Druga dela in opravila mobilnega SRP. 

SRP v MSPS dnevno ureja prostorske pogoje ter pri tem improvizira pri pripravi delovnega 

prostora. Z drugimi člani tima, ki obravnavajo istega otroka, sodeluje pri sestavi urnika. 

8. Usposabljanja in izobraževanja. 



7 
 

SRP gre vedno naprej s časom, zato se stalno strokovno izpopolnjuje. Na specialno 

pedagoškem področju in vseh sorodnih področjih spremlja tako teoretična kot praktična 

spoznanja. 

A. Vrlič Danko (Matejek, Topolovec, 2004) meni, da je temeljna naloga DSP in MSPS v 

vrtcu v prvi vrsti pomoč otroku s posebnimi potrebami. Poudarja pa, da pomagati otroku ne 

pomeni zgolj operativno delati z njim, temveč pomeni izvajati niz aktivnosti, ki jim je skupen 

končni cilj. Naloge dodatne strokovne pomoči in mobilne specialno pedagoške službe razdeli 

na:  

o pomoč otroku, 

o sodelovanje s starši, 

o sodelovanje z delavci vrtca, 

o sodelovanje s strokovnimi delavci zunanjih institucij.  

V. Skalar (2002) opozarja, da je lahko DSP s strani otrok težko sprejeta. Gre namreč za 

časovno omejeno prihajanje osebe, ki jo otrok srečuje le nekajkrat na teden. Izvajalec DSP 

otroka mnogokrat odpelje iz skupine. Pomoč, ki jo izvajalec nudi otroku je tako individualna 

in skoncentrirana na krajši čas. 

2.1. OVIRE V MOBILNI SPECIALNO PEDAGOŠKI SLUŽBI 

 

SRP, ki izvajajo MSPS, se srečujejo z obilico težav, ki vplivajo na kvaliteto izvajanja DSP. 

Več pojavljajočih se težav posega tudi na področje organizacije. Kljub znanemu plačilnemu 

razredu in določenemu število ur  še vedno ni omejeno število ustanov dnevno in tedensko, 

kar zahteva neprestane menjave ustanov in vožnjo. Vsak po svoje si strokovnjaki razlagajo 

tudi, kaj storiti, če je otrok na neki ustanovi odsoten. Kako nadomestiti manjkajoče ure? 

Potrebno bi bilo zakonsko uvesti mobilno službo kot posebno obliko dodatne strokovne 

pomoči. Na nekaterih ustanovah se zalomi tudi v prostorski organizaciji izvajanja dodatne 

strokovne pomoči. Delo neredko opravljajo na hodnikih, v telovadnici, jedilnici ipd. Zaradi 

velike količine administracije pa se pogosto zgodi, da SRP v MSPS zmanjka časa za 

sodelovanje s starši in z drugimi strokovnimi delavci.  

M. Končar (1997) v raziskavi najava pomanjkljivosti, ki so jih SRP navajale. Povedale so, da 

je število VIZ ustanov in obravnavanih otrok preveliko. V MSPS se je potrebno nenehno 

prilagajati različnim kolektivom, kar zahteva veliko stopnjo fleksibilnosti in organiziranosti. 
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Zaradi nenehnih potovanj se pojavljajo tudi manj pristni odnosi s kolektivom. VIZ ustanove 

ne nudijo ustreznih pripomočkov, zato je didaktični material nenehno potrebno prenašati. VIZ 

ustanove prav tako ne zagotavljajo primernih prostorov za delo. Vsakodnevna potovanja 

vodijo v negativni posledici, ki sta pomanjkanje časa za pomoč otrokom in pomanjkanje časa 

za timsko delo s strokovnjaki.  

MSPS predstavlja delo na terenu. V enem dnevu lahko SRP nudi DSP v različnih ustanovah 

ali različnih enotah ustanove. Iz pripovedovanja SRP, ki opravljajo MSPS, je razvidno, da se 

pojavljajo težave s časovno in prostorsko organizacijo ter z zagotavljanjem didaktičnega 

materiala. Didaktični material izvajalec DSP prenaša med ustanovami, kar pomeni dodatno 

obremenitev in izgubo časa. Ker izvajalci ne vedo, kako bo obravnava potekala, obstaja 

možnost, da specifičnega didaktičnega materiala ne bo imel pri sebi (osebna komunikacija, 

Študijska skupina, 9.11.2017). 

Za nemoteno in uspešno izvajanje izvajalec DSP v vsaki ustanovi ali enoti ustanove potrebuje 

ustrezen prostor. Ta mora biti dovolj velik za izvajanje individualnih specialno pedagoških 

obravnav. Prostor mora biti tudi stalen, da se ga otroci navadijo in se v njem počutijo varni. V 

prostoru mora biti zagotovljeno nemoteno delo z OPP. Primeren mora biti tudi za izvajanje 

obravnav v skupinah. 

2.1.1. ČASOVNA ORGANIZACIJA 
 

V MSPS je, poleg prostorske organizacije, najbolj problematična organizacija časa.  

Izvajanje ur dodatne strokovne pomoči omejuje Pravilnik o normativih in standardih za 

izvajanje programa osnovne šole (2007).  Tedenska učna obveznost, izražena v urah po 45 

minut, je 22 ur za učitelje, ki izvajajo dodatno strokovno pomoč za OPP. Mobilni SRP v 

MSPS imajo tako enako tedensko obveznost, kot učitelji, zaposleni na eni ustanovi. Kljub 

temu, da je zakonsko omejeno izvajanje ur dodatne strokovne pomoči, se pojavljajo težave pri 

omejitvi ustanov. SRP lahko po vsaki zaključeni uri menjajo ustanovo, kar predstavlja izgubo 

časa, ki bi lahko bil porabljen kvalitetnejše. Tako so mobilni SRP na delu veliko dlje kot 

sodelavci, ki delajo samo v eni ustanovi.  

Zaradi neprestane vožnje in menjave ustanov je zelo oteženo tudi sodelovanje s starši in z 

vzgojitelji. Ni namreč nenehne izmenjave informacij o otroku, ki bi otrokovemu napredku 

koristila.  
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Večina ustanov nima službenih vozil, zato morajo mobilni SRP za delo uporabljati svoja 

lastna vozila.  

Velikokrat se zgodi, da ustanova ali dotični vzgojitelj SRP v MSPS ne obvesti o kulturnih, 

naravoslovnih, tehniških ali športnih dneh. Tako SRP izgublja čas in prihaja na ustanovo, 

vendar DSP ne more izvesti.  

K težavam časovne organizacije lahko dodamo tudi odsotnost otroka. Zelo pomembno je 

sodelovanje staršev, vzgojiteljev in SRP v MSPS. Zaželeno je, da vzgojitelj ali starš izvajalcu 

DSP sporoči, če je otrok na dan obravnave odsoten. Tako izvajalec DSP ne izgublja časa s 

potjo. Tudi uro obravnave lahko bolje načrtuje z otrokom, ki je ta dan prisoten v vrtcu. Tak 

sistem obveščanja prepreči izpad ur DSP in omogoči lažjo ter predvsem boljšo organizacijo in 

pripravo izvajalca na obravnavo.  

Po ugotovitvah M. Kavkler (2008) je ravno pomanjkanje časa najpogostejša zapreka za 

učinkovito timsko sodelovanje strokovnih delavcev in staršev. Vendar pa pomanjkanje časa 

po mnenju avtoric Webster in Ward (1992) ni izgovor za manj učinkovito pomoč staršem in 

otroku.  

 

V raziskavi M. Končar (1997) so mobilne SRP navedle nekaj težav s časovno organizacijo: 

o preveliko število VIZ  ustanov in otrok, 

o vsakodnevna potovanja,  

o pomanjkanje časa za pomoč otrokom, 

o težave z usklajevanjem urnikov in 

o pomanjkanje časa za timsko delo s strokovnjaki. 

Čeprav je od ugotovitev Končarjeve minilo že 20 let, so problemi še vedno zelo aktualni. saj 

se povečuje število OPP, vse več jih je vključenih v organizirane oblike predšolske vzgoje. 

OPP se v predšolskem obdobju najpogosteje vključujejo v programe za predšolske otroke s 

prilagojenim izvajanjem in z DSP (Žgur, 2017). 

Takšne pomanjkljivosti slabijo kvaliteto izvajanja DSP. Ena izmed omenjenih pomanjkljivosti 

je tudi časovna organizacija, ki smo ji v empiričnem delu magistrskega dela namenili posebno 

pozornost. 
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3. POMURJE 
 

 

 

Pomurje je najbolj ravninska in kmetijska regija Slovenije. Prebivalstvo je maloštevilno. 

Stanje v regiji poslabšuje še nizka stopnja izobrazbe. To slabo vpliva na razvoj gospodarstva. 

Negativni vidiki posegajo tudi na področje izobraževanja. Omejena je namreč ponudba šol za 

doseganje srednješolske in univerzitetne izobrazbe. Šele s 1. 9. 2017 se je v pomurski regiji 

ustanovil Strokovni center Pomurja, ki nudi svetovanje in strokovno pomoč otrokom, staršem 

in strokovnim delavcem. Do sedaj centrov, ki nudijo svetovanje in strokovno pomoč, v 

Pomurju ni bilo. Prebivalstvo v regiji je zelo raznoliko. Povečuje se potreba po izobrazbi in 

socialni vključenosti ranljivih skupin prebivalstva, ki so opredeljene kot osebe z nizkimi 

dohodki ali osebe, ki se preživljajo s pomočjo sredstev iz socialnih transferjev, Romi, žrtve 

nasilja. Zaradi nizke stopnje geografske in poklicne mobilnosti podeželskega prebivalstva ter 

posledic gospodarske in finančne krize, je velik del prebivalstva regije uvrščen v opredeljene 

ranljive skupine (Program spodbujanja konkurenčnosti pomurske regije v obdobju 2010-

2015).  

Podatki iz leta 2015 kažejo, da je v Pomurju živelo šest odstotkov prebivalcev Slovenije. 

Regija je izstopala po najnižjem naravnem prirastu. Prebivalci pomurske regije so bili v 

povprečju stari 44 let, kar je največ med vsemi statističnimi regijami Slovenije. Tudi število 

študentov je bilo leta 2015 v tej regiji podpovprečno. Tudi delež terciarno izobraženih 

prebivalcev, med 25. in 64. letom je bil najnižji – le 19 odstotkov. Ta regija že več let izstopa 

po najvišji stopnji brezposelnosti. Povprečna mesečna neto plača je v pomurski regiji leta 

2015 znašala 923€ in je bila tretja najnižja v Sloveniji. 8 % gospodinjstev v Pomurju je 

prejemalo materialno ali denarno pomoč dobrodelnih organizacij, kar regijo uvršča na drugo 

mesto v Sloveniji (Pomurska regija, SURS). 

Zgodovinsko gledano je bilo Pomurje ves čas pod vplivom nemško in madžarsko govorečega 

prebivalstva. Ljudje v pogovornem jeziku še vedno uporabljajo veliko besed, ki so vzete iz 

nemškega ali madžarskega jezika. To ima velik vpliv na otrokov besednjak in slovnično 

»Consuetudinis vis magna est.«   

»Navada je železna srajca.« 

(Neznan avtor) 
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strukturo stavkov. V Pomurju poznamo 4 narečja: prekmursko, prleško, slovenjegoriško in 

haloško (Horvat, 2017). 

V prekmurskem delu regije se pojavlja veliko težav zaradi močnega narečja, ki lahko otežuje 

govorno-jezikovni razvoj otroka. Komunikacija v narečju poteka doma in v okolici, medtem 

ko je komunikacija v knjižni slovenščini omejena na šole, cerkve in večino medijev. Zadnje 

raziskave kažejo, da tudi učitelji in profesorji predavajo snov v narečju, čeprav bi v šoli 

pričakovali pedagoški proces v knjižni slovenščini. Tako je knjižni jezik stoodstotno prisoten 

le pri pouku slovenščine. V želji po usvajanju sistema knjižne slovenščine so tako Prekmurci, 

zaradi velikih odstopanj prekmurskega narečja od knjižne slovenščine, primorani vložiti več 

truda kot govorci osrednih narečij. Več truda vlagajo pri branju, poslušanju in tvorjenju 

knjižnih besedil (Horvat, 2017). 

Pomurje je regija, kjer je zgodnja intervencija OPP nujna. Pomoč v vrtcu lahko pomembno 

vpliva na nadaljnji razvoj življenja otrok, družin in širše okolice. Celostna zgodnja 

intervencija lahko prepreči tudi marsikatere težave v šolskem obdobju, zato je pomembna 

zgodnja diagnostika in vključitev v ustrezni program. Največ otrok se vključuje v program za 

predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo.
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4. VKLJUČEVANJE OTROKA S POSEBNIMI POTREBAMI V 

VRTEC 
 

 

 

Pri vključevanju OPP v vrtec gre za dvosmeren in vzajemen proces. Otrok mora imeti 

možnost razvijati svoje spodobnosti v enaki meri kot vsi drugi otroci, ostali otroci pa se ob 

tem učijo sprejemati, razumeti in sodelovati z OPP. Smiselno je, da vse te izkušnje otroci 

pridobivajo že zelo zgodaj, v predšolskem obdobju.  

Tudi vzgojitelji so postavljeni pred nove izzive, srečujejo se z novimi izkušnjami in s 

specifikami otrok. Njihova naloga je, poleg neposrednega dela z otroki, tudi sodelovanje s 

starši. Nemec in Krajnc (2011) namreč navajata, da se tudi starši v oddelku učijo sprejemati in 

odpravljati svoje predsodke.  

Kadar je v skupino vključen otrok s posebnimi potrebami, se normativ otrok v tej skupini 

zmanjša (Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske 

vzgoje, 2005). 

4.1. PROGRAM ZA PREDŠOLSKE OTROKE S PRILAGOJENIM 

IZVAJANJEM IN DODATNO STROKOVNO POMOČJO 

 

»Naša država ima dolgoletno tradicijo izvajanja kvalitetnih programov predšolske vzgoje, v 

katere se lahko prostovoljno vključujejo mlajši otroci. V skladu z vse večjim poudarkom 

integrativnih in inkluzivnih oblik izobraževanja in s tem zagotavljanja večje enakosti, 

dostopnosti ter vključenosti vseh otrok, ne glede na primanjkljaje, se stalno povečuje število 

vključenih otrok v vrtce« (Žgur, 2017, str. 28). 

V Sloveniji je bilo na začetku leta 2015/16 v vrtce  vključenih  78,1 % vseh otrok v starosti od 

1 do 5 let. Število otrok, ki so vključeni v vrtce, se iz leta v leto zvišuje (Aranđelivoć, 2016). 

Po podatkih Zavoda Republike Slovenije za šolstvo v Pomurju v tem šolskem letu deluje 32 

javnih vrtcev, ki se jim priključuje še 47 enot (Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 

območna enota Murska Sobota,  osebna komunikacija, 29. 11. 2018). 

»Bona diagnosis, bona curatio.«  

»Dobra diagnoza, dobro zdravilo.« 

(Neznan avtor) 
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Otroci s posebnimi potrebami se v predšolskem obdobju lahko usmerjajo v program za 

predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo ali v prilagojeni 

program za predšolske otroke. Usmerijo se glede na vrsto in stopnjo primanjkljajev, ovir in 

motenj (ZUOPP-1, 2011). 

E. Žgur (2014) meni, da ustrezen predšolski program poskrbi za optimalen, celostni razvoj 

otroka. Program mora vključevati primerne in strokovno utemeljene specialno pedagoške 

korake, tehnike ter metode za spodbujanje otrokovih preostalih sposobnosti. 

Program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo je stopnja prilagajanja 

otrokom s posebnimi potrebami. Pri izvajanju se uporabljajo navodila iz splošnega 

kurikuluma za vrtce, prav tako se prilagodi izvajanje, nujna pa je zagotovitev DSP.  

Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je bilo v šolskem letu 2015/2016 v 

pomurske vrtce vključenih 45 otrok s posebnimi potrebami. Od tega je bilo 41 otrok 

vključenih v program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo (SURS, osebna komunikacija, 16. 3. 2017).  

B. Ogričevič, J. Gartner in D. Štern (Strle, 2013) menijo, da je v predšolskih oddelkih s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo poudarek na zgodnji obravnavi in 

interdisciplinarnemu pristopu ter prepletanju dela vseh članov tima za dosego cilja. Člani tega 

tima so tudi starši. Opara (2005) meni, da se največji del populacije OPP v predšolskem 

obdobju vključi prav v program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo. Ta program je namenjen tistim otrokom, ki bodo lahko dosegali cilje 

kurikuluma, čeprav na različnih ravneh. V. Klun (Prosnik, 2007) poudarja, da so v izvajanje 

programa za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in DSP vključeni številni strokovni 

delavci v vrtcu: vzgojitelj, SRP, pomočnik vzgojitelja, svetovalna služba in nenazadnje 

celoten kolektiv vrtca. Njihovo delovanje sega na različna področja delovanja. Vsem 

strokovnjakom pa je cilj doseganje optimalnega izobraževalnega in socialnega napredka OPP. 

Strokovnjaki so prepričani, da je uspešna pomoč OPP odvisna od uspešne komunikacije med 

sodelavci, kvalitete njihovega sodelovanja, timskega dela in svetovanja. Tudi A. Vrlič Danko 

(2004) poudarja pomen individualizacije in timskega dela, ki sta osnovna pristopa predšolske 

specialne pedagogike, brez katerih si strokovni tim v predšolskih oddelkih s prilagojenim 

programom in dodatno strokovno pomočjo sploh ne more zamisliti svojega dela. Razvoj 

individualizacije in timski pristop sta skupaj s pripravo individualiziranega programa in 

kvalitetno DSP osnovni pogoj optimalne skrbi za posameznega OPP. 

Najbolj optimalno je izvajanje DSP v dopoldanskem času. DSP se lahko nudi v obliki 

skupinske ali individualne pomoči. Izvajalec otroka usmerja in spodbuja k razvoju različnih 
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spretnosti in veščin. Prav tako redno spremlja otrokov napredek in o tem obvesti starše in 

druge strokovne delavce, ki delajo z otrokom  Če je to primerno in potrebno, se lahko otroku 

pri urah DSP pridružijo tudi drugi otroci.   E. Žgur (2014) poudarja, da mora biti začetek 

sistematičnega specialno pedagoškega pristopa pravočasen, saj tako omogoča otroku lažje  

odpravljanje primanjkljajev.  Sama obravnava je tako učinkovitejša, saj primanjkljaj še ni 

vkomponiran v  zrelo nevrološko strukturo. 
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4.2. USMERJANJE OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI 

 

 

 

 

Po Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih  (2017), imajo OPP pravico do 

usmerjanja v različne VIZ programe. 

Postopek usmerjanja otrok s posebnimi potrebami v programe vzgoje in izobraževanja  ter s 

tem povezano pripravo individualiziranega programa, ureja ZUOPP (2011). Postopek 

usmerjanja je večstopenjski proces.  

1. Zahteva za uvedbo postopka o usmerjanju. 

Starši ali vrtci, šole, zdravstvene, socialne in druge inštitucije lahko podajo pisno zahtevo za 

uvedbo postopka o usmerjanju. Seveda pa morajo pred tem seznaniti starše otroka. 

2. Diagnostični postopek komisije za usmerjanje. 

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

(2013) določa, da komisije za usmerjanje pripravijo strokovno mnenje o usmeritvi OPP v 

program VIZ.  

Komisije za usmerjanje so imenovane glede na vrsto ovir, motenj, primanjkljajev, ki se pri 

otroku pojavljajo.  V komisiji sodelujejo trije člani: SRP, psiholog ter specialist pediater ali 

specialist pedopsihiater. Zakon prav tako določa, da si mora komisija za usmerjanje pred 

končno odločitvijo pridobiti mnenje otrokove vzgojiteljice.  

»Ignorantia legis non excusat.« 

»Nepoznavanje zakona ni opravičilo.« 

(Neznan avtor) 
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3. Strokovno mnenje. 

Komisija pripravi strokovno mnenje na podlagi 4 točk. Najprej se vloži zahtevo za uvedbo 

postopka usmerjanja. Druga točka zajema poročilo vrtca, ki vsebuje tudi pisno mnenje 

otrokovega vzgojitelja oziroma vzgojiteljice. Tretja točka se nanaša na pogovor z vlagateljem 

zahteve za uvedbo postopka oziroma otrokom. Zadnja točka zajema pregled otroka. Tretjo in 

četrto točko se izvaja le po potrebi. 

Strokovno mnenje komisija za usmerjanje oblikuje tudi na podlagi specialno pedagoške, 

socialne, psihološke, medicinske in druge dokumentacije, ki jo pridobi od ustreznih inštitucij. 

Vsi trije člani komisije ocenijo otrokovo funkcioniranje. Končar (2003) poudarja, da je pri 

pripravi strokovnega mnenja nujno potreben interdisciplinarni pristop. J. Pipeková in M. 

Vitková (2015) opozarjata, da morajo biti mnenja različnih strok vzajemno posredovana, saj 

se tako lahko strokovnjaki učijo drug od drugega in imajo od tega korist. V strokovnem 

mnenju se opredeli vrsto in stopnjo primanjkljaja. Na podlagi ugotovljenih prilagoditev in 

potreb otroka se poda tudi predlog o usmeritvi v ustrezni program. 

4. Odločba o usmeritvi. 

ZOUPP (2011) določa, da Zavod Republike Slovenije na podlagi strokovnega mnenja izda 

odločbo o usmeritvi otroka v ustrezen program VIZ. Odločba določa ali je usmeritev potrebna 

ali ne. Inštitucija, kamor se otrok vključi, mora najkasneje v 30. dneh po dokončnosti odločbe 

izdelati individualiziran program za OPP.  
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5. POKLICNI RAZVOJ PEDAGOŠKEGA DELAVCA 
 

 

 

 

S pojavljanjem novih konceptov na področju vzgoje in izobraževanja se spreminja tudi vloga 

pedagoških delavcev. Poklicni razvoj pedagoških delavcev zajema razvoj pojmovanj in 

spreminjanje lastne prakse poučevanja. V ta proces so vključene osebnostna, socialna in 

poklicna dimenzija. M. Valenčič Zuljan (2001) pravi, da skozi ta proces pedagoški delavec 

napreduje v smeri kritičnega, neodvisnega, odgovornega odločanja in ravnanja. Znotraj 

pedagoške psihologije je poznanih več modelov profesionalnega razvoja pedagoških 

delavcev.  

F. Fuller in O. Brown (1975) sta razvoj pedagoškega delavca razdelila na 3 faze. Na začetku 

karierne poti se pedagoški delavec ukvarja sam s seboj. Postavlja si vprašanja, ki so vezana na 

zadostnost znanja, ki ga je pridobil. V drugi fazi že spozna, da ima osebnostne lastnosti, ki jih 

zahteva pedagoško delo. V tej fazi se že premakne na poučevanje in učinkovitost le-tega. V 

tretji fazi že postane dovolj samozavesten glede lastnih sposobnosti poučevanja. Zanima ga, 

kaj je najboljše za učence, npr. najprimernejša interakcija. 

Zelo pomemben je tudi dejavnik, ki ga je opisal T. Gordon (1992) gre za vidik »človeškosti«. 

Reakcije pedagoškega delavca so lahko odvisne od njegovega dneva – subjektivnega 

doživljanja. Pedagoški delavec se lahko težavam izogne tako, da otrokom pove, da njegovo 

počutje ni dobro in jih prosi, da to tudi upoštevajo tekom pouka ali obravnave. 

Berliner (1992, v Valenčič Zuljan, Vogrinc, Krištof in Bizjak, 2006) loči pet faz 

profesionalnega razvoja pedagoških delavcev – od novinca do eksperta. 

o NOVINEC (1–2 leti poklicnega delovanja) 

V tej fazi prevladuje osredotočenost na pridobivanje nekaterih spretnosti poučevanja, vendar 

zunaj širšega konteksta. Uporabljeni so »splošni« recepti, ki so preizkušeni v različnih 

okoliščinah, vendar se izkazuje nizka mera fleksibilnosti. 

»Seris venit usus ab annis.«  

»S starostjo prihaja tudi izkušnja.« 

(Neznan avtor) 
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o ZAČETNIK (2–3 leta poklicnega delovanja) 

Gre za večje odzivanje na podlagi raznolikih okoliščin in kontekstov. V drugi fazi sledi 

spoznanje, da pravila in »recepti« nimajo univerzalne vrednosti. Pojavljajo se težave z 

ločevanjem bistvenega in nebistvenega. Na tej stopnji še ni prisoten poglobljen občutek za 

odgovornost do svojega dela.  

o USPOSOBLJEN PEDAGOŠKI DELAVEC (3–4 leta poklicnega delovanja) 

Kot usposobljene pedagoške delavce pojmujemo tiste, ki zavestno in premišljeno načrtujejo 

svoja ravnanja, ki so najpogosteje usmerjena k točno določenemu cilju. Pretekle izkušnje so 

tiste, na podlagi katerih se oblikuje odločitev kaj zanemariti in čemu posvetiti pozornost. 

Izraža se večja odgovornost za svoja ravnanja. Poklicni spodrsljaji in uspehi so doživeti 

intenzivneje kot pri novincu ali začetniku. Načrtovanju aktivnosti in iskanju cilja je 

namenjeno precej več časa, še vedno je prisotna nefleksibilnost. 

o USPEŠEN PEDAGOŠKI DELAVEC (5 in več let poklicnega delovanja) 

Ravnanja na tej stopnji usmerjata intuicija in znanje. Razmere pri poučevanju so analizirane 

intuitivno, brez zavestnega napora, vendar celostno. To omogoča natančno predvidevanje 

posledic oziroma rezultatov lastnega odločanja in ravnanja. Seveda pa je to uspešno tudi 

zaradi raznolikih preteklih izkušenj. Pri odločanju sta prisotna analitično razčlenjevanje in 

previdnost.  

o EKSPERT 

Poučevanje in ravnanje je tekoče in poteka brez vidnega napora. Analitično razčlenjevanje je 

uporabljeno zgolj v primeru problematičnih, nenavadnih ali nepredvidljivih razmer. Intuicija 

je še vedno vodilo delovanja.  

Stopnje eksperta ne dosežejo vsi pedagoški delavci. Tisti, ki jo, pa ne reagirajo v vseh 

situacijah na enak način. 

Profesionalni razvoj ni omejen le na učenje novih spretnosti in pridobivanje novih znanj. Gre 

tudi za osebnostni razvoj, pri čemer strokovni delavci postajajo bolj fleksibilni, tolerantni, 

empatični in spoštljivi v odnosu z drugimi. 

S profesionalnim razvojem je povezana tudi učinkovitost dela. 
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6. ZGODNJA OBRAVNAVA OTROK S POSEBNIMI 

POTREBAMI 
 

 

 

 

Slovenija je ena redkih držav v Evropi, ki je šele z letom 2017 sistemsko uredila področje 

zgodnje obravnave. OPP do sedaj namreč niso bili obravnavani celostno. V razvojni 

ambulanti jih je pregledalo medicinsko osebje in staršem podalo informacije s tega področja. 

Za pedagoško diagnostiko je moral biti otrok vključen v vrtec. Nov zakon v celostno zgodnjo 

obravnavo vključuje tudi vrtce, kamor so otroci vključeni, zato je smiselno dobiti vpogled v 

zgodnjo obravnavo. Tudi B. Ogričevič, J. Gartner in D. Štern (Strle, 2013) menijo, da je v 

predšolskih oddelkih s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo pomemben 

poudarek na zgodnji obravnavi. 

Opara (Strle, 2013) meni, da je zgodnje otroštvo za razvoj človeka pomembnejše kot 

katerokoli drugo življenjsko obdobje. Nastala škoda je v nadaljnjem življenju težko 

popravljiva. 

Ena od definicij zgodnjo obravnavo predstavi kot kompleksen sistem medicinskih, 

terapevtskih, psiholoških, socialnih in specialno pedagoških postopkov za predšolske OPP, za 

njihove družine in širše okolje, v katerem otrok funkcionira (Evropska agencija za razvoj 

izobraževanja na področju posebnih potreb, 2010). M. Lipec Stopar in E. Žgur (Strle, 2013) 

izpostavita, da je zgodnja obravnava izrazito interdisciplinarna in zahteva konceptualno 

usklajevanje med različnimi pristopi in strokami. Guralick (2000) opredeli zgodnjo obravnavo 

kot sistem podpore družinskim vzorcem interakcije, ki najbolje spodbujajo otrokov razvoj. Po 

Blackmanu (2002) so cilji zgodnje obravnave preprečiti ali do največje mere zmanjšati 

telesne, kognitivne in  čustvene omejitve. M. Whalley (2001) poudarja, kako pomembna je pri 

zgodnji intervenciji naloga staršev. Pove tudi, da brez staršev zgodnja obravnava ni popolna. 

L. Kastelic in M. Lipec Stopar (Strle, 2013) se s tem strinjata in dodajata, da je eno temeljnih 

načel takojšnje zagotavljanje ustrezne pomoči otroku in njegovi družini. Tudi G. Mahoney in 

F. Perales se s tem poenotita in dodata, da je potrebno starše načrtno učiti strategij, ki v 

»Maxima debetur puero reverentia.« 

»Z otrokom je treba ravnati z največjo 

spoštljivostjo.« 

(Juvenal) 

 

https://sl.wikiquote.org/wiki/Juvenal
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domačem okolju spodbujajo celostno rast otroka. Za tem stoji tudi B. Šömen (Strle, 2013), ki 

pove, da so starši otrok s posebnimi potrebami pogosto zmedeni in ne vedo, kako se ustrezno 

odzvati in resnično povezati s svojim otrokom, zato v procesu zgodnje obravnave potrebujejo 

predvsem čas in izkušnje. V. Bužan (Destovnik in Tasič, 2011) pripisuje izredni pomen še 

pravočasni vključitvi otroka v njemu ustrezen program pomoči, prav tako pa nudenju 

zgodnjega svetovanja njegovi družini. E. Žgur (2016) navaja, da je pri zgodnji obravnavi 

velik poudarek namenjen spodbujanju otrokovega učenja s posnemanjem in spodbujanju 

razvoja otrokovih lastnih strategij izražanja ter mišljenja.  

E. Žgur (2017) izpostavlja, da mora biti zgodnja obravnava: 

o nudena takoj, na začetku, že v trenutku, ko se razvojno odstopanje pojavi, postaja 

izrazitejše ter  ko se povezuje tudi z drugimi razvojnimi področji, 

o identificirana že pred vstopom v organizirane oblike VIZ dejavnosti ter nudena vsem 

otrokom, ki jo potrebujejo, ne glede na to, ali so vključeni v organizirane predšolske 

programe, 

o usmerjena v zgodnjo in pravočasno detekcijo primanjkljaja in z njim povezanih 

dolgoročnih posledic, 

o usmerjena v možnosti izvedbe takojšnje ustrezne pomoči, ki temelji na različnih 

oblikah pomoči in različnih izvajalcih, 

o interdisciplinarno usmerjena z zagotavljanjem različnih strokovnih oblik pomoči, 

glede na vrsto, stopnjo in trajnost posebnih potreb, 

o usmerjena na pomoč celotni družini. Tako zgodnja obravnava ne bo usmerjena zgolj 

na posameznika, ampak na vse okolje, ki nujno zajame otrokovo družino. 

Zgodnje odkrivanje in intervencija zajemata pet področij razvoja otroka. Zelo pomembno 

področje je fizični razvoj, ki se nanaša na sposobnost vida, sluha in gibanja. Zgodnja 

intervencija zajema tudi področje jezikovnega razvoja oz. sposobnost govora in komunikacije. 

Tretje področje je socialno-emocionalni razvoj, ki se kaže kot sposobnost za igro, interakcijo 

in vzpostavljanje odnosov z drugimi. Adaptivni razvoj se nanaša na sposobnost skrbi zase, 

hranjenje in oblačenje. Peto pomembno področje je  kognitivni razvoj, ki zajema sposobnost 

mišljenja in učenja. (Globačnik in Vršnik Perše, 2010). 

Posebne potrebe otroka je nujno opaziti že zelo zgodaj, saj so tako možnosti za pomoč družini 

in otroku najbolj optimalne. L. Marjanovič Umek, M. Zupančič, M. Ljubešić, R. A. Montague  

menijo, da začetki zgodnje obravnave, ki se udejanja kot preventiva, segajo v prenatalno 
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obdobje L. Marjanovič Umek in M. Zupančič (2009) poudarjata, da je v tem obdobju 

potrebno posebno skrb nameniti razvoju možganov. Večina avtorjev pa meni, da se zgodnja 

obravnava začne z rojstvom in traja do vstopa v šolo. E. Novljan deli vključitev otroka v 

zgodnjo obravnavo na dva dela. Prvi del traja od rojstva do treh let, drugi od štirih let do 

vstopa otroka v šolo. Prvo je obdobje dojenčka ali malčka. V tem obdobju prevladuje 

zdravstvena nega OPP. Drugo obdobje je zgodnje otroštvo. V tem obdobju postane smiselno 

vključevanje specialno pedagoške obravnave za otroke s posebnimi potrebami (Novljan, 

2004; Marjanovič Umek, 2009, v Globačnik 2012). 

U. Lah (2009) navaja številne specialno pedagoške naloge pri zgodnji obravnavi. Zelo 

pomembno je informirati starše o značilnostih motnje, ki so odgovorne za primanjkljaje, in o 

postopkih usmerjanja v primeren program. Tako se otroku nudi ustrezna pomoč na področju 

VIZ. SRP mora staršem svetovati o  prilagoditvah in pripomočkih, ki so glede na stopnjo 

motnje ali ovire priporočljive in spodbujajo otrokov celostni razvoj. Prav tako je ena od 

pomembnih specialno pedagoških nalog tudi nepristransko seznanjanje staršev z razvojnim 

napredkom otroka in realnim stanjem ter možnostmi za usmeritev v program, ki je za otroka 

najbolj ustrezen. 

Temeljna ideja zgodnje obravnave je oblikovanje ustreznih služb pomoči, ki so usposobljene 

za pomoč družinam ob vstopu otroka v šolo ali vrtec. Potrebno je ponuditi podporo družini, ki 

lahko otroku od prvih dni življenja krepi spodbude za učenje (Globačnik, 2012). 

B. Globačnik (2012) pravi, da imajo v predšolskem obdobju soudeleženci pri zgodnji 

obravnavi največji vpliv na čustveni, intelektualni in socialni razvoj posameznika. Veščine, ki 

jih otrok pridobi v zgodnjem otroštvu, predstavljajo temelj za kasnejšo šolsko delo. Pri 

zgodnji obravnavi gre za vključevanje različnih strokovnjakov, kar omogoča vključenje 

različnih mnenj in različnih strategij dela z otrokom. M. Lipec in E. Žgur (Strle, 2013) se 

strinjata, da je zgodnja obravnava izrazito interdisciplinarna in zahteva konceptualno 

usklajevanje med različnimi pristopi in strokami. Ob tem pa se postavlja vprašanje ustreznosti 

kompetenc različnih strokovnjakov in zagotavljanje teh kompetenc v programih izobraževanja 

strokovnjakov, ki se v procese zgodnje obravnave vključujejo. 

Do sedaj je v Sloveniji zgodnjo obravnavo urejal zgolj Zakon o zdravstvenem varstvu in 

zdravstvenem zavarovanju (1992), v katerem pa ni bilo natančno določeno, kaj zgodnja 

obravnava zajema, kako je organizirana in komu je dostopna. 
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B. D. Jurišić (2009) prav tako opozarja, da v Sloveniji ni utečenega sistema izobraževanja za 

strokovnjake, ki se ukvarjajo z zgodnjo obravnavo.  

Zaradi šibke lokalne pomoči pri zgodnji obravnavi otrok v Pomurju se je v tem času ustanovil 

Strokovni center Pomurja v Murski Soboti. Eno ključnih vodil pri delovanju le-tega je 

obveščanje in pomoč staršem pri zgodnji obravnavi otrok, hkrati pa tudi spodbujanje 

sodelovanja vseh vključenih strokovnjakov.  

Lansko leto je bil sprejet Zakon o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi 

potrebami (2017), katerega uporaba se bo začela s 1. 1. 2019. To je velik napredek za 

dobrobit otrok, saj bomo tako celostni ureditvi lahko postavili temelje. Tako bodo vsi otroci 

ne glede na vključenost v vrtec imeli enako pravico do zgodnje obravnave. Prav tako pa je 

vidno, da so starši in strokovni delavci po zgledu tujih držav vedno bolj osveščeni o 

problematiki zgodnje obravnave in predšolskega izobraževanja. 

Osnovni cilj zakona je zagotoviti celostno zgodnjo obravnavo OPP v vstopnih točkah zgodnje 

obravnave, to je v centrih za zgodnjo obravnavo. V ta namen zakon predvideva povečanje 

števila zdravstvenega osebja in razširitev osebja s strokovnjaki, ki niso del zdravstva, na 

primer s SRP in po potrebi z drugimi strokovnjaki. Razširjene razvoje ambulante ali druge 

organizacije bodo postale centri za zgodnjo obravnavo, v katerih bo otroka skupaj s 

strokovnjaki s področja zdravstva obravnaval tudi strokovnjak s področja vzgoje in 

izobraževanja in socialni delavec. Odvisno od potreb otroka in zmožnosti celotne družine bo 

tim izdelal individualni načrt pomoči celotni družini, ne samo otroku. Posamezne obravnave 

se bodo izvajale v centru za zgodnjo obravnavo, druge pa izven njega, v drugih institucijah, 

zlasti v vrtcih, v katerih se bodo oblikovale skupine za zgodnjo obravnavo, in v drugih 

zavodih oziroma institucijah, ki že sedaj izvajajo storitve zgodnje obravnave. Za usklajeno 

izvajanje načrta pomoči družini bo skrbel koordinator, ki bo povezoval center za zgodnjo 

obravnavo, vrtec, center za socialno delo in druge institucije, ki bodo obravnavale otroka 

oziroma družino. Koordinator bo tudi družino obveščal o različnih oblikah pomoči, ki so ji na 

razpolago, zlasti na področju socialnega varstva. 

»Odraz humanosti ter socializacijske zrelosti vsake družbe lahko gledamo tudi skozi spekter 

zagotavljanja ustrezne zgodnje obravnave vsem, ki to v najbolj občutljivem obdobju razvoja 

ter vstopa v življenje, potrebujejo« (Žgur, 2017, str. 39). 
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7. TIMSKO DELO 
 

 

 

Definicija, ki jo poda Slovar slovenskega knjižnega jezika (1994), se glasi: »Tim je skupina 

ljudi, ki opravlja skupno delo, delovna skupina.« A. Polak, (2009) pa poudarja, da vsaka 

skupina ljudi ni nujno tim. 

Avtorica A. Polak (2009) smatra kot timsko delo v VIZ tisto dogajanje, kjer se dva ali več 

pedagoških delavcev z VIZ nameni hkrati usmerijo na iste učence v okviru pedagoških 

dejavnosti znotraj ali zunaj učilnice.  

Pri timskem delu je potrebno poudariti usklajenost individualnih in timskih ciljev tima. Tako 

naj bi pomembne značilnosti učinkovitega tima naprej opredelili člani individualno, šele nato 

pa v skupni diskusiji. Reynolds (1994, po A. Polak, 2009) navaja številne značilnosti 

učinkovitega tima. Člani tima morajo imeti dobre komunikacijske spretnosti. Tim mora biti 

ciljno naravnan, cilji pa so postavljeni jasno. Člani morajo biti iniciativni, čutiti pa morajo 

pripadnost timu. Nastale težave je potrebno odpravljati sproti. Člani tima morajo obvladati 

svoja čustva, do vodje in vodenja tima pa morajo biti spoštljivi. 

E. Žgur (2013) pravi, da se pedagoški delavci, kot tudi samo vodstvo šol, vse bolj zavedajo 

pomena sodelovalnega, timskega dela pri poučevanju otrok. Potrebno je, da je vloga timskega 

dela v VIZ procesu znana in prepoznana.  

»Diversi diversa putant.«  

»Različni ljudje različno mislijo.« 

(Neznan avtor) 
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7.1. TIMSKO DELO SPECIALNEGA IN REHABILITACIJSKEGA 

PEDAGOGA IN VZGOJITELJA 

 

 

 

Friend in Cook (1996, po Schmidt, 2001) navajata, da timsko delo postaja najpomembnejši in 

najpogostejši način nudenja pomoči in podpore OPP in družinskim članom. 

Ključno vlogo pri VIZ predšolskih otrok ima vzgojitelj. Ta poskrbi za ustrezno poučevanje ter 

uporablja ustrezne didaktične pripomočke in prilagoditve. Pri tem mu svetuje in ga usmerja 

SRP. Tudi M. Kavkler (2008) meni, da so za uspešnost inkluzivnega izobraževanja 

pomembne individualne razlike posameznika, zato je nujno potrebno vzgojitelju zagotoviti 

pomoč in podporo SRP ter drugih strokovnjakov. 

SRP se pri delu v vrtcu povezuje z različnimi strokovnjaki. Cilj povezovanja je timsko delo v 

vseh fazah pri vsakem posameznem otroku. Neposredno in najtesneje je timsko delo opazno 

pri sodelovanju med SRP ter vzgojiteljem. M. Schmidt (2001) izpostavi, da so SRP 

strokovnjaki, ki pomagajo vzgojiteljem pri oblikovanju ustreznih učnih strategij, pri pripravi 

didaktičnih pripomočkov in materialov, vzgojitelji pa pri tem sodelujejo s svojimi sugestijami. 

»Nam et ipsa scientia potestas est.« 

»Tudi samo znanje je moč.« 

(Neznani avtor) 
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Kot izredno pomemben dejavnik učinkovitega sodelovanja med SRP in vzgojiteljem M. Lipec 

Stopar (1999) prikaže njun prvi stik. Avtorica opozarja, da se mora SRP vedno predstaviti v 

vlogi strokovnjaka, ki z vzgojiteljem timsko išče možnosti, rešitve in najrazličnejše strategije 

dela. SRP kot strokovnjak za specialno pedagoško obravnavo vzgojitelju pojasni, da pri delu z 

OPP enostavne rešitve in odgovori ne obstajajo. Skupaj z vzgojiteljem preizkuša in izboljšuje 

različne rešitve. 

SRP lahko z vzgojiteljem sodeluje na različne načine. M. Kavkler (2008) poudarja, da lahko 

SRP v MSPS pomaga v igralnici ali zunaj igralnice, lahko pa mu svetuje le strategije za delo z 

otrokom. V raziskavi avtorice G. Kverh (2003), o sodelovanju učitelja s SRP v MSPS, je bilo 

ugotovljeno, da večina SRP v MSPS z OPP dela izključno individualno, izven oddelka. 

M. Lipec Stopar (1999) trdi, da je zelo pomembno, da se SRP ne postavi v vlogo nekoga, ki je 

edini pristojen za reševanje težav OPP. Mora se predstaviti kot strokovnjak, ki skupaj v timu 

išče rešitve in strategije za uspešno delo z OPP. Vzgojitelji velikokrat pričakujejo tudi 

čudežno zdravilo, ki bo v kratkem časovnem obdobju obrodilo sadove. SRP mora biti 

pripravljen na pojasnjevanja, da enostavnih rešitev ni, vzgojiteljem pa mora pomagati na poti 

iskanja in preizkušanja različnih strategij dela z otrokom. 

Pri izbiri metod in oblik dela je vedno potrebno upoštevati posebne potrebe posameznika in v 

skladu s temi tudi izbrati ustrezno poučevanje. 
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7.1.1. OBLIKE SODELOVANJA SPECIALNEGA IN 

REHABILITACIJSKEGA PEDAGOGA TER VZGOJITELJA 

 

M. Kavkler (2008) opozarja, da delo SRP ne zajema zgolj neposredne pomoči OPP v oddelku 

ali zunaj njega.  SRP lahko le svetuje oz. posreduje vzgojitelju strategije dela z otrokom. 

Za dobro in učinkovito sodelovanje med SRP ter vzgojiteljem je potrebno dobro definirati 

njune vloge. M. Kavkler (2008) izpostavi šest učinkovitih oblik sodelovanja. SRP svetuje 

vzgojitelju glede oblik in načinov poučevanja. SRP imajo specialna znanja, poznajo pa tudi 

strategije za delo z OPP ter tako vzgojitelju pomagajo pri reševanju težav. Druga oblika 

učinkovitega sodelovanja je skupno delo šolskega in interdisciplinarnega tima strokovnih 

delavcev, ki se redno srečujejo. SRP in vzgojitelj lahko sodelujeta tudi tako, da sodelovalno 

poučujeta. Slednje jima omogoča partnerstvo v procesu poučevanja, zato da dosežeta 

kakovostnejše poučevanje otrok z različnimi potrebami. S takim načinom poučevanja so na 

boljšem tako OPP kot tudi njihovi vrstniki. SRP lahko nudi tudi pomoč v vzgojitelju v 

oddelku. Ta se izvaja, kadar ni izrazite potrebe po intenzivni strokovni pomoči vzgojitelju ali 

otroku, temveč je dovolj že občasna pomoč v skupini. Pomembno je tudi neformalno 

reševanje problemov. Zadnja oblika učinkovite pomoči je individualna obravnava zunaj 

razreda, ki bi se naj v inkluzivni šoli redkeje izvajala. O individualni obravnavi se odloči tim, 

ki pripravlja individualiziran program. M. Bartoňová (2015)  poudarja, da se strokovnjaki o  

oblikah sodelovanja odločajo na podlagi individualnih potreb OPP.  
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7.2. PARTNERSKO SODELOVANJE S STARŠI PREDŠOLSKEGA 

OTROKA 

 

 

 

Vsi starši z OPP imajo kljub različnosti eno skupno točko – potrebujejo pomoč, da se lažje 

spoprimejo z novo situacijo in problemi. Starši so otrokovi primarni skrbniki, vzgojitelji in 

zagovorniki. So tisti, ki svojega otroka najbolje poznajo in z njim preživijo največ časa in so 

konstanta v njegovem življenju. Strokovnjaki pa so tisti, ki v otrokovo življenje vstopajo le 

periodično ali občasno. Njihova naloga je, da delujejo na področju zgodnje obravnave OPP, 

da v procesu pomoči obravnavanemu otroku in staršem nudijo podporo in usmerjanje pri 

pridobivanju ustreznih kompetenc za zagotavljanje otrokovega optimalnega razvoja.  

Avtorji M. Bartoňová, M. Vitková in M. Vrubel (2015) menijo, da je vključevanje staršev v 

timsko delo ena od najpomembnejših nalog specialno pedagoškega dela. Partnersko 

sodelovanje med strokovnimi delavci in starši je po avtorici A. Jereb (2011) opredeljeno kot 

skupno VIZ prizadevanje otrokovih staršev in strokovnega delavca, ki z otrokom dela. Starši 

in strokovni delavci so med seboj enakovredni partnerji nudenja podpore otroku. Starši s 

svojim celostnim poznavanjem otroka ter strokovni delavci, ki s svojim strokovnim znanjem 

tvorijo komplementarni odnos pomoči. E. Novljan (2004) meni, da partnersko sodelovanje 

obstaja takrat, ko se tako starši kot strokovni delavci trudijo doseči optimalen razvoj otroka v 

skladu z njegovimi psihofizičnimi zmožnostmi. B. Globačnik (2012) pravi, da je za uspešno 

zgodnjo obravnavo potrebno sodelovanje in upoštevanje dogovorov obeh strani. P. Goldberg 

(2002) trdi, da morajo biti starši vključeni v sodelovanje - vključiti jih mora strokovnjak. To 

mora strokovnjak storiti tako, da se bodo starši počutili kot enakovredni partnerji, ki lahko 

izrazijo svoja mnenja in predloge. J. Kalin (2009) dodaja, da morajo biti strokovnjaki 

občutljivi na potrebe staršev in otrok. B. D. Jurišić (2009) izpostavi, da je učinek zgodnje 

obravnave večji, če svojih pričakovanj in prizadevanj ne usmerimo zgolj na otroka in njegove 

spretnost, temveč tudi na njegovo družino. Kakovost odnosa med starši in otrokom v 

zgodnjem otroštvu namreč pomembno vpliva na otrokov razvoj. E. Žgur (2013) dodaja, da je 

pomoč učinkovita, če ni usmerjena zgolj na otroka kot posameznika v VIZ procesu, temveč 

mora vključevati sodelovanje vzgojiteljev, učiteljev, SRP, vodstvo šol, predvsem pa starše 

otroka.  

»Non scholae, sed vitae discimus.«  

»Ne učimo se iz šole, pač pa iz življenja.« 

(Neznani avtor) 
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V največji meri je uspešno partnersko sodelovanje odvisno od strokovnjaka, ki z otrokom 

dela. Strokovnjakova primarna naloga je namreč upoštevanje pravic staršev in svetovanje, 

hkrati pa mora strokovnjak biti odprt in vzpostaviti sprejemajoč in spoštljiv odnos s starši. 

Starši morajo biti pojmovani kot enakovredni partnerji, s katerimi se skupaj načrtuje in izvaja 

pomoč otroku (Magajna in sod., 2008). S tem se strinjata tudi avtorici E. Jensen in H. Jensen 

(2011), ki dodajata da je odnos med strokovnjaki in starši odnos med strokovnjaki in laiki. 

Strokovnjak nastopa kot profesionalec, starši pa zmeraj nastopajo kot starši. Tako, po mnenju 

avtoric, strokovnjak v tem odnosu nosi večjo odgovornost za kakovost odnosov, saj mora v 

dialog prenesti potrebne vrednote. Na podlagi tega prepričanja sta avtorici oblikovali posebne 

elemente za oblikovanje dialoga strokovnjakov s starši. Strokovnjak mora biti pozoren na 

počutje staršev. Na srečanjih staršev in strokovnjakov mora paziti, da vsi pridejo do besede. 

Staršem mora dati občutek, da so pomembni in jih tako z zanimanjem posluša. Zelo 

pomemben je odnos, ki ga strokovnjak vzpostavi s starši. Odnos mora biti dober.  

A. Konda (Križnar, 2017) meni, da se na odnose ni moč pripraviti, v smislu, da bi morali biti 

idealni. Odnose je težko graditi, če strokovnjaki izhajajo iz občutka, da bi starše učili. 

Najbolje je, da se pri graditvi odnosov v odspredje postavlja občutke in sočutje. Avtorica trdi, 

da so prejšnje generacije strokovnjakov to spregledale, še posebej v odnosu do otrok in 

odnosu strokovnjak – starš. Po njenem mnenju človek nikoli ne prerase potrebe po tem, da bi 

bil sprejet, spoštovan, slišan ter varen. 

Sodelovanje med strokovnjaki in starši je opredeljeno tudi v ZUOPP-1 (2011). Tudi 

strokovnjaki se strinjajo, da je sodelovanje, predvsem partnersko, nujno potrebno za celostni 

razvoj in napredek otroka. M. Končar in I. Žolgar (2010) poudarjata, da je vključitev staršev 

OPP kot enakovrednih članov tima nadvse pomembna. Vloga staršev je izrednega pomena, 

saj so lahko s svojimi informacijami v veliko pomoč strokovnjakom. 

Timsko sodelovanje na področju priprave individualiziranega programa sta v Sloveniji 

raziskovali M. Končar in I. Žolgar (2010). Avtorici menita, da morajo strokovnjaki in starši 

individualiziran program pripraviti skupaj. Temu pa v praksi velikokrat ni tako. Velikokrat se 

namreč zgodi, da vsak strokovnjak izvaja in pripravi svoj individualiziran program. 

Strokovnjaki pripravijo svoje individualizirane programe, jih združijo, izvajajo pa le tistega, 

ki so ga sami zapisali. V praksi se dogaja tudi, da SRP pripravi individualiziran program, 

učiteljem pa posreduje le prilagoditve in strategije poučevanja. Nemalokdaj individualiziran 

program izvajajo učitelji, saj ustanova nima ustreznega izvajalca DSP. V nekaterih VIZ 
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ustanovah individualiziranega programa skozi leta ne spreminjajo. Nekateri strokovni delavci 

v celoten proces ne vključujejo staršev – ti dokument le podpišejo. Ponekod je odgovornost za 

individualiziran program in napredek OPP usmerjena zgolj na eno osebo, le malokdaj je 

odgovornost skupna vsem članom tima. 

Iz raziskave, narejene v Sloveniji, je razvidno, da je timsko sodelovanje v večini primerov 

zgolj formalnost, v praksi pa se izvaja redkeje. Poleg vseh obveznosti, ki jih imajo tako 

strokovnjaki, kot tudi starši, ni presenetljivo, da za timsko delo ostaja manj časa. 

V praksi medsebojno sodelovanje med strokovnjaki in starši največkar poteka v obliki 

formalnih srečanj, kot so timski sesanki ob predstavitvi individualiziranega programa. 

Premalo je praktičnih izkušenj, kjer bi starši bili enakovredni partnerji strokovnjakom. Vzroki 

za to bi lahko bili tudi delovni čas staršev, MSPS in s tem pomanjkanje časa, pomanjkanje 

motivacije s strani staršev ali strokovnjakov. McEwan (2005) opozarja, da se morajo 

strokovnjaki pri komunikaciji s starši izogniti temu, da govorijo preveč in prehitro, prekinjajo 

ali ne poslušajo, se na jezo odzovejo z lastno jezo in se ne opravičijo. Problematično je tudi 

izražanje s tujkami in strokovnimi izrazi, ki jih starši ne razumejo in se ravno zaradi 

nerazumevanja počutijo manj vredne. Poudarja, da se morajo strokovnjaki zavedati lastnih 

čutenj. Pomembna je samokontrola čustev v dotičnih situacijah, sicer se odnosi začnejo krhati. 

Ko se starši OPP premaknejo od zožene perspektive do treznega razumevanja in do kritičnega 

optimizma, so bolj odprti za sodelovanje s strokovnjaki. Naloga storkovnih delavcev je 

vodenje staršev do tega premika (Bartoňová, Vitková, Vrubel, 2015). 

8. STALIŠČA 
 

 

 

Stališča so socialno pridobljene strukture, za katere človek nima bioloških predispozicij. 

Oblikuje in spreminja jih občasno, tekom dolgoletnega nabora socialnega znanja, zgledov, 

norm iz okolja in zlasti čustveno obarvanih izkušenj (Marentič Požarnik, 2003; Ule, 2009). 

Musek (2001) poudarja, da so stališča nagnjenja posameznikov, da pozitivno ali negativno 

odgovarjajo na socialno dogajanje, ljudi ali razmere. Ljudje jih najbolj oblikujemo v odnosih 

do ljudi, dogodkov in pojavov, ki se nam zdijo pomembni. 

»Quot capita, tot sententiae.« 

»Kolikor ljudi, toliko mnenj.« 

(Neznani avtor) 
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Stališča so sestavljena iz treh komponent, ki se med seboj tesno povezujejo. 

1. Kognitivno komponento predstavljajo znanja, vednosti, izkušnje, informacije in 

argumenti, ki so povezani s situacijo ali objektom, o katerem oblikujemo stališča. 

2. Emocionalna ali vrednostna komponenta so pozitivna in negativna čustva, ki jih 

oblikujemo v odnosu do objekta stališča. Kognitivna in emocionalna komponenta sta 

med seboj običajno usklajeni. 

3. Dinamična, aktivnostna oz. vedenjska komponenta pa predstavlja pripravljenost 

posameznika, da deluje v skladu s svojimi stališči, ki se ne uresničijo vedno. 

Komponetne niso pri vseh stališčih enako pomembne. V splošnem velja, da veliko stališč 

temelji zlasti na čustvih in vrednotah, manj pa na razumu in dejstvih (Kompare, Stražišar, 

2001). 

Uresničevanje inkluzije je neposredno odvisno od tega, kakšna stališča imajo vrtci, ravnatelji, 

vzgojitelji in drugi do OPP. Pomembno je, da se na ravni VIZ ustanove posveti razvoju 

pozitivnih stališč so otrok in do inkluzije. M. Resman (2003) meni, da inkluzivna vzgoja in 

izobraževanje terjata spremembo družbene klime, ki je ne more zagotoviti noben zakon, saj je 

to strokovni problem, ki ga je potrebno obravnavati na ravni vrtca in oddelka.  

8.1. KORELACIJA VEDENJA IN STALIŠČ 

 

A. W. Wicker (1969 po Rus, 2011) kot dejavnike, ki naj bi imeli pomembno korelacijo med 

stališči in vedenjem, izpostavi: 

o osebnostne dejavnike: druga stališča, tekmovalni motivi, verbalne, socialne in 

intelektualne sposobnosti ter aktivnosti posameznika, 

o situacijske dejavnike: prisotnost drugih ljudi, normativni vidiki lastnega vedenja, 

možnost alternativnega vedenja, lastnosti stališčnega objekta, nepredvidljivi dogodki 

in pričakovane ali dejanske posledice dejanj, povezanih s stališčnim objektom.  

Stališč pa ne moremo vedno povezati z ravnanjem, saj so lahko le-ta prešibka, protislovna ali 

jih nadvlada konformizem ter strah pred podcenjevanjem (Marentič Požarnik, 2003).
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8.2. OBLIKOVANJE IN SPREMINJANJE STALIŠČ 

 

 

 

 

Spreminjanje stališč je odvisno od karakteristik samih stališč, predvsem pa od njihove 

ekstremnosti, kompleksnosti in usklajenosti. M. Ule (2009) pravi, da se lahko stališča 

spreminjajo glede na intenziteto (od bolj do manj skrajnih ali obratno) ter glede na smeri, 

kar pomeni od pozitivnih v negativna ali obratno.  

»Tempora belli nulius est respectus.« 

»Časi se spreminjajo in mi se spreminjamo z 

njimi.« 

(Neznani avtor) 
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Na oblikovanje in spreminjanje stališč najpomembneje vplivajo trije dejavniki. Prvi dejavnik 

se nanaša na skupinsko pripadnost, kjer je pomemben predvsem vpliv primarnih in 

referenčnih skupin. Referenčne skupine so družina, prijatelji in osebe, s katerimi se 

posameznik identificira. Drugi dejavnik predstavljajo informacije in znanje. Te posameznik 

pridobiva v izobraževalnih institucijah ter skozi medije. Zadnji dejavnik so osebnostne 

značilnosti, npr. izkušnje, samopodoba, potrebe in želje posameznika (Ule, 1994, 2009). 

Razvoj pozitivnih stališč do OPP je pogojen z različnimi dejavniki: življenjske izkušnje z 

ljudmi, dogodki, pogostost stikov z OPP, osebnostne lastnosti in drugo (Čagran, Schmidt, 

2002).  

SRP lahko že med svojim izobraževanjem ali tudi kasneje, ko je že zaposlen, oblikuje 

določena stališča do različnih oblik dela. Njegova stališča vplivajo na neposredno delo z 

otrokom in tudi na timsko delo, saj ga pri delu spodbujajo ali ovirajo. 

  



33 
 

III. EMPIRIČNI DEL 
 

 

 

9. OPREDELITEV PROBLEMA 
Kakovostno  predšolsko izobraževanje se pojmuje kot eden od preventivnih ukrepov proti 

kasnejšim otrokovim šolskim težavam in neuspehom. Posledica tega je, da vrtec postaja 

vedno pomembnejši pri vprašanjih edukacije (Buckrop, Roberts, LoCasale-Crouch, 2016). 

Predšolsko obdobje je obdobje, kjer otrok spoznava samega sebe, hkrati pa prihaja v 

interakcijo tako z vrstniki kot tudi z odraslimi. Uspehi in pozitivne izkušnje so tako 

pomembni za celosten razvoj otroka. Nekatere težave, ki se lahko pojavljajo v razvoju otroka, 

je mogoče z intenzivno in pravočasno obravnavo odpraviti ali jih vsaj zmanjšati. Vedenje o 

tem se v javnosti veča, zato so vedno večje zahteve po ustreznih strokovnjakih v vrtcu, kamor 

spadajo tudi SRP. 

Z ZUOPP-1 (2011) se je v VIZ ustanovah potreba po SRP povečala. Ker je pomurska regija 

oddaljena od večjih središč in centrov pomoči, predvidevamo, da je tudi število SRP manjše.  

Tudi na Okrogli mizi o zgodnji obravnavi  OPP v Mariboru so strokovnjaki povedali, da je 

Pomurje regija, kjer je občutno pomanjkanje SRP in logopedov (Okrogla miza o zgodnji 

obravnavi otrok s posebnimi potrebami, osebna komunikacija, 12.9.2017). 

Mobilna specialno pedagoška obravnava in specialno pedagoška obravnava, na eni sami 

ustanovi, se razlikujeta. Tisti, ki so zaposleni na eni ustanovi imajo več časa za otroka, bolje 

poznajo otroke v vrtcu, prav tako pa imajo več možnosti za sodelovanje s strokovnjaki in s 

starši otrok. S klici na pomurske vrtce smo ugotovili, da nihče od SRP ni redno zaposlen v 

vrtcu. Vsi tam opravljajo le MSPS (Pomurski vrtci, osebna komunikacija, 29.3.2017). 

V magistrskem delu smo se osredotočili na problem časovne organizacije in razpršenosti dela 

SRP, ki izvajajo MSPS v Pomurju. 

Menimo, da imajo, zaradi MSPS v več VIZ ustanovah hkrati, SRP oteženo časovno 

organizacijo ter posledično tudi vsakodnevno sodelovanje s starši in z drugimi strokovnimi 

delavci. To lahko zmanjšuje kvaliteto timskega dela in s tem prenos vsakodnevnih informacij 

o vedenju, počutju in napredku otroka. 

»Teoria sine praxis, sicut rota sine 

axis.« 

»Teorija brez prakse je kot voz brez 

kolesa.« 

(Neznani avtor) 
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Predvidevamo, da je ZUOPP-1 (2011) omogočil večjo zaposljivost SRP. Z raziskavo smo 

želeli preveriti, ali obstajajo razlike pri stališčih in ravnanjih, vezanih na delovne izkušnje 

SRP, ki delujejo v Pomurju. Gre torej za primerjavo glede na starost. Stališča in ravnanja SRP 

so usmerjena na časovno organizacijo, timsko delo ter na neposredno delo z otrokom. 

Doprinos magistrskega dela je pregled stanja v pomurski regiji in uvid v delo SRP na 

področju zgodnje obravnave v predšolskem obdobju. V največji meri pa je magistrsko delo 

prispevalo k identifikaciji pozitivnih in negativnih dejavnikov, vezanih na časovno 

organizacijo specialno pedagoškega dela v vrtcu. V skladu s teoretičnimi izhodišči in 

odgovori anketirank so bili oblikovane tudi smernice za izboljšanje kvalitete dela SRP v 

MSPS. 

10. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 

Opredelili smo naslednja raziskovalna vprašanja: 

1. Ali obstajajo statistično pomembne razlike v stališčih do sodelovanja s starši med 

obema starostnima skupinama? 

2. Ali obstajajo statistično pomembne razlike v stališčih do sodelovanja s strokovnjaki 

med obema starostnima skupinama? 

3. Ali obstajajo statistično pomembne razlike v stališčih do neposrednega dela z otrokom 

med obema starostnima skupinama? 

4. Ali imajo SRP z več leti delovnih izkušenj boljšo časovno organizacijo kot tisti na 

začetku svoje karierne poti? 

5. Kaj SRP pri svojem delu najbolj pogrešajo? 

Rezultate smo pridobili s Spearmanovim koeficientom korelacije, ki je bil glede na majhen 

vzorec in na porazdelitev številskih spremenljivk najbolj optimalen. Tako anketirank nismo 

razdelili v dve starostni skupini, kot je bilo to sprva načrtovano. Zato smo morali spremeniti 

tudi raziskovalna vprašanja: 

1. Ali se z višanjem starosti SRP pojavljajo statistično pomembne razlike v stališčih SRP 

do sodelovanja s starši? 
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2. Ali se s višanjem starosti SRP pojavljajo statistično pomembne razlike v stališčih SRP 

do sodelovanja s strokovnjaki? 

3. Ali se s višanjem starosti SRP pojavljajo statistično pomembne razlike v stališčih SRP 

do neposrednega dela z otrokom? 

4. Ali imajo SRP z več leti delovnih izkušenj boljšo časovno organizacijo kot tisti na 

začetku svoje karierne poti? 

5. Ali so pri delu SRP v Pomurju prisotne težave s časovno organizacijo? 

6. Kaj SRP pri svojem delu najbolj pogrešajo? 

11. METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 
S pomočjo odgovorov v anketnih vprašalnikih, ki so jih izpolnili SRP, ki delajo v vrtcih v 

Pomurju, smo pridobili vrsto kvantitativnih podatkov, ki so se nanašali na neposredno delo, 

mobilno specialno pedagoško obravnavo, sodelovanje s starši in drugimi strokovnjaki ter s 

tem povezano časovno organizacijo. V ta namen smo uporabili deskriptivno in kavzalno-

neeksperimentalno metodo.  

11.1. VZOREC 

Anketni vprašalnik je izpolnilo 21 oseb, vse ženskega spola. Od 21 anketirank jih je po 

poklicu devet (42,9 %) SRP, pet (23,8 %) je defektologinj. Dve anketiranki (9,5 %)  sta po 

poklicu inkluzivni pedagoginji, prav tako dve absolventki specialne in rehabilitacijske 

pedagogike. Ena anketiranka (4,8 %) je vzgojiteljica, ena socialna pedagoginja ter ena 

profesorica pedagogike in sociologije. Tri anketiranke (14,3 %) so zaposlene samo v vrtcu, 

kjer delajo, preostalih 18 (85,7 %) prihaja iz druge VIZ ustanove in opravlja mobilno službo v 

več vrtcih, v vzorcu pa ni anketiranke, ki je zaposlena v vrtcu, vendar izvaja mobilno službo v 

več enotah (graf 1). 
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Graf 1: Poklic in zaposlitev 

Le tri anketiranke – vzgojiteljica, socialna pedagoginja ter pedagoginja in sociologinja - so 

zaposlene v ustanovi, kjer delajo. Vse specialne in rehabilitacijske pedagoginje, inkluzivne 

pedagoginje, defektologinje ter absolventke specialne in rehabilitacijske pedagogike 

opravljajo MSPS. 
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Tabela 1: Delovno mesto glede na poklic 

Povprečna starost anketirank je bila 34,38 let (SD = 9,73), najmlajša je imela 24 let, 

najstarejša pa 56 let (tabela 1). Porazdelitev anketirank glede na starost je razvidna iz 

histograma na grafu 2. 

 
Graf 2: Starost (histogram) 

Anketiranke imajo v povprečju 10,36 let delovnih izkušenj (SD = 10,03), polovica jih ima 7 

let delovnih izkušenj ali manj. Najmanj delovnih izkušenj imata dve anketiranki, z enim letom 

delovnih izkušenj, največ pa anketiranka, ki ima že 36 let delovnih izkušenj (tabela 1). 

poklic * zaposlitev  

 

 Zaposlitev Skupaj 

samo vrtec, 

kjer delam 

druga vzgojno 

izobraževalna 

ustanova 

pokli

c 

specialni in rehabilitacijski 

pedagog 

0 9 9 

inkluzivni pedagog 0 2 2 

Defektolog 0 5 5 

Vzgojitelj 1 0 1 

socialni pedagog 1 0 1 

pedagog in sociolog 1 0 1 

absolvent specialne in 

rehabilitacijske pedagogike 

0 2 2 

Skupaj 3 18 21 
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Porazdelitev anketirank glede na skupno število let delovnih izkušenj je razvidna iz 

histograma na grafu 3. 

Po Brenerju (1992) bi lahko anketiranke razdelili v dve skupini. 7 anketirank po delovnih 

izkušnjah spada v kategorijo novinec, začetnik ali usposobljen učitelj. 14 anketirank spada v 

skupino uspešni pedagoški delavec, med katerimi se najdejo tudi eksperti.   

 
 

Graf 3: Delovne izkušnje (histogram) 

Anketiranke imajo neposredno v vrtcu v povprečju 5,52 let delovnih izkušenj (SD = 5,28), 

polovica je v vrtcu pridobila tri leta delovnih izkušenj ali manj. Najmanj delovnih izkušenj v 

vrtcu imajo štiri anketiranke, ki vrtcu neposredno z otroki delajo le 1 leto, največ pa 

anketiranka, ki ima že 20 let izkušenj z neposrednim delom v vrtcu. Porazdelitev anketirank 

glede na število let delovnih izkušenj neposredno v vrtcu je razvidna iz histograma na grafu 4. 

 
Graf 4: Delovne izkušnje neposredno v vrtcu (histogram) 
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Anketiranke v povprečju v vrtcu obravnavajo 2,76 otrok na teden (SD = 2,51), več kot 

polovica obravnava na teden dva otroka ali manj. Osem anketirank obravnava na teden enega 

otroka, ena anketiranka pa na teden obravnava kar deset otrok (tabela 1). V anketnem 

vprašalniku smo spraševali le o obravnavi otrok v vrtcih, veliko anketirank DSP izvaja tudi v 

drugih VIZ ustanovah. Porazdelitev anketirank glede na število otrok, ki jih tedensko 

obravnavajo v vrtcih je razvidna iz histograma na grafu 5. 

 
Graf 5: Število obravnavanih otrok na teden (histogram) 

Anketiranke v povprečju porabijo 5,00 ur (SD = 4,49) za dodatno strokovno pomoč, najmanj 

eno uro in največ 20 ur, več kot polovica pa na teden porabi za dodatno strokovno pomoč štiri 

ure ali manj (tabela 1). Porazdelitev anketirank glede na število ur, ki jih tedensko porabijo za 

dodatno strokovno pomoč je razvidna iz histograma na grafu 6.  

 
Graf 6: Tedenska neposredna dodatna strokovna pomoč (histogram) 
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Drugo delo smo anketirankam predstavili kot izdelava pripomočkov, podajanje informacij in 

nasvetov staršem, vzgojiteljem, pregled prilagoditev za posameznega otroka in opazovanje 

otrok v skupini. 

Za drugo delo anketiranke v povprečju porabijo 3 ure (SD = 3,85), šest jih sploh ne opravlja 

drugega dela, ena anketiranka pa za drugo delo tedensko porabi 12 ur. Polovica anketirank za 

drugo delo tedensko ne porabi nič časa ali pa porabi največ 1 uro (tabela 1). Porazdelitev 

anketirank glede na število ur, ki jih tedensko porabijo za delo, ki ni dodatna strokovna 

pomoč, je razvidna iz histograma na grafu 7. 

 
Graf 7: Število obravnavanih otrok na teden (histogram) 

Podrobne opisne statistike številskih spremenljivk, ki opisujejo vzorec, so razvidne tudi iz 

tabele 1. 

Spremenljivka N M SD Me Min Max 

Starost 21 34,38 9,73 30,00 24 56 

Delovne izkušnje (skupaj) 21 10,36 10,03 7,00 1 36 

Delovne izkušnje (neposredno v vrtcu) 21 5,52 5,28 3,00 1 20 

Število obravnavanih otrok na teden 21 2,76 2,51 2,00 1 10 

Tedenska neposredna dodatna strokovna pomoč (ure) 21 5,00 4,49 4,00 1 20 

Tedensko drugo delo (ure) 21 3,00 3,85 1,00 0 12 

Legenda: N – število, M – aritmetična sredina, SD – standardni odklon, Me – mediana, Min – minimum, Max – maksimum 

Tabela 2: Opis vzorca (opisne statistike) 
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11.2. MERSKI INSTRUMENT 

Podatke smo pridobili s pomočjo anketnega vprašalnika, namenjenega izvajalcem dodatne 

strokovne pomoči v vrtcih v Pomurju. Anketne vprašalnike smo osebno, po pošti ali po 

elektronski pošti razdelili izvajalcem dodatne strokovne pomoči. Anketni vprašalnik smo 

oblikovali sami, na podlagi teoretičnih spoznanj in konkretnih izkušenj pri delu v vrtcih. 

Vprašalnik zajema vprašanja zaprtega, polodprtega in odprtega tipa. V vprašalnik so vključeni 

podatki o sodelujočih (spol, starost, delovne izkušnje) ter vsebinski sklopi, vezani na 

neposredno delo z otroki, timsko sodelovanje ter posredno tudi na časovno organizacijo dela.  

11.3. POSTOPEK IN POTEK RAZISKAVE 

Anketni vprašalnik smo aprila, maja in junija leta 2017 osebno, po pošti ter po elektronski 

pošti razdeli vsem izvajalcem DSP v vrtcih v Pomurju. Rešenih smo dobili 21 vprašalnikov. 

11.4. STATISTIČNA OBDELAVA PODATKOV 

V raziskavi dobljene podatke smo analizirali s pomočjo programa SPSS – Statistical package 

for the Social Sciences.  

Podatki so bili pregledani in glede na spremenljivke statistično obdelani. V skladu z rezultati 

preizkusa smo v nadaljevanju uporabili neparametrični Spearmanov korelacijski koeficient, 

saj so rezultati pokazali, da porazdelitev številskih spremenljivk odstopa od normalne. 

Neparametrični Spearmanov korelacijski koeficient je bil najbolj optimalen tudi glede na 

majhen vzorec. 

11.5. REZULTATI Z INTERPRETACIJO 

Anketirance smo najprej prosili, da ocenijo, v kolikšni meri se strinjajo z devetnajstimi 

trditvami, ki se nanašajo na njihova stališča glede neposrednega dela z otroki, glede njihovega 

sodelovanja s starši ter strokovnimi delavci, ki so vključeni v zgodnjo obravnavo otroka v 

vrtcu in časovno organizacijo. Stopnjo strinjanja smo ocenjevali po lestvici: 

1. se popolnoma ne strinjam, 

2. se delno ne strinjam, 

3. ne vem, 

4. se delno strinjam, 

5. se popolnoma strinjam. 
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Vsi odgovori so bili točkovani z 1 točko. 

Rezultate vprašalnikov bomo v nadaljevanju predstavili ločeno, po naslednjih vsebinskih 

sklopih: 

o sodelovanje s starši otrok v vrtcih, 

o sodelovanje s strokovnjaki v vrtcih, 

o neposredno delo z otrokom v vrtcih, 

o časovna organizacija dela, 

o opredelitev posebnih potreb otrok, 

o kaj je pri delu najbolj pogrešano. 
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Graf 8: Stališča do posrednega in neposrednega dela SRP (frekvenčni odstotki) 
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Pri zgodnji obravnavi v predšolskem programu  s
prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo…

Starši in vsi strokovni delavci moramo biti odkriti drug do
drugega in odprti na poglede drugih.

Staršem posredujem napotke za delo z otrokom.

Starši me samoiniciativno pokličejo za pogovorne ure.

Pri delu s starši se počutim suvereno.

Imam dovolj časa za sprotno obveščanje staršev o
pomembnih informacijah, opaženih pri otroku.

Vzgojiteljem posredujem napotke za delo z otrokom.

Dobro sodelujem s strokovnimi delavci v vrtcu.

Sodelujem na roditeljskih sestankih in pogovornih urah v
vrtcih.

Imam dovolj časa za sprotno obveščanje vzgojiteljic o
pomembnih informacijah, opaženih pri otroku.

Strokovni delavci v vrtcu me sprejemajo kot sebi enakega.

Do sodelavcev v vrtcu čutim pripadnost.

Pri svojem delu se povezujem z drugimi ustanovami ter 
strokovnimi delavci (center za sluh in govor, center za …

Imam možnost strokovnega izobraževanja zunaj ustanove.

Sodelujem pri pripravi izobraževanj za strokovne delavce.

Pričakujem, da bo neposredno delo z otrokom (dodatna
strokovna pomoč) pokazalo napredek.

Moja specialno pedagoška obravnava zajema samo
neposredno delo z otrokom.

Priprava individualiziranega programa je samo moja
naloga.

Timsko sodelujem pri pripravi individualiziranega
programa.

se popolnoma ne strinjam se delno ne strinjam ne vem se delno strinjam se popolnoma strinjam
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11.5.1. SODELOVANJE S STARŠI OTROK 
 

 

 

Raziskovalno vprašanje: 

Ali se z večanjem starosti SRP pojavljajo statistično pomembne razlike v stališčih SRP do 

sodelovanja s starši? 

Na to raziskovalno vprašanje so se nanašale naslednje postavke: 

 

 Ocena (N %)    

Trditev 1 2 3 4 5 N M SD 

Pri zgodnji obravnavi v predšolskem programu  s prilagojenim 

izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo sem s starši 

enakovredni partner. 

0,0 19,0 4,8 47,6 28,6 21 3,86 
1,0

6 

Starši in vsi strokovni delavci moramo biti odkriti drug do 

drugega in odprti na poglede drugih. 
4,8 0,0 0,0 0,0 95,2 21 4,81 

0,8

7 

Staršem posredujem napotke za delo z otrokom. 
0,0 4,8 0,0 23,8 71,4 21 4,62 

0,7

4 

Starši me samoiniciativno pokličejo za pogovorne ure. 
23,8 23,8 0,0 33,3 19,0 21 3,00 

1,5

5 

Pri delu s starši se počutim suvereno. 
0,0 4,8 0,0 42,9 52,4 21 4,43 

0,7

5 

Imam dovolj časa za sprotno obveščanje staršev o pomembnih 

informacijah, opaženih pri otroku. 
0,0 14,3 0,0 52,4 33,3 21 4,05 

0,9

7 

Aritmetična sredina s standardnim odklonom.  

Tabela 3: Stališča glede sodelovanja s starši 

»Sum facit bonum, qui alterium 

adiuvat.« 

»Kdor drugemu pomaga, sebi 

dela dobro.« 

(Neznani avtor) 
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Graf 9: Stališča do neposrednega in posrednega dela SRP (opisne statistike) 

 

Anketiranke so na vprašanja o sodelovanju s starši otrok v vrtcu načeloma podajale pozitivne 

odgovore. Večinoma se anketiranke pri sodelovanju s starši počutijo suverene. Tudi 

strokovnjaki opozarjajo, da je sodelovanje s starši izrednega pomena. SRP služi kot 

posrednik, oziroma mediator med vzgojitelji in starši. Če je sodelovanje s starši kvalitetno in 

pozitivno naravnano, se izboljša tudi učinkovitost prenosa informacij med osebami, ki so del 

strokovne skupine.  

Glede sodelovanja s starši otrok nas je zanimalo tudi, ali so izkušenejše SRP bolj vešče pri 

delu s starši. Spraševali smo se, ali se z višanjem starosti povečuje tudi strinjanje s posamezno 

trditvijo. 

Povezanost smo za zagotovitev večje zanesljivosti rezultatov preverili z neparametričnim 

Spearmanovim korelacijskim koeficientom. Vzorec je namreč majhen (N = 21), porazdelitev 

številskih spremenljivk pa že na podlagi histogramov odstopa od normalne. Odstopanje 

številskih spremenljivk od normalne porazdelitve pa potrjuje tudi Shapiro-Wilk test 

normalnosti porazdelitve, ki je kljub majhnemu vzorcu statistično značilen (p < 0,05) pri prav 

vseh številskih spremenljivkah. Rezultate je v vsakem primeru potrebno jemati z zadržkom, 

saj je pri manjših vzorcih ter neparametričnih testih statistična moč testov manjša. 

 

3,86

4,81

4,62

3,00

4,43

4,05

1 2 3 4 5

Pri zgodnji obravnavi v predšolskem programu  s
prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo

sem s starši enakovredni partner.

Starši in vsi strokovni delavci moramo biti odkriti drug do
drugega in odprti na poglede drugih.

Staršem posredujem napotke za delo z otrokom.

Starši me samoiniciativno pokličejo za pogovorne ure.

Pri delu s starši se počutim suvereno.

Imam dovolj časa za sprotno obveščanje staršev o
pomembnih informacijah, opaženih pri otroku.

M ± 1*SD
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Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Starost ,207 21 ,019 ,829 21 ,002 

Delovne izkušnje ,236 21 ,003 ,800 21 ,001 

Delovne izkušnje v vrtcu ,254 21 ,001 ,798 21 ,001 

Število obravnavanih otrok ,319 21 ,000 ,701 21 ,000 

Tedenska neposredna DSP ,269 21 ,000 ,715 21 ,000 

Tedensko drugo delo v vrtcu ,269 21 ,000 ,757 21 ,000 

Pri zgodnji obravnavi v predšolskem programu  s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo sem s 

starši enakovredni partner. 

,315 21 ,000 ,797 21 ,001 

Starši in vsi strokovni delavci moramo biti odkriti drug do 

drugega in odprti na poglede drugih. 
,539 21 ,000 ,228 21 ,000 

Staršem posredujem napotke za delo z otrokom. ,411 21 ,000 ,569 21 ,000 

Starši me samoiniciativno pokličejo za pogovorne ure. ,265 21 ,000 ,837 21 ,003 

Pri delu s starši se počutim suvereno. ,302 21 ,000 ,685 21 ,000 

Imam dovolj časa za sprotno obveščanje staršev o 

pomembnih informacijah, opaženih pri otroku. 
,338 21 ,000 ,744 21 ,000 

Vzgojiteljem posredujem napotke za delo z otrokom. ,446 21 ,000 ,570 21 ,000 

Dobro sodelujem s strokovnimi delavci v vrtcu. ,411 21 ,000 ,569 21 ,000 

Sodelujem na roditeljskih sestankih in pogovornih urah v 

vrtcih. 
,284 21 ,000 ,818 21 ,001 

Imam dovolj časa za sprotno obveščanje vzgojiteljic o 

pomembnih informacijah, opaženih pri otroku. 
,329 21 ,000 ,706 21 ,000 

Strokovni delavci v vrtcu me sprejemajo kot sebi enakega. ,363 21 ,000 ,695 21 ,000 

Do sodelavcev v vrtcu čutim pripadnost. ,294 21 ,000 ,844 21 ,003 

Pri svojem delu se povezujem z drugimi ustanovami ter 

strokovnimi delavci (center za sluh in govor, center za slepe 

in slabovidne, vzgojni zavod, zdravstveni dom – logoped). 

,306 21 ,000 ,652 21 ,000 

Imam možnost strokovnega izobraževanja zunaj ustanove. ,502 21 ,000 ,434 21 ,000 

Sodelujem pri pripravi izobraževanj za strokovne delavce. ,321 21 ,000 ,793 21 ,001 

Pričakujem, da bo neposredno delo z otrokom (dodatna 

strokovna pomoč) pokazalo napredek. 
,384 21 ,000 ,609 21 ,000 

Moja specialno pedagoška obravnava zajema samo 

neposredno delo z otrokom. 
,289 21 ,000 ,839 21 ,003 

Priprava individualiziranega programa je samo moja naloga. ,339 21 ,000 ,712 21 ,000 

Timsko sodelujem pri pripravi individualiziranega programa. ,378 21 ,000 ,622 21 ,000 

a. Test zanesljivosti 

 

Tabela 4: Test zanesljivosti 
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Starost 

Delovne 

izkušnje 

(skupaj) 

Delovne 

izkušnje 

(neposredn

o v vrtcu) 

Število 

obravnav. 

otrok na 

teden 

Tedenska 

neposredna 

dodatna 

strokovna 

pomoč  

Tedensko 

drugo delo  

Pri zgodnji obravnavi v 

predšolskem programu  s 

prilagojenim izvajanjem in 

dodatno strokovno pomočjo 

sem s starši enakovredni 

partner. 

rs = -0,018, 

p = 0,940 

rs = 0,050, 

p = 0,829 

rs = 0,237, 

p = 0,300 

rs = -0,192, 

p = 0,405 

rs = -0,219, 

p = 0,339 

rs = 0,056, 

p = 0,811 

Starši in vsi strokovni delavci 

moramo biti odkriti drug do 

drugega in odprti na poglede 

drugih. 

rs = 0,111, 

p = 0,631 

rs = 0,018, 

p = 0,937 

rs = 0,056, 

p = 0,810 

rs = -0,193, 

p = 0,403 

rs = -0,113, 

p = 0,627 

rs = -0,075, 

p = 0,746 

Staršem posredujem napotke 

za delo z otrokom. 
rs = 0,485, 

p = 0,026 

rs = 0,497, 

p = 0,022 

rs = 0,373, 

p = 0,096 
rs = -0,489, 

p = 0,025 

rs = -0,425, 

p = 0,055 

rs = -0,270, 

p = 0,236 

Starši me samoiniciativno 

pokličejo za pogovorne ure. 
rs = 0,697, 

p < 0,001 

rs = 0,742, 

p < 0,001 

rs = 0,814, 

p < 0,001 

rs = -0,101, 

p = 0,662 

rs = -0,126, 

p = 0,587 

rs = 0,142, 

p = 0,538 

Pri delu s starši se počutim 

suvereno. 

rs = 0,214, 

p = 0,352 

rs = 0,291, 

p = 0,201 

rs = 0,323, 

p = 0,153 

rs = 0,023, 

p = 0,921 

rs = -0,030, 

p = 0,897 

rs = 0,060, 

p = 0,796 

Imam dovolj časa za sprotno 

obveščanje staršev o 

pomembnih informacijah, 

opaženih pri otroku. 

rs = 0,159, 

p = 0,491 

rs = 0,193, 

p = 0,403 

rs = 0,096, 

p = 0,678 

rs = 0,009, 

p = 0,969 

rs = 0,057, 

p = 0,806 

rs = 0,268, 

p = 0,240 

Legenda: rs – Spearmanov korelacijski koeficient, p – statistična značilnost (2. sm.) 

Tabela 5: Povezanost stališč glede sodelovanja s starši s spremenljivkami 

 

Izkazalo se je, da sta s strinjanjem s trditvijo »Staršem posredujem napotke za delo z 

otrokom.« statistično značilno pozitivno povezana starost (rs = 0,485, p = 0,026) in skupne 

delovne izkušnje (rs = 0,497, p = 0,022), strinjanje s trditvijo pa je statistično značilno 

negativno povezano s številom obravnavanih otrok na teden (rs = -0,489, p = 0,025). 

Strinjanje s trditvijo »Starši me samoiniciativno pokličejo za pogovorne ure.« je močno 

statistično značilno pozitivno povezana tako s starostjo (rs = 0,697, p < 0,001), kot skupnimi 

delovnimi izkušnjami (rs = 0,742, p < 0,001) ter delovnimi izkušnjami neposredno v vrtcu (rs 

= 0,814, p < 0,001). 

Specialne pedagoginje z več leti delovnih izkušenj in višjo starostjo posredujejo staršem več 

napotkov za delo z otrokom. Torej starost statistično pomembno vpliva na posredovanje 

napotkov staršem. Zasledimo, da pri samem sodelovanju s starši še vedno največ štejejo 

tekom službovanja pridobljene izkušnje. Možni razlogi za to so pomanjkanje izkušenj pri 
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mladih anketirankah, prav tako pa tudi dvom v lastno znanje in sposobnosti. Dobljene 

odgovore lahko povežemo z Berlinerjevimi (1992) fazami poklicnega razvoja. Kljub znanju, 

ki ga mlajše specialne in rehabilitacijske pedagoginje imajo, gre za pomanjkanje fleksibilnosti 

in predvidenju možnih situacij. To je pri sodelovanju s starši izrednega pomena. Po mnenju A. 

Jereb (2011) dvosmerno sodelovanje med starši in strokovnimi delavci pripomore k psihični 

in osebnostni podpori otroka s posebnimi potrebami.  

Tudi pri postavki o pogovornih urah in roditeljskih sestankih so rezultati pokazali korelacijo. 

Višja je delovna doba anketirank, bolj samoiniciativno jih starši pokličejo za pogovorne ure. 

Pri tej postavki so pomembno vlogo odigrale tudi delovne izkušnje neposredno v vrtcu, kar 

pomeni: več let delovnih izkušenj neposredno v vrtcu imajo anketiranke, bolj samoiniciativno 

jih starši pokličejo za pogovorne ure. Eden od možnih razlogov za takšne rezultate je, da 

anketiranke dlje časa delajo v istih vrtcih in so tam bolj prepoznane kot začetnice. Drugi 

možen razlog je, da so usvojile strategije za sodelovanje s starši in strokovnjaki, ki delajo z 

otroki, po Berlinerju (1992) so usvojile fazo eksperta.  
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11.5.2. SODELOVANJE S STROKOVNJAKI 

 

 

 

 

Ali se s večanjem starosti SRP pojavljajo statistično pomembne razlike v stališčih SRP do 

sodelovanja s strokovnjaki? 

V nadaljevanju sledi prikaz postavk, ki so se nanašale na to temo. 

 Ocena (N %)    

Trditev 1 2 3 4 5 N M SD 

Vzgojiteljem posredujem napotke za delo z otrokom. 0,0 0,0 0,0 28,6 71,4 21 4,71 0,46 

Dobro sodelujem s strokovnimi delavci v vrtcu. 0,0 4,8 0,0 23,8 71,4 21 4,62 0,74 

Sodelujem na roditeljskih sestankih in pogovornih urah v 

vrtcih. 
33,3 33,3 0,0 23,8 9,5 21 2,43 1,43 

Imam dovolj časa za sprotno obveščanje vzgojiteljic o 

pomembnih informacijah, opaženih pri otroku. 
0,0 14,3 4,8 23,8 57,1 21 4,24 1,09 

Strokovni delavci v vrtcu me sprejemajo kot sebi enakega. 0,0 9,5 9,5 19,0 61,9 21 4,33 1,02 

Do sodelavcev v vrtcu čutim pripadnost. 4,8 14,3 9,5 42,9 28,6 21 3,76 1,18 

Pri svojem delu se povezujem z drugimi ustanovami ter 

strokovnimi delavci (center za sluh in govor, center za slepe in 

slabovidne, vzgojni zavod, zdravstveni dom – logoped). 

4,8 4,8 0,0 33,3 57,1 21 4,33 1,06 

Imam možnost strokovnega izobraževanja zunaj ustanove. 0,0 0,0 4,8 9,5 85,7 21 4,81 0,51 

Sodelujem pri pripravi izobraževanj za strokovne delavce. 9,5 9,5 4,8 42,9 33,3 21 3,81 1,29 

Legenda: N % – delež v % po vrstici, N – število veljavnih odgovorov, M – aritmetična sredina, SD – standardni odklon 

Tabela 6: Stališča glede sodelovanja s strokovnimi delavci 

»Multi multa sciunt, nemo omnia.« 

»Veliko jih veliko ve, nihče vse.« 

(Neznani avtor) 
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Graf 10: Stališča do sodelovanja s strokovnimi delavci(opisne statistike) 

Anketiranke se v splošnem počutijo suverene pri sodelovanju s strokovnjaki, s katerimi 

vstopajo v interakcijo. Odgovori so pozitivno naravnani, kar spet kaže, da je SRP resnično 

nekakšen mediator med različnimi strokovnjaki in starši. Več kot polovica anketirank je 

povedala, da ne hodi na govorilne ure in roditeljske sestanke v vrtec. Naša interpretacija se 

spet veže na težave s časovno organizacijo. Vrtci so namreč precej oddaljeni med seboj, zato 

je vožnje veliko. Specialne in rehabilitacijski pedagoginje pogosto nimajo časa, da bi 

prisostvovale pri pogovornih urah in roditeljskih sestankih.  

Na študijski skupini SRP v Murski Soboti so v osebni komunikaciji povedale, da pogovorne 

ure izvedejo po dogovoru s starši, roditeljskih sestankov pa se udeležujejo na matičnih 

ustanovah (Osebna komunikacija, 9.11.2017). 
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Strokovni delavci v vrtcu me sprejemajo kot sebi enakega.
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ustanove.

Sodelujem pri pripravi izobraževanj za strokovne delavce.

M ± 1*SD
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Glede sodelovanja s strokovnjaki nas je zanimalo tudi, ali so izkušenejše specialne in 

rehabilitacijske pedagoginje bolj vešče pri sodelovanju s strokovnjaki. Tudi to smo izvedeli 

preko Spearmanovega korelacijskega koeficienta. Spraševali smo se, ali se z višanjem starosti 

povečuje tudi strinjanje s posamezno trditvijo. 

 

 

Starost 

Delovne 

izkušnje 

(skupaj) 

Delovne 

izkušnje 

(neposredn

o v vrtcu) 

Število 

obravnav. 

otrok na 

teden 

Tedenska 

neposredna 

dodatna 

strokovna 

pomoč  

Tedensko 

drugo delo  

Vzgojiteljem posredujem 

napotke za delo z otrokom. 

rs = 0,245, 

p = 0,285 

rs = 0,340, 

p = 0,132 

rs = 0,430, 

p = 0,051 

rs = 0,354, 

p = 0,115 

rs = 0,399, 

p = 0,073 

rs = 0,329, 

p = 0,146 

Dobro sodelujem s 

strokovnimi delavci v vrtcu. 

rs = 0,037, 

p = 0,873 

rs = 0,015, 

p = 0,949 

rs = 0,149, 

p = 0,518 

rs = 0,070, 

p = 0,762 

rs = -0,003, 

p = 0,989 

rs = 0,133, 

p = 0,567 

Sodelujem na roditeljskih 

sestankih in pogovornih urah 

v vrtcih. 

rs = 0,161, 

p = 0,486 

rs = 0,233, 

p = 0,309 

rs = 0,402, 

p = 0,070 

rs = 0,370, 

p = 0,099 

rs = 0,283, 

p = 0,213 
rs = 0,688, 

p = 0,001 

Imam dovolj časa za sprotno 

obveščanje vzgojiteljic o 

pomembnih informacijah, 

opaženih pri otroku. 

rs = 0,023, 

p = 0,921 

rs = -0,072, 

p = 0,757 

rs = 0,136, 

p = 0,557 

rs = 0,179, 

p = 0,437 

rs = 0,264, 

p = 0,248 

rs = 0,382, 

p = 0,087 

Strokovni delavci v vrtcu me 

sprejemajo kot sebi enakega. 

rs = 0,258, 

p = 0,259 

rs = 0,257, 

p = 0,261 

rs = 0,321, 

p = 0,156 

rs = 0,015, 

p = 0,948 

rs = -0,100, 

p = 0,665 

rs = 0,126, 

p = 0,586 

Do sodelavcev v vrtcu čutim 

pripadnost. 

rs = 0,179, 

p = 0,438 

rs = 0,200, 

p = 0,386 

rs = 0,348, 

p = 0,122 

rs = 0,380, 

p = 0,089 

rs = 0,336, 

p = 0,136 
rs = 0,555, 

p = 0,009 

Pri svojem delu se 

povezujem z drugimi 

ustanovami ter strokovnimi 

delavci (center za sluh in 

govor, center za slepe in 

slabovidne, vzgojni zavod, 

zdravstveni dom – logoped). 

rs = 0,176, 

p = 0,446 

rs = 0,186, 

p = 0,419 

rs = 0,053, 

p = 0,819 

rs = 0,134, 

p = 0,564 

rs = 0,059, 

p = 0,799 

rs = 0,201, 

p = 0,382 

Imam možnost strokovnega 

izobraževanja zunaj 

ustanove. 

rs = -0,102, 

p = 0,661 

rs = -0,115, 

p = 0,618 

rs = 0,008, 

p = 0,974 

rs = 0,200, 

p = 0,385 

rs = 0,184, 

p = 0,424 

rs = 0,308, 

p = 0,175 

Sodelujem pri pripravi 

izobraževanj za strokovne 

delavce. 

rs = 0,439, 

p = 0,047 

rs = 0,426, 

p = 0,054 

rs = 0,323, 

p = 0,153 

rs = 0,341, 

p = 0,131 

rs = 0,349, 

p = 0,121 

rs = 0,200, 

p = 0,384 

Legenda: rs – Spearmanov korelacijski koeficient, p – statistična značilnost  

Tabela 7: Povezanost stališč glede sodelovanja z ostalimi strokovnimi delavci s 

spremenljivkami 

Strinjanje s trditvijo »Sodelujem na roditeljskih sestankih in pogovornih urah v vrtcih« je 

statistično značilno pozitivno povezano z opravljanjem drugega tedenskega dela (rs = 0,688, p 

= 0,001). Strinjanje s trditvijo »Do sodelavcev v vrtcu čutim pripadnost.« je statistično 

značilno pozitivno povezano s številom ur, ki ga tedensko porabijo za drugo delo (rs = 0,555, 
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p = 0,009), strinjanje s trditvijo »Sodelujem pri pripravi izobraževanj za strokovne delavce.« 

pa je statistično značilno pozitivno povezano s starostjo (rs = 0,439, p = 0,047).  

Pomembna korelacija se je pokazala pri dodatnem delu, ki ga anketiranke opravljajo v 

določeni ustanovi. Tiste, ki opravljajo več dodatnega dela, se tudi bolj udeležujejo pogovornih 

ur in roditeljskih sestankov. V nekaterih ustanovah je prisotnost na tovrstnih srečanjih 

obvezna, kar določi ustanova, v kateri anketiranka izvaja dodatno strokovno pomoč. Možen 

razlog pa je tudi osebno pripisovanje pomembnosti tovrstnim srečanjem. M. Končar (1997) 

navaja, da se zaradi nenehne mobilnosti SRP pojavljajo manj pristni odnosi s kolektivi. Tako 

se lahko s prisostvovanjem na pogovornih urah in roditeljskih sestankih  krepijo odnosi s 

starši in strokovnimi delavci. 

Več kot anketiranka opravlja tedensko dodatno delo, večjo pripadnost čuti do sodelavcev v 

vrtcu. To povezujemo s časom, ki ga preživi na določeni ustanovi. Več časa je fizično 

prisotna, večja je pripadnost. Prav tako se v dodatno delo štejejo svetovanja staršem, 

učiteljem, vzgojiteljem, pogovori s svetovalno službo … več je anketirana v stiku z osebami 

na ustanovi, bolj domače se počuti in posledično boljše jo sprejmejo sodelavci. Pogostejši 

stiki pripomorejo tudi k rednejši izmenjavi informacij, posledično pa se povečuje navezanost, 

prav tako pa tudi dobro razumevanje in pripadnost. 

Druga povezava se je nanašala na postavko o pripravi izobraževanj za strokovne delavce. Čim 

starejše so anketiranke in čim več delovnih izkušenj imajo, tem bolj sodelujejo pri pripravi 

izobraževanj za strokovne delavce. Sklepamo, da gre za več izkušenosti, ki so jo skozi 

službovanje pridobile anketiranke.  
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11.5.3. NEPOSREDNO DELO Z OTROKOM V VRTCU 

 

 

 

Glede neposrednega dela z otroki v vrtcu smo se spraševali naslednje: 

Ali se z večanjem starosti SRP pojavljajo statistično pomembne razlike v stališčih SRP do 

neposrednega dela z otrokom? 

Postavke, povezane z raziskovalnim vprašanjem prikazuje spodnja tabela. 

 

 Ocena (N %)    

Trditev 1 2 3 4 5 N M SD 

Pričakujem, da bo neposredno delo z otrokom (dodatna 

strokovna pomoč) pokazalo napredek. 
0,0 4,8 0,0 28,6 66,7 21 4,57 0,75 

Moja specialno pedagoška obravnava zajema samo neposredno 

delo z otrokom. 
19,0 23,8 0,0 38,1 19,0 21 3,14 1,49 

Priprava individualiziranega programa je samo moja naloga. 57,1 14,3 0,0 23,8 4,8 21 2,05 1,43 

Timsko sodelujem pri pripravi individualiziranega programa. 4,8 9,5 0,0 19,0 66,7 21 4,33 1,20 

Legenda: N % – delež v % po vrstici, N – število veljavnih odgovorov, M – aritmetična sredina, SD – standardni odklon 

Tabela 8: Stališča glede neposrednega dela z otroki 

 

 

Graf 11: Stališča do neposrednega dela z otroki 

4,57

3,14

2,05

4,33

1 2 3 4 5

Pričakujem, da bo neposredno delo z otrokom (dodatna
strokovna pomoč) pokazalo napredek.

Moja specialno pedagoška obravnava zajema samo
neposredno delo z otrokom.

Priprava individualiziranega programa je samo moja
naloga.

Timsko sodelujem pri pripravi individualiziranega
programa.

M ± 1*SD

»Gloria discipuli, gloria magistri.« 

»Slava učenca, slava učitelja.« 

(Neznani avtor) 
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Anketiranke so glede neposrednega dela z otroki pozitivno naravnane, kar je v skladu z 

njihovim poklicem. Kljub teoretičnim ugotovitvam, da specialno pedagoško delo zajema več 

kot le neposredno delo z otrokom, je presenetljivo, da se več kot polovica anketirank strinja, 

da specialno pedagoška obravnava zajema le neposredno delo z otrokom. Predvidevamo, da je 

to lahko posledica težav s časovno organizacijo, namreč več ustanov in več otrok lahko 

zmanjša sodelovanje s strokovnjaki ter s starši. Tako se dodatna strokovna pomoč omeji zgolj 

na neposredno delo z otrokom. Večina anketirank (71%) se ne strinja, da je priprava 

individualiziranega programa zgolj njihova naloga. Menimo, da je to povezano s 

povečevanjem zavedanja o pomembnosti timskega sodelovanja, ki ga anketiranke pri svojem 

delu izvajajo. To se lahko vidi tudi pri naslednji postavki, kjer je večina anketirank povedala, 

da pri pripravi individualiziranega programa sodeluje timsko. V raziskavi M. Končar in I. 

Žolgar (2010), je kar 39,9 % anketiranih staršev in 14,7 % anketiranih učiteljev mnenja, da je 

za individualiziran program odgovoren SRP. Po odgovorih anketirank se je to v sedmih letih 

nekoliko spremenilo. 

Zanimalo nas je, ali obstajajo razlike pri stališčih do neposrednega dela z otroki, povezane s 

starostjo oz. delovnimi izkušnjami anketirank. Za preverjanje korelacije smo uporabili 

Spearmanov korelacijski koeficient, ki nam je pokazal naslednje: 

 

 

Starost 

Delovne 

izkušnje 

(skupaj) 

Delovne 

izkušnje 

(neposredn

o v vrtcu) 

Število 

obravnav. 

otrok na 

teden 

Tedenska 

neposredna 

dodatna 

strokovna 

pomoč  

Tedensko 

drugo delo  

Pričakujem, da bo 

neposredno delo z otrokom 

(dodatna strokovna pomoč) 

pokazalo napredek. 

rs = 0,203, 

p = 0,378 

rs = 0,118, 

p = 0,611 

rs = -0,123, 

p = 0,595 

rs = -0,086, 

p = 0,712 

rs = -0,100, 

p = 0,667 

rs = -0,205, 

p = 0,372 

Moja specialno pedagoška 

obravnava zajema samo 

neposredno delo z otrokom. 

rs = -0,003, 

p = 0,988 

rs = -0,080, 

p = 0,731 

rs = -0,144, 

p = 0,535 
rs = -0,512, 

p = 0,018 

rs = -0,447, 

p = 0,042 

rs = -0,263, 

p = 0,249 

Priprava individualiziranega 

programa je samo moja 

naloga. 

rs = 0,067, 

p = 0,772 

rs = 0,017, 

p = 0,943 

rs = -0,028, 

p = 0,905 

rs = 0,214, 

p = 0,351 

rs = 0,151, 

p = 0,513 

rs = 0,258, 

p = 0,260 

Timsko sodelujem pri 

pripravi individualiziranega 

programa. 

rs = 0,618, 

p = 0,003 

rs = 0,646, 

p = 0,002 

rs = 0,604, 

p = 0,004 

rs = -0,066, 

p = 0,777 

rs = -0,119, 

p = 0,608 

rs = 0,095, 

p = 0,682 

Legenda: rs – Spearmanov korelacijski koeficient, p – statistična značilnost (2. sm.) 

- Tabela 9: Povezanost stališč glede neposrednega dela z otroki, s spremenljivkami 
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Izkazalo se je tudi, da je strinjanje s trditvijo »Moja specialno pedagoška obravnava zajema 

samo neposredno delo z otrokom.« statistično značilno negativno povezano s številom 

obravnavanih otrok na teden (rs = -0,512, p = 0,018) ter časom, ki ga anketiranke tedensko 

porabijo za neposredno dodatno strokovno pomoč (rs = -0,447, p = 0,042), strinjanje s 

trditvijo »Timsko sodelujem pri pripravi individualiziranega programa.« pa je statistično 

značilno pozitivno povezano tako s starostjo (rs = 0,618, p = 0,003), kot skupnimi delovnimi 

izkušnjami (rs = 0,646, p = 0,002) ter delovnimi izkušnjami neposredno v vrtcu (rs = 0,604, p 

= 0,004). 

Glede na delovne izkušnje so se pokazale razlike samo pri stališčih, ki so vezana na timsko 

sodelovanje. Čim starejše so anketiranke, tem bolj timsko sodelujejo pri pripravi  

individualiziranega programa.  Po podatkih A. Polak (1997), je bilo timsko poučevanje v 

slovenskem pedagoškem prostoru prvič sistematično vpeljano med leti 1991 in 1994. Kljub 

mnenju, da imajo starejše specialne in rehabilitacijske pedagoginje manj teoretičnega znanja 

na področju timskega dela, se je izkazalo, da timsko sodelovanje bolj prakticirajo. Za uspešno 

timsko sodelovanje so torej še vedno ključne delovne izkušnje, ki jih pridobivamo tekom 

službovanja.  

»Najboljši tim je tisti, v katerem delajo najboljši in najbolj zadovoljni ljudje. To so tisti, ki 

razmeroma dobro poznajo in razumejo sami sebe, zato tudi druge zmorejo. Tisti, ki vedo, da 

gledamo svet vedno z očmi, na katerih so številna nevidna očala: osebne izkušnje, izobrazba, 

kulturno izročilo, politične okoliščine, ekonomska razmerja« (Košir, 2001, str. 114). 

Zanimiva je tudi povezava med številom obravnavanih otrok v tednu in postavko »Moja 

specialno pedagoška obravnava zajema samo neposredno delo z otrokom«. Več otrok 

obravnavajo v 1 tednu, manj se strinjajo s to postavko. Možen razlog za to je, da obravnavajo 

več otrok na isti ustanovi in imajo tako večje možnosti za sodelovanje s starši in drugimi 

strokovnimi delavci v vrtcu. Tako časovna organizacija ni problematična, saj je manj voženj 

in menjave kolektivov. Enak razlog velja tudi za povezavo enako postavko in tedensko 

neposredno dodatno strokovno pomočjo. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta              Monika Hamler, magistrsko delo 

56 
 

11.5.4. ČASOVNA ORGANIZACIJA 

Naš raziskovalni problem je zajemal tudi področje časovne organizacije. Mobilna specialno 

pedagoška služba terja vsakodnevno menjavo ustanov, ter s tem tudi strokovnjakov, otrok in 

staršev. Potrebna je velika mera fleksibilnosti, da je SRP lahko prilagodi kolektivu, vodstvu, 

potrebam staršem ter predvsem otrok. Zaradi nenehnega menjevanja okolja, se lahko 

pojavljajo težave s časovno organizacijo. To smo tudi preverjali z naslednjimi postavkami: 

 Ocena (N %)    

Trditev 1 2 3 4 5 N M SD 

Sodelujem na roditeljskih sestankih in pogovornih urah v 

vrtcih. 
33,3 33,3 0,0 23,8 9,5 21 2,43 

1,4

3 

Imam dovolj časa za sprotno obveščanje vzgojiteljic o 

pomembnih informacijah, opaženih pri otroku. 
0,0 14,3 4,8 23,8 57,1 21 4,24 

1,0

9 

Moja specialno pedagoška obravnava zajema samo neposredno 

delo z otrokom. 
19,0 23,8 0,0 38,1 19,0 21 3,14 

1,4

9 

Staršem posredujem napotke za delo z otrokom. 
0,0 4,8 0,0 23,8 71,4 21 4,62 

0,7

4 

Timsko sodelujem pri pripravi individualiziranega programa. 
4,8 9,5 0,0 19,0 66,7 21 4,33 

1,2

0 

Sodelujem pri pripravi izobraževanj za strokovne delavce. 
9,5 9,5 4,8 42,9 33,3 21 3,81 

1,2

9 

Imam dovolj časa za sprotno obveščanje staršev o pomembnih 

informacijah, opaženih pri otroku. 
0,0 14,3 0,0 52,4 33,3 21 4,05 

0,9

7 

Legenda: N % – delež v % po vrstici, N – število veljavnih odgovorov, M – aritmetična sredina, SD – standardni odklon 

Tabela 10: Stališča glede časovne organizacije 

Specialne in rehabilitacijske pedagoginje, ki opravljajo MSPS v Pomurju, so povedale, da je 

MSPS zahtevna. Za SRP so pogovorne ure in roditeljski sestanki dodatna obremenitev. 

Velikokrat se zgodi, da se aktivnosti v raznih ustanovah prekrivajo. Praviloma se SRP v 

MSPS udeležujejo zgolj aktivnosti na matični ustanovi (Študijska skupina, 9.11.2017). 

Morebiten razlog za neudeležbo je lahko nezadostno poznavanje kolektiva in staršev.  

Več kot 81% anketirank ima kljub mobilni specialno pedagoški službi čas, da podaja nasvete 

vzgojiteljicam. Potrebno bi bilo preveriti tudi kvantitetno in kvaliteto podanih nasvetov in 

informacij. 

Več kot polovica anketirank se strinja, da specialno pedagoška obravnava zajema le 

neposredno delo z otrokom. Menimo, da je poglaviten razlog za rezultate pri tej postavki 

pomanjkanje časa. Ure so določene po urniku in normativu. Večina SRP ima tudi razširjen 

obseg dela. Poleg vseh sistemiziranih ur je tukaj še vožnja iz ustanove v ustanovo, kar lahko 
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zmanjša učinkovitost celotne specialno pedagoške obravnave, opravijo pa se samo 

sistemizirane ure dodatne strokovne pomoči z otrokom.  

Več kot 95% anketirank se delno ali popolnoma strinja s posredovanjem informacij staršem. 

Dodatna strokovna pomoč otroku je nudena nekajkrat na teden, kar je premalo.  Nujno 

potrebno je podajati staršem nasvete in jih obveščati o nalogah, ki jih mora otrok narediti 

doma, prav tako pa tudi o napredku. V Pomurju se anketiranke tega zavedajo in v skladu s 

tem delujejo. 

Individualiziran program je dokument, kjer je timsko sodelovanje nujno potrebno. Tako meni 

tudi več kot 80% anketirank. Zavedanje o pomembnosti individualiziranega programa se veča 

tako med strokovnjaki kot med starši.  

Več kot 75% anketirank sodeluje pri pripravi izobraževanj za strokovne delavce. Razlog za to 

je lahko zavedanje SRP o nujnosti uporabe specialno pedagoških vsebin pri vsakodnevnem 

delu z otroki. 

Anketiranke so tudi pri postavki o sprotnem obveščanju staršev v več kot 85% povedale, da 

imajo za obveščanje dovolj časa. Sodelovanje s starši je za učinkovitejšo celostno obravnavo 

otroka ključno. Tako menijo tudi specialne in rehabilitacijske pedagoginje, zato si za 

sodelovanje s starši vzamejo čas. 

Zanimala nas je tudi korelacija med časovno organizacijo in drugimi spremenljivkami, kar 

smo preverjali s Speramanovim korelacijskim koeficientom. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta              Monika Hamler, magistrsko delo 

58 
 

 

Starost 

Delovne 

izkušnje 

(skupaj) 

Delovne 

izkušnje 

(neposredn

o v vrtcu) 

Število 

obravnav. 

otrok na 

teden 

Tedenska 

neposredna 

dodatna 

strokovna 

pomoč  

Tedensko 

drugo delo  

Sodelujem na roditeljskih 

sestankih in pogovornih urah 

v vrtcih. 

rs = 0,161, 

p = 0,486 

rs = 0,233, 

p = 0,309 

rs = 0,402, 

p = 0,070 

rs = 0,370, 

p = 0,099 

rs = 0,283, 

p = 0,213 

rs = 0,688, 

p = 0,001 

Imam dovolj časa za sprotno 

obveščanje vzgojiteljic o 

pomembnih informacijah, 

opaženih pri otroku. 

rs = 0,023, 

p = 0,921 

rs = -0,072, 

p = 0,757 

rs = 0,136, 

p = 0,557 

rs = 0,179, 

p = 0,437 

rs = 0,264, 

p = 0,248 

rs = 0,382, 

p = 0,087 

Sodelujem pri pripravi 

izobraževanj za strokovne 

delavce. 

rs = 0,439, 

p = 0,047 

rs = 0,426, 

p = 0,054 

rs = 0,323, 

p = 0,153 

rs = 0,341, 

p = 0,131 

rs = 0,349, 

p = 0,121 

rs = 0,200, 

p = 0,384 

Staršem posredujem napotke 

za delo z otrokom. 
rs = 0,485, 

p = 0,026 

rs = 0,497, 

p = 0,022 

rs = 0,373, 

p = 0,096 
rs = -0,489, 

p = 0,025 

rs = -0,425, 

p = 0,055 

rs = -0,270, 

p = 0,236 

       

Timsko sodelujem pri 

pripravi individualiziranega 

programa. 

rs = 0,618, 

p = 0,003 

rs = 0,646, 

p = 0,002 

rs = 0,604, 

p = 0,004 

rs = -0,066, 

p = 0,777 

rs = -0,119, 

p = 0,608 

rs = 0,095, 

p = 0,682 

Moja specialno pedagoška 

obravnava zajema samo 

neposredno delo z otrokom. 

rs = -0,003, 

p = 0,988 

rs = -0,080, 

p = 0,731 

rs = -0,144, 

p = 0,535 
rs = -0,512, 

p = 0,018 

rs = -0,447, 

p = 0,042 

rs = -0,263, 

p = 0,249 

Imam dovolj časa za sprotno 

obveščanje staršev o 

pomembnih informacijah, 

opaženih pri otroku. 

rs = 0,159, 

p = 0,491 

rs = 0,193, 

p = 0,403 

rs = 0,096, 

p = 0,678 

rs = 0,009, 

p = 0,969 

rs = 0,057, 

p = 0,806 

rs = 0,268, 

p = 0,240 

Legenda: rs – Spearmanov korelacijski koeficient, p – statistična značilnost (2. sm.) 

Tabela 11: Povezanost stališč glede časovne organizacije s spremenljivkami 

Pri postavki »Staršem posredujem napotke za delo z otrokom« smo ugotavljali tudi kako je 

povezana s številom obravnavanih otrok v enem tednu. Tudi tukaj se je izkazala korelacija, 

namreč več otrok obravnavajo, manj napotkov posredujejo staršem otrok. Rezultati so povsem 

pričakovani, saj razpršenost med ustanovami in nenehna vožnja SRP ne dopuščata rednih 

stikov s starši otrok. Pri sodelovanju anketirank s starši lahko govorimo o splošnih težavah s 

časovno organizacijo. Možna interpretacija tega rezultata je ta, da mobilna služba 

anketirankam jemlje čas, kateri jim potem zmanjka pri podajanju nasvetov staršem otrok.  

V raziskavi so anketiranke navedle, da časovno organizirati sodelovanje s strokovnjaki ne 

predstavlja problema. Zunanji strokovni delavci ob prihodu v vrtec vstopijo v stik z 

vzgojitelji, velikokrat pa tudi s svetovalno službo. Delavci v vrtcu so v času opravljanja 

dodatne strokovne pomoči prisotni na šoli. Tako se lahko informacije menjajo dnevno. 

Čeprav M. Končar (1997) kot probleme SRP v MSPS navaja pomanjkanje časa za timsko 
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delo s strokovnjaki, v Pomurju ta vidik ni pokazal statistične pomembnosti. Zaradi majhnega 

vzorca, je test manj zanesljiv, zato je potrebno na rezultate gledati z zadržkom. 

Večja je starost anketiranke, bolj timsko sodeluje pri pripravi individualiziranega programa 

ter več delovnih izkušenj ima anketiranka, bolj timsko sodeluje pri pripravi 

individualiziranega programa. Iz odgovora lahko razberemo, da si starejše anketiranke boljše 

časovno organizirajo sodelovanje pri pripravi individualiziranega programa – se poveže s 

strokovnimi delavci ter s starši.  

Možna interpretacija je tudi neizkušenost mlajših, ki prevzamejo celotno delo pri pripravi 

individualiziranega programa. Morda dela ne znajo odkloniti in se pustijo prepričati, da 

celotni dokument pripravijo same.  

11.5.5. OPREDELITEV POSEBNIH POTREB OTROK 

Anketiranke smo vprašali, kako so obravnavani otroci v vrtcu največkrat opredeljeni.  Izbrali 

so lahko eno ali več od devetih navedenih možnosti. Skoraj vse anketiranke (90,5 %) so 

navedle, da so obravnavani otroci največkrat opredeljeni kot otroci z govorno jezikovnimi 

motnjami, nekaj manj kot polovica (47,6 %) je odgovorilo, da obravnavajo otroke z več 

primanjkljaji, tretjina (33,3 %) meni, da največkrat izvaja dodatno strokovno pomoč z otroki z 

gibalno oviranostjo, nekaj več kot četrtina (28,6 %) pa je odgovorila, da gre največkrat za 

dolgotrajne bolne otroke. Ostale možnosti ste izbrale 2 anketiranki (9,5 %) ali manj, nobena 

anketiranka pa ni mnenja, da gre pri obravnavanih otrocih najpogosteje za otroke s čustvenimi 

in vedenjskimi motnjami (graf 10). 

 

Graf 12: Opredelitev obravnavanih otrok (frekvenčni odstotki) 
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Najštevilčnejše skupine otrok s posebnimi potrebami, ki se tudi v največjem številu 

vključujejo v prilagojene predšolske programe z dodatno strokovno pomočjo, so skupine 

otrok: z govorno-jezikovnimi primanjkljaji, gluhi in naglušni ter z več primanjkljajev, čeprav 

to ni uradno priznana skupina otrok s posebnimi potrebami (Žgur, 2017). 

Poklicali smo  tudi Zavod RS za šolstvo - Območno enoto Murska Sobota. Povedali so, da je v 

programu za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo res 

največ otrok usmerjenih kot otrok z govorno-jezikovnimi motnjami. Poudarili pa so tudi, da v 

šolskem obdobju težave na govorno-jezikovnem področju v večini primerov preidejo v 

specifične učne težave (Komisija za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami Murska Sobota, 

osebna komunikacija, 15.11.2017). 

11.5.6. KAJ JE PRI DELU POGREŠANO 

Ob koncu ankete smo anketiranke vprašali še, kaj pri delu najbolj pogrešajo. Odgovorile so: 

o prostor - ustrezen prostor, dovolj časa za komuniciranje z vzgojiteljico in drugimi 

delavci, 

o prostor za izvajanje DSP v vrtcih in ustrezne pripomočke za delo, 

o stalni, urejeni prostor; dovolj časa za predajo informacij staršem, otrokovim 

vzgojiteljicam, 

o možnost, da bi pomagali in nudili podporo vzgojiteljicam, staršem in otrokom ob 

prvih znakih, in ne šele po dolgotrajnem postopku usmerjanja, 

o večjo vključenost v vrtec, skupno načrtovanje individualiziranih programov, urejena 

dokumentacija, vzgojiteljicam sporočanje priporočil za delo z otrokom, 

o sodelovanje z ostalimi SRP, ki izvajajo dodatno strokovno pomoč v vrtcu (npr. aktiv 

izvajalk dodatne strokovne pomoči v vrtcu), stalni prostor, kjer bi si shranjevala 

pripomočke, 

o nekateri vrtci bi lahko bili bolje založeni z materiali, didaktičnimi pripomočki za delo 

z otroci s posebnimi potrebami, 

o sodelovanje z zunanjimi strokovnimi delavci, ki tudi obravnavajo otroka, 

o mentorja za usmerjanje; večje timsko sodelovanje skozi vse leto, 

o več časa za opazovanje drugih otrok v skupini in s tem omogočanje čim prejšnje 

obravnave otroka. Bolj pogosto vključevanje svetovalne delavke v samo skupino in 

njeno sodelovanje pri pripravi individualiziranega programa, 
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o pripomočke (senzorne table) in druge didaktične pripomočke, ki bi lajšali delo meni in 

otroku, veliko pripomočkov moram sama izdelati, 

o timsko delo vseh vključenih; pasivnost staršev, pričakujejo, da bodo vse delo opravili 

delavci v vrtcu, 

o pri svojem delu najbolj pogrešam povezovanje in konstantna srečevanja izvajalcev 

DSP na regijski ravni in širše, 

o več srečanj izvajalcev dodatne strokovne pomoči v vrtcih, na katerih bi se predstavili 

primeri dobrih praks, 

o ustrezne učne pripomočke. 

Največkrat so torej izpostavile, da bi potrebovale ustrezen prostor, več pripomočkov oz. 

ustreznejše  pripomočke za delo ter več časa. 

 Čeprav je bilo naše raziskovalno vprašanje vezano na časovno organizacijo, so specialne in 

rehabilitacijske pedagoginje največkrat izpostavile težave prostorske organizacije. Še vedno 

se dogaja, da izvajanje dodatne strokovne pomoči poteka v garderobi, telovadnici ali jedilnici. 

Pomanjkanje ustreznega prostora vodi k naslednjemu izpostavljenemu problemu – 

pomanjkanju pripomočkov. Mobilne specialne in rehabilitacijske pedagoginje namreč nimajo 

prostora, kjer bi lahko shranile svoje pripomočke za delo z otrokom. Veliko materiala si tako 

nosijo vedno s seboj. Tako so pri izvajanju dodatne strokovne pomoči omejene na 

pripomočke, ki jih prinesejo, posledično pa so manj fleksibilne za potrebe in želje otrok, saj 

vsega materiala ne morejo nositi s seboj. 

Čeprav so se v odgovorih anketirank težave nanašale predvsem na časovno organizacijo 

sodelovanja s starši, je nekaj anketirank enake težave izpostavilo pri zadnjem vprašanju. Kot 

težave s časom so opredelile naslednje: 

o dovolj časa za komuniciranje z vzgojiteljico in drugimi delavci, 

o dovolj časa za predajo informacij staršem, 

o več časa za opazovanje drugih otrok v skupini in s tem omogočanje čim prejšnje 

obravnave otroka. 

Še vedno se dogaja, da vrtci dobro poskrbijo za izvajanje dodatne strokovne pomoči, pozabijo 

pa na ustrezne pogoje, ki so potrebni za kvalitetno izvajanje ur DSP. Največkrat omenjeni 

pogoji so prostorske in časovne narave.  
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Z otroki je nemogoče izvajati DSP v prostorih, kjer mrgoli ljudi, saj se že tako kratkotrajna 

pozornost še zniža. Pozabljajo tudi na pripomočke, ki so pri delu nujno potrebni.  

K. Roškar (2017) je v raziskavi ugotovila, da se konkreten material za DSP v vrtcu le redko 

nabavlja, prav tako pa obstajajo razlike med prostori, namenjenimi za DSP in ostalimi prostori 

v vrtcu. Tistim, namenjenim DSP, namreč ob letni prenovi vodstvo namenja manj sredstev. 

Kot pravi latinski pregovor neznanega avtorja: »Experientia est optima rerum magistra,« ali 

po slovensko: »Izkušnja je najboljši učitelj.« 

11.5.7. ODGOVORI NA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Na prvo raziskovalno vprašanje »Ali se z večanjem starosti SRP pojavljajo statistično 

pomembne razlike v stališčih SRP do sodelovanja s starši? odgovarjamo tako: z večanjem 

starosti se kažejo statistično pomembne razlike v dveh postavkah (staršem posredujem 

napotke za delo z otrokom, starši me samoiniciativno pokličejo za pogovorne ure). Pri drugih 

postavkah pa statistične korelacije niso relevantne, torej je odgovor negativen. 

Na drugo vprašanje »Ali se s večanjem starosti SRP pojavljajo statistično pomembne razlike v 

stališčih SRP do sodelovanja s strokovnjaki?« lahko podamo pozitiven odgovor glede 

postavke o pripravi izobraževanj za strokovne delavce je bilo moč dokazati, da SRP z 

večanjem starosti bolj sodelujejo pri pripravi izobraževanj.  

Na tretje raziskovalno vprašanje »Ali se s večanjem starosti SRP pojavljajo statistično 

pomembne razlike v stališčih SRP do neposrednega dela z otrokom?« odgovarjamo pozitivno 

glede postavke o pripravi individualiziranega programa. Z večanjem starosti in delovnih 

izkušenj se veča strinjanje s pomembnostjo timskega sodelovanja pri pripravi 

individualiziranega programa.  Pri ostalih postavkah ni statistično pomembnih razlik, vezanih 

na starost, zato bo odgovor negativen. 

Na vprašanje »Ali imajo SRP z več leti delovnih izkušenj boljšo časovno organizacijo kot tisti 

na začetku svoje karierne poti?« odgovarjamo pozitivno pri dveh postavkah. Namreč razlike 

pri časovni organizaciji se kažejo pri: sodelujem pri pripravi izobraževanj za strokovne 

delavce in timsko sodelujem pri pripravi individualiziranega programa. pri vseh ostalih je 

odgovor negativen. 
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»Ali so pri delu SRP v Pomurju prisotne težave s časovno organizacijo?« Na vprašanje 

odgovarjamo pritrdilno. Pojavljajo se predvsem težave pri komunikaciji s starši otrok - več 

otrok obravnavajo, manj napotkov posredujejo staršem otrok. Raziskava ni pokazala težav 

časovne organizacije pri sodelovanju s strokovnjaki. O težavah s časovno organizacijo so 

anketiranke poročale tudi pri zadnjem vprašanju (Kaj pri svojem delu najbolj pogrešate?). 

Najbolj so poudarile naslednje: dovolj časa za komuniciranje z vzgojiteljico in drugimi 

delavci, dovolj časa za predajo informacij staršem, več časa za opazovanje drugih otrok v 

skupini in s tem omogočanje čim prejšnje obravnave otroka. 

 

»Kaj SRP pri svojem delu najbolj pogrešajo?« je bilo zadnje raziskovalno vprašanje. SRP so 

največkrat omenili ustrezen prostor, pripomočke ter čas. Iz  zadnjega vprašanja lahko 

razberemo, da se SRP pri delu v vrtcih srečujejo tudi s težavami časovne organizacije, ki so 

jih umestili kot dovolj časa za komuniciranje z vzgojiteljico in drugimi delavci, dovolj časa za 

predajo informacij staršem in več časa za opazovanje drugih otrok v skupini in s tem 

omogočanje čim prejšnje obravnave otroka. 
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IV. SKLEP 
 

 

 

Magistrsko delo se je usmerjalo na stališča in ravnanja SRP v povezavi s časovno 

organizacijo, sodelovanjem s starši in strokovnimi delavci ter z neposrednim delom z otroki. 

Raziskovali smo, ali starost in z njo povezane delovne izkušnje SRP pomembno vpliva na 

njihova stališča in ravnanja. 

Rezultati so pokazali, da imajo mlajše in starejše specialne in rehabilitacijske pedagoginje 

podobna stališča in ravnanja v povezavi s sodelovanjem s starši in strokovnjaki, z 

neposrednim delom z otroki ter s časovno organizacijo. Vpliv delovnih izkušenj se je pokazal 

le pri določenih postavkah, kar lahko pripisujemo številnejšim izkušnjam in znanjem na 

področju vzgoje in izobraževanja. Anketiranke z več leti delovnih izkušenj imajo več izkušenj 

tako pri neposrednem delu, pri sodelovanju s starši in tudi s strokovnjaki. Z leti delovanja so 

usvojile strategije, ki jim pomagajo pri delu. Tudi mlajše, manj izkušene specialne 

pedagoginje ne zaostajajo veliko za njimi. Vendar pa je potrebno poudariti, da delovne 

izkušnje pomembno vplivajo zgolj na peščico postavk (staršem posredujem napotke za delo z 

otrokom, starši me samoiniciativno pokličejo za pogovorne ure, timsko sodelujem pri pripravi 

individualiziranega programa, sodelujem pri pripravi izobraževanj za strokovne 

delavce).Med obema starostnima skupinama tako ni bilo zaznati bistvenih razlik pri delu. 

Pomembne razlike so pokazali rezultati glede časovne organizacije. Veliko anketirank je 

povedalo, da težave s časovno organizacijo vplivajo tako na sodelovanje s strokovnimi 

delavci kot tudi na sodelovanje s starši. Zaradi razpršenosti dela po ustanovah anketiranke 

nimajo dovolj časa za sodelovanje z vzgojitelji in  s starši. 

V raziskavi so anketiranke poudarile težave s časovno organizacijo pri sodelovanju s starši. 

Rezultati so zaskrbljujoči na področju časovne organizacije. Za učinkovit razvoj otroka je 

potrebno sodelovanje vseh, ki so v otrokovi bližini. Tudi M. Whalley (2001) potrjuje, da 

zgodnja intervencija brez vključenosti staršev ni popolna. Zaradi časovnih težav pa je 

velikokrat ravno sodelovanje med starši in strokovnjaki, ki izvajajo dodatno strokovno 

pomoč, omejeno. Velikokrat pride zgolj do posredovanja informacij, ne pa do osebne predaje 

informacij, ki so ključne za napredek otroka.  

»Verba volant, scripta manent.« 

»Besede odletijo, zapisano pa ostane.« 

(Neznani avtor) 
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Za večjo veljavnost in zanesljivost rezultatov ter vpogled v dejansko stanje bi lahko v 

raziskavo vključili še mnenja vzgojiteljev in staršev o izvajanju DSP. Smiselna bi bilo 

primerjati anketirance v različnih regijah Slovenije ter raziskati, kako se soočajo s časovno 

organizacijo, sodelovanje s starši in strokovnimi delavci.   Za boljši celosten pogled bi bilo 

potrebno dodati še postavke, ki bi se vezale na prostorsko organizacijo. Zelo zanimiva bi bila 

tudi raziskava, kako poklic (inkluzivni pedagog, SRP, socialni pedagog, pedagog) vpliva na 

izvajanje DSP.  

Kljub pomanjkljivostim izvedene raziskave smo z njo pridobili številne informacije, ki jih 

bomo pri svojem delu skušali v največji meri upoštevati. Ugotovili smo, da izvajalke DSP v 

Pomurju niso zadovoljne s časovno organizacijo dela, saj jim zmanjkuje časa za obveščanje 

staršev in strokovnih delavcev.  

Starost oz. delovne izkušnje imajo majhen vpliv na specialno pedagoško delo. Tudi mlade 

SRP so zagnane in pripravljene na delo z otroki, s starši in s strokovnjaki.  

Večji vpliv na specialno pedagoško delo ima časovna organizacija. Namreč SRP v MSPS je 

oteženo sodelovanje s starši, kar je lepo vidno tudi v sami raziskavi. Zaradi vožnje in menjave 

ustanov le redko pridejo v stik s starši obravnavanih otrok. Informacije se tako prenašajo 

posredno, preko vzgojiteljev ali svetovalnih delavcev na šoli. Tako se lahko informacije 

predajajo naprej nepopolno, površno. To lahko vpliva na napredek obravnavanega otroka.  

Raziskavo bomo predstavili v Pomurski regiji, saj so rezultati smiselni predvsem za strokovne 

delavce, ki tam delujejo. Pomembno je, da se strokovni delavci zavedajo, da pomanjkanje 

časa za sodelovanje s starši lahko vpliva na nadaljnji razvoj otroka in predvsem, da skušajo te 

težave zmanjšati. 

Ugotovitve bodo v fizični, strjeni obliki (priloga 3) poslane vrtcem v Pomurju. Upamo, da 

bomo dobili pozitiven odziv ter da bodo spoznanja vplivala na izboljšanje stanja v regiji. 

Zagotovo je treba iskati kompromise med SRP v MSPS ter vodstvom vrtcev.  

Ob koncu bi radi dodali še, da je komunikacija vedno dvosmerni proces, ki je odvisen od 

znanja, izkušenj in fleksibilnosti sogovornikov. Sklepamo, da bi se ob primerni izmenjavi 

informacij povečala kakovost časovne organizacije in zmanjšal stres, ki pri tem nastaja.  
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PRILOGE 

PRILOGA 1: OCENJEVALNA LESTVICA 

 

VPRAŠALNIK 

 

Pozdravljeni! 

Sem Monika Hamler, študentka magistrskega študija specialne in 

rehabilitacijske pedagogike na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. V sklopu 

magistrske naloge želim raziskati poglede specialnih in rehabilitacijskih 

pedagogov na delo v vrtcih z otroki s posebnimi potrebami.  

Prosim, da izpolnite vprašalnik in mi tako pomagate pri raziskavi. Vprašalnik je 

popolnoma anonimen. Podatke bom uporabila zgolj v namen raziskave za 

magistrsko delo.  

Že v naprej se vam zahvaljujem za vaš čas in pripravljenost pomagati. 

 

Monika Hamler 

1. SPOL (obkrožite):    Ž          M 

 

2. Starost: _________ let 

 

 

3. Delovne izkušnje: _________ let;  neposredno v vrtcu: _________ let 

 

4. V vrtcu tedensko izvajam: __________ur neposredne dodatne strokovne pomoči 

z otrokom ter ____________ ur drugega dela v vrtcu (svetovanje, pogovor s starši, 

priprava individualiziranega programa…) 

 

5. V enem tednu obravnavam _____________ (zapiši število) otrok v vrtcih. 
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6. Obkrožite: 
 

a) Zaposlena sem samo v vrtcu, kjer delam. 

b) Zaposlena sem v vrtcu, vendar izvajam mobilno službo v več enotah. 

c) Prihajam iz druge vzgojno-izobraževalne ustanove in opravljam mobilno službo v 

več vrtcih. 

7.  Za vsako trditev s križcem (X) označite, v kolikšni meri se strinjate z 

njo (se popolnoma strinjam, se delno strinjam, ne vem, se delno ne 

strinjam, se popolnoma ne strinjam).  
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TRDITEV: SE 

POPOLNOMA 

NE 

STRINJAM 

SE DELNO 

NE 

STRINJAM 

NE VEM SE DELNO 

STRINJAM 

SE 

POPOLNOMA 

STRINJAM 

Pri zgodnji obravnavi v 

predšolskem programu  

s prilagojenim 

izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo 

sem s starši 

enakovredni partner. 

     

Starši in vsi strokovni 

delavci moramo biti 

odkriti drug do 

drugega in odprti za 

poglede drugih. 

     

Staršem posredujem 

napotke za delo z 

otrokom. 

     

Starši me 

samoiniciativno 

pokličejo za pogovorne 

ure. 

     

Pri delu s starši se 

počutim suvereno. 

     

Imam dovolj časa za 

sprotno obveščanje 

staršev o pomembnih 

informacijah, opaženih 

pri otroku. 
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Vzgojiteljem 

posredujem napotke za 

delo z otrokom. 

     

Dobro sodelujem s 

strokovnimi delavci v 

vrtcu. 

     

Sodelujem na 

roditeljskih sestankih 

in pogovornih urah v 

vrtcih. 

     

Imam dovolj časa za 

sprotno obveščanje 

vzgojiteljic o 

pomembnih 

informacijah, opaženih 

pri otroku.  

     

Strokovni delavci v 

vrtcu me sprejemajo 

kot sebi enakega. 

     

Do sodelavcev v vrtcu 

čutim pripadnost. 

     

Pri svojem delu se 

povezujem z drugimi 

ustanovami ter 

strokovnimi delavci 

(center za sluh in 

govor, center za slepe 

in slabovidne, vzgojni 

zavod, zdravstveni 

dom – logoped). 
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Imam možnost 

strokovnega 

izobraževanja zunaj 

ustanove. 

     

Sodelujem pri pripravi 

izobraževanj za 

strokovne delavce. 

     

Pričakujem, da bo 

neposredno delo z 

otrokom (dodatna 

strokovna pomoč) 

pokazalo napredek. 

     

Moja specialno 

pedagoška obravnava 

zajema samo 

neposredno delo z 

otrokom. 

     

Priprava 

individualiziranega 

programa je samo moja 

naloga.  

     

Timsko sodelujem pri 

pripravi 

individualiziranega 

programa. 
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8. Obkrožite. 
 

- Obravnavani otroci v vrtcu so največkrat opredeljeni kot: 

 

a) Otroci z govorno jezikovnimi motnjami. 

b) Otroci s spektro-avtističnimi motnjami. 

c) Otroci z ADHD. 

d) Otroci z gibalno oviranostjo. 

e) Otroci z okvaro vidne funkcije. 

f) Otroci z gluhoto in naglušnostjo. 

g) Otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami. 

h) Dolgotrajno bolni otroci. 

i) Otroci z več primanjkljaji.  

 

- Pri neposrednem delu z otrokom uporabljam vaje za (možnih je več odgovorov): 

a) motoriko govornega aparata,  

b) grobo motoriko,  

c) fino motoriko in grafomotoriko,  

d) učenje in pomnjenje,  

e) pozornost in koncentracijo,  

f) vedenje in čustvovanje,  

g) senzoriko,  

h) besednjak in stavčno strukturo. 

9. Kaj pri svojem delu najbolj pogrešate? 

________________________________________________________________ 

______________________________________________________________
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PRILOGA 2: PRIPOROČILA ZA VRTCE 

 

Spoštovani, 

 

v okviru zaključka študija pod mentorstvom dr. Erne Žgur sem pripravila magistrsko delo z 

naslovom Problematika mobilnih specialnih in rehabilitacijskih pedagogov v vrtcih v 

Pomurju. 

Z raziskavo, v katero so se vključile izvajalke dodatne strokovne pomoči v Pomurju, smo 

želeli ugotoviti, kakšna je časovna organizacija mobilne specialno pedagoške službe. Za te 

namene je bila izdelana ocenjevalna lestvica s trditvami. V okviru magistrskega dela smo 

oblikovali priporočila za vrtce, ki bodo pripomogla h kakovostnejši organizaciji časa 

izvajalcev dodatne strokovne pomoči. 

Upam, da boste priporočila preleteli in se o njih pogovorili. Ne pozabite, da je komunikacija 

ključ do uspeha in kakovostnejšega dela. 

Monika Hamler
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Na podlagi teoretičnih spoznanj in rezultatov raziskave smo oblikovali tudi 

priporočila za vrtce v Pomurju: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaj anketiranke s področja časovne organizacije najbolj pogrešajo? 

 Dovolj časa za komuniciranje z vzgojiteljico in drugimi delavci. 

 Dovolj časa za predajo informacij staršem, otrokovim vzgojiteljicam. 

 Večjo vključenost v vrtec, skupno načrtovanje individualiziranih programov, urejena 

dokumentacija, vzgojiteljicam sporočanje priporočil za delo z otrokom. 

 Večje timsko sodelovanje skozi vse leto. 

 Več časa za opazovanje drugih otrok v skupini in s tem omogočanje čim prejšnje 

obravnave otroka. 

 

Sodelavcem v mobilni službi redno javljajte odsotnost otroka, saj si tako lahko delo 

organizirajo drugače – bolj kakovostno. 

 
V naprej javite načrtovan kulturni, naravoslovni, športni dan, saj tako sodelavci v mobilni 

službi ne bodo izgubljali časa z vožnjo na vašo ustanovo. 

 
Strokovne delavce spodbujajte za timsko sodelovanje z zunanjimi strokovnjaki. 

 

Omejite število vzgojno-izobraževalnih ustanov za bolj kakovostno delo. 

Bodite fleksibilni pri delu s sodelavci v mobilni službi. Ti namreč nenehno menjavajo 

ustanove in imajo težave z usklajevanjem urnikov. 

 


