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IZVLEČEK 
 
 
Slovenska šolska zakonodaja pri delu z otroki s posebnimi potrebami spodbuja 
uporabo timskega pristopa. Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011) 
predpostavlja timsko pripravo, timsko spremljanje in timsko evalvacijo 
individualiziranega programa s strani imenovane strokovne skupine. Pri izvajanju 
individualiziranega programa nekateri učitelji ter specialni in rehabilitacijski pedagogi 
pogosteje kot timski uporabljajo individualni pristop pri delu z otrokom s posebnimi 
potrebami, v zadnjih letih pa se v teoriji in pedagoški praksi zelo poudarja pomen 
timskega dela in njegovih prednosti. Učitelji se v stališčih in pogledih na timsko delo z 
drugimi strokovnimi delavci v vzgoji in izobraževanju med seboj razlikujejo. Na 
oblikovanje stališč do timskega dela vplivajo občutek lastne kompetentnosti za timsko 
delo, raznolikost izkušenj s timskim delom, osebno doživljanje timskega dela in 
zavedanje njegovih prednosti, ki jih ima ta pristop za otroke s posebnimi potrebami, 
pa tudi za vsakega posameznega člana v timu, tim kot celoto in za šolo kot inštitucijo.  
 
Nekatere domače in tuje raziskave kažejo, da ima večina učiteljev do timskega dela s 
specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi pozitiven odnos in da so timskemu delu 
naklonjeni. Izsledki raziskav obenem nakazujejo številne prednosti timskega dela, kot 
npr. učni napredek otrok s posebnimi potrebami in profesionalni razvoj učiteljev. Med 
najpogostejšimi težavami, ki jih zaznavajo učitelji pri timskem delu s specialnimi in 
rehabilitacijskimi pedagogi, je pomanjkanje znanja učiteljev s področja dela z otroki s 
posebnimi potrebami, pa tudi pomanjkanje časa za timsko načrtovanje. V empirični 
raziskavi v okviru tega magistrskega dela sem raziskala, kakšna so stališča 
predmetnih učiteljev osnovnih šol v Pomurju do timskega dela s specialnimi in 
rehabilitacijskimi pedagogi, želela pa sem preveriti tudi njihove konkretne izkušnje na 
tem področju pedagoškega dela. Z uporabo anketnega vprašalnika je bila izvedena 
kvantitativna raziskava na vzorcu 105 predmetnih učiteljev pomurske regije. Podatki 
so bili statistično obdelani s pomočjo programa SPSS. S pomočjo dobljenih 
rezultatov sem pridobila vpogled v obstoječo pedagoško prakso timskega dela 
predmetnih učiteljev s specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi na območju 
pomurske regije. Dobljeni rezultati kažejo, da imajo predmetni učitelji v Pomurju 
pozitiven odnos do timskega dela s specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi in da so 
timskemu delu naklonjeni. S timskim delom s specialnimi in rehabilitacijskimi 
pedagogi imajo pozitivne izkušnje. Prednosti timskega dela s specialnimi in 
rehabilitacijskimi pedagogi anketirani predmetni učitelji zaznavajo tako na področju 
prepoznavanja učnega napredka učencev s posebnimi potrebami kot tudi na 
področju lastnega profesionalnega razvoja.  
 
 
KLJUČNE BESEDE: stališča, izkušnje, timsko delo, predmetni učitelji, specialni in 
rehabilitacijski pedagogi, učenci s posebnimi potrebami 
 



 

 

ABSTRACT 
 
The Slovenian school legislation encourages a team approach on the field of working 
with children/students with special needs. The Placement of Children with Special 
Needs act (2011) acquires demands team planning  accompaniment and evaluation 
of the individualized program from an appointed professional group. In practice, some 
teachers and special education teachers often use an individual approach when 
teaching children with special needs, while in the last few years there has been 
emphasis on team work and its advantages. Teachers have different opinions on 
working with other professionals when it comes to upbringing and education. Their 
point of view is based on their own ability to work in a team, on the diversity of their 
experiences with team work and how they personally value team work and all it has 
to offer, not only for special needs children, but also for every single person in the 
team and even for school as an institution. 
 
Some Slovenian and foreign studies show, that most teachers have a positive 
attitude towards collaboration with other workers in their profession and are fond of 
team work. Research results also show many advantages of team work, such as 
increased learning ability of the children and the professional growth of teachers. The 
most common problem teachers face when collaborating with other educators is their 
lack of knowledge when it comes to working with special needs children and the lack  
of time for team planning. In an empirical study within this master thesis I  research 
what are the lower secondary  teachers’ attitudes towards team work with special 
education teachers. I also wanted to check what kind of experience they have with 
this particular teaching approach. I conducted a quantitative study, shaped as a  
survey of 105 lower secondary level teachers from the region of Pomurje. The 
acquired data was statically processed with SPSS programme. The obtained results 
of the survey  get the insight into the existing educational practice of team work with 
special education teachers in the Pomurje region. The results show that lower 
secondary level teachers have a positive attitudes  and experience of team work with 
special education teachers.  The advantages of team work teachers identified were 
mostly connected  with students learning progress as well with their own professional 
growth. 
 
KEY WORDS: attitudes, experience, team work, lower secondary teachers, special 
education teachers, students with special needs 
 



 

 

KAZALO  VSEBINE 
 
UVOD ...................................................................................................................................11 

I. TEORETIČNI DEL ........................................................................................................12 

1. STALIŠČA .................................................................................................................12 

1.1 Opredelitev pojma stališče ..................................................................................12 

1.2 Značilnosti stališč ................................................................................................13 

1.3 Razlika med stališčem in podobnimi pojmi ..........................................................14 

1.4 Funkcije stališč ...................................................................................................14 

1.5 Oblikovanje in spreminjanje stališč .....................................................................15 

1.5.1 Vpliv neposrednih izkušenj na stališča .........................................................16 

1.6 Ugotavljanje in merjenje stališč ...........................................................................17 

2. OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI V SLOVENSKI OSNOVNI ŠOLI ....................18 

2.1 Zakonodaja, ki ureja vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami v 
osnovni šoli ...................................................................................................................19 

2.2 Zakonska podlaga timskega dela z OPP v osnovni šoli ......................................19 

2.2.1 Oblike sodelovanja pri delu z otroki s posebnimi potrebami .........................20 

2.3 Izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo 22 

2.3.1 Individualiziran program ...............................................................................22 

2.3.2 Dodatna strokovna pomoč ...........................................................................24 

3. TIMSKO DELO V OSNOVNI ŠOLI .............................................................................26 

3.1 Opredelitve in pojmovanja timskega dela ............................................................26 

3.2 Razlogi za timsko delo v šoli ...............................................................................28 

3.3 Vrste timov v šoli .................................................................................................29 

3.4 Proces oblikovanja in razvoja tima ......................................................................32 

3.4.1 Tuckmanov model oblikovanja tima .............................................................32 

3.4.2 Razvojni model oblikovanja tima ..................................................................33 

3.4.3 Model oblikovanja tima po Judith Chivers ....................................................34 

3.5 Pogoji za uspešno delovanje tima .......................................................................35 

3.5.1 Pomen sodelovalne naravnanosti pri timskem delu .....................................35 

3.5.2 Psihološki dejavniki timskega dela ...............................................................36 

3.4 Učinkoviti in uspešni timi .....................................................................................48 

3.5 Etape timskega dela ...........................................................................................51 

3.5.1 Timsko načrtovanje ......................................................................................51 

3.5.2 Timsko poučevanje ......................................................................................53 

3.5.3 Timska evalvacija ........................................................................................54 

3.6 Prednosti timskega dela v šoli .............................................................................56 

3.6.1 Prednosti timskega dela učiteljev za učence ................................................56 



 

 

3.6.2 Prednosti timskega dela za učitelje ..............................................................58 

3.6.3 Prednosti timskega dela učiteljev za šolo v celoti .........................................59 

4. TIMSKO DELO SPECIALNIH IN REHABILITACIJSKIH PEDAGOGOV IN 
UČITELJEV: PREGLED RAZISKOVALNIH UGOTOVITEV ..............................................61 

II. EMPIRIČNI DEL ............................................................................................................66 

5. OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA IN CILJEV RAZISKOVANJA .......66 

6. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA IN HIPOTEZE ..........................................................66 

7. METODOLOGIJA ......................................................................................................67 

7.1 Opis vzorca .........................................................................................................67 

7.2 Raziskovalni pripomočki .....................................................................................68 

7.2.1 Izračun Cronbach Alpha koeficienta zanesljivosti ........................................69 

7.3 Zbiranje podatkov ...............................................................................................72 

7.4 Obdelava podatkov .............................................................................................73 

8 REZULTATI IN INTERPRETACIJA ............................................................................73 

8.1 Naklonjenost predmetnih učiteljev v Pomurju do timskega dela s specialnimi in 
rehabilitacijskimi pedagogi .............................................................................................74 

8.2 Pogostost timskega dela predmetnih učiteljev Pomurju s specialnimi in 
rehabilitacijskimi pedagogi po posameznih etapah timskega dela .................................75 

8.2.1 Timsko načrtovanje ......................................................................................75 

8.2.2 Timsko poučevanje ......................................................................................76 

8.2.3 Timska evalvacija ........................................................................................76 

8.3 Ocene strinjanja predmetnih učiteljev v Pomurju s trditvami s področja timskega 
dela s specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi ............................................................77 

8.4 Raziskovalno vprašanje 1: Kako na osnovi svojih izkušenj predmetni učitelji v 
Pomurju zaznavajo timsko delo s specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi? ................85 

8.5 Raziskovalno vprašanje 2: Kakšna stališča imajo predmetni učitelji v Pomurju do 
timskega dela s specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi? ...........................................88 

8.6 Raziskovalno vprašanje 3: Katere učinke timskega dela učiteljev s specialnimi in 
rehabilitacijskimi pedagogi zaznavajo predmetni učitelji v Pomurju?..............................90 

8.7 H1: Predmetni učitelji v Pomurju z daljšo delovno dobo timsko delo s specialnimi 
in rehabilitacijskimi pedagogi zaznavajo statistično pomembno bolj pozitivno v primerjavi 
z manj izkušenimi predmetnimi učitelji ...........................................................................92 

8.8 H2: Predmetne učiteljice v Pomurju timsko delo s specialnimi in rehabilitacijskimi 
pedagogi statistično pomembno pogosteje izvajajo v primerjavi s predmetnimi učitelji 
moškega spola ..............................................................................................................94 

8.9 H3: Predmetni učitelji v Pomurju, ki imajo s timskim delom s specialnimi in 
rehabilitacijskimi pedagogi več izkušenj, izražajo statistično pomembno bolj pozitivna 
stališča do timskega dela ..............................................................................................96 

8.9.1 Faktorska analiza vprašalnika stališč do timskega dela ...............................96 

8.10 H4: Predmetni učitelji v Pomurju se v stališčih do timskega dela s specialnimi in 
rehabilitacijskimi pedagogi glede na starost statistično pomembno ne razlikujejo ........ 107 



 

 

III. ZAKLJUČEK .............................................................................................................. 110 

IV. VIRI IN LITERATURA ................................................................................................. 114 

V. PRILOGE .................................................................................................................... 118 

PRILOGA 1: Anketni vprašalnik za predmetne učitelje .................................................... 118 

PRILOGA 2: Korelacijska matrika pri testiranju zanesljivosti vprašalnika ........................ 121 

PRILOGA 3: Deskriptivne statistike za 1. in 2. sklop trditev ............................................. 124 

PRILOGA 4: Deskriptivne statistike strinjanja predmetnih učiteljev v Pomurju s trditvami s 
področja timskega dela s SRP ........................................................................................ 126 

PRILOGA 5: Preverjanje normalne porazdeljenosti ocene lastne naklonjenosti do timskega 
dela s specialnim in rehabilitacijskim pedagogom, glede na delovno dobo ..................... 128 

PRILOGA 6: Ponazoritev povprečnih ocen trditev oz. stališč do timskega dela s SRP, 
glede na pogostost timskega poučevanja oziroma izvajanja ........................................... 129 

PRILOGA 7: Populacijske piramide pri preverjanju hipoteze H4 ..................................... 130 

VI. IZJAVA O AVTORSTVU ............................................................................................. 131 

 
KAZALO TABEL  
 

Tabela 1: Primer stališča kot izražene ocene strinjanja s trditvijo: »Timskemu delu sem 

naklonjen/a.« ........................................................................................................................17 

Tabela 2: Vloge v timu po Everard in Morris (1996, str. 197–198) ........................................44 

Tabela 3: Vloge v timu po Belbinu (Palmer, 1998, str. 45; Polak, 2007, str. 45) ....................46 

Tabela 4: Značilnosti učinkovitih in neučinkovitih timov po Lipičniku (1996) ..........................49 

Tabela 5: Struktura vzorca po spolu .....................................................................................67 

Tabela 6: Struktura vzorca anketirancev po starostnih skupinah ..........................................67 

Tabela 7: Struktura vzorca anketirancev glede na delovne izkušnje .....................................68 

Tabela 8: Izračun Cronbach Alpha koeficienta zanesljivosti spremenljivk strinjanja 

predmetnih učiteljev v Pomurju s trditvami s področja timskega dela s specialnimi in 

rehabilitacijskimi pedagogi ....................................................................................................69 

Tabela 9: Koeficienti korelacije med posamezno spremenljivko ter vsemi postavkami 

vprašalnika ...........................................................................................................................69 

Tabela 10: Deskriptivne statistike ocenjevanja naklonjenosti predmetnih učiteljev do 

timskega dela s specialnim in rehabilitacijskim pedagogom..................................................74 

Tabela 11: Frekvence ocen naklonjenosti predmetnih učiteljev do timskega dela s specialnim 

in rehabilitacijskim pedagogom .............................................................................................75 

Tabela 12: Mnenje učiteljev o tem, kako pogosto timsko načrtujejo pedagoško delo s 

specialnim in rehabilitacijskim pedagogom ...........................................................................75 

Tabela 13: Mnenje učiteljev o tem, kako pogosto timsko poučujejo oziroma timsko izvajajo 

pedagoško delo s specialnim in rehabilitacijskim pedagogom ..............................................76 



 

 

Tabela 14: Mnenje učiteljev o tem, kako pogosto timsko evalvirajo pedagoško delo s 

specialnim in rehabilitacijskim pedagogom ...........................................................................76 

Tabela 15: Frekvence strinjanja predmetnih učiteljev v Pomurju s trditvami s področja 

timskega dela s specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi (1. sklop) .....................................80 

Tabela 16: Frekvence strinjanja predmetnih učiteljev v Pomurju s trditvami s področja 

timskega dela s specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi (2. sklop) .....................................84 

Tabela 17: Deskriptivne statistike pri izvedbi t-testa za en vzorec ........................................85 

Tabela 18: T-test za en vzorec pri spremenljivki Ocena naklonjenosti predmetnih učiteljev do 

timskega dela s specialnim in rehabilitacijskim pedagogom..................................................86 

Tabela 19: T-test za en vzorec pri spremenljivkah iz sklopa strinjanja predmetnih učiteljev v 

Pomurju s stališči s področja timskega dela s specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi ......88 

Tabela 20: T-test za en vzorec pri spremenljivkah iz sklopa strinjanja predmetnih učiteljev v 

Pomurju z učinki s področja timskega dela s specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi ........90 

Tabela 21: Preverjanje normalne porazdeljenosti ocen lastne naklonjenosti do timskega dela 

s specialnim in rehabilitacijskim pedagogom glede na delovno dobo z uporabo Shapiro-

Wilksovega testa ..................................................................................................................92 

Tabela 22: Izračun rangov za oceno naklonjenost do timskega dela s specialnim in 

rehabilitacijskim pedagogom glede na delovno dobo ............................................................93 

Tabela 23: Rezultati Mann-Whitneyevega U-testa pri preverjanju hipoteze H1 .....................94 

Tabela 24: Kontingenčna tabela odnosa med pogostostjo timskega poučevanja oz. izvajanja 

pedagoškega dela s SRP in spolom predmetnih učiteljev .....................................................95 

Tabela 25: Hi kvadrat test odnosa med pogostostjo poučevanja oz. izvajanja pedagoškega 

dela s SRP in spolom predmetnih učiteljev ...........................................................................96 

Tabela 27: Kaiser-Meyer-Olkinova mera ustreznosti vzorca in Bartlettov test .......................96 

Tabela 28: Komunalitete spremenljivk stališč predmetnih učiteljev v Pomurju do timskega 

dela s specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi ...................................................................98 

Tabela 29: Lastne vrednosti in pojasnjena varianca izločenih faktorjev ................................99 

Tabela 30: Nerotirana faktorska matrika ............................................................................. 101 

Tabela 31: Rotirana faktorska matrika ................................................................................ 102 

Tabela 32: Korelacijska matrika med faktorji ...................................................................... 103 

Tabela 33: Preverjanje normalne porazdeljenosti spremenljivk, uporabljenih pri preverjanju 

H3 z uporabo Shapiro-Wilksovega testa ............................................................................. 104 

Tabela 34: Izračun rangov za oceno strinjanja s trditvami oz. stališč do timskega dela s SRP 

glede na pogostost timskega poučevanja oziroma timskega izvajanja ................................ 105 

Tabela 35: Kruskal Wallisov test ......................................................................................... 107 

Tabela 36: Preverjanje normalne porazdeljenosti spremenljivk, uporabljenih pri preverjanju 

H3 z uporabo Shapiro-Wilksovega testa ............................................................................. 107 



 

 

Tabela 37: Izračun rangov za oceno stališč s področja timskega dela s SRP glede na starost 

predmetnih učiteljev ........................................................................................................... 108 

Tabela 38: Rezultati Mann-Whitneyevega U-testa pri preverjanju hipoteze H4 ................... 109 

 
KAZALO GRAFOV 
 

Graf 1: Strinjanja predmetnih učiteljev v Pomurju s trditvami s področja timskega dela s 

specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi (1. sklop) ..............................................................79 

Graf 2: Strinjanje predmetnih učiteljev v Pomurju s trditvami s področja timskega dela s 

specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi (2. sklop) ..............................................................83 

Graf 3: Pogostost timskega načrtovanja timskega poučevanja in timske evalvacije 

pedagoškega dela s specialnim in rehabilitacijskim pedagogom pri predmetnih učiteljih iz 

Pomurja ................................................................................................................................87 

Graf 4: Populacijska piramida za preučevani skupini delovnih dob .......................................93 

Graf 6: Kolenski diagram .................................................................................................... 100 

 

KAZALO SLIK 
 

Slika 1: Hierarhičen prikaz osnovnih človekovih potreb po Maslowu .....................................37 
  
 



11 

 

UVOD 
 

Timsko delo v šoli, zlasti pri obravnavi otrok s posebnimi potrebami, zagovarjajo 
številni avtorji (Kavkler, 2008; Kiswarday, 2014; Nojič, 2006; Polak 2007 in 2009; 
Težak, 2006 idr.). Tudi slovenska šolska zakonodaja v osnovni šoli pri delu z otroki s 
posebnimi potrebami spodbuja uporabo timskega pristopa (ZOsn, 2006).  

Z ustanovitvijo mobilne specialno pedagoške službe se je pričelo intenzivneje 
uveljavljati sodelovanje učiteljev in takrat imenovanih defektologov, danes specialnih 
in rehabilitacijskih pedagogov. Zaradi pomanjkanja znanja, potrebnega za delo z 
otroki s posebnimi potrebami, so učitelji začeli iskati pomoč in potrebno strokovno 
znanje pri specialnih in rehabilitacijskih pedagogih ter z njimi vedno pogosteje timsko 
delati.  

Učitelji v okviru svojega pedagoškega dela na različne načine sodelujejo s 
specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi in tako pridobivajo različne izkušnje 
timskega dela. Le-te pa pomembno vplivajo na njihovo nadaljnjo naklonjenost, 
nadaljnji interes za delo v timu ter na oblikovanje stališč do timskega dela.  

V teoretičnem delu magistrskega dela bom najprej obravnavala stališča (opredelila 
pojem stališče, predstavila značilnosti stališč, razložila razlike med stališčem in 
podobnimi pojmi, predstavila funkcije stališč, način njihovega oblikovanja in 
spreminjanja, predstavila, kako na oblikovanje stališč vplivajo naše neposredne 
izkušnje). Prikažem tudi lestvico stališč, s pomočjo katere lahko ugotavljamo in 
merimo stališča. V nadaljevanju teoretičnega dela bom obravnavala področje dela z 
otroki s posebnimi potrebami v osnovni šoli. Predstavila bom zakonodajo, ki ureja 
vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami, zakonsko podlago za timsko 
delo v osnovni šoli, oblike sodelovanja pri delu z otroki s posebnimi potrebami ter 
izpostavila izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 
pomočjo. Obširnejši sklop teoretičnega dela zajema timsko delo v vzgoji in 
izobraževanju, njegove ključne elemente in značilnosti.  

Predstavila bom tudi nekatere že izvedene raziskave in dobljene rezultate s področja 
timskega dela učiteljev in specialnih in rehabilitacijskih pedagogov. Po pregledu 
domače in tuje strokovne literature ugotavljam, da primanjkuje raziskav, ki bi 
vključevale poglobljene analize stališč in izkušenj predmetnih učiteljev na področju 
timskega dela s specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi. Rezultati raziskav tujih in 
domačih avtorjev (Kverh, 2003; Zanjkovič, 2005; Havaj in Polak, 2014; Scruggs, 
Mastropieri in McDuffie, 2001, po Havaj, 2014; Austin, 2001, po Havaj, 2014 idr.) 
kažejo, da so učitelji naklonjeni timskemu delu in zaznavajo številne prednosti 
timskega dela s specialnim  in rehabilitacijskim pedagogom. V slovenskem prostoru 
ni veliko podatkov o izkušnjah in stališčih predmetnih učiteljev in specialnih in 
rehabilitacijskih pedagogov, s tovrstnega področja dela pa ni bila izvedena še 
nobena empirična raziskava v severovzhodnem delu Slovenije, zato sem se odločila 
to področje raziskati. 



12 

 

I. TEORETIČNI DEL 
 

1. STALIŠČA  
 

Stališča, pridobljena skozi daljše časovno obdobje, pomembno vplivajo na naše 
vedenje do posameznih socialnih situacij in objektov, v našem primeru do timskega 
dela. Za lažje razumevanje stališč v nadaljevanju predstavljam najpogostejše 
definicije stališč, njihove skupne značilnosti, predstavim razlike med stališči in 
stališčem podobnimi pojmi, temeljne funkcije stališč, podam razlago, ali se stališča 
tekom življenja lahko spreminjajo ter predstavim vpliv neposredne izkušnje na 
oblikovanje oz. spreminjanje stališč, pa tudi način ugotavljanja in merjenja stališč. 

1.1 Opredelitev pojma stališče 
 
Avtorji podajajo različne opredelitve pojma stališče. Zaradi kompleksnosti pojma le-
tega ni mogoče enoznačno definirati. V nadaljnje bomo predstavili le nekatere 
opredelitve.  
Po Krech in Crutchfield ter Allport (1969 in 1973, v Schmidt, 2001, str. 44) je stališče 
»tendenca pozitivnega ali negativnega reagiranja do nekega določenega objekta«. 
 
Musek (1997, str. 33) meni, da psihologi stališča opredeljujejo kot »trajne miselne, 
vrednostne, čustvene in akcijske naravnanosti v odnosu do različnih objektov 
(predmetov, bitij, oseb, dogodkov in pojavov)«. Isti avtor v kasnejšem obdobju 
(Musek in Pečjak, 2001, str. 256) stališča opredeljuje tudi kot »nagnjenja (dispozicije) 
posameznikov, da pozitivno ali negativno odgovarjajo na neko socialno dogajanje, 
ljudi in razmere«.  
 
Hogg in Vaughan (2002, v Kompare, Stražišar, Dogša, Vec in Curk, 2006, str. 164) 
trdita, da so stališča »celota prepričanj, čustev in vrednostnih ocen v odnosu do 
socialnih situacij in objektov, ki delujejo kot pripravljenost za določen način vedenja«. 
Kompare (2006, str. 164) stališča opredeli kot »tisto značilnost ljudi, ki je med najbolj 
odvisnimi od socialnih dejavnikov (pridobljena so v procesu socializacije) in ki hkrati 
najbolj vpliva na socialno dogajanje (npr. vojne, medskupinski in medosebni konflikti 
so pogosto posledica razlik v stališčih)«. 
 
M. Ule (2004, str. 115) stališče opredeli kot »nekaj«, kar naj bi bilo zasidrano v 
duševnosti ljudi in naj bi vplivalo na vedenje«. M. Ule (1992) v svojem delu 
izpostavlja dve pomembni definiciji stališč: (1) Po Krech, Crutchfield in Ballachey 
(1962, v Ule, 1992, str. 94) naj bi bila stališča »trajni sistemi pozitivnega ali 
negativnega ocenjevanja, občutenja in aktivnosti v odnosu do različnih socialnih 
situacij in objektov«; (2) Rosenberg in Hovland (1960, v Ule, 1992, str. 94) pa 
opredeljujeta stališča kot »predispozicije ljudi za pozitiven ali negativen odgovor na 
določeno dogajanje ali situacijo v socialnem svetu«. 
 
Če povzamemo predstavljene definicije stališč, lahko stališča opredelimo kot naše 
trajne, tekom socializacije pridobljene, pozitivne ali negativne naravnanosti do 
različnih objektov: ljudi, predmetov, dogodkov ali pojavov. 
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1.2 Značilnosti stališč 
 
Čeprav obstajajo različne opredelitve (definicije) stališč, pa le-te poudarjajo v 
glavnem naslednje skupne dimenzije pojma stališče: 

- dispozicijski karakter stališč: stališča so stalna duševna pripravljenost 
določenega načina reagiranja;  

- pridobljenost stališč: stališča pridobivamo skozi vse življenje, zlasti v procesih 
socializacije;  

- vpliv na vedenje: stališča direktno in dinamično vplivajo na človekovo 
obnašanje in na doslednost ter konsistentnost le-tega;  

- sestavljenost (kompleksnost) stališča: stališča sestavljajo kognitivna, čustvena 
in aktivnostna duševna funkcija (Ule, 2004).  

 
Stališča so sestavljena iz treh temeljnih komponent (Musek,1997; Musek in Pečjak, 
2001; Ule, 1992; Ule, 2004; Ule, 2009):  

- kognitivne (spoznavne) komponente, ki vključuje vsa znanja, vedenja, 
informacije, izkušnje in argumente v povezavi s situacijo, osebo oziroma 
objektom ali dogodkom, o katerem oblikujemo stališče; 

- čustvene (ocenjevalne, evaluativne) komponente, kamor sodijo pozitivna ali 
negativna čustva in vrednostne ocene v odnosu do objekta stališča in  

- aktivnostne (vedenjske, dinamične, akcijske, motivacijske) komponente, ki 
pomeni pripravljenost posameznika, da deluje v skladu s svojimi stališči  

 
Kognitivna, čustvena in motivacijska komponenta so med seboj tesno povezane. 
Lahko jih ločimo pojmovno, ne pa tudi stvarno. Zagotovo pa je odvisno od samih 
stališč in razmer, v katerih se pojavljajo, katera komponenta bo bolj izražena (Ule, 
2009). 
 
Stališča so lahko bolj ali manj splošna ali specifična, kar pomeni, da nekatera stališča 
zavzemamo do vseh ljudi, nekatera pa le do pripadnikov nekaterih skupin. Stališča 
so lahko tudi bolj ali manj ekstremna. Ekstremnost stališč pomeni stopnjo 
zavzemanja za nekaj. Stališča se med sabo lahko razlikujejo po stopnji 
kompleksnosti in diferenciranosti (Ule, 2004). 
 
Izoblikovala sta se dva teorijska in raziskovalna pogleda na stališča: konvencionalni 
in sociohistorični pogled.  
 
Konvencionalni pogled izpostavlja, da: 

- so stališča umeščena v duševnosti (zavesti) ljudi, neodvisno od družbenega 
okolja in  

- povezana z našim vedenjem, 
- imajo značilne lastnosti, katere je moč raziskati in opisati, 
- čeprav jih ni mogoče neposredno opazovati, nanje lahko sklepamo iz vedenja 

ljudi (Ule, 2009). 
 
Sociohistorični pogled pa poudarja, da: 

- stališča ne nastajajo v duševnosti ljudi, ampak jih uveljavi določena kultura 
oziroma družba z določenimi nameni, 

- so stališča globoko zakoreninjena v našem socialnem vedenju in  
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- niso zgolj individualni koncepti, temveč kulturne in zgodovinske stvaritve (Ule, 
2009). 

Konvencionalni pogled je v literaturi in raziskavah veliko bolj poudarjen, a se vedno 
bolj uveljavlja tudi sociohistorični pogled (Sampson, 1991, po Ule, 2009). 
 

1.3 Razlika med stališčem in podobnimi pojmi 
 

Pojem stališče pogosto zamenjujemo s podobnimi pojmi, ki so sicer pojmu stališče 
lahko sorodni, vendar niso enaki. Ravno zato je pomembno, da poznamo in 
prepoznamo razlike med pojmi ter jih znamo med sabo ločiti.  

Pojem stališče pogosto zamenjujemo s prepričanjem, verovanjem, mnenjem in 
vrednotami (Ule, 1992; Ule, 2004; Ule, 2009). Razlika med stališčem in prepričanjem 
je v tem, da  je prepričanje zasnovano samo na intelektualni (kognitivni) komponenti, 
stališče pa na čustveni, motivacijski in intelektualni komponenti. Pri prepričanju se 
sklicujemo zlasti na dejstva oziroma argumente. S prepričljivimi protiargumenti lahko 
spremenimo prepričanja, stališč pa ne. Stališča so del duševne strukture, prepričanja 
pa del znanja (Ule, 2009). 

Razlika med stališčem in verovanjem je v tem, da gre pri verovanju za naše 
zavzemanje za nekaj, za kar nimamo preverjenega znanja, logičnih argumentov (Ule, 
2009). Verovanja ne temeljijo na logičnih argumentih, pomembnejše so domneve, 
čeprav je oseba morda drugačnega mnenja (Musek in Pečjak, 2001). 

Razlika med stališčem in mnenjem je v tem, da so mnenja bolj specifična od stališč in 
lažje spremenljiva. Mnenja predstavljajo konkretizacijo stališč oziroma izražanje 
stališč v konkretnih situacijah (Ule, 2004). Razlika med stališči in vrednotami je v tem, 
da so vrednote splošnejše od stališč in so lahko izvor številnih stališč. Z vrednotami 
označujemo zlasti ideje ali situacije, ki predstavljajo nekaj pozitivnega, zaželenega, 
nekaj, za kar se je vredno zavzemati. Vrednote so na primer človekove pravice, mir, 
demokracija (Ule, 1992). 

1.4 Funkcije stališč 
 
Stališča vplivajo na to, kako zaznavamo in doživljamo določene situacije in objekte, 
kako o njih razmišljamo in nanje reagiramo. Stališča usmerjajo našo pozornost, 
vplivajo na to, da v množici dražljajev in vtisov izberemo in vidimo le tisto, kar je v 
skladu z našimi stališči. Stališča vplivajo tudi na učenje in pomnjenje. Stvari, ki so v 
skladu z našimi stališči, se lažje naučimo in si jih zapomnimo (Ule, 2004; 2009). 
 
Musek in Pečjak (2001) izpostavljata štiri temeljne funkcije stališč: vrednostno-
ekspresivno, prilagoditveno, spoznavno in obrambno. Ljudje imamo v večji meri 
izdelane vrednostne podobe o svetu in sebi, zaradi česar čutimo potrebo, da le-te 
izražamo s stališči. To nam daje občutek samouresničevanja in samostojnosti. 
Stališča omogočajo soglasje z drugimi ljudmi in nam pomagajo doseči zastavljene 
cilje. Stališča vplivajo na spoznavne procese. Kaotične občutke, predstave, pojme in 
zaznave uredimo v skupine in razrede in med seboj povežemo v pomenske nize ter 
tako zmanjšamo njihovo kompleksnost. S tem zadovoljujemo potrebo po varnosti in 
potrebo po smislu. Obrambna funkcija stališč nam omogoča, da se zaščitimo, ko se 
počutimo ogrožene in tako poskušamo ohraniti pozitivno podobo o sebi.  
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Tudi M. Ule (1992, 2004 in 2009) v svojih delih omenja štiri osnovne funkcije stališč 
po Katzu (1967): 

- obrambno funkcijo, 
- vrednostno-ekspresivno funkcijo, 
- instrumentalno (prilagoditveno) funkcijo in  
- kognitivno funkcijo. 

 
Varovalna funkcija stališč se kaže v obliki obrambnih mehanizmov, ki nas branijo 
pred ogroženostjo nas samih in našega samospoštovanja. Nekatera stališča nam 
torej omogočijo, da ohranjamo stabilno samopodobo in nas branijo pred negativnimi 
spoznanji o nas samih. Tipičen obrambni mehanizem te vrste je projekcija, pri kateri 
lastnosti, katere pri sebi ne sprejemamo, pripišemo drugim.  (Ule, 2004; 2009). 
 
Vrednostno-ekspresivna funkcija se kaže v potrebi ljudi po izražanju tistih stališč, ki 
omogočajo posredovanje lastnih  vrednostnih predstav ali pomembnih komponent  
predstav o samem sebi. Takšna stališča spodbujajo večji občutek samorealizacije in 
samoizražanja (Ule, 2004; 2009). 
 
Stališča pomagajo ljudem prilagoditi se na posamezne situacije. Omogočajo jim,  da 
dosežejo zastavljene cilje (nagrade) ali da se izognejo neželenim situacijam (kaznim) 
(Ule, 1992).    
 
Stališča nam pomagajo bolje razumeti svet, v katerem živimo. Pomagajo nam 
organizirati in strukturirati predstavo o svetu. Omogočajo klasifikacijo novih 
informacij, podatkov in izkušenj, z načinom priprave že vnaprej obstoječe evaluativne 
dimenzije (Ule, 1992; 2004; 2009).     
 

1.5 Oblikovanje in spreminjanje stališč 
 
Stališča oblikujemo in spreminjamo  vse življenje, kar pomeni, da nobeno stališče ni 
stalno, nespremenljivo ali neodpravljivo.  
 
M. Ule (2004, str. 122) poudarja, da so stališča »eden najpomembnejših rezultatov 
socialne konstrukcije človeka. Zanje nimamo nobenih bioloških predispozicij. So torej 
socialno pridobljene strukture«. Oblikujejo se v procesu socialnega učenja. Številna  
stališča prevzamemo od okolja, v katerem živimo, predvsem od oseb, ki nas 
vzgajajo, s katerimi živimo ali po katerih se zgledujemo, s katerimi se identificiramo, 
nekatera stališča pa lahko oblikujemo tudi z lastno zavestno presojo (Musek, 1997). 
Stališča se oblikujejo pod vplivom enakih dejavnikov, ki vplivajo tudi na oblikovanje 
človeka kot socialnega bitja. Stališča se oblikujejo v procesu socializacije, zlasti v 
primarnih skupinah. Nekatera stališča lahko razvijemo že v zgodnjem otroštvu, ko 
ponotranjimo stališča staršev ali za nas drugih pomembnih oseb, druga stališča pa 
razvijemo kasneje, na podlagi izkušenj, novih informacij, podatkov in znanja 
(Kompare, 2006).  
 
Stališča oblikujemo predvsem v odnosu do ljudi, dogodkov ali pojavov, ki se nam 
zdijo pomembni. Na oblikovanje in spreminjanje stališč lahko vplivajo: okolje 
posameznika (starši in drugi družinski člani, vzgojitelji, učitelji, vrstniki, sodelavci), 
posameznikove izkušnje in razmišljanja ter množični mediji (Musek in Pečjak, 2001). 
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Na oblikovanje stališč tako vplivajo naslednji dejavniki (Kompare, 2006): 
- Družina: raziskave so pokazale velike podobnosti med stališči staršev in 

njihovih otrok; 
- Prijateljske skupine: vrstniki se spoprijateljijo zaradi podobnih ali enakih 

stališč, obenem v skupini oblikujejo nova stališča. Posameznik postopoma 
sprejme oziroma oblikuje stališča, ki so podobna stališčem prijateljev, kar 
poveča njegov občutek pripadnosti in sprejetosti v skupini; 

- Osebne izkušnje: kakšno bo naše stališče, je v veliki meri odvisno od tega ali 
imamo z objektom stališča, pozitivne ali negativne izkušnje; 

- Informacije in znanje: pomembne za oblikovanje stališč so tudi informacije in 
znanje o dogodkih, skupinah ali situacijah, ki jih pridobimo iz medijev, izkušenj 
drugih ljudi, strokovne literature ipd.; 

- Množični mediji: vpliv množičnih medijev na oblikovanje stališč je izrazit 
predvsem v otroštvu, ko večine stališč še nimamo izoblikovanih in ko do 
informacij, ki jih vidimo ali slišimo še ne moremo zavzeti kritičnega odnosa. 

 
M. Ule (2004) izpostavlja vpliv naslednjih dejavnikov, na oblikovanje in spreminjanje 
stališč: 

- skupinsko pripadnost (vpliv predvsem primarnih in referenčnih skupin: družina, 
prijatelji, za nas pomemben osebe),  

- znanje in informacije (zlasti izobraževalne institucije, mediji) ter 
- osebnostne značilnosti (samopodoba, izkušnje, želje in potrebe). 

 
Stališča so v večji meri trajna, a se pod vplivom določenih okoliščin in pogojev lahko 
tudi spreminjajo. Nanje in na njihovo spreminjanje imajo lahko zelo velik vpliv naše 
izkušnje, zlasti če so le-te pretresljive in čustveno pomembne. V primeru, da se 
spremeni čustvena podlaga stališča, se bo najverjetneje tudi stališče v celoti 
(Musek,1997). 
 
Musek in Pečjak (2001) poudarjata, da je spreminjanje stališč pomembno, saj 
pogosto ravno s spremembo stališč spremenimo tudi svoje obnašanje. Spreminjanje 
je odvisno od karakteristik stališč, torej od ekstremnosti, usklajenosti in 
kompleksnosti stališč. Stališča se lahko spreminjajo v intenziteti (od bolj ekstremnih 
do manj ekstremnih in obratno) in v smeri (od pozitivnih v negativna in obratno) (Ule, 
2004). Raziskave so pokazale, da se manj ekstremna stališča lažje spreminjajo kot 
bolj ekstremna, bolj kompleksno stališče pa je manj odporno na spremembe kot manj 
kompleksno. Poskus spremembe zelo kompleksnega stališča lahko privede do 
«bumerang efekta«, obratnega učinka, torej do povečanja intenzivnosti stališča 
namesto do spremembe (Sherif, 1984, po Ule, 2004).. 
 

1.5.1 Vpliv neposrednih izkušenj na stališča 
 

Tako na  oblikovanje kot na spreminjanje stališč, vplivajo tudi naše izkušnje. M. Ule 
(1992) meni, da je neposredna izkušnja posameznika najenostavnejša oblika 
pridobivanja in spreminjanja stališč. »Neposredne izkušnje posameznika z objekti 
stališč so povezane z množico interpretacij in pričakovanj, s  katerimi lahko tako 
posameznik kot socialno okolje opremljata vsako izkušnjo« (Ule, 1992, str. 109). 

Vemo, da so izkušnje lahko pozitivne ali negativne. Na osnovi danih strokovnih 
spoznanj  torej lahko izpeljemo domnevo, da v primeru, če je učitelj že imel izkušnjo 
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timskega dela s specialnim in rehabilitacijskim pedagogom,  lahko le-ta pomembno 
vpliva  na oblikovanje stališč do timskega dela ali pa na njihovo spreminjanje. 
Posameznik s pozitivno izkušnjo (pozitivnimi izkušnjami) timskega dela bo tako do 
timskega dela oblikoval pozitivna stališča in se bo le-tega posluževal pogosteje in z 
večjo notranjo motivacijo. Posameznik z negativno izkušnjo (negativnimi izkušnjami) 
timskega dela pa bo najverjetneje oblikoval negativna stališča do timskega dela in se 
timskemu delu na veliko izogibal. 

Tudi A. Polak (1999) poudarja, da je prav konkretna izkušnja osnovni okvir presojanja 
posameznika o prednostih, pomanjkljivostih in uporabnosti nekega pedagoškega 
pristopa. Na podlagi lastne izkušnje posameznik preverja teoretična izhodišča in  
razvija nova osebna dojetja. Pozitivna izkušnja s timskim delom bo tako za 
posameznika izredno spodbujajoča, večja bo tudi njegova pripravljenost za timsko 
delo. Negativna izkušnja s timskim delom pa bo lahko izvor negativnih pričakovanj in 
posameznikove nepripravljenosti za nove osebne izkušnje timskega dela.   

1.6 Ugotavljanje in merjenje stališč 
 

Velikokrat želimo izvedeti, kakšna stališča imajo posamezne osebe ali skupine ljudi 
do določenega objekta.  

V psihologiji so razvili posebne metode ugotavljanja in merjenja stališč, ki jih 
imenujemo lestvice stališč (Musek, 1997). Z njimi lahko ugotavljamo in primerjamo 
stališča posameznikov ali skupine ljudi. Lestvice stališč so največkrat sestavljene iz 
večjega števila posameznih ocenjevalnih lestvic, ki se nanašajo na področje, do 
katerega zavzemamo določeno stališče. Posameznik na lestvici označi stopnjo 
strinjanja z izraženim stališčem. 

Tabela 1: Primer stališča kot izražene ocene strinjanja s trditvijo: »Timskemu delu sem 
naklonjen/a.« 

močno se 
strinjam 

(5) 

se strinjam 
(4) 

ne morem se 
odločiti 

(3) 

ne strinjam se 
(2) 

močno se ne 
strinjam (1) 

   

Za osebo, ki bo na ocenjevalni lestvici izbrala stopnjo oziroma število 5, bi lahko rekli, 
da ima izrazito pozitivno stališče do timskega dela. Za osebo, ki pa bi na ocenjevalni 
lestvici izbrala oceno 1 pa bi lahko sklepali, da ima do timskega dela izrazito 
negativno stališče. Stališče je torej izražena ocena strinjanja s trditvijo.  

Z uporabo posebnih postopkov lahko na podlagi večjega števila odgovorov na 
posameznih ocenjevalnih lestvicah, ki se navezujejo na predmet raziskave, dokaj 
zanesljivo ugotovimo, kakšno je stališče nekoga. Na ta način lahko ugotavljamo 
razlike v stališčih do predmeta raziskave, tako med posamezniki kot med skupinami 
(Musek, 1997). 



18 

 

2. OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI V SLOVENSKI OSNOVNI ŠOLI 
 
Vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami v osnovni šoli se izvaja v skladu 
z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (v nadaljnje ZUOPP-1) (2011) 
in predpisi, ki urejajo področje osnovnošolskega izobraževanja.  
 
Otroci s posebnimi potrebami so po ZUOPP-1 (2011): 

- otroci z motnjami v duševnem razvoju,  
- slepi in slabovidni otroci,  
- gluhi in naglušni otroci,  
- otroci z govorno-jezikovnimi motnjami,  
- gibalno ovirani otroci,  
- dolgotrajno bolni otroci,  
- otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja ter  
- otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ki potrebujejo prilagojeno 

izvajanje programov vzgoje in izobraževanja z dodatno strokovno pomočjo ali 
prilagojene programe vzgoje in izobraževanja oziroma posebne programe 
vzgoje in izobraževanja. 

 
Vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami poteka po naslednjih programih 
(ZUOPP-1, 2011): 

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

- prilagojenem programu za predšolske otroke, 
- izobraževalnih programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo, 
- prilagojenih izobraževalnih programih, 
- posebnih programih vzgoje in izobraževanja in 
- vzgojnih programih. 

V predšolskem obdobju se otroci s posebnimi potrebami lahko vključijo v programe s 
prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo in v prilagojene programe za 
predšolske otroke. Programi s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo 
se v vrtcih organizirajo skupaj s programi za druge predšolske otroke, le do tri ure je 
lahko otroku nudena tudi dodatna strokovna pomoč, kjer se otrok uči nekaterih 
dejavnosti in veščin, ki mu povzročajo težave. Prilagojeni programi pa so v malih 
skupinah (t. i. razvojni oddelki), in to samo v nekaterih vrtcih. Med druge predšolske 
otroke se otroci iz prilagojenega programa vključujejo le pri nekaterih predšolskih 
dejavnosti. Tam se upošteva načelo integracije, kjer se otroci združujejo in delajo 
skupaj z večjo skupino. V rednem osnovnošolskem programu je po postopku 
usmerjanja mogoče prilagojeno izvajanje izobraževalnih programov. Organizirana je 
tudi dodatna strokovna pomoč. Pri tem gre za prilagojeno organizacijo dela in 
predmetnik, prilagojen način izvajanja ter zagotovitev dodatne individualne strokovne 
pomoči. Prilagoditve se nanašajo tudi na način preverjanja in ocenjevanja znanja, 
napredovanje in časovno razporeditev pouka. Pomoč se lahko izvaja v ali zunaj 
oddelka, občasno ali stalno, urediti je mogoče prostor glede na posebne potrebe, 
nabaviti dodatne pripomočke, zmanjšati število učencev v oddelku. Pri učenju nudijo 
pomoč pedagoški kadri (učitelji, specialni in rehabilitacijski pedagogi oz. defektologi 
in drugi člani šolske svetovalne službe) in prostovoljci v šoli ali na domu. Za nudenje 
fizične pomoči je lahko gibalno oviranemu otroku dodeljen spremljevalec. V tem 
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programu pridobijo učenci enakovreden izobrazbeni standard. Prilagojeni 
izobraževalni programi ne omogočijo pridobitve enakovrednega izobrazbenega 
standarda. Namenjeni so otrokom, ki se duševno počasneje razvijajo ali pa so zaradi 
bolezni in okvar CŽS duševno manj razviti, a še sposobni izobraževanja. V posebne 
programe pa se vključujejo skupine otrok z zmernimi motnjami v duševnem razvoju, 
poudarek je na praktičnih vsebinah. Otroci s težjo in težko motnjo v duševnem 
razvoju, ki se ne morejo vključiti v izobraževanje, še vedno pa so se sposobni učiti 
osnovnih življenjskih veščin, obiskujejo posebne programe s poudarkom na varstvu 
in urjenju praktičnih veščin v oddelkih specializiranih ustanov (dnevni centri ali zavodi 
za usposabljanje) (Žerovnik, 2004).  
 
Otroci s posebnimi potrebami se usmerjajo v programe glede na vrsto in stopnjo 
primanjkljajev, ovir in motenj. O usmerjanju otrok s posebnimi potrebami na prvi 
stopnji odloča Zavod Republike Slovenije za šolstvo.  
 

2.1 Zakonodaja, ki ureja vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi 
potrebami v osnovni šoli 

 

Med zakonodajo, ki ureja vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami sodita 
Zakon o osnovni šoli (v nadaljnje ZOsn, 2006) in ZUOPP-1 (2011) ter podzakonski 
akti, izdani na podlagi ZUOPP-1. To so Pravilnik o dodatni strokovni in fizični pomoči 
za otroke s posebnimi potrebami (2013), Pravilnik o organizaciji in načinu dela 
komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami (2013) in Pravilnik o 
osnovnošolskem izobraževanju učencev s posebnimi potrebami na domu (2016). 

Večje spremembe vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami je v zadnjih 
dveh desetletjih izpostavila Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji 
(1995), ki je predstavljala izhodišče novemu Zakonu o osnovni šoli, Zakonu o 
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja leta 1996 in Zakonu o usmerjanju 
otrok s posebnimi potrebami leta 2000 ter spremembam druge zakonodaje 
tovrstnega področja. Temeljni namen nove zakonodaje je bil zmanjšanje ločenih oblik 
šolanja in vpeljava inkluzivnih ter prožnejših oblik šolanja otrok s posebnimi 
potrebami (Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji, 2011). 

ZOsn je že leta 1996 uzakonil temeljne pogoje za uresničevanje pravice otrok s 
posebnimi potrebami do vključevanja v redne osnovne šole. Zakon je med drugim 
sestavljen iz opredeljenega termina otrok s posebnimi potrebami in predstavljenega 
kontinuuma izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami. V zakonu je 
še določeno, da imajo starši pravico otroka s posebnimi potrebami vpisati v osnovno 
šolo v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno prebiva, z izjemo, če ta šola ne 
izpolnjuje ustreznih pogojev. Takrat se na podlagi odločbe otroka vključi v drugo 
ustrezno osnovno šolo. Leta 2000 je bil sprejet Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi 
potrebami, ki natančneje opredeljuje usmerjanje otrok s posebnimi potrebami v 
programe vzgoje in izobraževanja, izvajanje vzgoje in izobraževanja otrok s 
posebnimi potrebami in postopek usmerjanja v programe vzgoje in izobraževanja. 
Uzakonjena je bila tudi pravica staršev otrok s posebnimi potrebami, da sodelujejo pri 
pripravi in spremljanju izvajanja individualiziranega programa za svojega otroka 
(Kavkler, 2008). 

2.2 Zakonska podlaga timskega dela z OPP v osnovni šoli  
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Timsko delo v slovenski osnovni šoli ni mišljeno le kot strokovna perspektiva, 
izpostavljeno je tudi v zakonodaji prenovljenega sistema osnovnošolskega 
izobraževanja (Polak, 2007). 

ZOsn (1996) v 2. členu med cilji izobraževanja omenja tudi vzgajanje za spoštovanje, 
strpnost in sodelovanje z drugimi. 38. člen istovrstnega zakona pa določa oziroma 
navaja timsko poučevanje učitelja razrednega pouka in vzgojitelja: »V 1. razredu 
osnovne šole hkrati poučujeta učitelj razrednega pouka in vzgojitelj predšolskih otrok, 
izjemoma pa lahko tudi dva učitelja razrednega pouka. Drugi učitelj oziroma vzgojitelj 
predšolskih otrok poučuje polovico ur pouka«. Isti člen zakona pri poučevanju 
vzgojnih predmetov, kot so glasbena umetnost, likovna umetnost in šport, spodbuja 
timsko delo učitelja razrednega pouka in učitelja predmetnega pouka. 

Šolska zakonodaja v slovenski osnovni šoli tudi pri delu z otroki s posebnimi 
potrebami spodbuja uporabo timskega pristopa. ZUOPP-1 (2011) narekuje timsko 
pripravo, spremljanje in evalvacijo individualiziranega programa s strani imenovane 
strokovne skupine. Timsko delo se spodbuja tudi pri izvajanju dodatne strokovne 
pomoči. ZOsn (1996) pa v 38. členu daje možnost, da v oddelku, v katerega so 
vključeni učenci s posebnimi potrebami, poleg učitelja sodeluje še učitelj z ustrezno 
specialno-pedagoško izobrazbo. 

Starši otrok s posebnimi potrebami, učitelj ter specialni in rehabilitacijski pedagog so 
v procesu izobraževanja otroka s posebnimi potrebami enakovredni partnerji 
(Kavkler, 2008; Nojič, 2006; ZOsn, 2006; ZUOPP-1, 2011), kar pomeni, da tudi vsi 
navedeni lahko aktivno prispevajo k napredku in uspehu otroka.   

2.2.1 Oblike sodelovanja pri delu z otroki s posebnimi potrebami 
 

M. Kavkler (2008) poudarja, da učitelj otroka s posebnimi potrebami sam ne more 
uspešno vključiti v razred. Učitelji se nemalokrat spopadajo z občutkom, da niso 
dovolj usposobljeni za delo z otroki s posebnimi potrebami, timski pristop pa učiteljem 
zagotavlja potrebno pomoč in podporo. Člani šolskega tima učitelju pomagajo in 
dajejo podporo v vzgojno-izobraževalnem procesu, posredujejo znanja in strategije 
za ustrezno delo z otrokom, pomagajo pri reševanju težav, pomagajo in ga podprejo 
v težkih trenutkih itd. Naloga tima je, da podpre in pomaga vsakemu članu učinkovito 
vključiti otroka s posebnimi potrebami in oblikovati zanj individualiziran program. 
Vsak član tima mora imeti jasno vlogo in naučiti se mora spretnosti sodelovanja. Kot 
najbolj učinkovite avtorica izpostavlja naslednje oblike sodelovanja strokovnih 
delavcev: 

• Svetovanje učitelju. Le-tega izvajajo strokovni delavci, ki so strokovnjaki s 
področja dela z otroki s posebnimi potrebami (specialni in rehabilitacijski 
pedagog, psiholog, logoped, socialni pedagog itd.). Učitelju pomagajo pri 
reševanju težav v razredu. Na srečanju skupaj z učiteljem opredelijo problem, 
dogovorijo se za oblike posredovanja, na podlagi zbranih informacij in ocene 
učinkovitosti intervencije za učenca evalvirajo učinkovitost izbranih strategij. 

• Skupno delo šolskega in interdisciplinarnega tima strokovnih delavcev, ki se 
redno (tedensko, mesečno) srečujejo, da se pogovorijo o prilagajanju kurikula, 
rešujejo probleme, iščejo učinkovite oblike organizacije procesa poučevanja 
itd. Taka oblika timskega dela omogoča bolj konsistentno in učinkovitejše delo 
učitelja. 
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• Sodelovalno oz. timsko poučevanje omogoča učitelju in drugemu strokovnemu 
delavcu (npr. specialnemu in rehabilitacijskemu pedagogu) partnerstvo v 
procesu poučevanja, z namenom doseganja kakovostnejšega poučevanja 
učencev z različnimi posebnimi potrebami v razredu. S takim načinom 
poučevanja pridobijo tako otroci s posebnimi potrebami kot vrstniki. 

• Pomoč v razredu se izvaja takrat, ko nista nujni intenzivna strokovna pomoč in 
podpora učitelju in otroku, ampak samo določene občasne oblike pomoči, ki jo 
lahko izvajajo tudi prostovoljci ali strokovni delavci brez posebnih izkušenj z 
otroki s posebnimi potrebami. 

• Neformalno reševanje problemov (»pogovor med vrati«) je pogosto med 
učitelji (npr. pri predmetnih učiteljih), ki učijo istega učenca s posebnimi 
potrebami. 

• Individualna obravnava zunaj razreda se v inkluzivni šoli redkeje izvaja, a je 
občasno potrebna (npr. logopedska obravnava, delovna terapija). O ločeni 
obravnavi otroka se odloči tim, ki pripravi individualiziran program.  

Člani tima, ki sodelujejo pri vključevanju otrok s posebnimi potrebami, so lahko stalni 
ali pa se vključujejo le pri reševanju posebnih težav. Pomembni člani tima v osnovni 
šoli so starši ali predstavniki družine, učitelj, specialni in rehabilitacijski pedagog, 
učiteljev pomočnik (vzgojitelj ali drugi učitelj), ravnatelj in vrstniki.  
 
V nadaljevanju predstavljamo vloge posameznih članov tima za delo z OPP po M. 
Kavkler (2008): 

- starši nam posredujejo vizijo, vrednote in prioritete družine, informacije o 
otrokovem delovanju zunaj šole, informacije o otrokovih primanjkljajih; 

- učitelj je tisti, ki sprejme otroka s posebnimi potrebami kot člana razredne 
skupnosti, oblikuje v razredu ozračje sprejemanja in enakosti, sodeluje pri 
pripravi individualiziranega programa, je odgovoren za prilagajanje programa, 
prilagaja učne dejavnosti učenčevim potrebam, je dovzeten za nove ideje, 
spremembe, je vzor učencem in drugemu šolskemu osebju, podpira vrstniške 
interakcije, vodi pomočnike pri delu v razredu; 

- specialni in rehabilitacijski pedagog usklajuje dejavnosti, povezane z otrokom 
s posebnimi potrebami, učitelju posreduje potrebne informacije o otroku še 
pred prihodom otroka s posebnimi potrebami v razred, pomaga pri 
posredovanju informacij vrstnikom in sodeluje pri pripravi programa podpore, 
ki jo izvajajo vrstniki, sodeluje pri pripravi individualiziranega programa, 
sodeluje pri prilagajanju kurikula, materialov, opreme, uči druge strokovne 
delavce prilagajanja kurikula, učnih gradiv, pripomočkov, podpira in pomaga 
učitelju, je vzor inkluzivnega ravnanja učitelju in drugim strokovnim delavcem; 

- učiteljev pomočnik pomaga in podpira učitelja pri uresničevanju programa, 
organizira možnosti za interakcije otroka s posebnimi potrebami z vrstniki, 
pomaga otroku pri učenju, pripravi in rabi pripomočkov, prilagaja okolje, v timu 
pomaga pri načrtovanju in reševanju težav, s svojim odnosom in ravnanjem je 
vzor vrstnikom in strokovnim delavcem; 

- ravnatelj je v podporo in pomoč strokovnim delavcem na šoli in zunaj nje, 
zagotavlja usposabljanje strokovnih delavcev, pomaga pri reševanju težav, 
posebno s predlogi o izvajanju otrokovega programa, podpira pozitivna 
stališča do vključevanja otrok s posebnimi potrebami, s svojimi pozitivnimi 
stališči do inkluzije je zgled učencem in strokovnim delavcem; 
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- vrstniki so lahko zgled drugim učencem na šoli, člani tima za načrtovanje 
dejavnosti učencev, člani tima za reševanje težav, pomočniki pri izvajanju 
programa (vrstniška pomoč, priprava gradiv…).  

 
Starši, učitelj in specialni pedagog so enakovredni člani tima za delo z OPP pri 
načrtovanju, odločanju in reševanju težav. 

 
2.3 Izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo 
 

Med pomembnejše spremembe v vzgoji in izobraževanju otrok s posebnimi 
potrebami sodi tudi uvedba programa s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 
pomočjo, v katerega usmerijo vse tiste otroke, za katere strokovna komisija za 
usmerjanje oceni, da imajo takšne razvojne in učne zmožnosti, da bodo predvidoma 
s prilagojenim izvajanjem programa in dodatno strokovno pomočjo dosegli vsaj 
minimalne standarde znanja, ki so določeni v učnih načrtih za vse predmete v 
predmetniku osnovne šole za razred, v katerega bo vključen otrok s posebnimi 
potrebami (Navodila za izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno 
strokovno pomočjo, 2003). 

2.3.1 Individualiziran program  
 

Vsi otroci s posebnimi potrebami, ki so usmerjeni v izobraževalni program s 
prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, imajo v skladu z ZOsn (2006) 
in ZUOPP-1 (2011) pravico do individualiziranih programov vzgoje in izobraževanja.  
 
Pri načrtovanju, izvajanju in vrednotenju individualiziranih programov se pričakuje 
timski pristop. V skladu z ZUOPP-1 (2011) mora strokovna skupina, ki jo določi 
ravnatelj šole, za otroka s posebnimi potrebami oblikovati individualiziran program. V 
strokovno skupino so vključeni vsi strokovni delavci šole in drugi strokovnjaki, ki bodo 
sodelovali pri izvajanju vzgojno-izobraževalnega programa.  
V pripravo in spremljanje individualiziranega programa morajo biti vključeni tudi starši 
in otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1, 2011; Kavkler, 2008; Kiswarday, 2014; 
Nojič, 2006).  
Z individualiziranim programom se učencu, ki je vključen v izobraževalni program s 
prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, določijo organizacija in 
izvajanje dodatne strokovne pomoči, oblike dela na posameznih vzgojno-
izobraževalnih področjih, prehajanje med programi in potrebne prilagoditve pri 
organizaciji, preverjanju in ocenjevanju znanja, doseganju standardov in 
napredovanju ter časovni razporeditvi pouka (ZUOPP-1, 2011). Vsebina 
individualiziranega programa je naravnana na doseganje minimalnih standardov 
znanja učnega načrta, saj lahko le na podlagi teh zaključimo, ali je učenec uspešno 
zaključil razred in napreduje v višjega. Individualiziran program je mogoče med 
šolskim letom spreminjati, če se ugotovi, da učenec potrebuje dodatne prilagoditve ali 
pripomočke. Prilagoditve, ki so opredeljene v individualiziranem programu, morajo 
upoštevati učenčeva močna področja, ne pa biti naravnane le na njegove 
primanjkljaje. V programu mora biti jasno opredeljeno, katere prilagoditve učenec 
potrebuje. Prilagoditve morajo biti razvidne pri organizaciji časa izvajanja dodatne 
strokovne pomoči, samem poučevanju in učenju ter preverjanju in ocenjevanju (Nojič, 
2006). 
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Razrednik oziroma učitelj, ki otroka s posebnimi potrebami poučuje, je nosilec 
individualiziranega programa in običajno vodja strokovne skupine, ki skrbi za 
načrtovanje ciljev, oblik in metod dela. Skupaj z drugimi strokovnjaki sodeluje pri 
izvajanju individualnih ali skupinskih ur dodatne strokovne pomoči učencu, pri 
usvajanju minimalnih, temeljnih in višjih standardov znanja, ki so predpisani z učnim 
načrtom za tekoče šolsko leto. Pri svojem delu upošteva ustrezne prilagoditve, ki 
učencu omogočajo uspešno delo. Zelo dragoceno in pomembno je tudi sodelovanje 
staršev in njihov prispevek k programu, saj pomembno prispevajo z informacijami o 
učencu (težave, močna področja, interesi, želje). Starši so tisti, ki svojega otroka 
najbolj poznajo in z njim preživijo največ časa, zato je pomembno, da se zavežejo k 
dejavnejšemu sodelovanju pri uresničevanju skupno načrtovanih ciljev. Tudi učenec 
s posebnimi potrebami je enakovreden član skupine. Z njim vzpostavimo ugodno 
čustveno okolje, demokratične odnose, ustrezno komunikacijo in kulturo 
medsebojnega komuniciranja ter občutek varnosti, da lahko odkrito spregovori o 
svojih težavah, dilemah, strahovih, željah in pričakovanjih, o svoji vlogi in deležu pri 
doseganju zastavljenih ciljev in viziji lastnega razvoja. Šolska svetovalna služba 
sooblikuje individualizirani program s posebnimi programi svetovanja za uspešnejše 
učenje, celostni osebni in socialni razvoj ter poklicno svetovanje na podlagi 
longitudinalnega študija otroka in podatkov iz obstoječe evidence. S kakovostnim 
svetovalnim odnosom, ki vključuje brezpogojno pozitivno sprejemanje in empatično 
razumevanje vseh članov tima, svetovalni delavec skrbi za oblikovanje intenzivnega, 
dolgoročnega odnosa med učencem in drugimi člani strokovne skupine. Timsko 
načrtovanje obvezuje vse člane skupine, da sprejmejo vsak svoj del odgovornosti, 
opravijo svoj del nalog ter podajo evalvacijo o učinkovitosti programa (Težak, 2006).  
 
Izhajajoč iz lastne delovne prakse lahko potrdim, da je specialni in rehabilitacijski 
pedagog ključen član strokovne skupine pri načrtovanju, izvajanju in vrednotenju 
individualiziranega programa. Njegovo delo zajema obenem oblikovanje diagnostične 
ocene otroka (razvojni in učni dosežki, potek mentalnih procesov in procesov učenja, 
šibka in močna področja, pogoji, pod katerimi otrok dosega boljše rezultate). Na 
podlagi oblikovane ocene in zbranih podatkov specialni in rehabilitacijski pedagog 
izdelata načrt pomoči otroku s posebnimi potrebami. Le-ta vključuje zastavljene 
dolgoročne in kratkoročne cilje, strategije dela (okviren načrt), uporabljene 
pripomočke, ki bodo pripomogli k doseganju ciljev ter kriterije za evalvacijo. Specialni 
in rehabilitacijski pedagog morata dnevno ali večkrat tedensko sodelovati z 
razrednikom, učitelji, ki otroka s posebnimi potrebami poučujejo, s šolsko svetovalno 
službo, z ravnateljem. Kolikor je le mogoče, morata sodelovati tudi s starši otroka s 
posebnimi potrebami. Specialni oz. rehabilitacijski pedagog je svetovalec, poslušalec, 
spodbujevalec, motivator in koordinator različnih oblik pomoči. Neposredno 
obravnava posameznega otroka s posebnimi potrebami in poskuša z različnimi 
tehnikami in metodami dela doseči kompenzacijo težav v razvoju in pri učenju.  
 
Pri oblikovanju individualiziranega programa je treba upoštevati različne dejavnike, 
zlasti otroka s posebnimi potrebami in iz njega izhajajoče intelektualne sposobnosti, 
psihofizične lastnosti (telesno zdravje, delovne navade, koncentracija), govorne 
zmožnosti, ustrezno osebnostno, čustveno in socialno zrelost, ki ustreza ali presega 
kronološko starost in alternativno pismenost. Še posebej je treba poudariti otrokova 
močna področja, torej sposobnost navezovanja stikov z vrstniki, ambicioznost, 
storilnostna usmerjenost, ambicioznost in podobno. Poleg otroka in njegovih lastnosti 
je treba upoštevati tudi značilnosti in dinamiko njegove družine: ugodna ali neugodna 
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družinska klima, pripravljenost staršev za dodatno delo z otrokom, sodelovanje s šolo 
in drugimi zunanjimi institucijami, ki otroku nudijo dodatno pomoč, realna 
pričakovanja, potrpežljivost in strpnost staršev (Ribnikar Kastelic in Levec, 1990). 

N. Ribnikar Kastelic in A. Levec (1990) kot pomemben dejavnik ustreznega 
vključevanja otrok s posebnimi potrebami v osnovno šolo, ki ga lahko upoštevamo 
tudi pri realizaciji individualiziranega programa in ustrezni obravnavi otroka s 
posebnimi potrebami nasploh, izpostavljata osnovno šolo, katere osnovna naloga je, 
da oblikuje in formalno izobražuje. Med temeljne značilnosti »dobre« šole prištevata 
dobro vzdušje, primerno usposobljenost strokovnih delavcev, strokovne delavce z 
ustreznimi osebnostnimi lastnostmi, možnost dodatnih izobraževanj, dodatno delo z 
otrokom, sodelovanje s člani tima, po potrebi sodelovanje z individualnim terapevtom 
(če ga otrok ima), ustrezno predstavitev motenj, ovir in posebnih potreb otroka 
vrstnikom na njihovi starosti primeren način.  

2.3.2 Dodatna strokovna pomoč 
 

Dodatna strokovna pomoč (v nadaljevanju DSP) je namenjena vsem učencem s 
posebnimi potrebami, ki so vključeni v: 

- program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in DSP ter v 
- izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in DSP (ZUOPP-1, 2011). 

Izjemoma se lahko izvaja tudi v drugih vzgojno-izobraževalnih programih za 
otroke s posebnimi potrebami.  

Dodatna strokovna pomoč se lahko izvaja v obliki odpravljanja primanjkljajev, motenj 
oziroma ovir, svetovanja ali učne pomoči, individualno ali skupinsko v oddelku ali 
zunaj oddelka. Dodatna strokovna pomoč se izvaja tedensko (ZUOPP-1, 2011). V 
Odločbi o usmeritvi otroka v »Izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in 
dodatno strokovno pomočjo« so v skladu s pravilnikom, ki ga prejme minister, poleg 
preostalih zahtev določeni tudi: obseg dodatne strokovne pomoči, način izvajanja te 
pomoči v okviru tedenske obremenitve otroka in strokovni delavec, ki to pomoč izvaja 
(Otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja: navodila za prilagojeno 
izvajanje programa osnovne šole z dodatno strokovno pomočjo, 2008). Natančneje 
se način izvajanja dodatne strokovne pomoči opredeli z individualiziranim programom 
otroka.  

Pri izvajanju dodatne strokovne pomoči morajo sodelovati tako izvajalec (specialni in 
rehabilitacijski pedagog), učitelj, ki poučuje otroka s posebnimi potrebami, kot tudi 
starši otroka. Zlasti povezava med učiteljem in izvajalcem dodatne strokovne pomoči 
je ključnega pomena. Vsak učitelj, ki poučuje bodisi na razredni bodisi na predmetni 
stopnji, ima svoj način poučevanja, svoje metode, tehnike in pristope. Svoje metode 
in strategije pa ima tudi specialni in rehabilitacijski pedagog, katerega naloga je 
poiskati poti za čim lažje premagovanje primanjkljajev ter uspešnost otroka (Nojič, 
2006).  

DSP zajema dve komponenti dela: rehabilitacijsko (strokovno) obravnavo in učno 
(didaktično) obravnavo.  
 

Rehabilitacijska obravnava vključuje: 

- reedukacijo, ki pomeni razvijanje, izpopolnjevanje motečih funkcij (npr. govora, 
motorike, vida, poslušanja ipd.),  
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- kompenzacijo, ki pomeni nadomeščanje prevzemanje funkcij poškodovanih 
organov ali funkcij (npr. nadomestna komunikacija pri gluhih, razvoj taktilnih 
sposobnosti pri slepih ipd.) in  

- rehabilitacijo, katere glavni cilj je otroka naučiti živeti in delati z ovirami in 
primanjkljaji. 

Učna obravnava vključuje strategije dela in učenja, pomoč pri učenju, razumevanju 
snovi. Osnovo oziroma izhodišče ima v rehabilitacijski obravnavi, kjer se ugotovi 
bistvo težav in pod katerimi pogoji in na kakšen način se bo učenec najbolj optimalno 
učil in napredoval (Opara, 2005). 

Celotna obravnava otroka s posebnimi potrebami, usmerjenega v izobraževalni 
program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, zahteva timski 
pristop tako strokovnih delavcev na šoli kot tudi staršev in otroka s posebnimi 
potrebami. Bistvenega pomena za uspeh in napredek otroka s primanjkljaji, motnjami 
ali ovirami je zlasti timsko delo učitelja, ki učenca poučuje ter specialnega in 
rehabilitacijskega pedagoga, ki učencu z različnimi strategijami pomaga pri 
premagovanju primanjkljajev.   
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3. TIMSKO DELO V OSNOVNI ŠOLI 
3.1 Opredelitve in pojmovanja timskega dela 

 

A. Polak v svojem delu Timsko delo v vzgoji in izobraževanju (2007) poudari 
raznolikost opredelitev in pojmovanj timskega dela v različnih časovnih obdobjih. 
Glede pestrosti izrazov in opredelitev timskega dela poudarja, da vsebinski opisi 
timskega dela potrjujejo, da gre za isti pedagoški pojav, ki ima v praksi lahko različno 
naravnane in izpeljane cilje. 

V ameriški literaturi začetki uporabe izraza timsko delo oziroma timsko poučevanje 
segajo v 60. leta minulega stoletja. Z izrazom je bil poimenovan poseben didaktičen 
način izvedbe pouka, vsebinsko pa je vseboval timsko načrtovanje, timsko izvajanje 
(timsko poučevanje) in timsko evalvacijo pouka. V poznejši strokovni literaturi so se 
pričela pojavljati še druga poimenovanja timskega dela v šoli: timsko delo učiteljev, 
sodelovalno poučevanje, skupinsko sodelovanje učiteljev in številni drugi izrazi 
(Polak, 2007). 

A. Polak (1999) meni, da je večina avtorjev, ki se strokovno ukvarjajo s timskim 
poučevanjem, prevzela definicijo timskega poučevanja, ki sta jo leta 1959 oblikovala 
Johnson in Lobb: »Timsko poučevanje je tisto dogajanje v razredu, ko se dve 
(tandem) ali več oseb (tim) s pedagoškimi nameni hkrati usmerja(ta) na iste učence v 
okviru posameznega učnega predmeta ali kombinacije predmetov.« Avtorica 
poudarja, da lahko timsko delo poteka ne samo v eni, temveč v več etapah timskega 
dela, in sicer v obliki timskega načrtovanja, timskega izvajanja oziroma poučevanja in 
timske evalvacije. Glavna razlika med posameznimi etapami je, da je pri timskem 
poučevanju stik članov tima oziroma učiteljev z učenci neposreden in hkraten, pri 
timskem načrtovanju in timski evalvaciji pa posreden (v mislih, v pogovoru). Po 
mnenju iste avtorice (prav tam) sta temelja tima pozitivna soodvisnost in 
soodgovornost za doseganje skupnih ciljev. Skupni cilji timskega dela so v šoli 
vzgojno-izobraževalne narave in prispevajo k večji kakovosti poučevanja in učenja. 
Prej omenjena avtorica opredeli pedagoški tim kot »socialno skupino, v kateri 
potekajo določeni psihosocialni procesi (psihodinamika tima). Ti oblikujejo in 
vzdržujejo ali spreminjajo določeno klimo znotraj tima. Psihodinamika v timu in klima 
znotraj njega vplivata na doseganje zastavljenih ciljev« (Polak, 1997, str. 161).  

Pomembna definicija timskega dela je zapisana tudi v Pedagoški enciklopediji (1989, 
str. 446), v kateri je timsko delo učiteljev definirano kot »oblika aktivnosti, ki jo 
opravlja skupina (dva ali več) pedagoških strokovnjakov na podlagi neposrednega in 
enakovrednega sodelovanja (ne na podlagi položaja v formalni hierarhiji) in katere 
namen je doseči skupne cilje«. Izraz timsko delo se po mnenju avtorjev enciklopedije 
povezuje še z naslednjimi pojmi: alternacija učiteljev, timski pouk in diferenciacija 
poučevanja. Z alternacijo označujemo različne oblike izmenjevanja učiteljev v krajših 
ali daljših časovnih obdobjih pri delu z istimi učenci, z namenom učinkovitejšega 
pedagoškega dela ali iz drugih objektivnih razlogov učiteljev. 

Praper (2001) izpostavlja, da gre pri timskem delu za skupinsko delo samostojnih 
članov, kjer ima vsakdo specifično znanje in je odgovoren za svoje odločitve, ki 
morajo biti podrejene skupnemu cilju v okviru določene naloge. Poudarja 
enakovrednost članov tima in obvezanost vsakega posameznika k delovni nalogi.  

Mihalič (2014, str. 5) tim celo poenoti s skupino. Navaja, da »skupina ali tim 
predstavljata obliko organiziranosti dveh ali več oseb, katerih rezultat medsebojnega 
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sodelovanja je nova vrednost (izdelek, storitev, odločitev, lastnina, znanje, sklep, 
vizija in podobno). Ključni prvini pravega timskega in skupinskega dela sta torej 
sodelovanje in tudi ustvarjena dodana vrednost«. Navaja, da mora vsaka skupina ali 
tim delovati po določenih načelih, ki omogočajo skupno opravljanje nalog, 
sodelovanje, medsebojno dopolnjevanje, skupinsko učenje, reševanje problemov, 
odločanje in vzpostavljanje kohezije ter sinergije z namenom doseganja skupnih 
ciljev. Kljub temu tima ne moremo enačiti s skupino. S. Palmer (1998) poudarja, da je 
tim veliko več kot skupina in da so učinkoviti timi sestavljeni iz ljudi, ki delajo skupaj, 
so zvesti drug drugemu, so predani timu, se zanimajo za počutje drugih članov tima, 
so odprti do drugačnega mnenja in se med seboj poslušajo, imajo skupne cilje in so 
pripravljeni skupno reševati morebitne konflikte.  

H. Jovan (1987) v svojem delu izpostavi definicijo Đorđevića, ki pravi, da je timsko 
delo oblika organizacije, v kateri učitelji tesno sodelujejo in usklajujejo svoja 
prizadevanja, uporabljajo svoje strokovne in pedagoške lastnosti, interese in 
individualne sposobnosti z namenom skupnega načrtovanja, izvajanja in evalvacije 
pouka. Po Ničkoviću (v Jovan, 1987) je timsko delo organizacija učnega procesa, v 
katerem se oblikuje tesno sodelovanje med večjim številom učiteljev na principu 
porazdelitve dela, v okviru učnega načrta enega predmeta ali kombinacije več 
predmetov. L. Trump (v Jovan, 1987, str. 14) pa pravi, da je timsko delo »strokovni 
izraz za organizacijo dela dveh ali več učiteljev in njihovih pomočnikov, katerih cilj je 
izmenjevanje kompetenc in sposobnosti z enega ali več področij, skupno izvajanje in 
evalviranje pedagoškega dela na enem ali več predmetnih področjih«. 

Tuja strokovna literatura (Shaplin, 1964; Freeman, 1969; Jovan, 1987, vse po Polak, 
2007, str. 7) najpogosteje citira definicijo timskega poučevanja (v širšem smislu) po 
Shaplinu: »Timsko poučevanje je vrsta organizacije pouka, ki predstavlja učno osebje 
in pripadajoče učence: pri tem je dvema učiteljema ali manjši skupini učiteljev 
prepuščena skupna odgovornost za celotno ali delno izvedbo pouka za isto skupino 
učencev.« Predstavljena opredelitev tako jasno poudarja povezanost učiteljev in 
učencev pri timskem poučevanju ter soodgovornost vsakega posameznega člana 
tima za uspešnost izvedbe pouka oziroma doseganja skupnih ciljev.  

H. Jovan (1987) po Shaplinu navaja naslednje karakteristike oziroma značilnosti, ki 
so skupne vsem opredelitvam timskega dela: 

- timi so sestavljeni iz dveh ali več učiteljev, 
- člani tima so soodgovorni za delo s skupinami učencev, 
- člani tima skupno načrtujejo delo, vrednotijo napredek in uspeh učencev, 
- člani tima imajo možnost opazovati delo drug drugega in učence, 
- pri timskem delu lahko učence razdelimo v različne skupine in prostore. 

Poznamo različne oblike in vrste timskega dela, ki temeljijo na različnih značilnostih 
tima. Buckley (2000, po Polak, 2007, str. 9) pojasnjuje, da je v opredelitvah timskega 
dela pogost tudi poudarek, da je za pravo timsko delo »pomemben duh 
sodelovalnega načrtovanja, nenehnega sodelovanja, tesne povezanosti, neovirane 
komunikacije in iskrene izmenjave mnenj. Ne odraža se v skupini posameznikov, ki 
delujejo skupaj, temveč v skupini, ki deluje enotno in celostno. Načrtovanje mora 
temeljiti na fleksibilnosti, skupinskih pravilih in skupinskem delu, prisotna morata biti 
svoboda in možnost za napredek pri zadovoljevanju vzgojno-izobraževalnih potreb 
učencev«. 
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3.2 Razlogi za timsko delo v šoli 
 

V literaturi lahko zasledimo več razlogov, ki spodbujajo izvajanje timskega dela v šoli.  

A. Polak (2007) meni, da se v razvijanju timskega dela učiteljev in spodbujanju 
skupinskega dela pri učencih izražajo vrednote sodobne demokratične družbe, kar 
pa zagotovo sodi med temeljne razloge za uveljavljanje timskega dela učiteljev in 
skupinskega dela učencev kot dveh bistvenih pedagoških pristopov sodobne družbe. 
Avtorica navaja Daya (1999, po Polak, 2007, str. 87): »Sodobni svet obvladujejo 
spremembe, negotovost in kompleksnost. Šole se soočajo s številnimi 
spremembami, ki pogosto vodijo k nasprotujočim si zahtevam in pričakovanjem: k 
zagotavljanju izobrazbe za vse ljudi, k povečevanju obsega osnovnega šolanja, k vse 
večjemu priznavanju pomembnosti vseživljenjskega izobraževanja, k poudarjanju 
splošnega izobraževanja, ki mlade pripravlja na življenje, k poudarjanju timskega 
dela in sodelovanja ter k vključevanju ekološkega ozaveščanja, strpnosti in 
vzajemnega razumevanja na vseh ravneh splošnega izobraževanja.«  

A. Polak (2007) izpostavlja naslednje dejavnike, za katere meni, da so 
najpomembnejši in najbolj utemeljujejo uvajanje in spodbujanje timskega dela v šoli:     

- sodelovalno učenje,  
- multidisciplinarno naravo problemov sodobne družbe,  
- specializacijo znanja in specializiranost posameznikov,  
- izolacijo učiteljev pri poučevanju,  
- potrebe učiteljev po medsebojni podpori (strokovni in osebni) ter  
- zakonsko podlago za sistematično uvajanje timskega dela na področju vzgoje 

in izobraževanja v Republiki Sloveniji.  

Brajša (1995) poudarja, da je uspešno timsko delo v šoli predpogoj za uspešno in 
ustvarjalno šolo. Pravi, da je učitelj sedanjosti in prihodnosti timski učitelj in da lahko 
šolo razvija le tim, ne posameznik. Skrivnost uspešnega tima naj ne bi bil izbor 
kakovostnih strokovnjakov, temveč v njihovi medsebojni povezanosti, ljubezni in 
zaupanju.  

Mayer s sod. (2001) trdi, da potrebo po ustvarjalnem timskem delu narekujejo slabo 
izkoriščeni umski potenciali in privzgojen individualizem. Ustvarjalni timi predstavljajo 
jedro ustvarjalne organizacije, kjer so vsi procesi usmerjeni v oblikovanje ustvarjalnih 
dosežkov. Avtor poudarja, da potreba po timskem delu ni le praktične narave. 
Pogosto namreč pozabimo, da je človek najprej skupinsko bitje in šele nato 
individuum. Posameznik tako šele v raznolikih odnosih z drugimi spoznava, 
prepoznava in uravnava samega sebe ter osmišlja svoje poklicno poslanstvo.  

Triller (2000) meni, da je sodelovanje učiteljev profesionalna vrlina, ki združuje 
učitelje. Je obenem izraz kulture posamezne šole in se odraža v medsebojnih 
odnosih med pedagoškimi delavci na šoli.  

L. Magajna, M. Kavkler, G. Čačinovič Vogrinčič, S. Pečjak in K. Bregar Pečjak (2008) 
poudarjajo pomembno vlogo podpore in pomoči tima šolskih strokovnih delavcev pri 
zagotavljanju najučinkovitejšega učnega okolja za otroke s posebnimi potrebami. Tim 
šolskih strokovnih delavcev veliko bolj učinkovito išče alternativne vire, ki so v pomoč 
tako učitelju, ki otroka s posebnimi potrebami poučuje, kot samemu otroku s 
posebnimi potrebami. 



29 

 

3.3 Vrste timov v šoli 
 

Timi so lahko različni glede na potrebe otroka ali glede na potrebe učitelja (Kavkler s 
sod., 2008). Timsko delo lahko izvajajo različne skupine učiteljev in drugih strokovnih 
delavcev na vzgojno-izobraževalnem področju. Vrsto tima lahko določajo tudi drugi 
dejavniki (npr. njihovo prevzemanje odgovornosti za posamezne naloge, raven 
strokovnosti članov tima ipd.) (Polak, 2007). 

Buckley (2000, po Polak, 2007) kot merila, ki določajo naravo in etnično usklajenost 
članov tima navaja: spolno, rasno in etnično usklajenost članov tima; vrsto tima 
(samousmerjajoč, koordiniran, avtoritativno voden); časovni obseg timskega dela 
(ena ura, en teden, en mesec, daljše časovno obdobje); značilnosti učencev, dijakov, 
študentov (starost, zrelost, motivacija, interesi in posebne potrebe); poučevanje v 
enem ali več jezikih; velikost skupine (razreda); slog poučevanja in vodenja učencev; 
vrsto uporabljene izobraževalne tehnologije. 

Time lahko razvrstimo v tri glavne skupine: delovne time, k nalogi ali problemu 
usmerjene time in vodstvene time (Polak, 2007, str. 35-36). Delovni timi so vezani na 
naravne delovne enote, kjer vsakodnevno delo temelji na timskem pristopu (npr. člani 
istih oddelkov ali delovnih področij, ki najpogosteje le delajo skupaj, nimajo pa 
skupne vizije oziroma ciljev in le redkokdaj dobijo nagrado za svoje dosežke). Delo 
posameznih članov tovrstnega tima pogosto poteka neodvisno, povezujeta jih le 
delovni proces in prispevek h končnemu izdelku. Tim je oblikovan zlasti iz 
organizacijskih razlogov. Na vsebinski ravni in na ravni socialne interakcije pa to 
največkrat niso pravi timi, saj pedagoško delo delovnih timov ne temelji na pravem 
timskem pristopu, ki mora vključevati pozitivno soodvisnost pri doseganju skupnih 
ciljev (Polak, 2009). A. Polak (2009, str. 36) v nadaljevanju navaja nekaj primerov 
obstoječih delovnih timov v slovenski osnovni šoli: 

• učitelji razrednega pouka in podaljšanega bivanja, ki se srečujejo z istimi starši 
in učenci, njihovo pedagoško delo pa je samostojno in neodvisno; 

• učitelji različnih oddelkov istega razreda, ki jim je skupno poučevanje istega 
razreda, poučevanje v istem razredu ali v istih okoliščinah, njihovo 
sodelovanje pa ne zajema vseh etap pravega timskega dela; 

• predmetni aktivi učiteljev v 2. in 3. triadi, ki jih povezuje le poučevanje istih 
predmetov, ne pa skupno delo; 

• učitelji istega razreda, ki se občasno srečujejo na skupnih sestankih ali 
srečanjih.  

Naslednji so k nalogi ali problemu usmerjeni timi, ki so le začasno organizirani (dokler 
ne rešijo posamezne naloge ali problema). Kljub temu njihovo delo temelji na načelih 
pravega timskega pristopa: ukvarjajo se s specifičnimi nalogami ali problemi, 
povezujejo jih skupni cilji in pozitivna soodvisnost. Oblikujejo se zlasti z namenom 
priti do čim več idej v zvezi z dano nalogo ali problemom. A. Polak (2009, str. 37) 
navaja nekaj primerov k nalogi ali problemu usmerjenih timov: 

• tim vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice ali dveh vzgojiteljic, ki svoji vlogi 
enakovredno prepletata, usklajeno delujeta in v vzgojno-izobraževalno delo 
vključujeta vse tri etape timskega dela, pri tem pa strokovno in osebnostno so-
vplivata druga na drugo; 
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• tim učiteljice razrednega pouka in učiteljice v podaljšanem bivanju, če v svoje 
delo vključujeta vse tri etape timskega dela ter se ukvarjata z isto razredno 
problematiko in s starši učencev; 

• tim dveh ali več učiteljic razrednega pouka, ki določen del pouka ali druge 
šolske dejavnosti timsko načrtujejo, izvajajo in evalvirajo; 

• tim učiteljice razrednega pouka in učiteljev vzgojnih predmetov ali drugih 
šolskih predmetov osnovne šole, ki ravno tako izvajajo vse tri etape timskega 
dela; 

• tim predmetnih učiteljev, ki poučujejo iste predmete in pri svojem delu izvajajo 
vse tri etape timskega dela; 

• tim učiteljev in drugih strokovnih delavcev na šoli. 

A. Polak (2009) poudarja, da navedene možnosti še zdaleč niso vse, ki jih lahko 
organiziramo v okviru timskega pristopa v vzgoji in izobraževanju. V oblike timskega 
dela se lahko vključijo tudi drugi delavci v vzgojno-izobraževalni inštituciji. Možnosti 
za povezovanje in sodelovanje je veliko. 

Vodstveni timi so sestavljeni iz strokovnjakov na vodstvenih položajih. Njihovi cilji so 
tesno povezani s cilji celotne delovne organizacije in z njeno vizijo, pomembno pa je, 
da si tim oblikuje tudi konkretnejše timske cilje. Vodstveni tim na področju šolstva je 
tako pedagoški tim, ki ga najpogosteje sestavljajo ravnatelj, pomočnik ravnatelja ali 
pedagoški vodja in šolski svetovalni delavci. Omenjeni tim lahko ob posebnih 
nalogah ali problemih vključuje še druge člane (npr. posamezne učitelje, 
računovodjo, tehnične delavce …). Vodstveni tim timskega poučevanja sicer ne 
izvaja, uresničuje pa drugi dve etapi timskega dela (timsko načrtovanje in evalvacijo). 
Zelo pomembna naloga tovrstnega tima je tudi dajanje osebnostne in strokovne 
podpore drugim timom na šoli pri izvajanju timskega dela (Polak, 2007). 

Buckley (2000, po Polak, 2007, str. 38) navaja klasifikacijo različnih avtorjev iz 
šestdesetih let (Davis, LaFauci in Richter, Chamberlin, Hanslovsky s sodelavci), ki 
razlikujejo tri vrste timov učiteljev. Avtoritativno vodene time vodijo izbrani 
posamezniki in predstavljajo avtoriteto na nekem področju. Določijo jih nadrejeni v 
šoli ali kakšni drugi ustanovi. Vodja ima poudarjeno in zelo izpostavljeno vlogo. 
Prevzema tudi večji del odgovornosti za opravljene naloge in delo tima. V primeru, da 
ga člani tima ne sprejemajo, se poveča verjetnost konfliktov in odpora do njegovega 
vodenja. V tovrstno zasnovanem timu je poudarek zlati na doseganju zastavljenih 
ciljev, odločitve sprejemajo hitreje in bolj strukturirano, odgovornost za posamezne 
naloge pa je jasno razporejena med člani tima. Samovodeni timi so avtonomni, 
demokratični in samostojno vodeni. Med učitelji se oblikujejo prostovoljno in 
spontano. Vsi člani so enakovredni, odločitve pa sprejemajo s soglasjem vseh ali z 
glasovanjem. Iz administrativnih razlogov je dobro, da ima skupina v takem primeru 
svojega vodjo. Določijo ga po krožnem načelu (vsak je vodja za določen čas) ali 
glede na strokovnost posameznega člana. Naloge takšnega vodje so bolj 
organizacijske in povezovalne, njegov položaj pa v primerjavi z drugimi člani v 
ničemer ne izstopa. Prednosti takšnih timov so sproščeno in ustvarjalno vzdušje, 
pristni in prijetni odnosi med člani tima in manjši socialni pritisk na posameznika. 
Koordinirani ali mešani timi so kombinacija predhodno predstavljenih vrst tima. Člane 
tima določi vodstvo po posvetovanju z njimi ter z upoštevanjem njihovih želja in 
interesov. Za takšne time je značilna močna zavezanost zastavljenim nalogam, v njih 
je moč zaznati pedagoški entuziazem in nenehno stremijo k izboljšanju lastnega 
timskega dela. Velik poudarek je na temeljitem načrtovanju poučevanja, h kateremu 
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po svojih močeh enakovredno prispevajo vsi člani tima, pozitivnem sprejemanju idej 
in medsebojni podpori (prav tam). 

Brajša (1995, str. 90–92) razlikuje tri različne tipe timskega dela: 
- Avtokratski tim, v katerem prevladuje alfa položaj vodje, sodelavci pa so v 

položaju game, je voden avtokratično, sodelavci pa so pasivni, ker so v gama 
položaju brez prizadevanja. Ukaze dominantnega vodje izpolnjujejo 
neustvarjalno. Vodja tima misli in ukazuje, člani tima pa delajo in ne 
razmišljajo.  

- Liberalni tim, v katerem prevladuje beta položaj članov, položaj vodje pa je 
oslabljen, je tim, ki nima vodje, člani tima pa delajo kot osamljeni in 
nepovezani beta strokovnjaki. Povezani so na ravni medsebojnega 
zaznavanja in formalne organizacije tima, vendar nimajo ne intelektualnega in 
ne čustvenega odnosa. Vsak razmišlja zase, brez povezave z drugimi. 
Medsebojne komunikacije skoraj ni. 

- Demokratični tim je tim, v katerem prevladuje beta položaj članov, ki so 
enakopravno in partnersko povezani z alfa položajem vodje. Vodja tima je 
enakovreden vsem drugim članom, je ustvarjalni organizator in koordinator 
tima. Sodelavci delajo drug ob drugem, med seboj so povezani na racionalni 
in emocionalni ravni. Razmišljajo skupaj in povezano. Člani tima se med seboj 
spodbujajo, poslušajo drug drugega in se pogovarjajo tudi o svoji komunikaciji 
v timu (metakomunikacija).  

 

Buckley (2001, po Polak, 2009) z vidika vsebine time deli na enodisciplinarne in 
interdisciplinarne, Praper (2001) pa na multidisciplinarne, interdisciplinarne in 
transdisciplinarne. Multidisciplinarni timi združujejo ljudi z različnimi poklicnimi profili, 
ki izvajajo bolj obširne in zapletene delovne naloge. V tovrstnih timih ima vsakdo 
jasno opredeljeno vlogo in svoje funkcije, a med člani tima ni pravega sodelovanja. 
Gre bolj za delovno skupino, saj člani skupine oblikujejo odnos do naloge, ne pa drug 
do drugega. Pri interdisciplinarnih timih se povezuje več strok. Člani tima se 
povezujejo na ravni nalog, spoznavanja in ravnanja, so v tesnih medsebojnih 
odnosih, kar spodbuja njihov osebnostni razvoj in ustvarjalnost. Komunikacija 
presega strokovni jezik posamezne stroke in omogoča dogovarjanje. 
Transdisciplinarni timi so zelo redki. V takih timih je kljub ohranjanju specifičnih razlik 
članov dosežena izredno visoka raven odnosov, razumevanja in notranje 
povezanosti. Probleme posamezni člani tima rešujejo celostno in ne le z vidika svoje 
stroke. 

A. Polak (2007) pojasnjuje, da različne vrste interdisciplinarnih in multidisciplinarnih 
timov v šoli omenja zlasti strokovna literatura s področja svetovalnih storitev in dela z 
učenci s posebnimi potrebami. Strokovna interdisciplinarnost zatrjuje bolj 
specializirane metode dela, tehnike in pristope ter njihovo integracijo pri delu z 
učenci. Tovrstne time najpogosteje sestavljajo učitelji in specialni in rehabilitacijski 
pedagogi, lahko pa tudi drugi pedagoški delavci, katerih specializirano znanje je 
potrebno v specifični učno vzgojni situaciji (npr. zdravstveni delavci, socialni 
pedagogi, psihologi, logopedi ipd.). Pri interdisciplinarnem in multidisciplinarnem 
timskem delu posamezniki sodelujejo, pripravljeni so si porazdeliti vloge glede na 
svoje strokovno področje, skupaj načrtujejo, si po potrebi izmenjujejo vloge in se 
vzajemno popolnoma podpirajo. Podobno kot specialni in rehabilitacijski pedagogi in 
druge osebe, ki delajo z otroki s posebnimi potrebami, morajo tudi zunanji timski 
sodelavci izpolnjevati naslednje pogoje: zmožnost navezovanja stikov in vzdrževanje 
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ustreznih odnosov z učenci, uresničevanje timskega dela (sodelovanje, predanost 
skupnim ciljem), aktivno poslušanje, dobre komunikacijske spretnosti, pozitivna 
naravnanost in spodbujanje učencev, prepoznavanje njihovih potreb in zmožnost 
pojasnjevanja. Pri timskem načrtovanju pedagoških dejavnosti z zunanjimi 
(nepedagoškimi) sodelavci pa je za primerno didaktično izpeljavo pouka najbolj 
usposobljen učitelj.  

3.4 Proces oblikovanja in razvoja tima 
 

Za oblikovanje in razvoj uspešnega tima je po mnenju Možine (1996) ključno dvoje: 
izbira članov in usposabljanje tima. Timsko delo vključuje manjše ali večje število 
ljudi, ki morajo med seboj komunicirati. Tim mora najprej nastati, za kar je potreben 
čas. V tem času si člani tima razdelijo vloge, postavijo cilje, izberejo način vodenja, 
vzpostavijo medsebojne komunikacije itd. Ko so vzpostavljene vse te povezave, 
lahko govorimo o timu, ki je tudi neformalno pripravljen za delo pri skupni nalogi 
(Lipičnik, 1996). Oblikovanje ali nastajanje tima je torej proces (Lipičnik, 1996; Polak, 
2007), ki zajema več stopenj, faz. A. Polak (2007) predstavi modele oblikovanja in 
razvoja tima, ki se v strokovni literaturi najpogosteje pojavljajo: Tuckmanov model 
oblikovanja tima, razvojni model oblikovanja tima in model oblikovanja tima po 
Chiversovi (prav tam).  
 

3.4.1 Tuckmanov model oblikovanja tima 
 

Strokovnjaki s področja timskega dela se najpogosteje sklicujejo na ameriškega 
psihologa Barryja W. Tuckmana, ki se je je med letoma 1965 in 1970 intenzivno 
ukvarjal z opredelitvami štirih stopenj v razvoju tima. Njegov model je tako v strokovni 
literaturi najpogosteje omenjen. Tuckman meni, da morajo vsi uspešni timi skozi štiri 
stopnje razvoja. Posamezne stopnje si vedno sledijo v specifičnem zaporedju, 
trajanje posamezne stopnje pa ni vnaprej določeno in se razlikuje od tima do tima 
(Polak, 2007).  

Na stopnji oblikovanja tima se skupina ljudi oblikuje v tim. Določijo se: velikost 
tima (število članov), namen oziroma cilji oblikovanja tima, prostovoljnost/obveznost 
sodelovanja v timu, način prevzemanja odgovornosti za odločitve in način 
zagotavljanja različnih virov (finančnih, materialnih, osebnih). Člani tima se na prvi 
stopnji med seboj spoznavajo; drug drugemu se želijo pokazati v kar najboljši luči. 
Učijo se, kako delati skupaj in kako ravnati drug z drugim. Sproščen pogovor med 
člani tima, odkrivanje skupnih točk in interesov so velikokrat sredstvo za oblikovanje 
občutka pripadnosti in varnosti v timu.  

Sledi stopnja nasprotovanja, na kateri člani tima svojo čustveno doživljanje 
pogosto izrazijo v pretirani obliki, npr. pretirano, preobčutljivo, prestrašeno ali 
užaljeno. Je najpomembnejše obdobje v razvoju tima, kar se tiče ciljev timskega 
dela, vlog, odnosov, omejitev, sestave tima in drugih značilnosti, ki pomembno 
vplivajo na vzdušje v timu; obsegala naj bi največ časa celotnega delovanja tima. 
Bistveni cilji te stopnje so razjasnitev vlog in sloga timskega dela ter pristni in 
sproščeni odnosi. Na stopnji nasprotovanja ima ključno vlogo vodja (formalni ali 
neformalni) tima, ki se ob spremljajočih problemih ne sme umakniti. Prevzeti mora 
manj svetovalno vlogo kot na prvi stopnji, a mora biti kljub temu vedno pripravljen 
pomagati (npr. razlagati omejitve, s katerimi se tim srečuje, ponuditi možne rešitve, 
predloge, ideje). 
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Stopnja sprejemanja pravil nastopi v primeru, če se preizkušnje na drugi 
stopnji uspešno premagajo. Tim postane močnejši od posameznikov v timu. 
Posamezniki sprejmejo vloge, pravila, dogovore in sklepe, do katerih so prišli na 
prejšnji stopnji. To privede do večje usklajenosti med člani tima, zato se poveča moč 
tima in člani tima se redkeje vedejo obrambno. Člani tima se na tej stopnji znajo 
soočiti z lastnimi šibkostmi, ob problemih znajo zrelo poiskati pomoč, zavedajo se 
medsebojnih odnosov, dobro si izmenjujejo informacije, sledijo zastavljenim ciljem, 
sproti beležijo in spremljajo napredek tima, formalno vodenje tima upada.  

Končna stopnja je stopnja delovanja tima, ti. »zrela« stopnja v oblikovanju 
tima, Te stopnje žal vsi timi ne uspejo doseči. Za to stopnjo so značilna: usmerjenost 
k dosežkom, medsebojna naklonjenost članov tima, visoka produktivnost in 
učinkovitost tima. Vsak posameznik tima je zavezan timskim ciljem in načrtom. 
Zaključevanje naj bi bila zadnja stopnja v razvoju tima ali skupine. Do te stopnje pride 
tim, ki je že opravil določene naloge in uspešno dosegel zastavljene cilje, zdaj pa je 
pred tem, da prevzame nove naloge in si oblikuje novo skupino za dosego novih 
ciljev.  
A. Polak (2009) pojasnjuje, da se Tuckmanov model oblikovanja in razvoja tima 
usmerja predvsem k odnosom, manj pa k nalogam oziroma vsebini, zato je zelo 
uporaben na pedagoškem področju, zlasti kadar gre za dolgoročno oblikovane time.  

3.4.2 Razvojni model oblikovanja tima 
 

A. Polak (2007) omenja še razvojni model oblikovanja tima, ki so ga razvili Aranda, 
Aranda in Conlon. Model temelji na spiralnem stopnjevanju učinkovitosti delovanja. 
Sestavljen je iz treh stopenj oziroma faz. Med posameznimi stopnjami razvoja tima 
so tako imenovane prelomne ali kritične točke, ki jih timi v svojem razvoju po navadi 
dosežejo in presežejo. Da se tim razvija, mora te kritične točke preiti in prestopiti na 
višjo, z vidika delovanja zahtevnejšo stopnjo. Ko tim preide tretjo prelomno točko, je 
pripravljen vstopiti v nov spiralni krog, kjer se vsi omenjeni procesi ponovijo. Osnovne 
tri stopnje modela oblikovanja tima vključujejo različne procese, ki spodbujajo razvoj 
tima: oblikovanje, razvijanje in prenavljanje.  

Oblikovanje je prva stopnja modela. Člani tima začnejo delati, določijo 
osnovne naloge in pravila delovanja, opredelijo skupne cilje in določijo načine, kako 
jih bodo dosegli, sledi pa prilagoditev individualnih pogledov, pričakovanj in skupnih 
interesov. Na tej stopnji sta zelo pomembni: lastna aktivnost posameznega člana 
tima in navznoter usmerjena pozornost. Prva prelomna točka se pokaže v obliki 
destruktivnega vedenja članov tima (npr. nespoštovanje rokov in obljub, 
neizpolnjevanje rokov, medsebojno obtoževanje in nestrinjanje z osnovnim 
namenom tima). Če želi tim preseči prelomno točko, mora uspešno izpeljati obdobje 
prilagajanja. K preseganju prelomne točke in k uspešnemu prehodu na višjo razvojno 
raven delovanja tima pripomorejo: postavljanje kratkoročnih ciljev, poudarjanje 
začetnega uspeha ter vzpostavljanje jasnih pravil timskega dela in ritualov.  

Druga stopnja modela je razvijanje. Na tej stopnji tim intenzivneje napreduje 
na področju izpolnjevanja nalog, medsebojnega spoznavanja in delovanja. 
Pomembni so zlasti: medsebojna povezanost članov tima, vzajemna podpora pri 
doseganju ciljev in zagotavljanje sodelovalnega vzdušja ter dobrega počutja. Druga 
prelomna točka modela se kaže v obliki samozadostnosti znotraj tima in izolaciji od 
zunanjega okolja. Člani tima tako večino energije porabljajo za vzpostavljanje in 
vzdrževanje procesov znotraj tima, zmanjkuje pa je za iskanje novih izzivov. Če želi 
tim preseči prelomno točko, se mora soočiti z novimi cilji, nalogami, problemi in 
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različnostjo, ki »grozi od zunaj«. Strategije za preseganje te stopnje morajo temeljiti 
na ustvarjalnosti in raziskovanju novih načinov razmišljanja.  

Tretja stopnja je prenavljanje. Zanjo sta značilna intenzivno učenje in proces 
preoblikovanja. Tim je pripravljen na novo učenje, inovativno delo in ustvarjalno 
reševanje problemov. Pozornost je usmerjena na osebno in strokovno rast tako tima 
v celoti kot tudi vsakega posameznega člana. Omenjena stopnja omogoči timu, da se 
razvija, se izpopolnjuje in deluje vedno bolj kompleksno (v okviru iste naloge ali novih 
nalog). Tim je transformiran, kar je končna stopnja prvega cikličnega kroga v razvoju 
tima. Rutinsko reševanje problemov in trenutna uspešnost lahko tim »uspavata«, 
člani tima se tako začnejo dolgočasiti. Vse to nakazuje na tretjo prelomno točko. Tim 
jo lahko preseže le z zrelim soočenjem z okoljem zunaj sebe ter s sprejetjem 
preoblikovanih namenov, ciljev in procesov, ki jih porajajo spremenjene razmere v 
okolju.  
A. Polak (2007) meni, da predstavljeni razvojni model oblikovanja tima odlikuje 
predvsem večja usmerjenost k ciljem, nalogam in problemom, s katerimi se srečuje 
tim. Prelomne točke, ki za tim predstavljajo nekakšne mejnike in preizkušnje, pa 
kažejo na njegovo zmožnost učinkovitega ter fleksibilnega delovanja. Po preseganju 
tretje prelomne točke (uspešno izpeljanem timskem poučevanju) si tako tim učiteljev 
po navadi zada nove naloge, ki ga popeljejo v nov razvojni krog.  

 
3.4.3 Model oblikovanja tima po Judith Chivers 

 

Omenjeni model zajema sedem korakov, za katere je avtorica prepričana, da so nujni 
za ustrezen razvoj tima. Koraki nakazujejo priporočljivo zaporedje pojavov in 
procesov, na katerih temelji oblikovanje in razvoj tima pedagoških delavcev; sledijo si 
po načelu nadgrajevanja; vsaka naslednja stopnja izhaja iz prejšnje in podpira 
naslednjo. Posamezni koraki ponazarjajo tudi posamezna področja, na katerih se 
mora tim izpopolnjevati in jih vseskozi presegati, da doseže končno raven, raven 
visoke učinkovitosti (Polak, 2007). 

Prvi korak ustreznega razvoja tima zajema postavljanje jasnih ciljev, ki morajo 
biti pozitivno naravnani, jasno zasnovani, časovno opredeljeni in izvedljivi.  

V drugem koraku se člani tima osredotočijo na vzpostavljanje in vzdrževanje 
ustrezne komunikacije (besedne in nebesedne). Le-ta mora biti dvosmerna in odprta. 
Člani morajo znati aktivno poslušati in poskušati razumeti drug drugega.  

Sledi analiza dogajanja, kjer posamezniki v timu analizirajo razlike med njimi, 
individualne interese in ozavestijo razlike v zaznavanju.  

Četrti korak zajema spremljanje dela in odpravljanje problemov. Člani tima se 
redno srečujejo, se dobro opazujejo, si podajajo sprotne povratne informacije, sproti 
odpravljajo probleme, si izmenjujejo izkušnje, analizirajo kritične dogodke in se učijo 
iz napak.  

Učinkovitemu timu je treba zagotoviti ustrezne delovne razmere (čas, prostor, 
denar, potrošni material, tehnična sredstva).  

Bistvenega pomena je ravno tako motiviranje članov tima z uspešnim 
doseganjem ciljev, priznavanjem uspehov, napredovanjem.  

Motivirani člani tima tako razvijejo občutek varnosti v timu in zmožnost lastne 
ustvarjalnosti.  
 
A. Polak (2007) potrjuje, da je predstavljeni model pedagoško naravnan in uporaben 
v programu sistematičnega usposabljanja za timsko delo, predvsem pri načrtovanju 
in vrednotenju konkretnih primerov timskega dela v šoli ali v vrtcu. 
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3.5 Pogoji za uspešno delovanje tima 
 

A. Polak (1999, str. 13) med najpomembnejše pogoje učinkovitega in uspešnega 
timskega dela na področju vzgoje in izobraževanja uvršča zastavljenost skupnih 
ciljev in pozitivno soodvisnost članov tima. Priporočeno je, da člani tima oblikujejo 
takšne cilje, ki bodo skladni z vzgojno-izobraževalnimi cilji učnih načrtov in bodo pri 
tem upoštevali potrebe otrok. Pozitivna soodvisnost članov tima pa pomeni, »da so 
člani tima pri doseganju skupnih ciljev vzajemno odvisni glede na pozitivne 
značilnosti vsakega posameznika, npr. njegove aktivnosti, znanja, spretnosti, 
ustvarjalnosti idr.« 
 
Mayer (2001) kot pomembne pogoje uspešnega delovanja tima poudarja prijetno 
vzdušje v timu, kolegialno prijateljstvo, ustvarjalno vnemo in notranjo kulturo, ki 
temelji na značilnih vrednotah, spoštljivem obnašanju, etiki in estetiki. 
 
M. Velikonja (2001) meni, da je za učinkovito in uspešno timsko delo treba upoštevati 
naslednje zakonitosti: 

• Soodvisnost: V timu vsak član prispeva k uspehu skupine. Če je uspešen tim, 
je uspešen tudi posameznik. 

• Izmenjava idej: Omogoča pogled na druge zorne kote in presojanje lastne 
predstave. Pomeni tudi medsebojno spodbujanje in pozitivno razmišljanje.  

• Odgovornost za lastno delo: Pomembno je medsebojno usklajevati zamisli, 
stališča in dejavnosti. 

• Razvijanje socialnih spretnosti: Pri delu v timu se razvijajo nekatere socialne 
spretnosti, kot so na primer poslušati drug drugega, se podpirati in si zaupati. 

• Presojanje uspešnosti timskega dela: Vsak tim mora nenehno ocenjevati svoje 
delo in uspešnost skupnega dela. Presojati mora, v čem je bil uspešen in kaj 
bi morali popraviti oziroma narediti drugače.  

 
Med pomembne pogoje za uspešno delovanje tima lahko zagotovo prištevamo še 
sodelovalno naravnanost posameznika, ustrezno dinamiko dela v timu, razvite 
spretnosti timskega dela in ustrezno reševanje problemov ali konfliktov v timu. 
 

3.5.1 Pomen sodelovalne naravnanosti pri timskem delu  
 

Uspešnost timskega dela je pomembno pogojena s t. i. »osebnostno naravnanostjo« 
posameznika, ki naj bi ga v njegovem vedenju, zaznavanju in načelih usmerjala k 
individualizmu ali k sodelovanju z drugimi, t. i. kolektivizmu. Oseba, ki je že na 
splošno v življenju bolj usmerjena k individualizmu kakor k sodelovanju z drugimi 
ljudmi, bo manj pogosto timsko delala ali pa ga bo izvajala z odporom. To pa bo 
zagotovo negativno vplivalo na delovanje celotnega tima. Izvor osebnostne 
naravnanosti posameznika naj bi bila najpogosteje življenjsko okolje in družinska 
vzgoja (Triandis, 1995, po Polak, 2007). Kolektivizem je definiran kot »socialni pojav, 
ki zajema med seboj tesno povezane posameznike, ki vidijo same sebe kot del 
enega ali več kolektivov (npr. družine, sodelavcev, rodu, naroda) ter so motivirani 
zlasti z normami in dolžnostmi, izoblikovanimi znotraj teh. Pripravljeni so dati 
prednost skupnim ciljem pred svojimi osebnimi ter poudarjati (izražati) svojo 
povezanost z drugimi člani tega kolektiva« (Triandis, 1995, po Polak, 2007, str. 11). 
Tudi Slovar slovenskega knjižnega jezika (SSKJ) opredeljuje kolektivizem kot nazor, 
ki poudarja pomen in interese kolektiva oziroma skupnosti. Nasprotno pa 
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individualizem kot socialni pojav označuje zelo neodvisne posameznike. Njihova 
motivacija so zlasti lastne izbire, pravice, potrebe in želje, večjo prednost pa dajejo 
svojim osebnim ciljem pred cilji drugih (Triandis,1995, po Polak, 2007).  

Triandis (1995, po Polak, 2007) predpostavlja štiri temeljne pogoje za sodelovalno 
naravnanost družbe. Meni, da bi se družba morala bolj usmerjati na skupinske 
poglede, želje in cilje, kakor na osebne. Prednost bi se morala dajati vedenju, ki je 
določeno s socialnimi normami in dolžnostmi, ne pa na vedenju, ki temelji na lastni 
koristi in užitku. Pomembna pogoja za sodelovalno naravnanost družbe sta tudi 
podobna načela članov tima in njihova pripravljenost za sodelovanje. 

V strokovni literaturi najdemo naslednje dejavnike, ki vplivajo na večjo naravnanost 
posameznika h kolektivizmu ali individualizmu (Polak, 2007): 

- Starost: Starejši ljudje imajo več izkušenj z vzpostavitvijo socialnih odnosov, 
zato so lahko že bolj sodelovalno naravnani. 

- Socialno-ekonomski status (SES): Pripadniki višjega socialno-ekonomskega 
statusa so bolj usmerjeni k individualizmu kot pripadniki nižjega socialno-
ekonomskega statusa. 

- Vzgoja v otroštvu: Individualistična kultura spodbuja otrokovo neodvisnost, 
kolektivistična kultura pa odvisnost. Raziskave so pokazale, da individualistični 
starši omejujejo samostojnost otrok in ga pretirano nadzirajo, medtem ko 
kolektivistično naravnani starši bolj vodijo otroka in ga usmerjajo pri odločitvah, 
kar zanje predstavlja izkaz ljubezni.  

- Izobrazba, poklic in potovanja: Izobrazba omogoča večje soočanje s kulturnimi 
in drugimi razlikami, zato spodbuja individualizem. Čim bolj je sistem 
izobraževanja tradicionalen, tem večji je kolektivizem. Večjo individualistično 
naravnanost lahko opazimo pri ljudeh, ki veliko potujejo. Potovanja omogočajo 
spoznavanje različnih pogledov in dajejo več možnosti za samostojne 
odločitve glede lastnega načina življenja.  

- Drugi vplivi: Osebnostna naravnanost je nemalokrat odvisna od trenutnih 
razmer in optimalnih možnosti ter posameznikovega jaza (doživljanja in 
pojmovanja samega sebe) (Triandis, 1995, po Polak, 2007).  

V delovnem okolju z razvito sodelovalno kulturo se posamezniki počutijo socialno 
varne in povezane, kar pa je pogoj za njihovo osebnostno odprtost in spodbujanje 
profesionalnega razvoja tako posameznikov kot timov (Polak, 2009 in 2015a). 

3.5.2 Psihološki dejavniki timskega dela 

 
Naravo in uspešnost timskega dela pomembno določajo različni psihološki dejavniki. 
A. Polak (2007) poudarja naslednje: motivacijo, zaupanje, samorazkrivanje ter 
medosebni procesi in odnosi v timu. Prvi trije dejavniki so pomembni za medsebojno 
povezovanje članov znotraj tima in za oblikovanje tima. Analiza medosebnih 
procesov in odnosov v timu pa prispeva k pravi predstavi o razsežnosti timskega 
dela. A. Polak (1999) meni, da je uspešnost timskega dela kot pristopa in timskega 
poučevanja kot oblike pedagoškega dela mnogo bolj odvisna od posameznikove 
osebne pripravljenosti za delo v timu kot pa od teoretične ali didaktične utemeljitve 
omenjenega pristopa. Posameznikovi strahovi, negativna pričakovanja ali pomisleki 
so lahko pomembni de-motivator za pridobitev prve izkušnje s timskim delom. 
Timskega dela zato ni priporočljivo uvajati ali zahtevati, če pri posameznikih ne 
zaznamo osebne pripravljenosti za tovrstno delo.  
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Motivacija za timsko delo 
 
Nekateri člani tima so za timsko delo bolj motivirani in angažirani, nekateri manj 
(Kavkler, 2008). A. Polak (2015b) trdi, da posameznikova motivacija oziroma 
nemotivacija zelo pomembno vpliva na izvajanje dela v timu v vseh treh etapah 
timskega dela, velik vpliv pa ima tudi na učinkovitost timskega dela v praksi. 

Mayer (1995) meni, da navdušenje nad delom v timu presega zgolj človekovo 
značajsko značilnost in meri na motivacijsko razsežnost. Pravi, da se motivirani člani 
tima poenotijo s skupino in njenimi simboli, razvijejo posebno komunikacijo, 
sporazumevanje in navežejo prijateljske stike, ki se pogosto prenesejo tudi v 
zasebno življenje. Avtor trdi, da lahko skupina oziroma tim posamezniku predstavlja 
neke vrste zatočišče. Le-to poimenuje »socialna maternica«, v kateri posameznik 
išče varnost pred vplivi širšega delovnega okolja. Nekomu drugemu pa lahko delo v 
timu predstavlja izziv za preizkušanje svojega znanja in uresničevanje novih zamisli.  

Številni avtorji (Bečaj, 1995; Brajša, 1995; Everard in Morris, 1996; Palmer, 1998; 
Polak, 2007 idr.) kot temeljne vire motivacije za timsko delo poudarjajo psihološke 
potrebe po Maslowu, ki jih posameznik zadovoljuje znotraj tima. To so: potrebe po 
varnosti, potrebe po sprejetosti, potrebe po potrditvi in priznanju in potreba po 
samoaktualizaciji (samouresničitvi). Na dnu piramide človeških potreb so še osnovne 
biološke/fiziološke potrebe (lakota, žeja, spanje, dihanje, spolnost), ki so sicer za 
preživetje posameznika najpomembnejše, a na timsko delo nimajo pomembnejšega 
vpliva.  

 

Slika 1: Hierarhičen prikaz osnovnih človekovih potreb po Maslowu 

Varnost v timu zagotavlja zlasti stabilnost, strukturiranost, red, upoštevanje in 
spoštovanje obstoječih pravil, vrednot in norm, ki veljajo v timu. Posameznik se v 
socialnem prostoru oziroma v timu počuti varnega, predvsem v smislu načrtovanja 
nekega vedenja in timu zaupa. Če potrebe po varnosti niso zadovoljene, se 
posameznik počuti ogroženega in negotovega. Sprejetost v timu se kaže v 
posameznikovi možnosti, da je to, kar je. Posameznik lahko v timu odkrito pokaže 
svoje strahove, dileme ali razočaranja, ne da bi pri tem bil deležen zasmehovanja ali 
odklonitve. Če potrebe po sprejetosti niso zadovoljene, se posameznik počuti 
zavrnjenega, zavrženega in stigmatiziranega. Potrditev in priznanje v timu se kažeta 
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v sprejemanju posameznikove drugačnosti in različnosti (samospoštovanje in 
spoštovanje drugih in od drugih). Posameznik ima možnost pokazati svojo moč, 
neodvisnost, samozaupanje, uveljaviti svoj status ipd. Če so potrebe po potrditvi in 
priznanju zadovoljene, se posameznik počuti samozavestnega, sposobnega in 
pomembnega. Če potrebe po potrditvi in priznanju niso zagotovljene, pa se pojavita 
občutek manjvrednosti in nezmožnosti. Vrh piramide označuje potreba po 
samoaktualizaciji; občutek, da smo izkoristili vse svoje sposobnosti in potenciale in 
dosegli največ kar lahko (Bečaj, 1995; Brajša, 1995; Everard in Morris, 1996; Palmer, 
1998; Polak, 2007). 

A. Polak (2007) navaja pet dejavnikov po Bellu (1997), ki vplivajo na stopnjo 
motiviranosti članov tima in predanosti zastavljenim ciljem v timu: 

1. sledenje temeljnim potrebam po preživetju in obstoju: člani tima potrebujejo 
sredstva za svoje preživetje, pri čemer višina nagrad neposredno pogojuje 
njihovo motivacijo; 

2. zadovoljevanje potreb po varnosti: če imajo člani tima strah pred izgubo 
delovnega mesta, se ne bodo toliko posvečali svoji samopodobi, statusu in 
strokovnemu razvoju; 

3. oblikovanje za tim sprejemljive samopodobe: medsebojne spodbude k 
samooblikovanju v želeni smeri vplivajo na razvoj občutka vrednosti članstva v 
timu; 

4. opravljanje koristnega in smiselnega dela: naj bi bila osebna potreba članov 
tima in dolžnost vodje v smislu usmerjanja pri določanju in razumevanju ciljev 
tima;  

5. osebnostna rast in razvoj, ki se velikokrat kaže kot osnovni motiv za članstvo v 
timu.  

R. Mihalič (2014) kot pomembne motivatorje timskega dela poudarja predvsem 
spodbujanje, podpiranje, opogumljanje, nagrajevanje, nudenje pomoči, hvaljenje, 
navduševanje, opolnomočenje, čestitanje za dosežke, izpostavljanje uspehov in 
dosežkov, izkazovanje zaupanja ipd. Poudarja pomen medsebojnega motiviranja 
članov v timu, ki vpliva na večjo povezanost članov tima, povečanje zadovoljstva pri 
delu in ustvarjanje spodbudnega timskega vzdušja. A. Polak (2007) med temeljne 
motivatorje timskega dela v vzgoji in izobraževanju šteje občutek uspeha, priznanje, 
interes za delo, odgovornost in možnost napredovanja. Učitelji potrebujejo možnosti 
za aktivno sodelovanje pri reševanju problemov, možnosti odločanja in možnosti za 
doseganje uspeha. Priznanje za uspešno delo člane tima motivira. Na žalost se 
vodstvo šol prevečkrat osredotoča na napake učiteljev in učitelje premalokrat pohvali 
za njihovo dobro opravljeno delo. Učitelji morajo imeti interes za delo. Potrebujejo 
vizijo, ki spodbuja njihovo ustvarjalnost pri delu. Učni načrti bi morali biti oblikovani 
tako, da bi učitelju omogočali čim več ustvarjalnosti pri poučevanju. Dodatna 
motivacija učiteljev je lahko občutek, da so vredni zaupanja in prevzemanja 
odgovornosti za odločitve. Možnost napredovanja pa učiteljem tako ali tako 
predstavlja zelo močan motivacijski dejavnik.  

A. Polak (2015) trdi, da posameznikova motivacija oziroma nemotivacija zelo 
pomembno vpliva na izvajanje dela v timu v vseh treh etapah timskega dela, velik 
vpliv pa ima tudi na učinkovitost timskega dela v praksi. 

Zaupanje in samorazkrivanje 
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Občutek zaupanja je povezan s temeljnimi psihološkimi potrebami, natančneje 
potrebe po varnosti. Če se bo potemtakem posameznik v skupini počutil varnega, bo 
le-tej tudi bolj zaupal ter ji upal razkriti samega sebe, svoje bojazni, dileme, želje, 
mnenja, strinjanja ali nestrinjanja. T. Lamovec (1994, str. 275) je zapisala: 
»Medsebojno zaupanje se razvija, če sprejemamo misli, čustva in reakcije drugega, 
mu nudimo podporo in sodelovanje. Če drugi začuti, da ga ne sprejemamo, se bo 
umaknil vase, ali pa bo izbral kak drug način obrambnega vedenja.« 

Bečaj (2001) pa je poudaril, da ima varnost osnovni pomen za vsak socialni sistem. 
Menil je tudi, da jo zagotavljajo ravno osnovna pravila, ki so nujno potrebna za 
uspešno delovanje tima. Pravila morajo biti takšna, da se posameznik lahko nanje 
zanese in da jim lahko zaupa. 

Temelj odnosov v timu je prav zaupanje, na katerem temelji tudi pripravljenost za 
samorazkrivanje. Zaupanje ni stabilno in nespremenljivo, ampak se lahko nenehno 
potrjuje. Za razvijanje zaupanja v tim je pomembno, da je tudi vsak član tima vreden 
zaupanja. Nemalokrat se zgodi, da pomanjkanje zaupanja v timu, člani pripisujejo 
drug drugemu. Premalo se zavedajo lastne odgovornosti grajenja zaupanja v timu s 
svojim vedenjem, takim, ki kaže, da so tudi sami vredni zaupanja (Polak, 2007). 

A. Polak (2009) podaja štiri temeljne elemente zaupanja v timu po T. Lamovec 
(1994). To so: tveganje, odvisnost od drugega, možnost negativnega izida in 
prepričanost o ugodnem izidu. Element tveganja se kaže v našem zavedanju, da 
nam v dani situaciji lahko zaupanje prinese pozitivne ali negativne posledice. Za nas 
neugodne ali ugodne posledice pa so odvisne od vedenja druge osebe. Neugodne 
posledice nam bodo povzročile večjo škodo, kot bi imeli korist pri ugodnih posledicah. 
Zelo pomembna pa je naša prepričanost, da bo vedenje druge osebe privedlo do 
ugodnih posledic.  

Zaupanje se oblikuje in razvija postopoma, ob sprejemanju čustev, misli in reakcij 
nekoga drugega, ob nudenju opore, podpore in sodelovanju. Oblikuje se skupaj z 
usmerjeno pozornostjo na in aktivnim poslušanjem, s sledenjem in razumevanjem 
neverbalne komunikacije, z empatijo do drugih, osebnostno pristnostjo in 
samorazkrivanjem ter spoštovanjem in sprejemajočim soočenjem. (Schneider-Corey 
in Corey, 2002, po Polak, 2007). 

V procesu razvijanja in ohranjanja zaupanja med člani tima je tako poleg občutkov, 
da nekomu lahko zaupajo in da so sami vredni zaupanja, zelo pomembna tudi 
njihova pripravljenost samorazkrivanja; pripravljenost za odprto izražanje lastnih 
čustev in samega sebe (občutkov, bojazni, problemov, dilem idr.), ki pomembno 
vpliva k oblikovanju vzajemnega zaupanja. Ob samorazkrivanju posameznik bolj 
poglobljeno spoznava samega sebe in svoj vpliv na druge. Ta proces ima 
terapevtske učinke, obenem pa omogoča nove vpoglede, ki lahko posameznika 
spremenijo (Polak, 2007). Za prevzemanje tveganja pri samorazkrivanju in pri 
sprejemanju odzivov drugih nanj sta potrebni velika moč jaza ter primerna 
osebnostna pripravljenost. Vsakršni pritisk ali zahteva lahko izniči posameznikovo 
zaupanje in s tem tudi pripravljenost za samorazkrivanje (Carroll in Wiggins, 1997, po 
Polak, 2007). 

Spretnosti timskega dela 
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»Z znanjem o timskem delu se ne rodimo: učimo se ga ob aktivnem timskem delu, s 
študijem strokovne literature, z razvijanjem spretnosti timskega dela na različnih 
seminarjih in delavnicah, predvsem pa z veliko samokritičnega »dela na sebi« in 
reflektiranjem svojega ravnanja« (Polak, 2007, str. 5). Tudi Lipičnik (1996) meni, da 
je timsko delo posebna oblika dela, ki se ga je treba nenehno učiti, največ pa se 
naučimo, če skrbno opazujemo dogajanja v lastnem timu, torej tam, kjer sami 
delujemo. Avtor poudarja pomen analize dogajanja v timu, ki naj bi vključevala 
analizo vsebine (delovni vidik) tima in proces v timu, ki se nanaša na poti in načine, 
kako člani tima žele doseči cilj, torej kako bodo nalogo rešili.  

Za razliko od temperamenta in osebnostnih značilnosti je spretnosti timskega dela 
mogoče sistematično in postopno razvijati (Polak, 1999).  

E. K. Aranda, Aranda in K. Conlon (1998, po Polak, 2007) spretnosti timskega dela 
razvrstijo v tri sklope: 

1) 1. sklop zajema spretnosti sporazumevanja, ki so širše od komunikacijskih 
spretnosti. Vključujejo spretnost debatiranja, spretnost diskutiranja in spretnost 
dialoga. Primerno in uspešno sporazumevanje je temelj dobre usposobljenosti 
tima, saj vključuje učinkovite miselne strategije, odprto diskusijo in 
enakovredno vključevanje vseh članov tima. 

2) 2. sklop vključuje spretnosti aktivnega sodelovanja, ki se osredotočajo na 
vedenje, ki je potrebno za razvoj tima in kolektivno reševanje problemov. 
Tovrstne spretnosti članom tima omogočajo, da prevzemajo odgovornost za 
dogajanje v timu, razvoj tima in napredovanje k ciljem, obenem zmanjšujejo 
težnjo posameznikov, da bi se zanašali le na druge. Spretnosti aktivnega 
sodelovanja zajemajo iniciativnost, energičnost, organiziranost, skrb za 
odnose, dovzetnost za spremembe in dovzetnost za novo učenje. Njihovo 
razvijanje je ključno za oblikovanje močnega in vzdržljivega tima, ki bo 
uspešen pri premagovanju problemov. 

3) 3. sklop spretnosti timskega dela se povezuje z dogajanjem v timu ter z 
različnostjo članov tima. Učinkovit tim je sestavljen iz čim bolj različnih članov, 
člani pa imajo in razvijajo različne spretnosti. S širokim naborom razvitih 
spretnosti člani tima prispevajo k strokovni usposobljenosti celotnega tima, le-
ta pa ima tako več možnosti za uspešno delo. Da bi tim učinkovito deloval, 
morajo člani obvladovati spretnosti reševanja problemov, medosebne 
spretnosti in spretnosti, povezane z nalogami tima. Spretnosti reševanja 
problemov posamezniku omogočajo lažje definiranje problemov, bolj odkrito 
soočenje z njimi in njihovo odpravljanje na bolj sprejemljiv način. Razvite 
medosebne spretnosti imajo tisti člani tima, ki kažejo močno potrebo po 
spodbujanju pripadnosti timu. Od razvitih spretnosti, povezanih z nalogami 
tima, pa je odvisno, kako kakovostno in uspešno bo tim izpolnjeval svoje 
naloge. 

Pri raziskovanju značilnosti učinkovitih timov so nekateri avtorji oblikovali seznam 
spretnosti timskega dela posameznih članov v timu. Le-te so lahko pri različnih 
posameznikih različno razvite in se drugače razvijajo. A. Polak je po strokovnih 
spoznanjih Kruegerja (1990) oblikovala seznam najbolj potrebnih spretnosti timskega 
dela (po Polak, 2007, str. 67-68):  

• na timskih sestankih in pri vsakodnevnih interakcijah s kolegi sprejemati in 
izražati konstruktivno kritiko; 
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• poslušati mnenja, informacije in ideje drugih članov tima, izražati zanimanje in 
podporo; 

• znati sprejemati kompromise glede skupnih odločitev; 
• znati predstaviti in zagovarjati lastno stališče; 
• razkriti svoje občutke, ki se navezujejo na probleme v timu; 
• prevzemati odgovornost in tveganje za nove načine delovanja tima; 
• dosledno upoštevati in izpolnjevati timske odločitve; 
• biti neodvisen, a obenem zaupljiv ter izražati zaupanje drugim članom tima; 
• držati se timskih dogovorov in srečanj; 
• ozaveščati in analizirati probleme timskega dela; 
• na timskih sestankih in pri vsakodnevnih interakcijah s kolegi konstruktivno 

izražati negativna čustva; 
• dajati in sprejemati podporo ter spodbujati ostale člane tima; 
• učiti se iz uspehov in iz napak pri lastnem delu in ga izpopolnjevati; 
• izražati svoja opažanja v formalnih in neformalnih diskusijah; 
• z zapiski spremljati dogajanje in napredek dela v timu; 
• spremljati strokovno in znanstveno literaturo s področja timskega dela. 

Zaključimo lahko s trditvijo, da spretnosti timskega dela pridobivamo ob konkretnem 
izvajanju timskega dela in s pomočjo samoopazovanja, samoizobraževanja in 
samoreflektiranja lastnega vedenja.  

Pravila ali norme kot pomemben pogoj za uspešno timsko delo 

Pri timskem delu so pomembna tudi pravila oziroma norme. Norme so napisana ali 
nenapisana pravila, po katerih se ravnajo vsi člani tima. O normah se največ izve 
takrat, ko se jih krši. Norme se nanašajo na racionalno in emocionalno dogajanje v 
timu. Spoznavamo in spreminjamo jih z neposrednim sodelovanjem ali z zavestnim 
opazovanjem in ustreznim ukrepanjem (Lipičnik, 1996).  

Jasno opredeljena in zastavljena pravila (norme) v timu so eden izmed temeljnih 
pogojev za učinkovito in uspešno funkcioniranje tima. Omogočajo občutek varnosti v 
timu, zato je bistvenega pomena, da jih člani tima dobro poznajo in dosledno 
upoštevajo. Argyle (1983, po Bečaj, 2000, str. 122) pravila oziroma norme definira 
tako: »Vse male socialne skupine razvijajo 'norme', ki so splošno sprejeti vzorci 
zaznavanja in mišljenja, splošno sprejeti načini komuniciranja, interakcije in videza, 
skupna stališča in prepričanja in splošno sprejeti načini ravnanja v zvezi s tem, kar 
skupina pač počne. … Take norme določajo stile socialnega vedenja, ki je 
odobravano in občudovano.« Skupinske norme ali pravila se oblikujejo na več 
načinov: s sprejemanjem že prej oblikovanih pravil vedenja, z dogovorom med člani 
tima, nenačrtno, spontano, z medsebojnim vplivanjem in zbliževanjem. Mogoče je, da 
se oblikujejo tudi iz podobnih osebnih pogledov in interesov, brez posebnih 
dogovorov. Individualna stališča in pravila, ki jih posamezniki prinesejo v tim, so si 
sčasoma vedno bolj podobna in lahko postanejo skupna pravila.  

Pravila oz. norme Argyle (1988, po Bečaj, 2000, str. 122) razdeli v štiri kategorije: 

• na norme, ki se nanašajo na delo skupine ali delovnega tima. Spoštovanje ali 
nespoštovanje teh norm vpliva na doseganje skupinskega cilja in nagrajevanje 
posameznikov; 
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• na norme, ki določajo način interakcije v skupini. Le-te omogočajo 
predvidevanje, preprečujejo konflikte in zagotavljajo pravično delitev 
ugodnosti; 

• norme, ki določajo stališča in prepričanja. Tim lahko prevzame kot normo 
mnenje nekega strokovnjaka. Pravilnost prepričanj se presoja bolj po 
medsebojni skladnosti kot po ujemanju z resničnostjo; 

• na norme, ki določajo oblačenje, pričesko in druge vidike videza, kar omogoča 
jasno identiteto. 

Poleg prej navedenih štirih kategorij pravil oziroma norm lahko pri timskem delu 
določimo tudi prisotnost pravil, značilnih za specifične socialne odnose ali situacije. 
To so pravila, ki urejajo: medsebojno izmenjavo (npr. dajanje čustvene podpore), 
intimnost (npr. medsebojno zaupanje), medsebojno usklajevanje (npr. spoštovanje 
zasebnosti) in medsebojno zaščito v odnosu do tretje osebe (Argyle, 1988, po Bečaj, 
2000, str. 123).  

Temelj učinkovitega delovanja tima je zagotavljanje in vzdrževanje občutka varnosti v 
timu. Le-ta je dosežen z jasnimi, razumno sprejetimi in izvajanimi pravili. Biti jih mora 
toliko, da usmerjajo tim k skupnemu cilju oziroma skupnim ciljem. Zelo pomemben je 
nadzor izvajanja pravil s strani avtoritete oziroma vodje tima. Nekatera pravila so 
postavljena vnaprej (npr. ura prihajanja v službo) in o njih ni mogoče razpravljati, spet 
druga pa lahko oblikuje tim po svoje (npr. dolžina in razporeditev odmorov) (Bečaj, 
1995). Pravila delimo na formalna in neformalna, povezana s formalnimi ali 
neformalnimi vlogami članov, ki se med seboj prepletajo. Lahko so napisana 
(eksplicitna) ali nenapisana (implicitna). Glede na pravila tudi skupine delimo na 
formalne in neformalne. V formalnih skupinah napisana pravila jasno določajo 
obveznosti in dolžnosti, za njihovo nespoštovanje in neupoštevanje pa so predvidene 
kazni. Člani tima nadzirajo spoštovanje in vzdrževanje pravil, predvsem ko so z 
vedenjem drugih članov tima neposredno ogroženi posameznikovi lastni motivi. 
Kršenje pravil lahko povzroči pri drugih članih osuplost, obsojanje in celo sovražnost. 
Ob kršenju pravila naj bi se posameznik počutil neprijetno, zato se temu poskuša 
izogniti (Polak, 2009). 

Pravila timskega dela, ki uravnavajo in usmerjajo delo članov tima, ne morejo biti 
oblikovana s strani »zunanjih« posameznikov, kot so na primer vodstvo šole, 
izobraževalne institucije ali vladne institucije, saj se na ta način ne bi potrdile 
posebnosti oziroma karakteristike konkretnega tima. Pravila posameznega tima se 
morajo oblikovati znotraj tega, sprejeti jih morajo vsi njegovi člani. Skorajda nujno je, 
da vsak tim oblikuje tako imenovan »interni pravilnik timskega dela«, še posebej, če 
je tim oblikovan na novo in se člani še ne poznajo tako dobro (Polak, 1999).  

Komunikacija pri timskem delu 

Komunikacija ni dedna, naučimo se je tekom socialne interakcije in je življenjsko 
pomembna spretnost za vsakogar (Brajša, 1993). Ustrezna komunikacija v timu je 
temelj učinkovitega in uspešnega timskega dela (Lipičnik, 1996; Polak, 2007).  

Pri spremljanju in analiziranju komunikacije med člani pedagoškega tima moramo 
upoštevati splošne značilnosti človeške komunikacije (Polak, 1997). H. Jovan (1987, 
str. 49) navaja pet ključnih pravil komunikacije po Watzlawicku: 

• Nekomuniciranje ni mogoče. Tudi izogibanje komunikaciji je oblika 
komunikacije.  
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• Vsaka komunikacija ima odnosni in vsebinski vidik. 
• Naravo odnosov določa razumevanje komunikacije. 
• Komunikacija je lahko konstruktivna ali destruktivna. 
• Usmerjenost komunikacije je lahko različna: simetrična (težnja po podobnosti 

s sogovornikom) ali komplementarna (težnja po dopolnjevanju različnosti). 

Odgovornost za dobro komunikacijo nosijo popolnoma vsi člani tima. Komunikacija v 
timu, tako verbalna kot neverbalna, je osnovna vez med člani pedagoškega tima 
(Polak, 1999). Neskladnost verbalne in neverbalne komunikacije pri posamezniku 
ruši stabilnost tima in lahko privede do konfliktov znotraj njega (Polak, 1994). A. 
Polak (1999) večjo sporočilno vrednost pedagoškega tima daje neverbalni 
komunikaciji. Verbalna komunikacija je namenjena predvsem učencem med timskim 
poučevanjem. Za sporazumevanje med člani tima so tako primernejše neverbalne 
poti komuniciranja. Z neverbalno komunikacijo v timu tako izražamo svoje emocije, 
mnenja, svoje lastnosti, ponovimo že izrečene misli, nasprotujemo verbalni 
komunikaciji v primeru neusklajenosti verbalne in neverbalne komunikacije, 
poudarimo, zamenjamo ali dopolnimo besedno sporočilo in usmerjamo komunikacijo 
med člani v timu. Tudi nekomuniciranje je oblika komunikacije, ki kaže na upiranje 
sodelovanju in je lahko povod za pojav socialnega pritiska in zmanjšanja sproščene 
komunikacije v timu.  

Medsebojno komunikacijo članov v timu je moč opisati z zornega kota oblike, poteka, 
stopnje razumljivosti in načina vzdrževanja komunikacije. Oblika komunikacije se 
kaže v vsebinski ali odnosni, besedni ali nebesedni in ujemajoči se ali neujemajoči se 
komunikaciji. Komunikacija lahko poteka enosmerno ali dvosmerno, lahko je 
razumljiva (preprosta, pregledna, zanimiva) ali nerazumljiva (zapletena, nepregledna, 
nezanimiva). Komunikacijo v timu lahko ohranjamo na dva načina: z meta-
komunikacijo, poslušanjem in podajanjem povratnih informacij ali pa je sploh ne 
ohranjamo (Brajša, 1995). 

Način in oblike komuniciranja v timu morajo biti prilagojene namenu in poslanstvu 
skupine. Le-ta morajo vzpostavljati in ohranjati profesionalno delovanje in vedenje 
članov, obenem pa zmanjševati in odpravljati nesoglasja med člani v timu ter 
zmanjševati strah pred odkritim izražanjem (Mihalič, 2014). 

Komunikacija v timu ima dva vidika: vsebinski in odnosni vidik. Vsebinski vidik 
komunikacije se nanaša predvsem na izrečeno vsebino, odnosni vidik pa se izraža z 
načinom izrečenega (na primer barva glasu, višina glasu, umirjenost, razburjenost in 
podobno). Kakšni odnosi se bodo razvili v pedagoškem timu, pa je odvisno od 
razumevanja komunikacije in ne od namena ali vsebine sporočil. To pa je 
najpogostejši razlog za konflikte med člani tima (Polak, 1999). 

Različna je lahko tudi usmerjenost komunikacije. A. Polak (1999, str. 21) navaja dve 
obliki usmerjenosti komunikacije: 

• k simetričnim odnosom usmerjeno komunikacijo, za katero je značilna težnja 
po podobnosti s sogovornikom in podpori sogovornikovega izražanja in 

• h komplementarnim odnosom usmerjeno komunikacijo, za katero pa je 
značilna usmerjenost k dopolnjevanju različnosti. 

Komunikacija je lahko konstruktivna ali destruktivna. Konstruktivna komunikacija v 
timu gradi odnose med člani, destruktivna pa jih ruši (Polak, 1999). 
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Nemalokrat se člani tima poslužujejo neustrezne (zaprte, ovirane, prisiljene, 
neiskrene) komunikacije. Znani slovenski strokovnjak s področja komuniciranja 
Možina (1975, po Lipičnik, 1996, str. 69) opozarja na ovire, ki bi jih bilo treba 
odstraniti, da bi komunikacija med člani tima lažje stekla: 

• Problem zaupanja. Besedne komunikacije potekajo s pomočjo ljudi in med 
ljudmi, zato se brez zaupanja pristna komunikacija ne zmore oblikovati. 

• Problem ustvarjanja medsebojnih odvisnosti, skupin, ciljev in vrednot. 
Posameznik raje in lažje sprejme naloge in nasvete od sodelavcev kot pa od 
nadrejenega. 

• Problem dajanja priznanj. Nič ni bolj omejevalnega v komunikaciji kot občutek, 
da človek ne dobi ustreznega priznanja za dani napredek. 

• Problem strukture skupine. Sproščena in tekoča komunikacija je mogoče le, 
če obstaja sprejemljiva in sprejeta porazdelitev vlog. 

Jasno opredeljene vloge kot dejavnik učinkovitega timskega dela 

Jasna porazdeljenost in opredeljenost vlog članov v timu je eden izmed ključnih 
dejavnikov, ki vpliva na učinkovito in uspešno timsko delo in zmanjšuje možnosti za 
morebitne konflikte in probleme. Ne glede na sestavo tima se morajo vsi člani tima 
naučiti timskega dela, ki presega primernost člana za posamezno vlogo.  

Več avtorjev (Brajša, 1995; Everard in Morris, 1996; Mihalič, 2014 idr.) poudarjajo 
pomembno vlogo vodje v timu. V vsaki organizaciji igra najpomembnejšo vlogo pri 
izbiranju in povezovanju ljudi v uspešne time ravno vodja. Naloga vodje je, da 
poskrbi, da bo tim deloval uspešno, da bodo člani tima drug drugega spodbujali in se 
med seboj povezovali (Everard in Morris, 1996). Avtorja vlogo vodje primerjata z 
vlogo dirigenta, ki izvablja iz vsakega tima in iz vsakega člana tima najboljše, kar 
lahko. R. Mihalič (2014) trdi, da ima vodja v timu vlogo svetovalca, povezovalca, 
motivatorja, usmerjevalca, koordinatorja, nadzorovalca, aktivatorja in usklajevalca. 
Brajša (1995) meni, da je vodja tima pomemben, ker uravnava delo tima, koordinira 
sodelavce tima, tim usmerja k pravim ciljem in povezuje individualne aktivnosti 
sodelavcev. 

Zmagovalni timi so tisti timi, v katerih člani tima prevzamejo določeno vlogo ali celo 
več vlog. Le-te so ključen pogoj za uspešno izvedbo zadanih nalog (Everard in 
Morris, 1996). Predstavita osem temeljnih vlog v timu. 

Tabela 2: Vloge v timu po Everard in Morris (1996, str. 197–198) 

Vloga v timu Simbol Tipične poteze Pozitivne 
lastnosti 

Negativne 
lastnosti 

Garač GA Konzervativen, 
vesten, predvidljiv. 

Organizacijske 
sposobnosti, 
praktično 
razmišljanje, 
priden delavec, 
samodisciplina. 

Pomanjkanje 
fleksibilnosti, ne 
odziva se na 
nedokazane 
ideje. 

Usklajevalec US Miren, zaupa 
vase, se 
obvladuje. 

Sposobnost, da 
obravnava vse, ki 
bi lahko kaj 
prispevali, 
pozdravi njihove 

Ne izstopa po 
inteligenci ali 
ustvarjalnosti. 
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zasluge brez 
predsodkov. 
Močan občutek 
za objektivnost. 

Izzivalec IZZ Zelo napet, 
dinamičen, 
umikajoč se. 

Gonilna sila;  
vztrajanje, 
neučinkovitost, 
samozadovoljstvo 
ali zavajanje 
samega sebe. 

Nagnjenost k 
izzivanju, 
razburjanju in 
nepotrpežljivosti. 

Inovator IN Individualist, 
resen, 
nekonvencionalen. 

Nadarjenost, 
domišljija, 
inteligenca, 
znanje. 

V oblakih, 
praktične 
podrobnosti in 
protokole 
spregleda. 

Iskalec virov IV Ekstrovertiran, 
navdušenec, 
komunikativen, 
radoveden. 

Sposobnost 
navezovanja 
stikov z ljudmi in 
raziskovati vse 
novo. Zna 
odgovarjati na 
izzive. 

Rado se zgodi, 
da izgubi 
zanimanje, ko je 
prvi čar mimo. 

Ocenjevalec OC Resen, hladen, 
preudaren. 

Ocenjevanje, 
zaupnost, 
preudarno 
razsojanje. 

Pomanjkanje 
navdiha, 
oziroma 
sposobnosti 
motivirati druge. 

Timski 
delavec 

TD Socialno 
usmerjen, dokaj 
mil, občutljiv. 

Zna se odzivati 
ljudem in situaciji 
in podpira timski 
duh. 

Neodločenost v 
trenutkih krize. 

Zaključevalec 
naloge 

ZN Vesten, reden, 
natančen, 
nestrpen. 

Sposobnost 
speljati do konca, 
perfekcionist. 

Skrbijo ga 
majhne stvari. 
»Bo, kar bo« se 
mu upira. 

 

V pedagoškem poklicu se lahko pogosto srečamo z različnimi pojavnimi oblikami 
vlog. Zaradi velike težnje po spoštovanju osebnostne in strokovne avtonomije so 
vloge učiteljev pri timskem delu, ki naj bi jih prevzemali posamezni člani tima, 
pogosto premalo natančno definirane (Polak, 2007). Avtorica v tem vidi prednost. 
Meni, da ravno preveč definirane vloge lahko ovirajo spontanost in fleksibilnost pri 
pedagoškem delu. 

V literaturi se povečini citira in predstavlja klasifikacija vlog v timu po Meredith. R. 
Belbinu, svetovno znanem teoretiku in raziskovalcu timskega dela, ki že več desetletij 
proučuje vrste vlog v timu. Ugotovitve njegovih raziskav potrjujejo, da je uspešnost 
tima odvisna od njegove sestave oziroma usklajenosti vlog v timu. Vsak delovni 
človek naj bi prevzel izvedbeno vlogo (delo, za katero nas je delodajalec najel) in 
timsko vlogo (oblikujemo šele v timu in vključuje naše vedenje ter sodelovanje v 
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konkretnem timu) (Polak, 2007). Vloge v timu po Belbinu so predstavljene v naslednji 
preglednici. Predstavljenih je devet temeljnih vlog v timu. 

Tabela 3: Vloge v timu po Belbinu (Palmer, 1998, str. 45; Polak, 2007, str. 45) 

Vloga v timu Opis dela v timu Lastnosti člana tima 
Inovator ali proizvajalec 
idej (angl. innovator, plant) 

Podaja nove predloge in 
ideje, rešuje težje 
probleme, rad prezre 
praktične in protokolarne 
podrobnosti. 

Je ustvarjalen, domiseln, 
introvertiran, 
nekonvencionalen, 
samostojen, dojemljiv za 
pohvalo in kritiko. 

Iskalec virov ali 
raziskovalec možnosti 
(angl. resource 
investigator) 

Odkriva in raziskuje 
različne možnosti, 
navezuje stike, se pogaja, 
nadgrajuje ideje drugih. 

Je ekstrovertiran, 
radoveden, sproščen, 
navdušen, komunikativen, 
vitalen. 

Koordinator ali vodja 
(angl. co-ordinator, chair) 

Vodi timsko delo, 
pojasnjuje skupne cilje, 
spodbuja člane tima k delu 
in k odločanju, podpira 
enakovrednost. 

Je zrel, samozavesten, 
razgledan, ugleden, 
premalo ambiciozen.  

Oblikovalec ali moderator 
(angl. shaper) 

Rad izziva, izvaja pritisk, 
išče načine za 
premagovanje ovir, učiva v 
reševanju konfliktov, izvaja 
neprijetne ukrepe. 

Je družaben, dinamičen, 
razdražljiv, napet, 
motiviran, učinkovit, ima 
željo po uspehu, včasih je 
nepotrpežljiv, osoren. 

Opazovalec ali 
ocenjevalec (angl. monitor 
evaluator) 

Opazi vse možnosti, 
natančno premisli in 
presoja, ni motivator 
drugih. 

Je resen, bister, 
preudaren, sistematičen, 
na videz preveč kritičen in 
trmast. 

Timski delavec (angl. tim 
worker) 

Je poslušalec, 
usmerjevalec, preprečuje 
nesporazume, spodbuja 
sodelovanje med člani, 
poživlja timsko zavest, 
slabo prenaša pritisk in 
neposredno soočenje. 

Je družaben, občutljiv, 
priljubljen, nežen, 
dojemljiv, prilagodljiv, 
neodločen. 

Izvršitelj ali garač (angl. 
implementer) 

Deluje zelo praktično, 
udejanja misli in ideje, 
reševanja problemov se 
loti sistematično, trdo gara 
za dosego ciljev. 

Je samodiscipliniran, 
konservativen, zanesljiv, 
organizira, sistematičen, 
prizadeven, učinkovit. 

Dovršitelj (angl. 
completer-finisher) 

Opravi vse detajle, 
pozoren je na napake, na 
manjkajoče in izpuščene 
stvari, ima visoka merila in 
ideale. 

Je vesten, skrben, 
vzdržljiv, nepopustljiv, 
pogosto nesproščen in 
zaskrbljen. 

Strokovnjak ali specialist 
(angl. specialist) 

Daje pobudo, posreduje 
strokovno znanje in 
posebne spretnosti, sledi 
visokim strokovnim 
normam, ne zanima se za 

Je usmerjen k cilju, 
ponosen, predan, 
strokoven, specializiran. 
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delo drugih. 
 

Učinkovito in ustrezno reševanje konfliktov in problemov 

Človek mora nenehno ohranjati določeno biološko in socialno ravnotežje, da ne bi 
postal žrtev raznih motenj. V ta namen zadovoljuje svoje potrebe oziroma motive. Na 
poti do zadovoljitve potreb oziroma doseganja cilja pa se posameznik lahko sreča z 
raznimi ovirami. Te ovire so lahko različne: naravne, socialne, v človeku ali zunaj 
njega itd. Vsako oviro doživlja posameznik kot subjektivno stanje visoke psihične 
napetosti. Kadar gre za ovire v njem, govorimo o konfliktih. Bolj občutni in manj 
sprejemljivi so konflikti med več osebami. Ti se pojavljajo, ko posamezna stran skuša 
doseči razumevanje svojega stališča ali pogleda pri nasprotni strani in tako le-to 
ovira, da bi počela isto. Posledica doživljanja konflikta je občutek razdiralnosti in je 
neprijeten. Ravno neprijetnost povzroča, da se ljudje začenjajo konfliktom izogibati, 
jih preprečevati. Zagotovo pa pametneje ravnajo tisti, ki se konfliktom ne izogibajo in 
jih ne preprečujejo, temveč se jih poskušajo naučiti reševati. Za ta korak sta 
pomembna dva pogoja: razumeti, kako nastane konflikt in ustvariti ustrezno klimo, ki 
poudarja zlasti pozitivne lastnosti konfliktov (Lipičnik, 1996). 
 
Svet brez problemov in konfliktov bi bil preveč dolgočasen in nezanimiv. Konflikti se 
zaradi različnosti mnenj, stališč in pogledov posameznikov pojavijo tudi pri delu v 
timu. Ustrezno in uspešno reševanje konfliktov in problemov, ki se lahko pojavijo pri 
delu v timu, sodi med temeljne izzive timskega dela. Sposobnost reševanja konfliktov 
je ključna spretnost uspešnega tima, zato je pomembno, da se člani tima te 
spretnosti naučijo.  
 
Everard in Morris (1996) konflikta ne dojemata kot nekaj slabega. Pravita, da je le-ta 
zelo dragocen del našega življenja, saj nam zagotavlja, da bomo pravilno obravnavali 
različne možnosti in da bomo rešitev poiskali na podlagi presoje vseh možnih rešitev. 
Konflikt obenem pomeni, da je bila izbrana rešitev preizkušena že na začetku in da je 
s tem zmanjšano tveganje za kasnejši pojav prepirov. Avtorja trdita: »Kadar ni 
konfliktov, gre lahko tudi za odpoved odgovornosti, pomanjkanje interesa ali lenobo 
mišljenja.« (str. 117) Konflikti imajo veliko pozitivnih lastnosti: kažejo na problem, 
odpravljajo stagnacijo, vodijo do novih spoznanj, utrjujejo tim, zahtevajo rešitve, 
izhajajo iz različnih interesov in so korenina za spremembe (Lipičnik, 1996). Tudi A. 
Polak (2008) poudarja, da so konflikti sicer zelo pomembni za razvoj tima in 
dogajanje v njem, saj vplivajo na dogajanje in odnose med člani tima, vendar jih je 
treba reševati na ustrezen način. Pomembno je predvsem, kakšne poglede imajo na 
konflikte člani tima. Če zanje konflikti in problemi pomenijo nekaj ogrožajočega, 
negativnega, nekaj, čemur se je bolje izogniti, bo to vodilo v zanikanje in skrivanje, 
kar pa ima lahko iz psihodinamičnega vidika negativen vpliv na doživljanje in 
dogajanje v timu.  
Gürgür in Uzuner (2010, po Havaj, 2014) v svoji raziskavi med probleme timskega 
dela učitelja in specialnega in rehabilitacijskega pedagoga uvrščata neenakomerno 
porazdelitev vlog med njima, pomanjkanje časa za timsko načrtovanje in posledično 
nastale težave pri timskem poučevanju. Tudi A. Polak (1997) meni, da je 
neenakomerna porazdelitev dela med člani tima pogost problem timskega dela.  
 
Ovire, problemi in konflikti sodijo med redne spremljevalce timskega dela v šoli. A. 
Polak (1999, 2009 in 2007) navaja naslednje najpogostejše ovire in probleme in 
ovire, ki jih pri timskem delu identificirajo pedagoški delavci: 
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- nejasno zastavljene cilje tima (nejasno definirane vloge), 
- neugodne kadrovske, prostorske in časovne pogoje za timsko delo 

(organizacijske ovire), 
- neusklajena ali neizražena medosebna pričakovanja in prešibki občutki 

pripadnosti timu, 
- nerealno doživljanje lastnega statusa in strokovne kompetentnosti sebe ali 

drugih v timu (ovire v zvezi s statusom), 
- napačno razumljena komunikacija ali trenutni situaciji neprilagojena 

usmerjenost komunikacije (komunikacijske ovire), 
- različne medosebne ovire, npr. pomanjkanje empatije, zaznavanje strahu in 

osebne ogroženost posameznih članov tima (medosebne ovire). 
 
Zaznavanje ovir in reševanje težav ter konfliktov je odvisno od vzdušja v timu in 
ustreznih strategij reševanja. Pomembno je, da se člani tima le-teh naučijo. Temeljne 
strategije reševanja konfliktov je najbolje vključiti v pravila timskega dela (Polak, 
2008).  
 
Sprejemljivost in uspešnost reševanja konfliktov sta tesno povezani z odnosom med 
udeleženci v konfliktu. Reševanje problemov je posebna vrsta reševanja konfliktov, 
kjer se dosežeta maksimalna skrb zase in za soudeleženca v konfliktu. Lipičnik 
(1996, str. 40–41) podaja naslednje načine reševanja konfliktov glede na odnos 
udeležencev v konfliktu: 

1) Kadar se pojavlja nizka zaskrbljenost zase in za soudeleženca v konfliktu, se 
konfliktom poskušamo izogniti, poskušamo ostati zunaj konfliktov. 

2) Kadar se pojavlja visoka zaskrbljenost zase in skoraj ničelna za soudeleženca, 
v konfliktu poskušamo uveljaviti in vsiliti svojo rešitev kot edino mogočo in 
najboljšo (pospešujemo rešitev). 

3) Kadar smo nekoliko zaskrbljeni za soudeleženca v konfliktu, zase pa nič, 
poskušamo ublažiti napetost. V tem primeru želimo soudeleženca prepričati, 
da konflikt le ni tako težak, da bi ga bilo treba reševati, da je po nepotrebnem 
zaskrbljen itd. Nismo pripravljeni na reševanje konfliktov, bi pa bili mirnejši, če 
bi miroval tudi soudeleženec (gradnja pozitivnih občutkov). 

4) Če smo vsaj malo zaskrbljeni zase in za soudeležence v konfliktu, smo 
pripravljeni sklepati kompromise z namenom izogibanja konfliktom (začasna 
pomiritev). 

5) Kadar smo močno zaskrbljeni zase in za soudeležence v konfliktu, smo 
pripravljeni reševati konflikte po principu reševanja problemov kot z najbolj 
civilizirano obliko reševanja konfliktov (dokončna rešitev). 

Avtor (prav tam) predlaga naslednja načela pri reševanju konfliktov: 1. Definiranje 
problema kot cilja, ne kot potrebe za reševanje. 2. Pri odkritju problema je treba 
poiskati rešitev, ki bo pomenila spremembo za obe strani. 3. Usmeritev pozornosti na 
problem, ne na osebne probleme ali drugo stran. 4. Utrjevanje zaupanja s 
spreminjanjem in dajanjem ustreznih informacij. 5. Izražanje naklonjenosti med 
komuniciranjem, vživeti se v sogovornika, poslušanje sogovornika in zmanjševanje 
morebitne nejevolje in grožnje.  
 

3.4 Učinkoviti in uspešni timi  
 

Da bi se izognili neuspehu pri timskem delu, je smiselno, da določimo lastnosti, ki so 
ključne, da je določen tim uspešen oz. učinkovit.  
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Brajša (1995, str. 89) poudarja: »Brez uspešnega timskega dela ni uspešne šole.« 
Avtor razlikuje tri osnovne vrste timov glede na njihovo uspešnost oziroma 
učinkovitost. 

Neuspešni ali subsumativni timi so tisti, ki dosegajo slabše in manjše rezultate 
od seštevka znanja, sposobnosti in strokovnosti posameznih članov tima. Sodelavci 
tovrstnih timov delajo slabše, manj učinkovito, kakor če bi delali sami, individualno. 
Timsko delo jih omejuje in jim onemogoča, da bi izkoristili svoje dejanske potenciale. 
Takšni timi so za šolo škodljivi, nepotrebni in predragi.  

Povprečni ali sumativni timi so tisti, katerih rezultati ustrezajo seštevku znanja, 
sposobnosti in strokovnosti posameznih članov. V timu ne delajo ne boljše in ne 
slabše ter ne razvijajo timske ustvarjalnosti. Ostajajo na ravni svojih individualnih 
sposobnosti in individualne ustvarjalnosti. Takšni timi so za šolo dragi, nedonosni in 
le-tej ne koristijo. 

Uspešni ali supersumativni timi so tisti, ki s svojimi rezultati dela presegajo 
seštevek znanja, sposobnosti in strokovnosti posameznih članov. To so ustvarjalni 
timi, v katerih sodelavci delajo skupaj bolje in uspešneje kot posamično. V timu se 
dvigajo nad raven svojih individualnih znanj, sposobnosti in strokovnosti. Skupaj 
prihajajo do novih, drugačnih, boljših in uspešnejših rešitev in rezultatov. Taki timi so 
za šolo smiselni in koristni, saj jo razvijajo in ji zagotavljajo uspešnost.  
Avtor meni, da v zbornicah in razredih naših šol prevladuje vzdušje neuspešnega 
(subsumativnega) ali povprečnega (sumativnega) tima. Tako učitelji v zbornicah kot 
učenci v razredih naj bi delali skupaj slabše ali v mejah individualnega povprečja. Ne 
učijo se in ne uporabljajo tehnik in metod razvijanja in spodbujanja uspešne 
(supersumativne) timske ustvarjalnosti.  
 
Everard in Morris (1996) sta mnenja, da je bolj kot strokovno znanje posameznih 
članov tima pomembneje, kako se člani v timu med seboj osebnostno ujemajo. 
 
V tabeli 4 predstavljamo značilnosti učinkovitih in neučinkovitih timov po Lipičniku 
(1996, str. 74–75). 
 
Tabela 4: Značilnosti učinkovitih in neučinkovitih timov po Lipičniku (1996) 

UČINKOVITI TIMI NEUČINKOVITI TIMI 
Timsko vzdušje je nebirokratsko, 
napetosti so redke, delovno vzdušje 
povečuje posameznikovo prizadevanje in 
zanimanje. Člani tima ne kažejo znakov 
dolgočasja. 

Timsko vzdušje je dolgočasno in 
brezobzirno, pogoste so napetosti, tim ni 
usmerjen na svojo nalogo. 

Člani tima so seznanjeni z nalogami in 
cilji tima ter z njimi soglašajo. O spornih 
točkah se iskreno pogovorijo in skupaj 
iščejo rešitve.  

Člani tima ne vedo točno, kaj so naloge 
in cilji tima, z njimi najverjetneje ne bi 
soglašali.  

Komunikacija v timu je spontana, odprta, 
iskrena in teče v vseh smereh. Člani se 
medsebojno poslušajo, vsaki ideji 
prisluhnejo. Vsak član si upa izraziti 
svoje mnenje. Tim vsako misel razvija.  

Komunikacija je zadržana, previdna ali 
povsem zavrta. Člani tima se med seboj 
ne poslušajo, če že kdo predstavi svoje 
mnenje, ga le iz tega razloga, da okrepi 
svoj položaj. 

Tim sprejema različna mnenja in 
mišljenja. Konfliktom se ne poskuša 

Tim ne zmore izkoristiti razlik v mnenjih 
in mišljenjih. Konflikti ustavijo delovanje 
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izogniti, temveč jih jemlje kot pobudo za 
nadaljnje razpravljanje in posvetovanje.  

celotnega tima, le-te raje potlačijo, kot da 
bi se z njimi soočili in jih poskušali 
razrešiti.  

Večino sklepov sprejmejo z 
usklajevanjem, rešitev je sprejemljiva za 
vse člane. V primeru, da se kateri član z 
odločitvijo ne strinja, to tudi odkrito 
poudari, tim pa le-te poskuša vgraditi v 
sklep, kolikor je le mogoče. 

Odločitve v timu so povečini nejasne, 
njihov vpliv na skupino ni preverjen. Šele 
ko se sklepi sprejmejo, se oglasijo 
posamezniki, ki se s sklepom ne 
strinjajo. 

Že na začetku dela so člani tima 
seznanjeni z navodili za delo, navodila 
tudi sprejmejo.  

Navodila za delo so nejasna. 

Pogovor v timu poteka sproščeno in brez 
strahu. Izraža se konstruktivna kritika in 
je namenjena odstranjevanju ovir, ki 
skupini preprečujejo pot do cilja.  

Kritiko posamezniki dojemajo kot osebni 
napad, povečini vodi do napetosti v timu. 
Iz strahu pred napetostmi in konflikti se 
tim izogiba javnim kritikam. 

Člani tima se poistovetijo s problemi in 
cilji tima.  

Svoje realne občutke člani prikrivajo, 
nihče se noče izpostavljati, zato veliko 
stvari ostane skritih. 

Vlogo vodje tima si člani izmenjujejo, kot 
to zahtevajo okoliščine in kot to 
dopuščajo sposobnosti posameznikov. 
Ni borbe za moč in prevlado. Ne 
razpravljajo o tem, kdo ima prav, temveč 
kako bodo problem rešili čim bolj 
optimalno.  

Vodja s timom gospodari, vodenja si ne 
pusti odvzeti. Poskuša vse, da bi obdržal 
svojo moč, položaj in svoj prav. 

Tim je samokritičen in nenehno spremlja 
svoje delo. V timu razpravljajo odkrito in 
iščejo rešitve. 

Tim se izogiba razpravi o lastni 
funkcionalnosti, ima se za nezmotljivega 
in kritizira druge time. 

 
Na podlagi strokovnih in raziskovalnih spoznanj različnih avtorjev (Chivers, 1995, po 
Polak, 2007; Guzzo in Dickson, 1996, po Polak, 2007; Lipičnik, 1996; Palmer, 1998; 
Polak, 2007; Polak, 2009; Reynolds, 1994, po Polak, 2007) podajamo naslednje 
značilnosti visoko učinkovitih timov: 

• jasno zastavljeni in pozitivno naravnani cilji oziroma rezultati dela; 
• jasna navodila za delo in naloge, ki jih morajo opraviti; 
• osebna identifikacija z delovnimi nalogami; 
• odprta, spontana in iskrena komunikacija med člani tima ter dobre 

komunikacijske spretnosti; 
• pogoste povratne informacije in podajanje konstruktivne kritike; 
• pozitivna soodvisnost, medsebojna povezanost in zavedanje, da so s 

sodelovanjem uspešnejši; 
• notranja motivacija za timsko delo posameznega člana tima; 
• občutek pripadnosti, zaupanja in varnosti v timu; 
• zavedanje medsebojnih razlik, šibkih in močnih področij ter pozitivna uporaba 

le-teh; 
• odprtost do različnih mnenj, idej in želja ter njihovo sprejemanje; 
• konstruktivno in sprotno reševanje problemov in konfliktov; 
• jasno opredeljene in pristne vloge v timu; 
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• poznavanje in upoštevanje pravil v timu; 
• spoštovanje vodje in vodenja tima; 
• razvite spretnosti timskega dela; 
• samokritičnost tima in nenehno spremljanje lastnega dela. 
 

Na podlagi predstavljenih značilnosti uspešnih timov lahko zaključimo, da je 
oblikovanje uspešnega tima odvisna od vsakega posameznega člana tima. 
Pomembno je, da so člani v timu odprti do drugačnih mnenj in pogledov, da se med 
seboj spoštujejo, da drug drugemu zaupajo, da sledijo zastavljenim ciljem in 
upoštevajo določena pravila. Na učinkovitost tima pa zagotovo vplivajo tudi razvite 
spretnosti timskega dela, ki jih imajo posamezni člani tima. Le-te pa člani tima 
pridobijo zgolj s konkretnim izvajanjem timskega dela.  
 

3.5 Etape timskega dela 
 

Timsko delo na pedagoškem področju zajema tri osnovne etape (stopnje, korake), ki 
si po navadi sledijo v naslednjem vrstnem redu: timsko načrtovanje, timsko 
poučevanje in timska evalvacija. Navedeno delitev timskega dela zasledimo v 
strokovnih spoznanjih pomembnih avtorjev, ki se ukvarjajo s timskim delom v šoli 
(Buckley, 2000, po Polak, 2009; Murawski in Lochner, 2010, po Havaj, 2014; 
Murawski in Dieker, 2004, po Havaj, 2014; Polak, 2009; 2007 idr.).  
 

3.5.1 Timsko načrtovanje 
 

Timsko načrtovanje pedagoškega procesa je začetna etapa timskega dela v šoli in je 
ključnega pomena, saj pomembno vpliva na nadaljnje delo, na timsko poučevanje in 
timsko evalvacijo. Po navadi poteka kot srečanje pedagoških delavcev oziroma 
članov tima z namenom, da v ustvarjalnem procesu oblikujejo didaktično, snovno, 
materialno in psihološko pripravo na pouk. Timsko načrtovanje je integracija učnih 
izkušenj z različnih predmetnih področij z upoštevanjem socialnih in osebnostnih 
dejavnikov, posebnosti skupin učencev, prostorskih in materialnih razmer ter 
strokovnosti članov tima (Polak, 2007).  

Model timskega načrtovanja po Habermutu (2000, po Havaj in Polak, 2014) vključuje 
oblikovanje ciljev, zbiranje podatkov, oblikovanje alternativnih predlogov, načrtovanje 
postopkov, nadziranje in izvrševanje ter zbiranje povratnih informacij in poročanje. 

Walther-Thomas s sodelavci (po Ripley, 1997) je identificiral pet temeljnih značilnosti 
pri učiteljih, ki so bili mnenja, da so učinkoviti pri timskem delu: 

• zaupanje v sodelavca; 
• vzpostavitev takšnega okolja, ki bo spodbujalo aktivnost učiteljev in učencev in 

le-to tudi priznavalo in cenilo; 
• razvoj spretnosti za bolj učinkovito in poglobljeno timsko načrtovanje; 
• povečanje ustvarjalnosti, produktivnosti in sodelovanja. 

 

Ripley (1997) meni, da bi načrtovanje moralo potekati tako na ravni okoliša šole kot 
tudi na ravni razreda. Okoliš, tj. ministrstvo naj bi poskrbelo za finančno in strokovno 
pomoč; šola oziroma ravnatelj za oblikovanje timov in spodbude k tovrstnemu delu; 
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učitelj in specialni in rehabilitacijski pedagog pa za vključitev otroka s posebnimi 
potrebami v razred in ustrezne prilagoditve.  

Kyriacou (1997) navaja osnovne korake načrtovanja, ki jih pedagoški strokovnjaki 
izpostavljajo kot nujne in se navadno prekrivajo s štirimi elementi načrtovanja pouka. 
Najprej je potrebno izbrati temo in oblikovati vzgojno-izobraževalne cilje, ki jih želimo 
doseči. Zatem moramo izbrati in zasnovati potek posamezne učne ure ali aktivnosti 
(z opredeljenimi dejavnostmi, njihovim vrstnim redom in trajanjem, vsebino in 
materiali). Sledi priprava potrebnih pripomočkov in učil. Na koncu je pomembna 
opredelitev načina opazovanja, preverjanja in vrednotenja napredka učencev, 
izvajanje vsega naštetega ter analiza doseženih ciljev in razrednega dogajanja.  

Tuji avtorji (Arcaro, 1995; Buckley, 2000; Chivers, 1995; DiPardo, 1999; idr., po 
Polak, 2007), ki se strokovno poglabljajo v timsko delo pedagoških delavcev, izrazito 
poudarjajo pomembnost skrbnega timskega načrtovanja.  

Buckley (2000, po Polak, 2009) poudarja naslednje korake timskega načrtovanja: 

- opredelitev najpomembnejših ciljev (kognitivnih, socialno-emocionalnih in 
vedenjskih) in učinkov timskega poučevanja (vrednote, spretnosti in občutki, ki 
jih želimo učencem posredovati ali izzvati v njih); 

- identificiranje drugih (tudi pomembnih dolgoročnih) ciljev, ki jih želimo s 
timskim poučevanjem doseči; 

- spodbujanje ustvarjalnosti v didaktičnem pristopu (uporaba kronološkega ali 
problemskega pristopa k obravnavani temi, upoštevanje različnih spoznavnih 
in učnih stilov, uporaba različnih metod in tehnik učenja in poučevanja idr.); 

- analiziranje in upoštevanje dejavnikov, ki vplivajo na didaktični pristop, npr. 
dejavnikov okolja (čas za poučevanje, oprema, pripomočki, urnik, velikost 
razreda) in osebnostnih dejavnikov (močna področja tima, njihovih interesov in 
želja, sposobnosti, starosti, spola, spretnosti in izkušenj); 

- evalviranje predlaganih strategij poučevanja in izbira najustreznejše evalvacije 
glede na predvidene učinke (pri tem upoštevamo pretekle izkušnje in učenje iz 
napak); 

- oblikovanje didaktične priprave z opisom pedagoških dejavnosti, razdelitvijo 
vlog in obveznosti; 

- načrtovanje evalvacije (kdo, kdaj in kako evalvira rezultate timskega dela, na 
katera področja naj bi evalvacija posegla); 

- timsko poučevanje v ožjem pomenu; 
- evalviranje timskega poučevanja (doseganje ciljev in doživljanje procesov dela 

v timu) in nadgrajevanje procesov v timu (spodbujanje še večje ustvarjalnosti, 
sodelovanja, pozitivne kritičnosti, vzajemne odgovornosti in samozaupanja 
članov tima); 

- zagotavljanje povratnih informacij o delu tima vodstvu šole in kolegom; 
- spodbujanje komunikacije med člani tima z namenom večje jasnosti, odprtosti 

in sproščenih odnosov. 
 

A. Polak (2007) poudarja, da navedeni koraki sami po sebi še ne zagotavljajo 
uspešnega timskega načrtovanja, zagotovo pa zmanjšajo možnost neuspeha in 
napak.  

Timsko načrtovanje ni le strokovna podlaga za kakovostno poučevanje, torej izvedbo 
učne priprave. Kot ena izmed etap timskega dela zagotavlja vzgojno-izobraževalno in 
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svetovalno naravnanost poučevanja k posameznemu učencu. V procesu timskega 
načrtovanja učitelji analizirajo pripravljenost posameznih učencev in kakovost 
njihovih učnih dosežkov na različnih predmetnih področjih, načrtujejo individualne 
programe, prilagojene posameznikovim učnim zmožnostim, spremljajo napredek 
učencev in njihove učne probleme ter timsko iščejo ustrezne rešitve (Polak, 2007). 

A. Polak (2007), G. Kverh (2003) in M. Kavkler (2008) med zelo pomembne 
dejavnike timskega načrtovanja prištevajo tudi čas. G. Kverh (2003) meni, da 
učiteljem in specialnim in rehabilitacijskim pedagogom primanjkuje časa za 
usklajevanje urnikov, posledično tudi za timsko načrtovanje. A. Polak (2007) trdi, da 
člani tima potrebujejo čas, da se temeljito pripravijo na timsko poučevanje. Čas za 
načrtovanje je neposredno povezan z oblikami timskega poučevanja, ki se uvaja na 
šoli. Na zahtevnost in s tem na časovno obsežnost timskega načrtovanja tako 
vplivajo: vsebinska zahtevnost načrtovanega pouka, načini, oblike in metode dela, 
število skupin učencev (pri delu v skupinah), časovna razporeditev dejavnosti pri 
pouku idr. S povečanjem kompleksnosti organizacije in števila učiteljev, vključenih v 
timsko delo, se poveča tudi količina časa, ki ga potrebujemo za diskusijo in pripravo. 
Interdisciplinarno timsko načrtovanje je navadno časovno obsežnejše od timskega 
načrtovanja učiteljev iste smeri. A. Polak (2007) in M. Kavkler (2008) predlagata, da 
je čas za timsko načrtovanje vnaprej predviden (npr. tedensko načrtovan v urniku) z 
dovolj možnostmi za vse druge oblike nepredvidenih (dnevnih, tedenskih) srečanj in 
pogovorov.  

Friend (1998, po Kavkler, 2008, str. 83–84) navaja nekaj idej za pridobivanje časa za 
timsko načrtovanje in sodelovanje: 

• V razredu učitelja nadomesti sodelavec (ravnatelj, svetovalni delavec, drugi 
učitelj podaljšanega bivanja itd.). 

• V šoli se pridobijo sredstva za nadomeščanje učitelja. Le-ta lahko šola pridobi 
od občine, različnih akcij, učiteljskih organizacij, prodaje papirja itd. 

• Poišče se prostovoljec za nadomeščanje (npr. upokojeni učitelj, študent). 
• Učiteljem, ki sodelujejo v timu, organizirajo zgodnejši konec pouka. 
• Sestanke organizirajo zunaj pouka (npr. pred ali po pouku ipd.). 

 
3.5.2 Timsko poučevanje  

 

Pri timskem poučevanju oz. izvajanju timsko načrtovanega pouka je stik z učenci 
neposreden (Havaj in Polak, 2014). Poučevanje je usmerjena aktivnost, saj vključuje 
smer in cilj, ki se opredelita v procesu načrtovanja in preverita v procesu evalvacije 
(Kverh, 2003). 

Timskemu načrtovanju sledi timsko poučevanje oziroma timsko izvajanje pouka. 
Timsko poučevanje je najzahtevnejša oblika timskega dela. Medsebojno delitev dela 
in organizacijo neposrednega pedagoškega dela z učenci je možno izpeljati na 
različne načine: 

- z medsebojnim prepletanjem in dopolnjevanjem v načinih motiviranja učencev,  
- z izmenjavo aktivnega dialoga z učenci, 
- s hkratnim vodenjem različnih pedagoških dejavnosti, 
- s prepletanjem frontalne razlage in zapisovanja na tablo, 
- s prepletanjem frontalne razlage in preverjanja dela učencev v klopeh, 
- s prepletanjem frontalne razlage in sprotnega odpravljanja težav z učenjem, 
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- z aktivnim vodenjem pouka in asistiranjem, 
- s prepletanjem vodenega razgovora in postavljanja vprašanj, 
- s hkratno lutkovno, glasbeno, likovno in športno dejavnostjo itd. (Polak, 1999, 

str. 35). 
 

Timsko poučevanje lahko izvajajo različno sestavljeni timi. Prednost 
enodisciplinarnega tima, tj. timskega poučevanja učiteljev iste izobrazbene smeri je 
predvsem v podobnem pogledu članov tima na vzgojno-izobraževalne cilje, vsebino 
in aktivnosti, ki jih tim načrtuje v okviru pouka. Bolj enostavna je tudi organizacija 
takega timskega poučevanja (npr. učitelji z iste stopnje lažje uskladijo urnik, prostore, 
zamenjave ur, nadomeščanja), saj urnik in razporeditev prostorov na predmetni 
stopnji šolanja omogočata bistveno manjšo fleksibilnost. Največja prednost 
interdisciplinarnega poučevanja je povezovanje predmetnih področij, odpiranje novih 
pogledov, vprašanj in spoznanj na interdisciplinarnem področju. Interdisciplinarnost 
nekaterih tem, ki posegajo na znanstveno področje ali pa so del vsakdanjega 
življenja, omogoča širši raziskovalni pristop. Interdisciplinarno poučevanje, ki je 
problemsko naravnano, omogoča tesnejšo povezovanje procesa učenja z 
vsakdanjim življenjem, ki je sestavljeno iz različnih pogledov na isti pojav in z mnogo 
različnimi rešitvami različnih problemov. Pri interdisciplinarnem poučevanju pridejo v 
ospredje podobnosti in razlike med sodelujočimi učitelji. Pri tem se intenzivno 
razvijajo njihove spretnosti in interesi. Različni pristopi, metode in oblike 
pedagoškega dela, tehnike poučevanja in različni vsebinski argumenti povečajo 
zanimanje učencev za obravnavano temo. Člani tima prevzamejo različne vloge in so 
neposredni modeli različnega vedenja v učni ali problemski situaciji (Polak, 2007). 

Za uspešno timsko poučevanje učitelja in specialnega in rehabilitacijskega pedagoga 
so ključnega pomena: odnos učitelja do timskega poučevanja, osebna pripravljenost 
učitelja in specialnega in rehabilitacijskega pedagoga za timsko poučevanje, čas za 
timsko načrtovanje, podpora vodstva, medsebojno spoštovanje, podobna filozofija 
poučevanja in združljivost pedagoških delavcev (Scruggs idr., 2007, po Havaj in 
Polak, 2014).  

3.5.3 Timska evalvacija 
 

Tyler, avtor prvega modela evalvacije na področju izobraževanja, opredeljuje 
evalvacijo kot proces odločanja, koliko so uresničeni učni cilji: doseči zaželene 
spremembe v vedenjskih vzorcih učencev. Pouk je po njegovem mnenju proces 
spreminjanja vedenja učencev, njihovega mišljenja, čustvovanja in delovanja (Norris, 
1993).  

Timska evalvacija je končna etapa timskega dela in je lahko pomembno izhodišče 
oziroma motivacijski dejavnik za timsko delo v nadaljevanju (Polak, 2007).  

Sistematična evalvacija timskega dela v šoli naj bi vključevala presojanje in 
primerjanje v več sledečih si korakih (Hyman, 1970, po Polak, 2007, str. 98): 

1. odločanje o namenu evalvacije (npr. primerjava učinkovitosti timskega 
poučevanja z individualnim); 

2. določanje kriterijev za merjenje želenih učinkov timskega poučevanja; 
3. zbiranje podatkov za evalvacijo (npr. o rezultatih učenja, interakciji med učitelji 

in učenci, njihovem zadovoljstvu); 
4. primerjanje dejanskih rezultatov s kriteriji; 
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5. vrednotenje celotnega procesa timskega dela in timskega poučevanja. 

 

Evalvacija timskega dela pedagoških delavcev ima dvojni pomen; v prvem primeru 
gre za timsko evalvacijo pedagoškega dela z vidika doseganja vzgojno-
izobraževalnih ciljev (učni rezultati in učni napredek učencev), v drugem pa za 
evalvacijo timskega dela z vidika dogajanja v timu (kako bi sami napredovali kot tim) 
(Havaj in Polak, 2014; Polak, 1999; Polak, 2007). Murawski in Lochner (2010, po 
Havaj in Polak, 2014) opozarjata, da učitelj in specialni in rehabilitacijski pedagog uro 
vrednoti z različnih vidikov. Učitelji se po navadi bolj osredotoči na cilje in standarde 
znanja, specialni in rehabilitacijski pedagog pa se pogosto osredotoči na 
individualizacijo in alternativne načine ocenjevanja znanja.  

Timska evalvacija pedagoškega dela najpogosteje obsega pregled doseženih 
vzgojno-izobraževalnih ciljev; analizo didaktičnih pristopov, s katerimi smo poskušali 
dosegati cilje; analizo uspešnih ali manj uspešnih načinov motiviranja otrok; analizo 
razredne interakcije med timskim poučevanjem; predvidevanje dodatne razlage ali 
individualizirane učne pomoči posameznim učencem; doseženo poznavanje in 
razumevanje snovi, ki je bila timsko poučevana; napredek v znanju in razumevanju 
snovi pri medpredmetnem povezovanju; zavedanje glavnih problemov v okviru neke 
teme, analizo prejšnjih in predvidevanje možnih rešitev z upoštevanjem 
interdisciplinarnega pristopa; interes, učne izzive in motivacijo učencev za učenje, 
razvijanje spretnosti in vrednot, povezanih s timsko poučevanimi temami ali predmeti; 
metode in tehnike učenja, ki so jih uporabljali učenci; kakovost in pogostost stikov 
med učenci in timom učiteljev; ustreznost, uporabnost in priljubljenost učnih 
pripomočkov, učil in druge tehnike; pogostost in vsebino povratnih informacij s strani 
učencev ter vsebino, izvedbo in učinkovitost timskega poučevanja v celoti (Polak, 
2007, str. 99).  

A. Polak (2007) poudarja, da je pri timski evalvaciji pedagoškega procesa izredno 
pomembno natančno in podrobno oblikovati vzgojno-izobraževalne cilje, saj so le-ti 
nekakšna smernica za bolj sistematično timsko evalvacijo učinkov timskega 
poučevanja. V evalvacijo pedagoškega dela lahko vključimo tudi učence, pedagoške 
in nepedagoške delavce, ki so bili vključeni v timsko delo, starše idr. Učenci so 
neposredni udeleženci timskega poučevanja, zato je njihovo mnenje več kot 
dobrodošlo. Ovrednotijo lahko ustreznost timsko poučevanih vsebin, jasnost 
predstavitve, najpomembnejša dojetja, vrednote in spretnosti, ki so se jih ob timskem 
poučevanju naučili. Uporabimo lahko različne metode in tehnike evalviranja: 
razgovor, anketne vprašalnike, diskusijo, anonimne nestrukturirane zapise in mnenja.  

Evalvacija dogajanja v timu je usmerjena navznoter, k timu samemu in lahko poteka 
na več različnih načinov (refleksivnih in dnevniških zapisov, razgovora, diskusije ipd). 
Temeljni proces, na katerem temelji evalvacija timskega dela, je refleksija (Polak, 
2007). Evalvacija dogajanja v timu večinoma poteka kot neformalni, spontani in 
neusmerjeni pogovor med člani tima in posega na različna področja (Buckley, 2000, 
po Polak, 2007, str. 100): 

- napredek na področju medsebojnih odnosov in osebnih vrednot; 
- izražanje spoštovanja do drugih in upoštevanje njihovih emocij; 
- razvijanje kulturnih vrednot in z njimi povezanih stališč; 
- zagotavljanje občutkov zadovoljstva, uspešnosti in izpolnjenosti; 
- spodbujanje aktivnega vključevanja posameznikov v dogajanje in okolje; 
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- razvijanje občutkov za sodelovanje in skupnost; 
- razvijanje spretnosti opazovanja, poslušanja, raziskovanja, analiziranja, 

sintetiziranja, konstruktivne kritike in odprte komunikacije. 
 

J. Chivers (1995, po Polak, 2007) podaja primerno obliko evalvacije procesov dela v 
timu, t. i. analizo SWOT, ki jo je mogoče uporabiti tako za evalvacijo tima kot tudi za 
samoevalvacijo članov tima. Pri analizi SWOT gre za identifikacijo močnih področij (S 
– angl. strengths), šibkih področij (W – angl. weaknesses), možnosti (O – angl. 
opportunities) in grožnje (T – angl. threats), ki so značilne za določen tim. Analiza 
SWOT prispeva k boljšemu vpogledu v strukturne, materialne, prostorske in druge 
razmere za delo v timu.  

Krajši pregled teoretičnih izhodišč timskega dela potrdi dejstvo, da uspešno in 
učinkovito timsko delo od posameznika zahteva veliko mero notranje motivacije, 
odprtosti do sodelovanja, medsebojnega zaupanja, odprte in iskrene komunikacije, 
predvsem pa veliko mero pozitivnih izkušenj s timskim delom, ki bodo posameznikov 
povod za posluževanje dela v timu v nadaljnje.  

3.6 Prednosti timskega dela v šoli 
 

Timsko delo ima v primerjavi s tradicionalnim individualnim delom številne prednosti 
na različnih življenjskih področjih, ki jih prepoznamo tudi v šoli (Polak, 2007). Timsko 
poučevanje je v 60. letih dvajsetega stoletja kot oblika organizacije vzgojno-
izobraževalnega dela predstavljalo upanje za preseganje slabosti tradicionalnega 
predmetnega pouka: frontalnega poučevanja in prenašanja zgolj faktografskega 
znanja na učence, pretirane naravnanosti na rezultate učenja in neupoštevanja 
procesov učenja, neupoštevanja pomena ustvarjalnosti in motivacije v učnem 
procesu, prilagajanja zahtevnosti in sloga poučevanja »povprečnemu učencu« idr.. 
Poljak je že leta 1958 opozarjal, da predmetni učitelji pri poučevanju preveč 
diferencirajo svoje učne vsebine, kar pa vodi v veliko predmetno in osebno 
izoliranost, slabo poznavanje učencev in pri učencih k temu, da ne znajo povezati 
tako pridobljenega znanja. S timskim delom učiteljev bi tako presegli navedene 
slabosti tradicionalnega individualnega dela, obenem bi zagotovili večjo 
individualizacijo učenja (Jovan, 1987, po Polak, 2007). 

Številni strokovnjaki v ZDA (Anderson, Hagstrom in Robinson, 1995; Dean, 1965; 
Douglass, 1965; Drummond, 1965; Freeman, 1969; Hillson, 1965; Shaplin in Olds, 
1964 idr., po Polak, 2007) so v 60. letih prejšnjega stoletja, preko poskusov in 
projektov uvajanja timskega poučevanja, potrdili določene prednosti timskega 
poučevanja. Le-te bi lahko razvrstili v tri širše sklope: didaktično-organizacijske 
prednosti, prednosti v zvezi z učno vzgojnim napredovanjem učencev in prednosti v 
zvezi z osebnostnim in strokovnim napredovanjem učiteljev. 

Sodobni pedagoški strokovnjaki delijo prednosti timskega dela na tri sklope: 
prednosti timskega dela za učence, prednosti timskega dela za učitelje in prednosti 
timskega dela za šolo kot institucijo (Polak, 2007).  

Najbolj pregleden in urejen pregled prednosti timskega dela učiteljev je na osnovi 
izkušenj učiteljev, lastnih raziskav in ugotovitev ter ugotovitev ostalih avtorjev 
oblikoval Francis J. Buckley (po Polak, 2007).  

3.6.1 Prednosti timskega dela učiteljev za učence 
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Buckley (2000, po Polak, 2007) med najpomembnejšimi prednostmi, ki jih ima timsko 
delo učiteljev za učence, predstavi naslednje: 

- Tim učiteljev z različnim dojemanjem posamezne teme, različnim stilom 
poučevanja in različnimi osebnostnimi značilnostmi, z različnim glasom in 
ritmom govora vzdržuje pozornost učencev in preprečuje njihovo dolgočasenje 
med uro.  

- Učenci se ob timskem delu (timskem poučevanju) učiteljev učijo soodvisnosti 
in medsebojne povezanosti različnih učnih tem in življenjskih izkušenj ter tako 
razvijajo interdisciplinarni pogled na znanje ter spretnosti analiziranja in 
sintetiziranja. 

- Učenci dobijo od tima učiteljev bolj celostni pogled na določeno temo. 
- Učenci se med timskim poučevanjem učijo od najboljših učiteljev, 

specializiranih za posamezno področje, obenem so del njihove medsebojne 
komunikacije. 

- Učenci med timskim poučevanjem razvijajo svoje kritično mišljenje. 
- S pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije je mogoče timsko 

poučevati tudi na daljavo. 
- Pri timskem poučevanju se navadno »sreča« več različnih idej. S tem se 

učenci izognejo vsiljevanju idej, vrednot in načina razmišljanja posameznega 
učitelja.  

- Med timskim poučevanjem se tako učitelji kot učenci učijo in naučijo aktivno 
poslušati. 

- Timsko poučevanje (različni stili in tehnike poučevanja) vpliva na zmožnost 
razvoja samoevalvacije učencev, sošolcev in učiteljev.  

- Zaradi fleksibilnejšega pouka, bolj usmerjene diskusije in večje aktivnosti 
učencev so učenci za delo bolj motivirani, učenje in pomnjenje sta 
učinkovitejša. 

- Učenci tekom timskega poučevanja razvijajo komunikacijske spretnosti, saj so 
deležni izmenjave idej in komunikacijskih vlog.  

- Učenci so s strani tima učiteljev deležni timsko načrtovanega preverjanja in 
ocenjevanja znanja ter časovne razporeditve aktivnosti in obveznosti.  

- Timsko poučevanje učiteljev narekuje manj problemov v odnosu učitelj–
učenec. Učitelji imajo manj osebnih stikov z učenci, njihov odnos je bolj 
profesionalen.  

- Več učiteljev v timu lahko lažje organizira skupinsko delo učencev, s čimer se 
povečata njihova aktivnost in možnost komuniciranja. V manjših skupinah je 
sicer več pristnejših osebnih stikov med učenci kot v večjih skupinah, a vendar 
je njihova osebna odgovornost v takih skupinah za opravljeno delo večja.  

- Timsko delo učiteljev predstavlja učencem neposreden zgled sodelovalne 
naravnanosti v vsakdanjem življenju, le-to jim prinaša priložnosti za potrditev 
in zadovoljstvo, kar pa pozitivno vpliva na dvig njihove samopodobe.  

 
M. Schmidt (2001) uvršča timsko poučevanje med zelo uspešne načine pomoči ne 
samo učencem s posebnimi potrebami, temveč vsem učencem v razredu. Meni, da je 
s timskim poučevanjem na vseh ravneh šolanja lažje omogočeno upoštevanje razlik 
med učenci, poudarjanje njihovih močnih področij in zmožnosti, spodbujanje socialnih 
stikov ter odpravljanje etiketiranja učencev s posebnimi potrebami. M. Lipec Stopar 
(1999) trdi, da so različne oblike sodelovanja med učitelji in specialnimi pedagogi 
pomemben dejavnik uspešne integracije otrok s posebnimi potrebami v osnovno 
šolo. J. Grah (2012) pa izpostavlja timsko delo in sodelovanje v šoli kot najuspešnejši 
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način nudenja pomoči ter možnost razvoja kakovostnih programov in spodbudnega 
učnega okolja za učence s posebnimi potrebami. 
 

3.6.2 Prednosti timskega dela za učitelje 
 

H. Jovan (1987, str. 27) predstavi prednosti timskega dela za učitelje same, po Johnu 
Freemanu: 

- vzajemna pomoč in skupno reševanje problemov; 
- manjša izolacija učiteljev; 
- večja interakcija idej in sposobnosti, kar običajno izvira iz navdušenja in 

delovne motivacije; 
- vedno obstaja možnost nadomeščanja odsotnega ali bolnega učitelja; 
- obstaja več možnosti za specializacijo na posameznem predmetnem ali 

vsebinskem področju; 
- pogostejša je uporaba pripomočkov in opreme, ki olajšajo delo; 
- delitev vlog in nalog glede na sposobnosti in zmožnosti posameznega učitelja 

omogoča lažje spremljanje učencev.  

Seznamu prednosti timskega dela za učitelje po Freemanu lahko dodamo še 
naslednje (Buckley, 2000, po Polak, 2007): 

- timsko načrtovanje vpliva na večjo kakovost poučevanja in vodi k novemu 
raziskovanju; 

- spoznavanje strokovnih novosti in raziskovalnih spoznanj; 
- pestrejši pouk, ki preprečuje razvoj sindroma izgorelosti, saj zmanjšuje stres in 

melanholijo poučevanja; 
- kombinacija več razredov prinaša več časa za načrtovanje, izpopolnjevanje 

tehnik poučevanja in za individualne stike z učenci; 
- večja je kakovost pouka, saj je večja ciljna naravnanost pouka, šolske ure so 

časovno bolj izkoriščene; 
- posameznik se sooči s svojimi osebnimi pojmovanji o znanju, učenju in 

poučevanju ter s pojmovanji kolegov ter jih ob tem lažje spremlja; 
- proces samoevalvacije in timske evalvacije je bolj intenziven; 
- poučevanje je bolj fleksibilno; 
- zmanjša se možnost nastanka konfliktov v odnosu učenec–učitelj; 
- učitelji izkoristijo svoja močna področja in z njimi dopolnjujejo šibka področja 

drugih; 
- razvoj občutka varnosti, skupne pripadnosti timu in zaupanja; 
- več je socialne bližine in več priložnosti za oblikovanje pristnih prijateljstev; 
- učitelji imajo več možnosti za spoznavanje učencev in njihovih problemov;  
- kolegi v timu so zgled in vir novih idej, pristopov; 
- razvoj občutka, da se lahko zanesejo drug na drugega; 
- medsebojna izmenjava negativnih občutkov zmanjša njihovo moč, občutki 

sreče in zadovoljstva se pri izmenjavi podvojijo; 
- zmožnost sodelovanja pri odločitvah poveča samozavest posameznikov; 
- timski uspehi povečajo samozavest tima, spodbudijo nove načrte, tim se 

strokovno razvija in zaradi moralne zavezanosti samoobnavlja.  

Učitelji v raziskavi Atkinsona in Kinderja (2000, po Polak, 2007) pri svojem timskem 
delu opažajo naslednje prednosti: 
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- večja motiviranost za timsko delo; 
- pozitiven vpliv na samopodobo in samozavest; 
- boljši odnosi z učenci; 
- razvoj novih spretnosti in strategij poučevanja; 
- izmenjava informacij, idej in izkušenj; 
- pomoč pri izdelavi učnih pripomočkov; 
- lažja identifikacija učnih in vzgojnih težav pri učencih. 

V projektu Drugače v drugačno šolo, ki je bil v slovenskem prostoru prvi poskus 
sistematičnega uvajanja timskega dela učiteljev v prvem razredu osemletne osnovne 
šole, so učiteljice mentorice in učiteljice asistentke kot prednosti timskega dela 
zaznale naslednje: medsebojno dopolnjevanje članov tima (v znanju, sposobnostih, 
spretnostih, osebnostnih lastnostih, temperamentu, učnih in spoznavnih stilih), 
dopolnjevanje učiteljev v subjektivnih teorijah o temeljnih pojmih poučevanja, 
interakcija različnih idej, lažje načrtovanje pouka, zanimivejši in bolj dinamičen pouk, 
s timskim poučevanjem lahko učenci izvajajo več dejavnosti hkrati (v istem ali 
drugem prostoru), več individualiziranega in diferenciranega pouka z učenci, hitrejše 
in temeljitejše povratne informacije, večja varnost učencev (v/zunaj razreda), več 
medsebojne podpore in čustvene sprejetosti, skupna evalvacija in kritična analiza 
dela odpravljata nastajajoče težave v timu in krepita samozavest pri načrtovanju 
novih nalog (Polak, 2007, str. 114-115). 

3.6.3 Prednosti timskega dela učiteljev za šolo v celoti  

 
Prednosti timskega dela za šolo kot institucijo se prekrivajo ali povezujejo s 
prednostmi, ki jih ima timsko delo za učence in za strokovne delavce. Tuji avtorji 
(Anderson, Hagstrom in Robinson, 1965; Douglass, 1965; Drummond, 1965; Hillson, 
1965; Freeman, 1969; Shaplin, 1964; Atkinson in Kinder, 2000; Buckley, 2000; po 
Polak, 2007, str. 115–116) navajajo naslednje prednosti timskega dela za šolo: 

- Zagotavlja večjo specializacijo poučevanja, ki vodi k bolj poglobljenemu in h 
kakovostnejšemu znanju učencev. Člani tima oziroma strokovni delavci šole 
imajo tako možnost, da se specializirajo za posamezna področja in tako 
obogatijo kadrovsko strukturo šole. K timskemu delu pa je mogoče pritegniti 
tudi različne šolske in zunanje strokovnjake, starše ali predstavnike lokalne 
skupnosti. Timsko delo na šoli tako omogoča povezovanje šole z lokalnim 
okoljem. 

- S kompenziranjem močnih področij enih učiteljev in šibkih področij drugih 
učiteljev dosežemo, da je poučevanje kakovostnejše.  

- Timsko delo učiteljev zagotavlja organizacijsko osnovo za strokovno 
supervizijo, omogoča učenje z izmenjavo izkušenj, problemov in razpravo. 

- Timsko delo je primeren pristop v nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju 
novih in manj izkušenih učiteljev.  

- Timsko delo učiteljev, zlasti timsko poučevanje, zagotavlja večji izkoristek 
avdio-vizualnih sredstev, tehničnih pripomočkov in učnih pripomočkov pri 
pouku, saj je zaradi večjega števila učiteljev pri pouku upravljanje z njimi bolj 
praktično, učinkovitejše in lažje. 

- Timsko delo učiteljev vpliva na razvoj njihovega zavedanja pomembnosti 
pedagoškega dela in na razvoj osebne predanosti poklicu.   

- Timsko delo učiteljev lajša tudi organizacijske težave v primeru odsotnosti 
katerega od učiteljev. Nadomeščanje manjkajočih učiteljev za učence ni 
moteče. 
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- Skupno delo, medsebojna podpora in vzajemne interakcije učiteljev 
spodbujajo raziskovalno delo v šoli. S študijem strokovne literature in s 
sistematično evalvacijo timskega dela učitelji raziskujejo sami sebe in 
razsežnosti timskega dela. Kot pomoč pri tem uporabljajo akcijsko 
raziskovanje. 

 
Že predhodno je bilo zapisano, da uspešno timsko delo pomeni tudi uspešno šolo 
(Brajša, 1995). Prednosti, ki jih prinaša uspešno timsko delo, pa se odražajo tako pri 
strokovnih delavcih oz. učiteljih kot pri učencih. Uspešni in zadovoljni učitelji ter 
učenci tako skupaj tvorijo uspešno šolo.  
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4. TIMSKO DELO SPECIALNIH IN REHABILITACIJSKIH PEDAGOGOV 
IN UČITELJEV: PREGLED RAZISKOVALNIH UGOTOVITEV  

 
Začetki vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami ter njihove 
kategorizacija segajo v devetdeseta leta. Učiteljem je sprva primanjkovalo znanja in 
izkušenj s področja odkrivanja in poučevanja te populacije otrok, zato so učenci 
ostajali brez ustrezne pomoči. Z ustanovitvijo mobilne specialno pedagoške službe 
pa so vstopali v osnovne šole tudi specialni in rehabilitacijski pedagogi. Osnovne šole 
so bile pripravljene razširiti svojo dejavnost in poslati na sosednje šole svoje 
strokovnjake, takrat imenovane defektologe. Leta 1992 je idejo sprejelo tudi 
Ministrstvo za šolstvo in šport ter omogočilo postopno uveljavljanje te službe (Opara, 
2000, po Kverh, 2003). Kljub nejasnim usmeritvam v novem delovnem okolju so 
mobilni specialni in rehabilitacijski pedagogi prevzeli svoje vloge, naloge, obdržali pa 
so tudi nekatere naloge na matični šoli. Poleg neposrednega dela z učenci s 
posebnimi potrebami se mobilni specialni in rehabilitacijski pedagogi udeležujejo 
konferenc, pogovornih in govorilnih ur, sestankov, aktivov, razgovorov, svetovalnih ur 
in podobno. Sodelovanje učiteljev in specialnih in rehabilitacijskih pedagogov 
vključuje tako formalne (npr. pedagoške konference) kot neformalne oblike (npr. stiki 
»med vrati«). Neposredno delo z učenci s posebnimi potrebami lahko poteka ločeno 
v dveh prostorih ali pa timsko v enem prostoru. Glede na posebnosti in posebne 
potrebe otroka, pripravljenost učitelja in fleksibilnost specialnega in rehabilitacijskega 
pedagoga se učitelj in specialni in rehabilitacijski pedagog odločita za ustreznejšo 
možnost poučevanja. Učitelj in specialni in rehabilitacijski pedagog, ki se odločita za 
timsko poučevanje ali le za timsko sodelovanje, si vlogo poučevanja razdelita. 
Učiteljeva primarna naloga je, da poučuje učence v skladu s predpisanim učnim 
načrtom, primarna odgovornost specialnega in rehabilitacijskega pedagoga pa, da 
prilagaja, razvija, uporablja metode in oblike dela, učila in pripomočke, ki ustrezajo 
otrokovim posebnim potrebam in kompenzacijskim potencialom. Njegova naloga se 
kaže tudi v uporabi različnih tehnik za spodbujanje učenja (Kverh, 2003). 
 
Po pregledu domače in tuje strokovne literature ugotavljam, da ni veliko znanstvenih 
prispevkov, ki bi vključevali poglobljene analize izkušenj in stališč učiteljev na 
področju timskega dela s specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi. V nadaljevanju 
bom predstavila nekatere domače in tuje raziskave, ki zajemajo izsledke s področja 
timskega dela učiteljev in specialnih in rehabilitacijskih pedagogov, njihove izkušnje 
na tem področju ter na osnovi izkušenj zaznane prednosti ter probleme, ki spremljajo 
timsko delo.  
 
Pilotska raziskava M. Lipec Stopar (2003) temelji na vzorcu 22 osnovnih šol v 
Sloveniji. Rezultati so pokazali, da z izjemo dveh šol, vključenih v raziskavo, vse šole 
poročajo o timskem pristopu pri obravnavi otrok s posebnimi potrebami. Poleg tistih, 
ki otroku s posebnimi potrebami nudijo neposredno pomoč, se v tim vključujejo še 
vodstvo šole, razrednik (na predmetni stopnji) in starši ali skrbniki. Največkrat v timski 
obravnavi otroka s posebnimi potrebami sodeluje specialni in rehabilitacijski 
pedagog, sledita mu učitelj in psiholog. Avtorica je na podlagi rezultatov prišla do 
sklepa, da šole večinoma prepoznavajo, da imajo učitelji premalo znanja o tem, kako 
pomagati otroku s posebnimi potrebami in da je zlasti izobraževanje kadrov ključni 
dejavnik za vključevanje otrok s posebnimi potrebami v redne oblike šolanja.  
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Prva raziskava pri nas, ki se je osredotočila prav na timsko delo učiteljev in specialnih 
in rehabilitacijskih pedagogov, je raziskava G. Kverh (2003), ki je v svojo študijo 
vključila 44 učiteljev, ki so sodelovali z mobilnim specialnim in rehabilitacijskim 
pedagogom na osnovnih šolah občine Nova Gorica. Namen raziskave je bil oceniti 
kvaliteto, raznolikost in mnenja o sodelovanju učitelja in specialnega in 
rehabilitacijskega pedagoga pri poučevanju učencev s posebnimi potrebami. Avtorica 
je ugotovila, da ima več kot polovica učiteljev izkušnjo, da specialni in rehabilitacijski 
pedagog dela izključno zunaj razreda in da načinov dela ne menja. Vzrok za tak 
pristop pri poučevanju otrok s posebnimi potrebami je lahko v samih specialnih in 
rehabilitacijskih pedagogih, šolski politiki in zakonodaji, rezultati raziskave pa 
nakazujejo na to, da lahko vzrok najdemo tudi v učiteljih. Avtorica je prišla do 
zaključka, da več kot polovica učiteljev odklanja in slabo ocenjuje kakovost timskega 
pristopa pri poučevanju otrok s posebnimi potrebami. Meni, da ravno njihovo 
pomanjkanje izkušenj s timskim delom pogojuje negativna stališča do timskega 
poučevanja, ki se kažejo v njegovem neodobravanju in slabi oceni njegove 
neučinkovitosti. Kljub temu učitelji visoko ocenjujejo strokovno znanje, motivacijo, 
komunikacijske spretnosti, zavzemanje za pravice otrok s posebnimi potrebami, 
ustvarjalnost in odnos specialnega in rehabilitacijskega pedagoga do otroka s 
posebnimi potrebami. Te visoke ocene dela specialnih in rehabilitacijskih pedagogov 
se kažejo tudi v napredku otrok s posebnimi potrebami. Najpogostejše oblike 
sodelovanja učitelja in specialnega in rehabilitacijskega pedagoga so razgovori, 
svetovanja in sodelovanje na konferencah. Timska obravnava otrok s posebnimi 
potrebami se izvaja le z redkimi učitelji, učitelji povečini ne poznajo izraza timski 
sestanki. Najpomembnejša je pomoč pri dodatni razlagi učne snovi, posebej pri 
učiteljih, ki imajo od 10 do 20 let delovne dobe. Učni program z učno snovjo je za 
učitelja še zmeraj primarna skrb, specialni in rehabilitacijski pedagog je v očeh 
učitelja pomočnik, drugi učitelj, ki naj bi prevzel enake naloge. Učitelji ne čutijo 
potrebe po pomoči specialnega in rehabilitacijskega pedagoga pri izbiri metod in 
oblik dela, preverjanju in ocenjevanju znanja ali pripravi učnih programov. Avtorica 
izpostavi, da je bila raziskava izvedena leta 2001, ko je Zakon o usmerjanju otrok s 
posebnimi potrebami šele prihajal v prakso in se te potrebe še niso dobro zaznavale. 
 
Pomembna je tudi raziskava o uspešnem sodelovanju predmetnega učitelja in 
specialnega in rehabilitacijskega pedagoga avtorice T. Zanjkovič (2005). Avtorica 
opisuje primer uspešnega timskega poučevanja pri predmetu matematika. V 
raziskavo je bila vključena nivojska skupina učencev; 11 učencev prvega nivoja (4 z 
odločbo) in 4 učenci drugega nivoja. Učiteljica predmetnega pouka in specialna in 
rehabilitacijska pedagoginja sta se za timsko poučevanje odločili, ker sta se s težavo 
dogovorili, kdaj je za učenca s posebnimi potrebami boljše, da specialno pedagoško 
pomoč prejema v ali zunaj razreda. Naloge sta si članici timskega poučevanja 
razdelili; predmetna učiteljica je pripravila naloge, specialna in rehabilitacijska 
pedagoginja pa je opozorila na prilagoditve, ki jih je potrebno upoštevati. Tako sta si 
izmenjali znanja, učiteljica je pridobila znanja o prilagoditvah, specialna in 
rehabilitacijska pedagoginja pa je bolje spoznala učno snov in minimalne standarde 
znanja. Učenci s posebnimi potrebami so to obliko dela zelo dobro sprejeli, pri delu 
so bili uspešni in pri določeni snovi dosegali tudi temeljne standarde znanja. 
Nekatere tehnike dela so prevzeli tudi ostali učenci in bili pri delu še uspešnejši. 
Avtorica je mnenja, da timskega poučevanja s specialnim in rehabilitacijskim 
pedagogom ni mogoče izvajati, če le-ta ni vseskozi na šoli, saj timsko načrtovanje 
terja veliko časa in medsebojnega usklajevanja.  
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A. Polak, M. Pečar, T. Rutar Leban, A. Velkavrh, T. Vršnik Perše in C. Razdevšek 
Pučko (2008) so v obsežno raziskavo – evalvacijsko študijo prvega triletja osnovne 
šole, vključile 3458 staršev, 3305 učencev in 1209 pedagoških delavcev (učiteljev, 
specialnih in rehabilitacijskih pedagogov, vzgojiteljev, socialnih pedagogov in drugih 
strokovnih delavcev) prvega triletja osnovne šole. Avtorice raziskave so prišle do 
sklepa, da se polovica pedagoških delavcev pri načrtovanju in izvajanju pouka 
pogosto ali vedno posvetuje s kolegi na šoli, 46,5 % pa le včasih. Le slaba 2 % 
pedagoških delavcev pri načrtovanju nikoli ne sodelujeta s kolegi. Rezultati so 
pokazali, da pedagoški delavci najpogosteje načrtujejo pouk v okviru razrednega 
aktiva, pri čemer večinoma ne sodelujejo z drugimi učitelji, strokovnjaki ali starši. 
Približno petina učiteljic je navedla, da ima pomemben vpliv na njihov strokovni 
razvoj tudi timsko delo, skoraj tretjina pedagoških delavcev pa najpogosteje 
potrebuje pomoč pri delu z učenci, od tega velik delež pri delu z učenci s posebnimi 
potrebami. Največ pedagoških delavcev je kot problem izpostavilo lastno 
pomanjkanje znanja s področja dela z otroki s posebnimi potrebami. Avtorice menijo, 
da se z le-tem ob integraciji otrok s posebnimi potrebami v osnovno šolo in 
namenjanjem večje pozornosti nadarjenim učencem pedagoški delavci vedno 
pogosteje srečujejo in poudarjajo, da je pedagoške delavce potrebno dodatno 
usposobiti za prepoznavanje takšnih učencev in sistemsko opredeliti protokol timske 
priprave načrta za delo z njimi. Kljub vsemu avtorice zaključujejo, da imajo pedagoški 
delavci v prvem triletju osnovne šole do timskega dela pozitiven odnos. Anketirani 
pedagoški delavci so se najbolj strinjali s postavkami, ki izražajo pozitiven odnos do 
timskega dela, najmanj strinjanja pa so izrazili s postavko, da se pri timskem delu 
srečujejo z resnimi težavami. Največji delež pedagoških delavcev vse tri etape 
timskega dela izvaja enkrat ali večkrat tedensko. Največ timskega poučevanja je v 
prvem razredu devetletne osnovne šole, saj ga hkratna prisotnost učiteljice in 
vzgojiteljice v primerjavi z ostalimi razredi omogoča vsak dan. Avtorice poudarjajo, da 
je smiselno spodbujati timsko poučevanje tudi v ostalih razredih, saj je tak pouk za 
učence privlačnejši, pestrejši, več je različnih aktivnosti, hitrejše so povratne 
informacije, individualizirano in diferencirano je delo z učenci.  
 
P. Havaj in A. Polak (2014) sta v raziskavo vključili 156 specialnih in rehabilitacijskih 
pedagogov ter 112 učiteljev. Med anketiranimi učitelji je bilo 39,3 % učiteljev 
razrednega pouka in 60,7 % učiteljev predmetnega pouka. Ugotovitve so pokazale, 
da učitelji razrednega pouka pogosteje timsko načrtujejo in evalvirajo 
individualizirane programe z izvajalci dodatne strokovne pomoči v primerjavi s 
predmetnimi učitelji. Učitelji razrednega pouka statistično pomembno pogosteje 
skupaj z izvajalcem DSP diagnosticirajo otroke s posebnimi potrebami in si o njih 
izmenjujejo informacije. Avtorici pojasnjujeta, da rezultati ne presenečajo, saj je 
redno timsko delo med izvajalci DSP in razrednimi učitelji nujno za pravočasno 
odkrivaje otrok s posebnimi potrebami in njihovo zgodnjo obravnavo. Avtorici 
ugotavljata, da tako izvajalci dodatne strokovne pomoči kot učitelji zaznavajo številne 
prednosti timskega dela; menijo, da timsko poučevanje omogoča večjo aktivnost 
otrok s posebnimi potrebami, kar prispeva k njihovemu večjemu učnemu napredku. 
P. Havaj (2014) je s svojo raziskavo prišla do ugotovitve, da s specialnimi pedagogi 
pogosteje poučujejo učitelji, ki imajo več kot 20 let delovne dobe. 
Izkušnje M. Pepelnik Arnetič (2000, po Havaj, 2014) kažejo, da razredni učitelji 
prisotnost izvajalca dodatne strokovne pomoči v razredu navadno doživljajo kot 
nadzor nad svojim delom. Komunikacija med učiteljem in izvajalcem dodatne 
strokovne pomoči je zato otežena. Izdelava individualnega učnega načrta, ki ga 
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specialni in rehabilitacijski pedagog predela z učencem na individualnih urah, pa 
predmetnemu učitelju pogosto predstavlja dodatno obremenitev.  
 
Raziskava B. Mlakar (2016) je vključevala trening za učence s primanjkljaji na 
področju učenja aritmetike (PPUA) v tretjem triletju osnovne šole, osnovan na 
dodatni strokovni pomoči, sodelovalnem učenju vrstnikov in timskem poučevanju. Pri 
učencih s PPUA so opazili napredek v aritmetičnem proceduralnem znanju, ob tem 
pa so učenci razvijali še svojo samostojnost, organizacijo, dvigovali lastno 
samopodobo, krepili emocionalno stabilnost. Raziskava je pokazala še, da je opisani 
trening primeren tudi za učence, ki imajo ob specifičnih primanjkljajih na področju 
aritmetike še druge specifične težave. Kot prednosti timskega poučevanja za učence 
so izpostavili večjo individualizacijo in diferenciacijo dela, višjo raven pozornosti in 
motivacije, raznolikost poučevalnih slogov, dvig samozavesti, manj enoličnosti pri 
pouku in podajanje hitrejših povratnih informacij. Med prednosti timskega poučevanja 
za učitelje pa so uvrstili skupno reševanje problemov, nudenje medsebojne pomoči v 
timu, lažje spremljanje napredka učencev, uporabo lastnih močnih področjih in 
medsebojno dopolnjevanje. 
 
Tuji avtorji, kot so Scruggs, Mastropieri, McDuffie (2007) in Austin (2001), v svojih 
raziskavah poudarjajo pozitivno naklonjenost učiteljev do timskega poučevanja; 
učitelji opisujejo timsko delo kot pozitivno izkušnjo. Austin (2001) še navaja, da 
najpogosteje timsko poučujejo učitelji naravoslovja, matematike, angleščine in 
družboslovja (po Havaj, 2014). 

 Scruggs, Mastropieri in McDuffie (2007, po Havaj, 2014) predstavljajo 
metaanalizo 32 kvalitativnih raziskav, ki vključujejo timsko delo, natančneje timsko 
poučevanje učiteljev in specialnih in rehabilitacijskih pedagogov. Iz rezultatov te 
raziskave je mogoče izvesti več različnih zaključkov. Na splošno učitelji dojemajo 
timsko poučevanje s specialnim in rehabilitacijskim pedagogom kot koristno, zlasti za 
učence s posebnimi potrebami in njihov razvoj na socialnem in akademskem 
področju. Timsko poučevanje naj bi pozitivno vplivalo tudi na profesionalni razvoj 
učiteljev. Učitelji kot ključne pogoje za uspešno timsko poučevanje navajajo dovolj 
časa za timsko načrtovanje, kompatibilnost strokovnih delavcev v timu in dodatno 
usposabljanje učiteljev. Učitelji menijo, da je zagotovitev teh pogojev v večji meri 
odvisna tudi od vodstva šole in njegove podpore. Nadalje avtorji navajajo, da 
prevladuje način poučevanja, kjer en strokovni delavec uči, drugi asistira oziroma 
opazuje. Poudarjajo, da ta metoda v literaturi ni najbolj priporočljiva. Specialni in 
rehabilitacijski pedagog ima tako pri timskem poučevanju z učiteljem pogosto 
podrejeno vlogo, je pomočnik učitelja, njegova naloga je zlasti, da pomaga ter 
spodbuja učence, ki imajo učne težave in potrebujejo pomoč. 

Do podobnih rezultatov je prišel tudi Austin (2001, po Havaj, 2014). V svojo 
raziskavo je vključil 92 učiteljev in specialnih in rehabilitacijskih pedagogov iz mestnih 
in obmestnih šol s severnega dela New Jerseyja. Avtor je ugotovil, da ima specialni 
in rehabilitacijski pedagog pri timskem poučevanju le vlogo »obiskovalca«. Tako 
učitelji kot specialni in rehabilitacijski pedagogi se sicer strinjajo z enakovredno 
delitvijo odgovornosti v razredu, ki vključuje skupno zastavljanje ciljev, skupno 
poučevanje, sprejemanje odgovornosti za učence, reševanje konfliktov in problemov 
ter skupno ocenjevanje, a praksa kaže drugače. Oboji pa navajajo naslednje 
prednosti timskega dela oziroma timskega poučevanja: profesionalni razvoj – učitelji 
tako pridobijo spretnosti prilagoditve učnega načrta, specialni in rehabilitacijski 
pedagogi pa pridobijo več znanja o samem predmetu; izboljšanje kakovosti pouka 
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(ne samo za učence s posebnimi potrebami, temveč za vse učence v razredu) zaradi 
učinkovitih strategij dela, npr. sodelovalnega učenja in dela v manjših skupinah; večja 
aktivnost učencev pri pouku; boljši odnos učenec-učenec in učenec-učitelj; socialni 
razvoj vseh učencev; spodbujanje strpnosti in sprejemanje drugačnosti. Anketiranci 
poudarjajo pomembno vlogo vodstva pri timskem delu in z njihove strani pričakujejo 
več podpore.  
 
Murawski in Swanson (2000, po Havaj, 2014) sta zbrala podatke raziskav, ki se 
nanašajo na timsko poučevanje učitelja in specialnega in rehabilitacijskega 
pedagoga med letoma 1991 in 1998. Avtorja ugotavljata, da ima timsko poučevanje 
pozitiven vpliv na učni uspeh učencev. Zasledila sta tudi trditve, da ima timsko 
poučevanje pozitiven vpliv na socialne odnose in vedenje učencev s posebnimi 
potrebami, vendar ni raziskav, ki bi le-to proučevale. Gledano v celoti avtorja 
poudarjata, da je na to temo potrebno izvesti še veliko raziskav, ki bodo potrjevale 
pozitivne učinke timskega poučevanja za otroke s posebnimi potrebami, tako da 
bodo pojasnile, kako se timsko poučevanje razlikuje od ostalih oblik pomoči otrokom 
s posebnimi potrebami; v kakšni odvisnosti so timsko poučevanje, spol, starost in 
razred otroka ter predmeti, pri katerih timsko poučevanje vpliva na boljšo kakovost 
poučevanja otrok s posebnimi potrebami. Če je namen timskega poučevanja 
izboljšanje učnega uspeha otrok s posebnimi potrebami, potem avtorja metaanalize 
menita, da je potrebno proučiti tudi učinke timskega poučevanja glede na vrsto in 
stopnjo primanjkljajev otrok.  
 
Po pregledu raziskav in dobljenih rezultatov ter ugotovitev lahko potrdim, da ima 
večina učiteljev pozitiven odnos do timskega dela s specialnimi in rehabilitacijskimi 
pedagogi in da so timskemu delu povečini naklonjeni. Timsko delo učiteljev in 
specialnih in rehabilitacijskih pedagogov je pri učenju in poučevanju otrok s 
posebnimi potrebami bistvenega pomena. Izsledki raziskav so pokazali številne 
prednosti timskega dela oziroma timskega poučevanja, zlasti na učni napredek ne 
samo otrok s posebnimi potrebami, temveč vseh otrok v razredu, ki so izpostavljeni 
timskemu poučevanju dveh pedagoških delavcev. Prednosti timskega dela s 
specialnim in rehabilitacijskim pedagogom zaznavajo učitelji tudi na svojem 
profesionalnem področju. Timsko poučevanje povečini poteka v obliki porazdelitve 
nalog; učitelj podaja snov v skladu z učnim načrtom, specialni in rehabilitacijski 
pedagog pa učitelju svetuje pri ustreznih prilagoditvah za učence s posebnimi 
potrebami tako pri delu v razredu kot pri preverjanju in ocenjevanju znanja.  
Nekateri učitelji se soočajo s problemom pomanjkanja znanja s področja dela z otroki 
s posebnimi potrebami, specialnega in rehabilitacijskega pedagoga v razredu 
dojemajo kot pomočnika in ne kot enakovrednega strokovnjaka. Problem, ki ga pri 
timskem delu zaznavajo učitelji, je tudi pomanjkanje časa za timsko načrtovanje.  
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II. EMPIRIČNI DEL 
 

5. OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA IN CILJEV 
RAZISKOVANJA 

 
O izkušnjah in stališčih predmetnih učiteljev do timskega dela s specialnimi in 
rehabilitacijskimi pedagogi v slovenskem prostoru praktično nimamo empiričnih 
podatkov, niti ni bila izvedena nobena raziskava na to temo na vzorcu strokovnih in 
pedagoških delavcev iz severovzhodnega dela Slovenije. V okviru te empirične 
raziskave sem želela raziskati področje stališč predmetnih učiteljev do timskega dela 
s specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi, njihove izkušnje na tem področju ter na 
osnovi teh izkušenj zaznane prednosti ter probleme, ki spremljajo timsko delo. Cilj 
raziskave je bil dobiti natančnejši vpogled v to področje in na osnovi dobljenih 
podatkov izpeljati nekatere usmeritve za učinkovitejše timsko delo med predmetnimi 
učitelji in specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi. 
 
Z raziskavo sem želela tudi ozavestiti in spodbuditi predmetne učitelje k 
pogostejšemu timskemu delu s specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi ter vplivati 
na njihovo zavedanje prednosti timskega dela, ki ga to ima tako zanje kot za učence 
s posebnimi potrebami. 
 

6. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA IN HIPOTEZE 
 

Na osnovi opredelitve raziskovalnega problema sem oblikovala tri sklope 
raziskovalnih vprašanj in znotraj njih štiri statistične hipoteze.  
 
V raziskavi sem določila naslednja raziskovalna vprašanja: 
 

• Raziskovalno vprašanje 1: Kako na osnovi svojih izkušenj predmetni učitelji v 
Pomurju zaznavajo timsko delo s specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi? 
 

• Raziskovalno vprašanje 2: Kakšna stališča imajo predmetni učitelji v Pomurju 
do timskega dela s specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi? 

 
• Raziskovalno vprašanje 3: Katere učinke timskega dela učiteljev s specialnimi 

in rehabilitacijskimi pedagogi zaznavajo predmetni učitelji v Pomurju? 
 
V okviru zastavljenih raziskovalnih vprašanj sem oblikovala tudi naslednje statistične 
hipoteze:  
 

• Hipoteza 1: Predmetni učitelji v Pomurju z daljšo delovno dobo timsko delo s 
specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi zaznavajo statistično pomembno bolj 
pozitivno v primerjavi z manj izkušenimi predmetnimi učitelji.  

 
• Hipoteza 2: Predmetne učiteljice v Pomurju timsko delo s specialnimi in 

rehabilitacijskimi pedagogi statistično pomembno pogosteje izvajajo v 
primerjavi s predmetnimi učitelji (razlike glede na spol učiteljev). 
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• Hipoteza 3: Predmetni učitelji v Pomurju, ki imajo s timskim delom s 
specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi več izkušenj, izražajo statistično 
pomembno bolj pozitivna stališča do timskega dela.  

 
• Hipoteza 4: Predmetni učitelji v Pomurju se v stališčih do timskega dela s 

specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi glede na starost statistično 
pomembno ne razlikujejo.  

 

7. METODOLOGIJA 
7.1 Opis vzorca 
 

V raziskovalni vzorec sem vključila predmetne učitelje, ki poučujejo na osnovnih 
šolah v Pomurju. Udeleženci raziskave so bili obeh spolov, različne starosti, z 
različnim številom let delovnih izkušenj, ki so se razporedili v 4 skupine (do 5 let, od 6 
do 10 let, od 11 do 20 let in več kot 20 let delovne dobe) in učitelji različnih 
predmetnih področij. Končni vzorec je obsegal 105 predmetnih učiteljev. Izraza učitelj 
in specialni in rehabilitacijski pedagog v nadaljevanju uporabljamo za oba spola, 
razen, ko posamezni spol anketirancev v primeru iskanja razlik po spolu, eksplicitno 
poudarimo.  

V nadaljevanju sledijo tabelarični prikazi strukture vzorca po spolu, starostnih 
skupinah in glede na delovne izkušnje.  

Tabela 5: Struktura vzorca po spolu 

Spol 

 Frekvenca Odstotek Veljavni 
odstotek 

Kumulativni 
odstotek 

 

Moški 20 19,0 19,0 19,0 

Ženske 85 81,0 81,0 100,0 

Skupaj 105 100,0 100,0  

 

Iz raziskave izhaja, da je bilo več kot tri četrtine (81 %) anketiranih oseb ženskega 
spola. V raziskavi je bilo 19 % anketirancev moškega spola.  

Tabela 6: Struktura vzorca anketirancev po starostnih skupinah 

V katero starostno skupino sodite? 
 Frekvenca Odstotek Veljavni 

odstotek 
Kumulativni 

odstotek 

 

21–40 let 42 40,0 40,0 40,0 

41–60 let 59 56,2 56,2 96,2 

61 let ali več  4 3,8 3,8 100,0 

Skupaj 105 100,0 100,0  
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Iz Tabele 6 vidimo, da več kot polovica anketiranih (56,2 %)  sodi v starostno skupino 
od 41 do 60 let. S 40,0 % so po deležu sledili anketirani predmetni učitelji s starostjo 
od 21 do 40 let, 3,8 % anketirancev pa je bilo starih 61 let in več. 
 
Tabela 7: Struktura vzorca anketirancev glede na delovne izkušnje 

Delovne izkušnje 
 Frekvenca Odstotek Veljavni 

odstotek 
Kumulativni 

odstotek 

 

do 5 let 7 6,7 6,7 6,7 

od 6 do 10 let 18 17,1 17,1 23,8 

od 11 do 20 let 39 37,1 37,1 61,0 

več kot 20 let 41 39,0 39,0 100,0 

Skupaj 105 100,0 100,0  

 
Največ anketiranih predmetnih učiteljev (39,0 %) je navedlo, da ima več kot 20 let 
delovnih izkušenj. S 37,1 % po odstotnem deležu sledijo anketiranci z od 11 do 20 let 
delovnih izkušenj. 17,1 % anketirancev ima od 6 do 10 let delovnih izkušenj, 
najmanjši delež sodelujočih v raziskavi (6,7 %) pa je imelo do 5 let delovne dobe. 
 
7.2 Raziskovalni pripomočki 
 

Raziskava temelji na podatkih, pridobljenih s pomočjo spletnega anketnega 
vprašalnika in ročno izpolnjenih anketnih vprašalnikov, kjer je bila zagotovljena 
anonimnost sodelujočih anketirancev. Anketni vprašalnik je bil oblikovan v 
sodelovanju z mentorico dr. A. Polak in izdelan s pomočjo 1KA orodja za izdelavo 
spletnih anket. Deloma je bil povzet po Vprašalniku stališč do timskega dela, avtorice 
A. Polak (2016). 
Vprašalnik je sestavljen iz štirih delov. V prvem delu anketnega vprašalnika sem od 
anketiranih predmetnih učiteljev pridobila splošne podatke, kot so spol, starost, 
delovna doba in predmetno področje poučevanja. V drugem delu vprašalnika sem 
preverila naklonjenost predmetnih učiteljev do timskega dela s specialnimi in 
rehabilitacijskimi pedagogi in njihovo pogostost dela v timu s specialnimi in 
rehabilitacijskimi pedagogi v posamezni etapi timskega dela. S pomočjo tretjega dela 
vprašalnika sem dobila vpogled v poznavanje prednosti timskega dela s specialnimi 
in rehabilitacijskimi pedagogi s strani predmetnih učiteljev oziroma v njihova stališča 
do timskega dela s specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi. V četrtem delu 
vprašalnika pa sem pridobila podatke o tem, kako predmetni učitelji zaznavajo timsko 
delo s specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi.  
Objektivnost vprašalnika sem zagotovila z enakimi navodili za vse udeležence in z 
vprašanji zaprtega tipa. Zanesljivost vprašalnika sem preverila z izračunom Cronbach 
Alpha koeficienta. Vprašalnik je bil oblikovan na podlagi strokovne in znanstvene 
literature in predhodnih raziskav tujih in domačih avtorjev. K vsebinski veljavnosti 
vprašalnika je prispeval tudi pregled vprašalnika s strani mentorice (ekspertna 
veljavnost). Računsko sem veljavnost vprašalnika preverila z izvedbo faktorske 
analize, ki sem jo izvedla pri numeričnih spremenljivkah, ki so bile podane na merski 
lestvici do 1 do 5.  
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Vrednosti Kaiser-Meyer-Olkinove mere ustreznosti vzorca so bile visoke, saj so 
znašale 0,884. Ustrezna je bila tudi vrednost Bartlettovega testa sferičnosti, ki je bila 
statistično značilna (p < 0,05), vrednost hi kvadrata pa je znašala 1208,08. Iz tega 
izhaja, da so bile korelacije med spremenljivkami oz. trditvami, uporabljenimi v 
vprašalniku, primerne. 
 
7.2.1 Izračun Cronbach Alpha koeficienta zanesljivosti 
 

Preden sem se lotila analize podatkov po posameznih raziskovalnih vprašanjih in 
preverjanja postavljenih statističnih hipotez, sem izvedla test zanesljivosti vprašalnika 
za sklop vprašanj, ki so bila podana na merski lestvici.  

Testiranje zanesljivosti vprašalnika se opravlja z izračunom Cronbach Alpha 
koeficientom. Pri tem J. Šifrer in Bren (2011, str. 34) navajata, da koeficient 
zanesljivosti meri zanesljivost vprašalnika na osnovi korelacij med spremenljivkami. 
Kadar so razlike variabilnosti zelo visoke, je to znak nezanesljivega merjenja.  

Testiranje zanesljivosti vprašalnika sem najprej opravila za oba sklopa spremenljivk 
strinjanja predmetnih učiteljev v Pomurju s trditvami s področja timskega dela s 
specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi skupaj. 

Tabela 8: Izračun Cronbach Alpha koeficienta zanesljivosti spremenljivk strinjanja 
predmetnih učiteljev v Pomurju s trditvami s področja timskega dela s specialnimi in 
rehabilitacijskimi pedagogi 

Statistika zanesljivosti 
Cronbach Alpha Cronbach Alpha 

temeljujoč na 
standardiziranih 

postavkah 

N od postavk 

,930 ,938 29 
 

V raziskavi znaša Cronbach Alpha 0,938, kar pomeni, da je ta del vprašalnika visoko 
zanesljiv.   
 
V Prilogi 2 je predstavljena korelacijska matrika. Matrika prikazuje, kako korelirajo 
spremenljivke med seboj. Korelacijska tabela nam prikazuje, da obstaja med veliko 
večino spremenljivk pozitivna korelacija.  
 
Sledi Tabela 9 s prikazi koeficientov korelacije med posamezno spremenljivko ter 
vsemi zajetimi spremenljivkami. 
 
Tabela 9: Koeficienti korelacije med posamezno spremenljivko ter vsemi postavkami 
vprašalnika 

Skupna statistika vseh spremenljivk 
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 Merilo 
povprečja, 
če je 

spremen. 
izbrisana 

Merilo 
Varianca, 
če je 

spremen. 
izbrisana 

Popravlje
na 

spremen.  
– skupna 
korelacija 

Kvadrat 
večkratne 
korelacije 

Cronbach
Alpha, če 

je 
spremen. 
izbrisana 

Pri timskem delu mora biti delo 
med učiteljem in specialnim in 
rehabilitacijskim pedagogom 
enakovredno razdeljeno. 

113,60 195,742 ,398 . ,930 

Podpora kolegov v timu je 
pomemben vir delovne 
motivacije. 

112,84 200,983 ,425 . ,929 

Pri timskem delu s SRP se v 
timu razvije pristnejša in bolj 
iskrena komunikacija. 

113,34 196,112 ,522 . ,928 

Timsko delo s SRP vpliva na 
razvoj medsebojnega 
zaupanja. 

113,14 198,720 ,524 . ,928 

Timsko delo je pomemben 
dejavnik uspešne integracije 
otrok s posebnimi potrebami v 
osnovno šolo.  

113,01 191,779 ,756 . ,925 

Različnost strokovnih delavcev 
v timu je za otroke s 
posebnimi potrebami 
prednost.  

113,31 191,679 ,629 . ,926 

Timsko delo s SRP omogoča 
večjo diferenciacijo in 
individualizacijo učencev s 
posebnimi potrebami.  

113,09 196,021 ,658 . ,926 

Timsko delo s SRP prispeva k 
boljšemu prepoznavanju 
potreb učencev.  

112,96 196,249 ,680 . ,926 

Timsko delo s SRP omogoča 
večjo aktivnost učencev s 
posebnimi potrebami.  

113,21 194,763 ,637 . ,926 

Timsko delo poveča učno 
motivacijo učencev s 
posebnimi potrebami.  

113,44 189,056 ,728 . ,925 

Timsko delo s SRP omogoča 
izvedbo bolj pestrih dejavnosti 
pri delu z učenci s posebnimi 
potrebami.  

113,30 193,887 ,656 . ,926 
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Pri timskem 
izvajanju  (poučevanju) skupaj 
s SRP je kakovost vzgojnega 
dela z otroki večja.  

113,33 192,782 ,697 . ,926 

Problemi učencev s posebnimi 
potrebami se lažje rešujejo 
timsko kot individualno.  

113,16 193,637 ,637 . ,926 

Timsko delo s SRP omogoča 
boljšo organizacijo dela z 
učenci s posebnimi 
potrebami.  

113,25 192,727 ,749 . ,925 

Timsko delo s SRP nudi več 
možnosti za opazovanje 
učencev s posebnimi 
potrebami pri delu.  

113,03 196,028 ,696 . ,926 

Timsko delo s SRP nudi več 
možnosti za hitrejše odzivanje 
na posebne potrebe učencev.  

113,06 196,304 ,638 . ,927 

Timsko delo s SRP omogoča 
hitrejše podajanje povratnih 
informacij učencem s 
posebnimi potrebami.  

113,13 194,905 ,698 . ,926 

Enakovredna razdelitev dela 
in delitev vlog v timu 
zmanjšuje verjetnost 
problemov.  

113,50 190,599 ,714 . ,925 

Moje izkušnje vezane na 
timsko delo s specialnimi in 
rehabilitacijskimi pedagogi so 
pozitivne.  

113,32 198,760 ,408 . ,929 

Za timsko delo s SRP se 
počutim dovolj usposobljen/a.  

113,58 201,400 ,342 . ,930 

Timsko delo s SRP mi 
predstavlja osebni izziv.  

113,54 195,058 ,529 . ,928 

Timsko delo s SRP mi 
predstavlja strokovni izziv.  

113,45 194,750 ,617 . ,927 

Timsko delo s SRP mi dviguje 
lastno samopodobo.   

113,84 189,618 ,691 . ,925 

Timskemu delu s SRP sem 
naklonjen/a.  

113,31 194,621 ,596 . ,927 

Timsko delo s SRP mi ne 
predstavlja dodatne in 
nepotrebne obveznosti.  

114,30 192,156 ,438 . ,930 



72 

 

Sam/a sem visoko motiviran/a 
za timsko sodelovanje s SRP.  

113,70 189,749 ,754 . ,925 

Pri timskem delu bi raje 
sodeloval/a z osebo, ki jo že 
poznam in se z njo dobro 
razumem.  

113,72 203,875 ,154 . ,933 

Timskemu delu z osebo, s 
katero imam zelo malo 
osebnih stikov se raje 
izognem.  

114,88 209,302 -,047 . ,938 

Počutim se pomemben/na 
član/ica tima.  

113,70 195,733 ,479 . ,928 

 
V Tabeli 9 najprej pogledamo stolpec Popravljena postavka – skupna korelacija. To 
so koeficienti korelacije med posamezno spremenljivko in ter vsemi zajetimi 
spremenljivkami.  
 
Če je lestvica zanesljiva, morajo vse spremenljivke visoko korelirati s celoto. Iščemo 
torej tiste spremenljivke, ki ne korelirajo visoko s celoto, kar ugotovimo tako, da ima 
spremenljivka vrednost, manjšo od 0,3. Če je vrednost manjša od te, je to znak 
slabše korelacije s celoto. Tako spremenljivko moramo izločiti iz nadaljnje analize 
(Šifrer in Bren, 2011, str. 37).  
 
Iz Tabele 9 je razvidno, da je korelacija zanesljiva pri skoraj vseh trditvah, razen pri 
trditvi: »Pri timskem delu bi raje sodeloval/a z osebo, ki jo že poznam in se z njo 
dobro razumem«, kjer znaša korelacijski koeficient 1,54 ter »Timskemu delu z osebo, 
s katero imam zelo malo osebnih stikov se raje izognem«, kjer znaša korelacijski 
koeficient 0,47, ob tem, pa je ta še negativen.    
 
Zatem sem preučila še podatke v stolpcu Cronbach Alpha, če je spremenljivka 
izbrisana. Tu so vrednosti Cronbach Alphe, če posamezna spremenljivka ni vključena 
v analizo. Skupna Cronbach Alpha znaša 0,938, torej se morajo vse vrednosti gibati 
okrog te skupne Alphe. Če je katera spremenljivka višja od te vrednosti, jo izločimo iz 
nadaljnje analize. V raziskavi nobena od spremenljivk ne odstopa od vrednosti 
skupne Cronbach Alphe.  
 
Na podlagi izvedenega preverjanja zanesljivosti vprašalnika sem tako iz nadaljnjih 
analiz raziskovalnih vprašanj in postavljenih statističnih hipotez izločila dve trditvi oz. 
spremenljivki:  

- »Pri timskem delu bi raje sodeloval/a z osebo, ki jo že poznam in se z njo 
dobro razumem.«  

- »Timskemu delu z osebo, s katero imam zelo malo osebnih stikov, se raje 
izognem.« 

 
7.3 Zbiranje podatkov 
 

Podatke sem zbirala na dva načina: s spletnim anketnim vprašalnikom ter z osebnim 
stikom z anketiranci, ki so vprašalnike pisno izpolnjevali v obdobju od maja do 
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oktobra 2017. Najprej sem podatke zbirala s pomočjo spletnega anketnega 
vprašalnika. Spletno povezavo do anketnega vprašalnika sem skupaj s kratko 
predstavitvijo in razlago namena raziskave poslala na elektronske naslove 
ravnateljev vseh 38 osnovnih šol v Pomurju, ki so spletni naslov anketnega 
vprašalnika posredovali predmetnim učiteljem na svojih šolah. Ker v načrtovanem 
časovnem obdobju le s spletnim anketnim vprašalnikom nisem pridobila zadostnega 
števila ustrezno in pravilno izpolnjenih anket, sem nekaj anketnih vprašalnikov 
osebno razdelila na nekaterih osnovnih šolah v Pomurju. V statistično obdelavo sem 
vključila le v celoti izpolnjene vprašalnike. Skupno sem zbrala 132 izpolnjenih anket. 
Iz obdelave podatkov sem zaradi nepopolnosti podatkov izločila 27 anketnih 
vprašalnikov. 

7.4 Obdelava podatkov 
 

Na podlagi visoko strukturiranega anketnega vprašalnika in v celoti izpolnjenih anket 
je bila izvedena kvantitativna raziskava. Podatke, pridobljene z anketnim 
vprašalnikom, sem statistično obdelala s pomočjo programa SPSS.  

Uporabila sem naslednje statistične metode oz. načine obdelave: 

- frekvenčno distribucijo socio-demografskih spremenljivk (f, f%) za 
spremenljivke spol, starost in delovne izkušnje; 

- frekvenčno distribucijo trditev, ki izkazujejo naklonjenost predmetnih učiteljev 
do timskega dela s specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi. Pri tem je bila 
frekvenčna distribucija podana še za sklop strinjanja z 18 trditvami s področja 
timskega dela s SRP in 11 trditev s področja učinkov oz. zaznavanja timskega 
dela s SRP; 

- deskriptivne statistike, ki sem jih pripravila tudi za trditve s področja ocene 
naklonjenosti predmetnih učiteljev do timskega dela s specialnimi in 
rehabilitacijskimi pedagogi. Deskriptivne statistike so vsebovale minimum, 
maksimum, aritmetično sredino in standardni odklon; 

- hi-kvadrat test, ki sem ga uporabila, ko sem analizirala povezanost pogostosti 
poučevanja oz. izvajanja pedagoškega dela s SRP, s spolom predmetnih 
učiteljev iz Pomurja; 

- preverjanje normalne porazdeljenosti spremenljivk z uporabo Shapiro-
Wilksovega testa; 

- inferenčno statistiko: t-test za en vzorec, ki sem ga uporabila pri analizi vseh 
treh raziskovalnih vprašanj. Pri analizi hipotez sem uporabila neparametrične 
statistične preizkuse (Mann-Whitneyev preizkus in Kruskal-Wallisev preizkus);  

- multivariatne metode: faktorsko analizo kot metodo redukcije spremenljivk, le-
to sem izvedla pred preverjanjem hipotez, da sem si pripravila sestavljene 
spremenljivke, ki so mi omogočile lažje preverjanje hipotez; 

- Cronbach Alpha koeficient, ki sem ga uporabila z namenom preverjanja 
zanesljivosti vprašalnika, za trditve iz sklopa 9. anketnega vprašanja in 10. 
anketnega vprašanja. 
 

8 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 
 
Dobljene rezultate predstavljam v naslednjih sklopih oz. podpoglavjih: 

• Naklonjenost predmetnih učiteljev v Pomurju do timskega dela s specialnimi in 
rehabilitacijskimi pedagogi (poglavje 8.1); 
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• Pogostost timskega dela predmetnih učiteljev Pomurju s specialnimi in 
rehabilitacijskimi pedagogi po posameznih etapah timskega dela (poglavje 
8.2); 

• Ocene strinjanja predmetnih učiteljev v Pomurju s trditvami s področja 
timskega dela s specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi (poglavje 8.3); 

• Raziskovalno vprašanje 1: Kako na osnovi svojih izkušenj predmetni učitelji v 
Pomurju zaznavajo timsko delo s specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi? 
(poglavje 8.4) 

• Raziskovalno vprašanje 2: Kakšna stališča imajo predmetni učitelji v Pomurju 
do timskega dela s specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi? (poglavje 8.5); 

• Raziskovalno vprašanje 3: Katere učinke timskega dela učiteljev s specialnimi 
in rehabilitacijskimi pedagogi zaznavajo predmetni učitelji v Pomurju? 
(poglavje 8.6); 

• Hipoteza 1: Predmetni učitelji v Pomurju z daljšo delovno dobo timsko delo s 
specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi zaznavajo statistično pomembno bolj 
pozitivno v primerjavi z manj izkušenimi predmetnimi učitelji (poglavje 8.7) 

• Hipoteza 2: Predmetne učiteljice v Pomurju timsko delo s specialnimi in 
rehabilitacijskimi pedagogi statistično pomembno pogosteje izvajajo v 
primerjavi s predmetnimi učitelji moškega spola (poglavje 8.8) 

• Hipoteza 3: Predmetni učitelji v Pomurju, ki imajo s timskim delom s 
specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi več izkušenj, izražajo statistično 
pomembno bolj pozitivna stališča do timskega dela (poglavje 8.9) 

• Hipoteza 4: Predmetni učitelji v Pomurju se v stališčih do timskega dela s 
specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi glede na starost statistično 
pomembno ne razlikujejo (poglavje 8.10) 

8.1 Naklonjenost predmetnih učiteljev v Pomurju do timskega dela s 
specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi  

 
V raziskavi me je zanimalo, kako so predmetni učitelji v Pomurju, naklonjeni 
timskemu delu s specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi. Na ocenjevalni lestvici so 
lastno naklonjenost ocenjevali z ocenami 1 – se ne strinjam, 2 – se delno ne strinjam, 
3 – se ne morem odločiti, 4 – se delno strinjam in 5 – se popolnoma strinjam.  
 
Tabela 10: Deskriptivne statistike ocenjevanja naklonjenosti predmetnih učiteljev do 
timskega dela s specialnim in rehabilitacijskim pedagogom 

Deskriptivne statistike 
 N MIN MAX M SD 
Lastna naklonjenost 
do timskega dela s 
specialnim in 
rehabilitacijskim 
pedagogom 

105 1 5 4,12 ,756 

N 105     
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Iz Tabele 10 je razvidno, da so predmetni učitelji podali visoko povprečno oceno 
naklonjenosti do timskega dela s specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi; znašala je 
4,12. Pri tem je vrednost standardnega odklona znašala 0,756 in je bila nižja kot 
tretjina vrednosti aritmetične sredine. Iz tega izhaja, da so bili odgovori predmetnih 
učiteljev pri tej trditvi relativno enotni.  
 
Tabela 11: Frekvence ocen naklonjenosti predmetnih učiteljev do timskega dela s specialnim 
in rehabilitacijskim pedagogom 

Ocenite lastno naklonjenost do timskega dela s specialnim in rehabilitacijskim 
pedagogom 

1 2 3 4 5 
f f v % f f v % f f v % F f v % f f v % 
 1,0% 1 1,0% 15 14,3% 55 52,4% 33 31,4% 

 
Več kot polovica anketiranih predmetnih učiteljev (52,4 %) je podala oceno 4, z 31,4 
% so sledili učitelji, ki so podali oceno 5. Najmanj vprašanih učiteljev, 1 %, pa je 
podalo oceno 1 in oceno 2. Iz tega izhaja, da sta močno prevladovali oceni 4 in 5, s 
skupno kar 83,8 % navedb.  

Izračuni torej kažejo, da so predmetni učitelji timskemu delu zelo pozitivno naklonjeni, 
kar posredno nakazuje na njihovo motivacijo za timsko delo. Na osnovi omenjenega 
spoznanja pa ni mogoče sklepati tudi na pogostost timskega dela v praksi, zato je 
potrebno pogostost izvajanja proučevati ločeno od osebne naklonjenosti.  

8.2 Pogostost timskega dela predmetnih učiteljev Pomurju s specialnimi in 
rehabilitacijskimi pedagogi po posameznih etapah timskega dela  

 

Raziskala sem tudi, kako pogosto predmetni učitelji v Pomurju s specialnimi in 
rehabilitacijskimi pedagogi pedagoško delo timsko načrtujejo, timsko poučujejo in 
timsko evalvirajo. Rezultate prikazujem v nadaljevanju.  

8.2.1 Timsko načrtovanje 
 

Tabela 12: Mnenje učiteljev o tem, kako pogosto timsko načrtujejo pedagoško delo s 
specialnim in rehabilitacijskim pedagogom 

Kako pogosto timsko načrtujete pedagoško delo s specialnim in 
rehabilitacijskim pedagogom? 

 Frekvenca Odstotek Veljavni 
odstotek 

Kumulativni 
odstotek 

 

še nikoli 25 23,8 23,8 23,8 
enkrat na 
ocenjevalno 
obdobje 

34 32,4 32,4 56,2 

enkrat mesečno 15 14,3 14,3 70,5 

enkrat tedensko 20 19,0 19,0 89,5 

večkrat tedensko 7 6,7 6,7 96,2 
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vsakodnevno 4 3,8 3,8 100,0 
Skupaj 105 100,0 100,0  

 

Predmetni učitelji so v največji meri (32,4 %) izrazili, da pedagoško delo s specialnim 
in rehabilitacijskim pedagogom timsko načrtujejo enkrat na ocenjevalno obdobje. Po  
odstotnem deležu so s 23,8 % sledili odgovori predmetnih učiteljev, ki so izrazili, da 
tega še nikoli niso počeli. Najmanj vprašanih (3,8 %) pa je poročalo, da to počnejo 
vsakodnevno.  

8.2.2 Timsko poučevanje 
 

Tabela 13: Mnenje učiteljev o tem, kako pogosto timsko poučujejo oziroma timsko izvajajo 
pedagoško delo s specialnim in rehabilitacijskim pedagogom 

Kako pogosto timsko poučujete oziroma timsko izvajate pedagoško delo s 
specialnim in rehabilitacijskim pedagogom? 

 Frekvenca Odstotek Veljavni 
odstotek 

Kumulativni 
odstotek 

 

še nikoli 43 41,0 41,0 41,0 
enkrat na 
ocenjevalno 
obdobje 

29 27,6 27,6 68,6 

enkrat mesečno 18 17,1 17,1 85,7 
enkrat tedensko 9 8,6 8,6 94,3 
večkrat tedensko 4 3,8 3,8 98,1 
vsakodnevno 2 1,9 1,9 100,0 
Skupaj 105 100,0 100,0  

 

Glede timskega poučevanja oziroma timskega izvajanja pedagoškega dela s 
specialnim in rehabilitacijskim pedagogom so predmetni učitelji v največjem 
odstotnem deležu poročali, da še nikoli niso timsko poučevali; tako je menilo 41,0 % 
anketirancev. Po pogostosti so sledili odgovori učiteljev, ki so navedli, da timsko 
poučujejo enkrat na ocenjevalno obdobje (27,1 %). Najmanj pogosti pa so bili 
odgovori, da vsakodnevno timsko poučujejo (1,9 %).   

8.2.3 Timska evalvacija 
 

Tabela 14: Mnenje učiteljev o tem, kako pogosto timsko evalvirajo pedagoško delo s 
specialnim in rehabilitacijskim pedagogom 

Kako pogosto timsko evalvirate pedagoško delo s specialnim in 
rehabilitacijskim pedagogom? 

 Frekvenca Odstotek Veljavni 
odstotek 

Kumulativni 
odstotek 

 še nikoli 21 20,0 20,0 20,0 
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enkrat na 
ocenjevalno 
obdobje 

55 52,4 52,4 72,4 

enkrat mesečno 12 11,4 11,4 83,8 

enkrat tedensko 11 10,5 10,5 94,3 

večkrat tedensko 5 4,8 4,8 99,0 

vsakodnevno 1 1,0 1,0 100,0 
Skupaj 105 100,0 100,0  

 

Iz rezultatov raziskave izhaja, da več kot polovica anketiranih učiteljev (52,4 %) 
navaja, da pedagoško delo s specialnim in rehabilitacijskim pedagogom timsko 
evalvirajo enkrat na ocenjevalno obdobje. Z 20 % so  po pogostosti sledili odgovori 
predmetnih učiteljev, ki so trdili, da niso še nikoli timsko evalvirali. Najmanj 
anketiranih učiteljev (1,0 %) pa je izrazilo, da to počnejo vsakodnevno.    

Dobljene rezultate, glede pogostosti timskega dela predmetnih učiteljev v Pomurju s 
specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi po posameznih etapah timskega dela, sem 
pričakovala. Tudi moje dosedanje, sicer še skromne izkušnje timskega dela s 
predmetnimi učitelji, temeljijo le na timskem načrtovanju in timski evalvaciji in še to le 
pri pripravi in evalvaciji individualiziranih programov, tj. enkrat na ocenjevalno 
obdobje. S predmetnim učiteljem nisem timsko poučevala še nikoli. Tudi P. Havaj 
(2014) je v svoji raziskavi prišla do ugotovitev, da več kot polovica specialnih in 
rehabilitacijskih pedagogov ter učiteljev še nikoli ni timsko poučevala. Na podlagi 
tega lahko sklepamo, da predmetni učitelji potrebujejo še več spodbud in motivacije 
za timsko izvajanje oz. timsko poučevanje s specialnimi in rehabilitacijskimi 
pedagogi.  

8.3 Ocene strinjanja predmetnih učiteljev v Pomurju s trditvami s področja 
timskega dela s specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi 

 

Ocene strinjanja predmetnih učiteljev v Pomurju s trditvami s področja timskega dela 
s specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi sem obravnavala v dveh sklopih. 1. sklop 
trditev se je tako bolj navezoval na stališča predmetnih učiteljev do timskega dela s 
specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi, 2. sklop pa na učinke timskega dela oz. 
izkušnje s tovrstnega področja dela.  

Anketirani predmetni učitelji so ocenjevali strinjanje pri obeh sklopih trditev na lestvici 
od 1 do 5, pri čemer je ocena 1 pomenila – se ne strinjam, ocena 2 – se delno ne 
strinjam, ocena 3 – se ne morem odločiti, ocena 4 – se delno strinjam in ocena 5 – se 
popolnoma strinjam. V Grafu 1 prikazujem povprečne vrednosti na lestvici stališč do 
timskega dela.  

Iz Grafa 1 je razvidno, da se anketirani predmetni učitelji v največji meri strinjajo s 
trditvijo »Podpora kolegov v timu je pomemben del delovne motivacije«. Vrednost 
standardnega odklona (Priloga 3: 1. sklop trditev) pri navedeni trditvi je znašala 0,639 
in je bila nižja od tretjine vrednosti aritmetične sredine, kar pomeni, da je bilo mnenje 
vprašanih učiteljev na tem področju dokaj enotno. Predmetni učitelji visoko ocenjujejo 
tudi naslednje prednosti timskega dela s specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi: 
boljše prepoznavanje potreb učencev s posebnimi potrebami, uspešna integracija 
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otrok s posebnimi potrebami v osnovno šolo, več možnosti za opazovanje otrok s 
posebnimi potrebami pri njihovem delu in hitrejše odzivanje na njihove posebne 
potrebe, večja možnost diferenciacije in individualizacije, hitrejše podajanje povratnih 
informacij učencem s posebnimi potrebami, razvoj medsebojnega zaupanja pri delu v 
timu, lažje reševanje problemov učencev s posebnimi potrebami, večja aktivnost 
učencev s posebnimi potrebami, boljša organizacija dela z učenci s posebnimi 
potrebami, izvedba bolj pestrih dejavnosti, različnost strokovnih delavcev v timu kot 
prednost za učence s posebnimi potrebami, večja kakovost vzgojnega dela z otroki, 
razvoj pristne in iskrene komunikacije v timu ter večja učna motivacija učencev.  

V najmanjši meri so se vprašani predmetni učitelji strinjali s trditvijo »Pri timskem delu 
mora biti delo med učiteljem in specialnim in rehabilitacijskim pedagogom 
enakovredno razdeljeno«, kjer so podali povprečno oceno 3,87.  
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Graf 1: Strinjanja predmetnih učiteljev v Pomurju s trditvami s področja timskega dela s 
specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi (1. sklop) 
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Tabela 15: Frekvence strinjanja predmetnih učiteljev v Pomurju s trditvami s področja 
timskega dela s specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi (1. sklop) 

Trditve 

Ocena strinjanja na lestvici od 1 do 5 
1 2 3 4 5 

f 
f v 
% f 

f v 
% f 

f v 
% f 

f v 
% f 

f v 
% 

Podpora kolegov v timu je pomemben 
vir delovne motivacije. 

4 3,8 10 9,5 16 15,2 41 39,0 34 32,4 

Timsko delo s SRP prispeva k 
boljšemu prepoznavanju potreb 
učencev.  

0 0,0 3 2,9 0 0,0 30 28,6 72 68,6 

Timsko delo je pomemben dejavnik 
uspešne integracije otrok s posebnimi 
potrebami v osnovno šolo.  

1 1,0 3 2,9 16 15,2 47 44,8 38 36,2 

Timsko delo s SRP nudi več možnosti 
za opazovanje učencev s posebnimi 
potrebami pri delu.  

0 0,0 0 0,0 12 11,4 47 44,8 46 43,8 

Timsko delo s SRP nudi več možnosti 
za hitrejše odzivanje na posebne 
potrebe učencev.  

2 1,9 0 0,0 8 7,6 33 31,4 62 59,0 

Timsko delo s SRP omogoča večjo 
diferenciacijo in individualizacijo 
učencev s posebnimi potrebami.  

2 1,9 4 3,8 16 15,2 37 35,2 46 43,8 

Timsko delo s SRP omogoča hitrejše 
podajanje povratnih informacij 
učencem s posebnimi potrebami.  

0 0,0 1 1,0 9 8,6 44 41,9 51 48,6 

Timsko delo s SRP vpliva na razvoj 
medsebojnega zaupanja. 

0 0,0 1 1,0 6 5,7 37 35,2 61 58,1 

Problemi učencev s posebnimi 
potrebami se lažje rešujejo timsko kot 
individualno.  

0 0,0 2 1,9 15 14,3 42 40,0 46 43,8 

Timsko delo s SRP omogoča večjo 
aktivnost učencev s posebnimi 
potrebami.  

1 1,0 6 5,7 22 21,0 36 34,3 40 38,1 

Timsko delo s SRP omogoča boljšo 
organizacijo dela z učenci s posebnimi 
potrebami.  

1 1,0 2 1,9 14 13,3 50 47,6 38 36,2 

Timsko delo s SRP omogoča izvedbo 
bolj pestrih dejavnosti pri delu z učenci 
s posebnimi potrebami.  

1 1,0 3 2,9 13 12,4 52 49,5 36 34,3 

Različnost strokovnih delavcev v timu 
je za otroke s posebnimi potrebami 
prednost.  

2 1,9 1 1,0 10 9,5 42 40,0 50 47,6 

Pri timskem izvajanju  (poučevanju) 
skupaj s SRP je kakovost vzgojnega 
dela z otroki večja.  

0 0,0 2 1,9 15 14,3 46 43,8 42 40,0 

Pri timskem delu s SRP se v timu 
razvije pristnejša in bolj iskrena 
komunikacija. 

0 0,0 1 1,0 6 5,7 44 41,9 54 51,4 
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Timsko delo poveča učno motivacijo 
učencev s posebnimi potrebami.  

0 0,0 1 1,0 9 8,6 41 39,0 54 51,4 

Enakovredna razdelitev dela in delitev 
vlog v timu zmanjšuje verjetnost 
problemov.  

0 0,0 2 1,9 8 7,6 48 45,7 47 44,8 

Pri timskem delu mora biti delo med 
učiteljem in specialnim in 
rehabilitacijskim pedagogom 
enakovredno razdeljeno. 

1 1,0 5 4,8 23 21,9 44 41,9 32 30,5 

 

Legenda: 
 Najredkeje podana ocena 
 Najpogosteje podana ocena 
 

Iz raziskave izhaja, da so pri ocenjevanju 1. sklopa trditev s področja timskega dela s 
specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi anketirani predmetni učitelji v največji meri 
podajali oceno 4 in oceno 5.  

Ocena 4, ki je pomenila »delno se strinjam« je tako v največji meri bila podana pri 
sledečih sedmih trditvah:  

• Podpora kolegov v timu je pomemben vir delovne motivacije. 
• Timsko delo je pomemben dejavnik uspešne integracije otrok s posebnimi 

potrebami v osnovno šolo.  
• Timsko delo s SRP nudi več možnosti za opazovanje učencev s posebnimi 

potrebami pri delu. 
• Timsko delo s SRP omogoča boljšo organizacijo dela z učenci s posebnimi 

potrebami.  
• Timsko delo s SRP omogoča izvedbo bolj pestrih dejavnosti pri delu z učenci s 

posebnimi potrebami. 
• Pri timskem izvajanju  (poučevanju) skupaj s SRP je kakovost vzgojnega dela 

z otroki večja.  
• Pri timskem delu mora biti delo med učiteljem in specialnim in rehabilitacijskim 

pedagogom enakovredno razdeljeno. 
 

Ocena 5, ki je pomenila »popolnoma se strinjam«, pa je bila izražena v največji meri 
pri preostalih enajstih trditvah:  

• Timsko delo s SRP prispeva k boljšemu prepoznavanju potreb učencev.  
• Timsko delo s SRP nudi več možnosti za hitrejše odzivanje na posebne 

potrebe učencev.  
• Timsko delo s SRP omogoča večjo diferenciacijo in individualizacijo učencev s 

posebnimi potrebami.  
• Timsko delo s SRP omogoča hitrejše podajanje povratnih informacij učencem 

s posebnimi potrebami.  
• Timsko delo s SRP vpliva na razvoj medsebojnega zaupanja. 
• Problemi učencev s posebnimi potrebami se lažje rešujejo timsko kot 

individualno.  
• Timsko delo s SRP omogoča večjo aktivnost učencev s posebnimi potrebami. 
• Različnost strokovnih delavcev v timu je za otroke s posebnimi potrebami 

prednost 



82 

 

• Pri timskem delu s SRP se v timu razvije pristnejša in bolj iskrena 
komunikacija. 

• Timsko delo poveča učno motivacijo učencev s posebnimi potrebami.  
• Enakovredna razdelitev dela in delitev vlog v timu zmanjšuje verjetnost 

problemov. 
 
Iz tega tako lahko ugotovimo, da se je pri anketiranih učiteljih pri 1. sklopu trditev, v 
največji meri pojavljala ocena 5, torej najvišja ocena strinjanja s trditvami, kar 
nakazuje zelo pozitivna stališča do timskega dela. Frekvence ocen so prav tako 
pokazale, da sta se pri vseh trditvah v najmanjši meri pojavljali oceni 1 in 2.  
 
V nadaljevanju sledi predstavitev povprečnih ocen za 2. sklop strinjanja predmetnih 
učiteljev s trditvami s področja timskega dela s specialnimi in rehabilitacijskimi 
pedagogi. Drugi sklop vsebuje 11 trditev. 
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Graf 2: Strinjanje predmetnih učiteljev v Pomurju s trditvami s področja timskega dela s 
specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi (2. sklop) 

 

Graf 2 kaže, da so se v okviru 2. sklopa trditev, anketirani predmetni učitelji iz 
Pomurja, v največji meri strinjali s trditvijo »Timskemu delu s SRP sem naklonjen/a«, 
kjer so podali visoko povprečno oceno strinjanja, ki je znašala 4,15. Vrednost 
standardnega odklona (Priloga 3: 2. sklop trditev) pri tej trditvi je znašala 0,830 in je 
bila manjša od tretjine vrednosti aritmetične sredina, iz česar izhaja, da so bila 
mnenja učiteljev glede te trditve oziroma strinjanja z njo relativno enotna.  

V najmanjši meri, pa so se anketirani  predmetni učitelji strinjali s trditvijo »Timskemu 
delu z osebo, s katero imam zelo malo osebnih stikov se raje izognem.«, ki je bila 
deležna povprečne ocene 2,59. 
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že poznam in se z njo dobro razumem.

Timsko delo s SRP mi dviguje lastno samopodobo.
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Aritmetična sredina
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Tabela 16: Frekvence strinjanja predmetnih učiteljev v Pomurju s trditvami s področja 
timskega dela s specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi (2. sklop) 

Trditve 

Ocena strinjanja na lestvici od 1 do 5 

se ne 
strinjam 

se 
delno 

ne 
strinjam 

se ne 
morem 
odločiti 

se 
delno 

strinjam 

se 
popolnoma 

strinjam 

f 
f v 
% f 

f v 
% f 

f v 
% f 

f v 
% F f v % 

Moje izkušnje vezane na timsko 
delo s specialnimi in 
rehabilitacijskimi pedagogi so 
pozitivne.  

0 0,0 2 1,9 24 22,9 36 34,3 43 41,0 

Za timsko delo s SRP se počutim 
dovolj usposobljen/a.  

1 1,0 2 1,9 23 21,9 61 58,1 18 17,1 

Timsko delo s SRP mi 
predstavlja osebni izziv.  

4 3,8 2 1,9 16 15,2 59 56,2 24 22,9 

Timsko delo s SRP mi 
predstavlja strokovni izziv.  

2 1,9 2 1,9 14 13,3 61 58,1 26 24,8 

Timsko delo s SRP mi dviguje 
lastno samopodobo.   

4 3,8 7 6,7 31 29,5 45 42,9 18 17,1 

Timskemu delu s SRP sem 
naklonjen/a.  

1 1,0 3 2,9 14 13,3 48 45,7 39 37,1 

Timsko delo s SRP mi ne 
predstavlja dodatne in 
nepotrebne obveznosti.  

11 10,5 27 25,7 17 16,2 34 32,4 16 15,2 

Sam/a sem visoko motiviran/a za 
timsko sodelovanje s SRP.  

3 2,9 5 4,8 24 22,9 55 52,4 18 17,1 

Pri timskem delu bi raje 
sodeloval/a z osebo, ki jo že 
poznam in se z njo dobro 
razumem.  

1 1,0 12 11,4 24 22,9 44 41,9 24 22,9 

Timskemu delu z osebo, s katero 
imam zelo malo osebnih stikov, 
se raje izognem.  

25 23,8 23 21,9 31 29,5 22 21,0 4 3,8 

Počutim se pomemben/na 
član/ica tima.  

2 1,9 6 5,7 30 28,6 43 41,0 24 22,9 

 

Legenda:  
 Najredkeje podana ocena 
 Najpogosteje podana ocena 
 

Na področju ocen strinjanja s trditvami iz 2. sklopa trditev s področja timskega dela s 
specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi, so anketirani predmetni učitelji v največji 
meri podajali oceno 4. 

Ocena 4, ki je pomenila »delno se strinjam« je bila tako v največji meri podana pri kar 
devetih trditvah od skupno 11 trditev. Te trditve so bile:   

• Za timsko delo s SRP se počutim dovolj usposobljen/a.  
• Timsko delo s SRP mi predstavlja osebni izziv.  
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• Timsko delo s SRP mi predstavlja strokovni izziv.  
• Timsko delo s SRP mi dviguje lastno samopodobo.   
• Timskemu delu s SRP sem naklonjen/a.  
• Timsko delo s SRP mi ne predstavlja dodatne in nepotrebne obveznosti.  
• Sam/a sem visoko motiviran/a za timsko sodelovanje s SRP.  
• Pri timskem delu bi raje sodeloval/a z osebo, ki jo že poznam in se z njo dobro 

razumem. 
• Počutim se pomemben/na član/ica tima.  

 
Ocena 5, ki je pomenila »popolnoma se strinjam«, pa je bila izražena najbolj pogosto 
pri trditvi »Moje izkušnje vezane na timsko delo s specialnimi in rehabilitacijskimi 
pedagogi so pozitivne.«. Pri trditvi »Timskemu delu z osebo, s katero imam zelo malo 
osebnih stikov se raje izognem«, pa je bila največkrat podana nevtralna ocena 3.  

Frekvence ocen so tudi pokazale, da se je pri vseh trditvah v najmanjši meri 
pojavljala ocena 1, ki je bila podana kar pri devetih od skupno 11 trditev. Ocena 3 se 
je največkrat pojavljala pri dveh trditvah. V najmanjši meri pa je bila podana tudi 
ocena 5  in sicer pri trditvi: »Timskemu delu z osebo, s katero imam zelo malo 
osebnih stikov, se raje izognem.« 

8.4 Raziskovalno vprašanje 1: Kako na osnovi svojih izkušenj predmetni 
učitelji v Pomurju zaznavajo timsko delo s specialnimi in 
rehabilitacijskimi pedagogi? 

 
Analiza podatkov v smeri raziskovalnega vprašanja 1: Kako na osnovi svojih izkušenj 
predmetni učitelji v Pomurju zaznavajo timsko delo s specialnimi in rehabilitacijskimi 
pedagogi, je pokazala, da predmetni učitelji v Pomurju timsko delo s specialnimi in 
rehabilitacijskimi pedagogi zelo pozitivno zaznavajo. V nadaljevanju  utemeljujem to 
svojo ugotovitev. 
 
Pri analizi raziskovalnega vprašanja 1. sem uporabila spremenljivke:  

• »Ocenite lastno naklonjenost do timskega dela s specialnim in 
rehabilitacijskim pedagogom.« 

• »Kako pogosto timsko načrtujete pedagoško delo s specialnim in 
rehabilitacijskim pedagogom (obkrožite)? » 

• »Kako pogosto timsko poučujete oziroma izvajate pedagoško delo s 
specialnim in rehabilitacijskim pedagogom (obkrožite)?« 

• »Kako pogosto timsko evalvirate pedagoško delo s specialnim in 
rehabilitacijskim pedagogom (obkrožite)?«  

 
Oceno lastne naklonjenosti predmetnih učiteljev iz Pomurja do timskega dela s 
specialnim in rehabilitacijskim pedagogom, sem obravnavala na podlagi t-testa za en 
vzorec. Kot testno vrednost sem uporabila povprečno oceno 3,5, ki pomeni, da so 
vprašani predmetni učitelji podali oceno, ki presega nevtralno oceno, kar pomeni, da 
so osebno statistično pomembno (pozitivno) naklonjeni timskemu delu s specialnim 
in rehabilitacijskim pedagogom. 
 
Tabela 17: Deskriptivne statistike pri izvedbi t-testa za en vzorec 

Statistike za en vzorec 
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 N M SD Standardna 
napaka 

aritmetične 
sredine 

Lastna naklonjenost 
do timskega dela s 
specialnim in 
rehabilitacijskim 
pedagogom 

105 4,12 ,756 ,074 

 
Deskriptivne statistike prikazujejo, da je dejanska povprečna ocena presegala 
testirano vrednost 3,5 in je znašala 4,12 ter se tako najbolj približala oceni 4, ki je 
pomenila, da so anketirani predmetni učitelji naklonjeni timskemu delu s specialnimi 
in rehabilitacijskimi pedagogi. 
 
Tabela 18: T-test za en vzorec pri spremenljivki Ocena naklonjenosti predmetnih učiteljev do 
timskega dela s specialnim in rehabilitacijskim pedagogom 

T-test za en vzorec 
 Testna vrednost = 3.5 

T Df Sig. (2-
stranska 

Razlika 
aritmetični
h sredin 

95% interval zaupanja 
za razliko 

Spodnji Zgornji 
Lastna 
naklonjenost 
do timskega 
dela s 
specialnim in 
rehabilitacijski
m pedagogom 

8,459 104 ,000 ,624 ,48 ,77 

 
Izvedeni t-test za en vzorec nam prikazuje, da je dejanska povprečna ocena 
presegala testirano za 0,624 enote. Velikost mere statistične pomembnosti  znaša 
0,000 (p < 0,05) iz česar izhaja, da lahko s statistično gotovostjo  rečemo, da so 
predmetni učitelji naklonjeni timskemu delu s specialnim in rehabilitacijskim 
pedagogom.  
 
Zatem sem pogledala še frekvence odgovorov predmetnih učiteljev na področju 
pogostosti timskega načrtovanja, timskega poučevanja in timske evalvacije  
pedagoškega dela s specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi. 
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Graf 3: Pogostost timskega načrtovanja timskega poučevanja in timske evalvacije 
pedagoškega dela s specialnim in rehabilitacijskim pedagogom pri predmetnih učiteljih iz 
Pomurja 

 
 
Iz Grafa 3 lahko razberemo, da je 43,8 % predmetnih učiteljev navedlo, da vsaj 
enkrat mesečno ali pogosteje timsko načrtujejo. 27,6 % anketiranih predmetnih 
učiteljev pa je poročalo, da vsaj enkrat mesečno ali pogosteje timsko evalvirajo 
pedagoško delo s specialnim in rehabilitacijskim pedagogom. Če povzamemo  
navedene rezultate pri analizi raziskovalnega vprašanja 1, je bistvena ugotovitev, da 
so predmetni učitelji pri oceni lastne naklonjenosti, ki je bila merjena na lestvici od 1 
do 5, podali visoko (statistično pomembno) oceno 4,12, ki se najbolj približa oceni 4, 
kar pomeni, da so naklonjeni do timskega dela s specialnim in rehabilitacijskim 
pedagogom.  
 
52,4 % predmetnih učiteljev je navedlo, da pedagoško delo timsko evalvirajo enkrat 
na ocenjevalno obdobje. Najmanj pogosto pa so izražali, da timsko poučujejo s 
specialnim in rehabilitacijskim pedagogom; 27,6 % jih to počne enkrat na ocenjevalno 
obdobje. Glede pogostosti timskega izvajanja oz. poučevanja pa so predmetni učitelji 
z 31,4 % odstotnim deležem izrazili, da enkrat mesečno ali pogosteje timsko 
poučujejo. Enkrat na ocenjevalno obdobje, pa so v največji meri z 52,4 % izrazili, da 
timsko evalvirajo pedagoško delo s specialnim in rehabilitacijskim pedagogom. 41 %, 
anketirancev pa je odgovorilo, da s specialnim in rehabilitacijskim pedagogom še 
nikoli niso timsko poučevali 
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8.5 Raziskovalno vprašanje 2: Kakšna stališča imajo predmetni učitelji v 
Pomurju do timskega dela s specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi? 

 
V nadaljevanju prikazujem analizo rezultatov za raziskovalno vprašanje 2: Kakšna 
stališča imajo predmetni učitelji v Pomurju do timskega dela s specialnimi in 
rehabilitacijskimi pedagogi? 

Pri analizi raziskovalnega vprašanja 2 sem uporabila spremenljivke iz 1. sklopa 
strinjanja predmetnih učiteljev v Pomurju s stališči oz. trditvami s področja timskega 
dela s specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi. S temi spremenljivkami sem nato 
izvedla t-test za en vzorec. Kot testirano vrednost sem vzela povprečno oceno 3,5.  

Deskriptivne statistike sem prikazala v okviru Priloge 4 (1. sklop). Ugotovimo lahko, 
da so vprašani predmetni učitelji podali visoke ocene strinjanja, saj je najnižja ocena 
strinjanja znašala 3,87, najvišja ocena strinjanja pa je znašala 4,63. V nadaljevanju 
prikazujem rezultate t-testa za en vzorec.  

Tabela 19: T-test za en vzorec pri spremenljivkah iz sklopa strinjanja predmetnih učiteljev v 
Pomurju s stališči s področja timskega dela s specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi 

 
T-test za en vzorec 

 Testna vrednost = 3.5 
t df Sig. 

(2-
strans

ka) 

Razlik
a 

aritme
tičnih 
sredin 

95% Interval 
zaupanja za 

razliko 
Spo
dnji 

Zgornji 

Pri timskem delu mora biti delo med 
učiteljem in specialnim in 
rehabilitacijskim pedagogom 
enakovredno razdeljeno. 

3,439 104 ,001 ,367 ,16 ,58 

Podpora kolegov v timu je 
pomemben vir delovne motivacije. 

18,087 104 ,000 1,129 
1,0

0 
1,25 

Pri timskem delu s SRP se v timu 
razvije pristnejša in bolj iskrena 
komunikacija. 

7,609 104 ,000 ,624 ,46 ,79 

Timsko delo s SRP vpliva na razvoj 
medsebojnega zaupanja. 

12,558 104 ,000 ,824 ,69 ,95 

Timsko delo je pomemben dejavnik 
uspešne integracije otrok s 
posebnimi potrebami v osnovno 
šolo.  

12,306 104 ,000 ,957 ,80 1,11 

Različnost strokovnih delavcev v timu 
je za otroke s posebnimi potrebami 
prednost.  

7,048 104 ,000 ,652 ,47 ,84 
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Timsko delo s SRP omogoča večjo 
diferenciacijo in individualizacijo 
učencev s posebnimi potrebami.  

13,183 104 ,000 ,881 ,75 1,01 

Timsko delo s SRP prispeva k 
boljšemu prepoznavanju potreb 
učencev.  

15,784 104 ,000 1,005 ,88 1,13 

Timsko delo s SRP omogoča večjo 
aktivnost učencev s posebnimi 
potrebami.  

10,044 104 ,000 ,757 ,61 ,91 

Timsko delo poveča učno motivacijo 
učencev s posebnimi potrebami.  

5,670 104 ,000 ,529 ,34 ,71 

Timsko delo s SRP omogoča izvedbo 
bolj pestrih dejavnosti pri delu z 
učenci s posebnimi potrebami.  

8,498 104 ,000 ,662 ,51 ,82 

Pri timskem izvajanju  (poučevanju) 
skupaj s SRP je kakovost vzgojnega 
dela z otroki večja.  

8,018 104 ,000 ,633 ,48 ,79 

Problemi učencev s posebnimi 
potrebami se lažje rešujejo timsko 
kot individualno.  

9,894 104 ,000 ,805 ,64 ,97 

Timsko delo s SRP omogoča boljšo 
organizacijo dela z učenci s 
posebnimi potrebami.  

9,704 104 ,000 ,719 ,57 ,87 

Timsko delo s SRP nudi več 
možnosti za opazovanje učencev s 
posebnimi potrebami pri delu.  

14,804 104 ,000 ,938 ,81 1,06 

Timsko delo s SRP nudi več 
možnosti za hitrejše odzivanje na 
posebne potrebe učencev.  

13,524 104 ,000 ,910 ,78 1,04 

Timsko delo s SRP omogoča hitrejše 
podajanje povratnih informacij 
učencem s posebnimi potrebami.  

12,154 104 ,000 ,833 ,70 ,97 

Enakovredna razdelitev dela in 
delitev vlog v timu zmanjšuje 
verjetnost problemov.  

5,271 104 ,000 ,462 ,29 ,64 

 
Iz raziskave izhaja, da so vrednosti statistične pomembnosti znašale pri vseh 
spremenljivkah 0,000 (p < 0,05), iz česar izhaja, da so bile vse ocene strinjanja na 
lestvici od 1 do 5 statistično pomembno nakazovale na pozitivna stališča do timskega 
dela.  
Če povzamemo analizo raziskovalnega vprašanja 2, lahko rečemo, da imajo  
predmetni učitelji zelo pozitivna stališča do timskega dela s specialnimi in 
rehabilitacijskimi pedagogi. Na lestvici od 1 do 5, so pri skoraj vseh trditvah razen 
dveh podali povprečno oceno višje kot 4. Najvišja povprečna ocena je znašala 4,63 
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in najnižja 3,87. Tudi najnižja ocena se najbolj približa oceni 4, najvišja pa se najbolj 
približa oceni 5. 
 
8.6 Raziskovalno vprašanje 3: Katere učinke timskega dela učiteljev s 

specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi zaznavajo predmetni učitelji v 
Pomurju? 

 
Pri analizi raziskovalnega vprašanja 3, v katerem me je zanimalo, katere učinke 
timskega dela učiteljev s specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi zaznavajo 
predmetni učitelji v Pomurju, sem uporabila spremenljivke iz 2. sklopa trditev , ki so 
vključevale učinke timskega dela predmetnih učiteljev s specialnimi in 
rehabilitacijskimi pedagogi.   
 
S temi spremenljivkami, tj. posameznimi učinki timskega dela sem nato izvedla t-test 
za en vzorec. Kot testirano vrednost sem tudi v tem primeru  uporabila povprečno 
oceno 3,5.  
 
Deskriptivne statistike sem prikazala v Prilogi 4 (2. sklop). Iz njih izhaja, da so 
anketirani predmetni učitelji podali visoke ocene strinjanja, ki pa so  nekoliko nižje kot 
pri sklopu stališč. Na področju učinkov je najvišja povprečna ocena znašala 4,15 in 
najnižja 2,59. Iz tega izhaja, da je bil pri ocenah učinkov timskega dela pri vseh 
trditvah večji razpon v povprečnih ocenah. Sledi prikaz rezultatov t-testa za en 
vzorec.  .  
 
Tabela 20: T-test za en vzorec pri spremenljivkah iz sklopa strinjanja predmetnih učiteljev v 
Pomurju z učinki s področja timskega dela s specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi 

T-test za en vzorec 
 Testna vrednost = 3.5 

T df Sig. 
(2-

stran
ska) 

Razlika 
aritmeti
čnih 

sredin 

95% Interval 
zaupanja za 

razliko 
Spod

nji 
Zgornji 

Moje izkušnje, vezane na timsko 
delo s specialnimi in 
rehabilitacijskimi pedagogi, so 
pozitivne.  

7,870 104 ,000 ,643 ,48 ,80 

Za timsko delo s SRP se počutim 
dovolj usposobljen/a.  

5,356 104 ,000 ,386 ,24 ,53 

Timsko delo s SRP mi predstavlja 
osebni izziv.  

4,850 104 ,000 ,424 ,25 ,60 

Timsko delo s SRP mi predstavlja 
strokovni izziv.  

6,678 104 ,000 ,519 ,36 ,67 

Timsko delo s SRP mi dviguje lastno 
samopodobo.   

1,354 104 ,179 ,129 -,06 ,32 
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Timskemu delu s SRP sem 
naklonjen/a.  

8,059 104 ,000 ,652 ,49 ,81 

Timsko delo s SRP mi ne predstavlja 
dodatne in nepotrebne obveznosti.  

-
2,740 

104 ,007 -,338 -,58 -,09 

Sam/a sem visoko motiviran/a za 
timsko sodelovanje s SRP.  

3,003 104 ,003 ,262 ,09 ,43 

Pri timskem delu bi raje sodeloval/a 
z osebo, ki jo že poznam in se z njo 
dobro razumem.  

2,563 104 ,012 ,243 ,05 ,43 

Timskemu delu z osebo, s katero 
imam zelo malo osebnih stikov se 
raje izognem.  

-
7,937 

104 ,000 -,910 -1,14 -,68 

Počutim se pomemben/na član/ica 
tima.  

2,981 104 ,004 ,271 ,09 ,45 

 
Iz raziskave izhaja, da je vrednost statistične pomembnosti pri 10 trditvah od skupno 
11 trditev znašala manj kot 0,05. Pri trditvi »Timsko delo s SRP mi dviguje lastno 
samopodobo.« pa je ta vrednost znašala 0,179 in je presegala 5 % interval zaupanja 
(p < 0,05).  
 
Povprečno oceno 3,5 je tako presegalo devet trditev od skupno 11 trditev. Povprečna 
ocena, manjšo od testirane vrednosti 3,5 je bila pri spremenljivkah:  

• »Timsko delo s SRP mi ne predstavlja dodatne in nepotrebne obveznosti.« 
(povprečna ocena pri tej trditvi je bila nižja za 0,338 enote) in 

• »Timskemu delu z osebo, s katero imam zelo malo osebnih stikov se raje 
izognem.« (povprečna ocena pri tej trditvi je bila nižja za 0,910 enote). 

 
Če povzamem dobljene ugotovitve, pri večini trditev, 9 od skupno 11 trditev, 
anketirani predmetni učitelji izkazujejo visoko strinjanje z navedenimi učinki timskega 
dela s specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi, saj njihova povprečna ocena 
presega testirano nevtralno oceno strinjanja 3,5. Pri veliki večini trditev (9 od skupno 
11 trditev) je mnenje predmetnih učiteljev tudi statistično pomembno. 
 
Na podlagi dobljenih rezultatov lahko zaključimo, da predmetni učitelji pomembno 
zaznavajo naslednje učinke timskega dela s specialnimi in rehabilitacijskimi 
pedagogi: visoka naklonjenost timskemu delu, pozitivne izkušnje s timskim delom, 
timsko delo kot osebni in strokovni izziv, lastna usposobljenost za timsko delo, 
občutek pomembnosti kot član tima, visoka motiviranost za timsko delo in želja po 
sodelovanju z že poznano osebo. Povprečne ocene trditev oz. učinkov so prikazane 
v okviru Priloge 4 (2. sklop). Če primerjamo to raziskavo z raziskavo P. Havaj (2014) 
lahko opazimo zaznavanje podobnih učinkov timskega dela. Rezultati raziskave P. 
Havaj (2014) so pokazali, da se kar 97,1 % učiteljev popolnoma ali delno strinja s 
trditvijo, da so za timsko delo dovolj usposobljeni, 94,3 % učiteljev pa meni, da jim 
timsko poučevanje pomeni tako osebni kot strokovni izziv.  
 
V okviru zastavljenih raziskovalnih vprašanj sem preverjala tudi naslednje statistične 
hipoteze.  
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8.7 H1: Predmetni učitelji v Pomurju z daljšo delovno dobo timsko delo s 
specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi zaznavajo statistično 
pomembno bolj pozitivno v primerjavi z manj izkušenimi predmetnimi 
učitelji 

 

Pri preverjanju hipoteze H1 sem uporabila spremenljivki:  
• delovna doba in 
• naklonjenost do timskega dela s specialnim in rehabilitacijskim pedagogom.  

 
Najprej sem preverila normalno porazdeljenost spremenljivke naklonjenosti do 
timskega dela s specialnim in rehabilitacijskim pedagogom glede na delovno dobo1.   
Anketirance sem glede na njihovo delovno dobo razdelila le na dve skupini; na tiste z 
do 10 let delovne dobe in na tiste, ki imajo 11 let in več. Deskriptivne statistike pri 
preverjanju normalne porazdeljenosti ocen lastne naklonjenosti do timskega dela s 
specialnim in rehabilitacijskim pedagogom glede na delovno dobo nam prikazujejo, 
da je pri skupini predmetnih učiteljev z delovno dobo do 10 let, vrednost koeficienta 
asimetrije in sploščenosti bila nižja kot 1. Koeficient asimetrije (ang. skewness) je 
znašal -0,202, medtem ko je koeficient sploščenosti (v ang. jeziku kurtosis) znašal -
0,480. Pri skupini predmetnih učiteljev z delovno dobo 11 let in več, pa je koeficient 
asimetrije znašal -0,973 in je nakazoval normalno porazdelitev. Koeficient 
sploščenosti pa je znašal 2,016 in je presegal vrednost 1, tako da ni šlo  za normalno 
porazdelitev. Na podlagi tega za spremenljivko kot celoto velja da ni normalno 
porazdeljena. Normalno porazdeljenost sem preverila še z izvedbo Shapiro-
Wilksovega testa, ki so uporablja pri manjših vzorcih, ki sem ga uporabila tudi v svoji 
raziskavi.  

Tabela 21: Preverjanje normalne porazdeljenosti ocen lastne naklonjenosti do timskega dela 
s specialnim in rehabilitacijskim pedagogom glede na delovno dobo z uporabo Shapiro-
Wilksovega testa 

Testiranje normalne porazdeljenosti 
 Delovne 

izkušnje: 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistik
a 

df Sig. Statistik
a 

Df Sig. 

Lastna 
naklonjenost 
timskemu 
delu s 
specialnim in 
rehabilitacijsk
im 
pedagogom 

do 10 let ,302 25 ,000 ,784 25 ,000 

11 let in več ,275 80 ,000 ,806 80 ,000 

a. Lillieforjeva korekcija signifikance 

 
Iz raziskave izhaja, da znaša vrednost statistične pomembnosti pri Shapiro-
Wilksovem testu za obe skupini 0,00, kar pomeni, da spremenljivka ocene lastne 
                                                           
1 Tabela z deskriptivnimi statistikami je prikazana v Prilogi 5.  



93 

 

naklonjenosti do timskega dela s specialnim in rehabilitacijskim pedagogom glede na 
delovno dobo ni normalno porazdeljena oziroma se statistično značilno razlikuje od 
normalno porazdeljene.  

V nadaljevanju sem tako pri preverjanju statistično značilnih razlik v oceni glede na 
delovno dobo uporabila neparametričen Mann-Whitneyev test. Bastič (str. 22) navaja, 
da ga uporabljamo za ugotavljanje razlik med dvema povprečnima vrednostma za 
neodvisna vzorca, ko proučevana številska spremenljivka ni normalno porazdeljena 
ali za opisne spremenljivke, merjene na ordinalni skali. Omenjeni test predstavlja 
neparametrični ekvivalent parametričnemu t-testu. Pri obeh testih se vrednosti 
številske spremenljivke pretvorijo v rang, tako da se najmanjši vrednosti pripiše rang 
1, naslednji najmanjši rang 2, itd. Za izračun testne statistike se uporabijo vrednosti 
rangov.  

Tabela 22: Izračun rangov za oceno naklonjenost do timskega dela s specialnim in 
rehabilitacijskim pedagogom glede na delovno dobo 

Rangi 

 Delovne 
izkušnje: 

N Povprečni 
rang 

Vsota 
rangov 

Ocena lastne naklonjenosti 
do timskega dela s 
specialnim in 
rehabilitacijskim pedagogom 

do 10 let 25 54,88 1372,00 
11 let in več 80 52,41 4193,00 

Skupaj 105 
  

 

Višjo povprečno oceno ranga naklonjenosti do timskega dela s specialnim in 
rehabilitacijskim pedagogom so podali zaposleni s krajšo delovno dobo, manj kot 10 
let. Razlike v povprečnih ocenah ranga so bile nizke.  

Na podlagi tega ne vidimo večjih razlik v naklonjenosti timskemu delu med 
anketiranci z različno delovno dobo, kar bom ponazorila tudi grafično.   

Graf 4: Populacijska piramida za preučevani skupini delovnih dob  

  
Frekvenca Frekvenca 
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Populacijska piramida omogoča, da sprejmemo presojo, če je razporeditev 
odgovorov za oceno naklonjenosti timskemu delu s specialnim in rehabilitacijskim 
pedagogom, podobna ali različna, glede na delovno dobo predmetnih učiteljev.  

Po vizualnem pregledu lahko rečemo, da sta obliki populacijskih piramid med 
skupinama podobni. Tudi razlike med skupinama v vrednostih ranga aritmetičnih 
sredin so zanemarljive.  

Na podlagi Mann-Whitneyevega U Testa sem še preverila, ali so razlike med 
skupinama statistično pomembne.     

Tabela 23: Rezultati Mann-Whitneyevega U-testa pri preverjanju hipoteze H1 

Testne statistikea 
 Lastna naklonjenost do 

timskega dela s specialnim 
in rehabilitacijskim 

pedagogom 
Mann-Whitney U 953,000 
Wilcoxon W 4193,000 
Z -,390 
Asimptopska sig. (2-stranska) ,697 
a. Skupinska spremenljivka: Delovne izkušnje: 
 

Mann-Whitneyev U-test je bil izveden, da bi se ugotovile razlike v  povprečnih ocenah 
naklonjenosti timskemu delu s specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi, med 
predmetnimi učitelji z delovno dobo do 10 let in učitelji z delovno dobo 11 let in več.  
 
Na podlagi izvedenega Man-Whitneyevega testa lahko rečemo, da ne obstajajo 
statistično pomembne razlike v odgovorih obeh skupin  (U = 953,00, z = -0,390, p = 
0,697).   
 
Na podlagi tega sem hipotezo H1: Predmetni učitelji v Pomurju z daljšo delovno 
dobo timsko delo s specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi zaznavajo statistično 
pomembno bolj pozitivno v primerjavi z manj izkušenimi predmetnimi učitelji, 
zavrnila, saj razlike med skupinama anketirancev z različno dolgo delovno 
dobo niso bile statistično pomembne. 
 
8.8 H2: Predmetne učiteljice v Pomurju timsko delo s specialnimi in 

rehabilitacijskimi pedagogi statistično pomembno pogosteje izvajajo v 
primerjavi s predmetnimi učitelji moškega spola 

 
Pri preverjanju hipoteze H2 sem uporabila spremenljivki:  

• spol predmetnih učiteljev in 
• odgovore na vprašanje »Kako pogosto poučujete oz. izvajate pedagoško delo 

s specialnim in rehabilitacijskim pedagogom«. 
 
Razlike glede na spol sem analizirala z uporabo kontingenčnih tabel s pripadajočim 
Hi-kvadrat testom. Pri spremenljivki »Kako pogosto poučujete oz. izvajate 
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pedagoško delo s specialnim in rehabilitacijskim pedagogom« sem namesto prvotnih 
šestih razredov pogostosti, z namenom lažje statistične obdelave, oblikovala v le tri 
razrede:  

• še nikoli, 
• enkrat na ocenjevalno obdobje in 
• vsaj enkrat mesečno in pogosteje. 

 

Tabela 24: Kontingenčna tabela odnosa med pogostostjo timskega poučevanja oz. izvajanja 

pedagoškega dela s SRP in spolom predmetnih učiteljev 

Spol: * Kako pogosto timsko poučujete oziroma timsko izvajate pedagoško 
delo s SRP? Navzkrižne tabele 

 Kako pogosto timsko poučujete oziroma 
timsko izvajate pedagoško delo s 

specialnim in rehabilitacijskim 
pedagogom? 

Skupaj 

še nikoli enkrat na 
ocenjevalno 

obdobje 

vsaj enkrat 
mesečno in 
pogosteje 

Spol: 

Moški 
Število 12 6 2 20 
% v Spol: 60,0% 30,0% 10,0% 100,0% 
% od skupaj 11,7% 5,8% 1,9% 19,4% 

Ženski 
Število 31 23 29 83 
% v Spol: 37,3% 27,7% 34,9% 100,0% 
% od skupaj 30,1% 22,3% 28,2% 80,6% 

Skupaj 
Število 43 29 31 103 
% v Spol: 41,7% 28,2% 30,1% 100,0% 
% od skupaj 41,7% 28,2% 30,1% 100,0% 

 
Tabela 24 prikazuje, da je kar 60 % predmetnih učiteljev odgovorilo, da še niso nikoli 
timsko poučevali oziroma timsko izvajali pedagoško delo s SRP, medtem ko je pri 
predmetnih učiteljicah odgovor »še nikoli« navedlo manjše število anketirank (37,3 
%). 30,0 % anketiranih predmetnih učiteljev timsko poučuje enkrat na ocenjevalno 
obdobje, medtem ko so vprašane učiteljice enak odgovor podale s 27,7 % deležem v 
celotnem vzorcu.  

Zgolj 10,0 % predmetnih učiteljev moškega spola timsko poučuje vsaj enkrat 
mesečno ali pogosteje, medtem ko je enak odgovor podalo 34,9 % predmetnih 
učiteljic.    

Odgovori  predmetnih učiteljic so bili bolj enakomerno porazdeljeni med tri razrede 
delovne dobe, medtem ko je pri predmetnih učiteljih moškega spola z deležem več 
kot 50 % odgovorov prevladovalo mnenje, da še nikoli niso timsko poučevali. Iz tega 
izhaja sklep, da anketirane učiteljice pogosteje izvajajo timsko delo s SRP kot pa 
njihovi moški kolegi.   
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Tabela 25: Hi kvadrat test odnosa med pogostostjo poučevanja oz. izvajanja pedagoškega 
dela s SRP in spolom predmetnih učiteljev 

Hi kvadrat test 
 Vrednost Df Asimptopska sig. (2-

stranska) 
Pearsonov hi kvadrat 5,341a 2 ,069 
Količnik verjetnosti 6,078 2 ,048 
Asociacija »linearna z 
linearno« 

5,128 1 ,024 

N od veljavnih primerov 103   

a. 0 polj (0,0%) imata pričakovano število manj kot 5. Minimalno 
pričakovano število je 5,63. 

 
Tabela 25 prikazuje, da je vrednost Pearsonovega hi-kvadrat testa znašala 5,341, 
vrednost statistične pomembnosti pa 0,0692 in na povečanem intervalu zaupanja je 
povezanost med spremenljivkama statistično pomembna. 

Na podlagi ugotovljenega sem tako hipotezo H2: Predmetne učiteljice v Pomurju, 
timsko delo s specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi statistično pomembno 
pogosteje izvajajo v primerjavi s predmetnimi učitelji potrdila.  

 

8.9 H3: Predmetni učitelji v Pomurju, ki imajo s timskim delom s specialnimi 
in rehabilitacijskimi pedagogi več izkušenj, izražajo statistično 
pomembno bolj pozitivna stališča do timskega dela  

 
Pri preverjanju hipoteze H3 sem uporabila spremenljivki:  

• odgovore na vprašanje »Kako pogosto timsko poučujete oziroma izvajate 
pedagoško delo s specialnim in rehabilitacijskim pedagogom« in 

• spremenljivke ocen predmetnih učiteljev v Pomurju s stališči s področja 
timskega dela s specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi.   

 
Na podlagi sklopa 18 spremenljivk, ki so označevale strinjanje  predmetnih učiteljev v 
Pomurju oz. stališča do timskega dela s specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi 
sem izvedla faktorsko analizo, katere rezultate prikazujem v nadaljevanju. 
 
8.9.1 Faktorska analiza vprašalnika stališč do timskega dela 

 
Faktorsko analizo sem izvedla na podlagi spremenljivk iz sklopa strinjanja 
predmetnih učiteljev v Pomurju s do timskega dela s specialnimi in rehabilitacijskimi 
pedagogi. Ta sklop je vseboval 18 spremenljivk.  

Tabela 26: Kaiser-Meyer-Olkinova mera ustreznosti vzorca in Bartlettov test 

KMO in Bartlettot preizkus 

                                                           
2 Pri preverjanju hipoteze H2 sem namesto običajnega 5% intervala zaupanja uporabila povečani 6,9% interval 

zaupanja, ki predstavlja še zelo sprejemljivo mejo statističnega tveganja.  



97 

 

Kaiser-Meyer-Olkinova mera ustreznosti vzorca. ,884 

Bartlettov preizkus 
sferičnosti 

Predviden Hi-kvadrat 1208,083 

Df 153 
Sig. ,000 

 
Kaiser-Meyer-Olkinova mera ustreznosti vzorca (v nadaljevanju KMO) pokaže ali so 
podatki primerni za faktorsko analizo. Višja kot je mera KMO, bolj so podatki ustrezni. 
Optimalno je, da je KMO večja od 0,8, še sprejemljiva pa je med 0,5 in 0,6 (Šifrer in 
Bren, 2011, str. 49).  
 
Z Bartlettovim testom preverjamo ničelno hipotezo, da je originalna korelacijska 
matrika enotska. Kot je bilo že zapisano, je potrebno, da so korelacije med 
spremenljivkami primerne (ne previsoke in ne prenizke). V kolikor pa bi bila 
korelacijska matrika enotska, bi bile vse korelacije med spremenljivkami 0, kar 
pomeni, da so vse spremenljivke med seboj neodvisne in zato zmanjšanje števila 
spremenljivk ni možno. Ničelno hipotezo bom torej zavrnila, če je vrednost statistične 
značilnosti Bartlettovega testa (Sig.) manjša od 0,05.  
 
Izvedena faktorska analiza v okviru raziskave je pokazala, da vrednost KMO znaša 
0,884 in vrednost statistične pomembnosti 0,000, korelacijska matrika pa ni enotska. 
Na podlagi tega lahko zaključim, da so podatki primerni za faktorsko analizo.  
 
Naslednji korak je bila analiza komunalitet posameznih spremenljivk. Postavila sem 
si kriterij, da bom izločila iz nadaljnjih analiz vse spremenljivke, ki imajo komunaliteto 
manjšo od 0,3.  
Najvišja  ekstrahirana komunaliteta je bila pri spremenljivki »Timsko delo s SRP nudi 
več možnosti za hitrejše odzivanje na posebne potrebe učencev«, z vrednostjo 
0,804, najnižja pa pri spremenljivki »Pri timskem delu mora biti delo med učiteljem in 
specialnim in rehabilitacijskim pedagogom enakovredno razdeljeno«, z vrednostjo 
0,504.   
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Tabela 27: Komunalitete spremenljivk stališč predmetnih učiteljev v Pomurju do timskega 
dela s specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi 

Komunalitete 
 Začetne Ekstrakcija 
Pri timskem delu mora biti delo med učiteljem in specialnim 
in rehabilitacijskim pedagogom enakovredno razdeljeno. 

1 0,504 

Podpora kolegov v timu je pomemben vir delovne motivacije. 1 0,55 
Pri timskem delu s SRP se v timu razvije pristnejša in bolj 
iskrena komunikacija. 

1 0,562 

Timsko delo s SRP vpliva na razvoj medsebojnega zaupanja. 1 0,609 

Timsko delo je pomemben dejavnik uspešne integracije otrok 
s posebnimi potrebami v osnovno šolo.  1 0,615 

Različnost strokovnih delavcev v timu je za otroke s 
posebnimi potrebami prednost.  1 0,621 

Timsko delo s SRP omogoča večjo diferenciacijo in 
individualizacijo učencev s posebnimi potrebami.  1 0,626 

Timsko delo s SRP prispeva k boljšemu prepoznavanju 
potreb učencev.  

1 0,629 

Timsko delo s SRP omogoča večjo aktivnost učencev s 
posebnimi potrebami.  

1 0,637 

Timsko delo poveča učno motivacijo učencev s posebnimi 
potrebami.  

1 0,639 

Timsko delo s SRP omogoča izvedbo bolj pestrih dejavnosti 
pri delu z učenci s posebnimi potrebami.  1 0,642 

Pri timskem izvajanju  (poučevanju) skupaj s SRP je 
kakovost vzgojnega dela z otroki večja.  1 0,643 

Probleme učencev s posebnimi potrebami se lažje rešuje 
timsko kot individualno.  1 0,662 

Timsko delo s SRP omogoča boljšo organizacijo dela z 
učenci s posebnimi potrebami.  1 0,71 

Timsko delo s SRP nudi več možnosti za opazovanje 
učencev s posebnimi potrebami pri delu.  1 0,719 

Timsko delo s SRP nudi več možnosti za hitrejše odzivanje 
na posebne potrebe učencev.  1 0,721 

Timsko delo s SRP omogoča hitrejše podajanje povratnih 
informacij učencem s posebnimi potrebami.  

1 0,774 

Enakovredna razdelitev dela in delitev vlog v timu zmanjšuje 
verjetnost problemov.  1 0,804 

Metoda ekstrakcije: Metoda glavnih komponent 

 
Sledi tabela s prikazom lastnih vrednosti in deležev pojasnjene variance izločenih 
faktorjev.  
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Tabela 28: Lastne vrednosti in pojasnjena varianca izločenih faktorjev  
 

Celotna pojasnjena varianca 
Faktor Začetne lastne vrednosti Ekstrahirana vsota kvadratov 

uteži 
Rotacijsk
a vsota 

kvadratov 
obremeni

teva 
Skup

aj 
% od 

variance 
Kumulativ

ni % 
Skupaj % od 

variance 
Kumulativ

ni % 
Skupaj 

1 8,915 49,530 49,530 8,915 49,530 49,530 8,441 
2 1,487 8,259 57,789 1,487 8,259 57,789 4,204 
3 1,266 7,032 64,821 1,266 7,032 64,821 2,512 
4 ,878 4,876 69,697     

5 ,751 4,171 73,868     

6 ,709 3,936 77,804     

7 ,596 3,313 81,116     

8 ,531 2,951 84,067     

9 ,472 2,622 86,690     

10 ,433 2,408 89,097     

11 ,352 1,953 91,051     

12 ,350 1,943 92,994     

13 ,288 1,601 94,595     

14 ,268 1,489 96,085     

15 ,240 1,335 97,420     

16 ,205 1,138 98,558     

17 ,138 ,765 99,323     

18 ,122 ,677 100,000     

Metoda ekstrakcije: Metoda glavnih komponent  

a. Ko so komponente v korelaciji, ni mogoče dodati vsote kvadratov obremenitev, da bi dobili skupno 

varianco. 

 
Lastne vrednosti in deleži pojasnjene variance izločenih faktorjev prikazujejo, da so 
bili izločeni 3 faktorji, ki imajo začetne vrednosti večje kot 1.  
 
S prvim faktorjem pojasnimo 49,53 % skupne variance, z drugim 8,26 % skupne 
variance in s tretjim 7,03 % skupne variance. Skupna pojasnjena varianca vseh treh 
izločenih faktorjev je tako 64,82 %. V družboslovju naj bi bil delež skupne pojasnjene 
variance vsaj 30 %, kar je bilo v našem primeru v celoti izpolnjeno. 
 
Sledi prikaz kolenskega diagrama.  
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Graf 5: Kolenski diagram 

 
 
Kolenski diagram grafično prikazuje, da so bili izločeni trije faktorji, ki imajo lastno 
vrednost večjo kot 1.   
 

Prikazujem še nerotirano faktorsko matriko.  

Z rešitvijo nerotirane matrike nisem bila najbolj zadovoljna, saj posamezne 
spremenljivke nimajo močnih uteži pri posameznem faktorju, tako da v nadaljevanju 
predstavim še rotirano faktorsko matriko.  
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Tabela 29: Nerotirana faktorska matrika 

Nerotirana faktorska matrika a 
 Faktorji 

1 2 3 
Timsko delo s SRP omogoča boljšo organizacijo dela z 
učenci s posebnimi potrebami.  

,804   

Timsko delo s SRP omogoča hitrejše podajanje 
povratnih informacij učencem s posebnimi potrebami.  

,798 -,342  

Timsko delo je pomemben dejavnik uspešne integracije 
otrok s posebnimi potrebami v osnovno šolo.  

,787   

Timsko delo s SRP prispeva k boljšemu prepoznavanju 
potreb učencev.  

,771   

Timsko delo poveča učno motivacijo učencev s 
posebnimi potrebami.  

,764  -,368 

Timsko delo s SRP nudi več možnosti za opazovanje 
učencev s posebnimi potrebami pri delu.  

,757   

Timsko delo s SRP omogoča večjo diferenciacijo in 
individualizacijo učencev s posebnimi potrebami.  

,749   

Probleme učencev s posebnimi potrebami se lažje 
rešuje timsko kot individualno.  

,740   

Pri timskem izvajanju  (poučevanju) skupaj s SRP je 
kakovost vzgojnega dela z otroki večja.  

,740   

Različnost strokovnih delavcev v timu je za otroke s 
posebnimi potrebami prednost.  

,728   

Timsko delo s SRP nudi več možnosti za hitrejše 
odzivanje na posebne potrebe učencev.  

,725 -,465  

Enakovredna razdelitev dela in delitev vlog v timu 
zmanjšuje verjetnost problemov.  

,711 ,329  

Timsko delo s SRP omogoča izvedbo bolj pestrih 
dejavnosti pri delu z učenci s posebnimi potrebami.  

,708   

Timsko delo s SRP omogoča večjo aktivnost učencev s 
posebnimi potrebami.  

,682   

Pri timskem delu s SRP se v timu razvije pristnejša in 
bolj iskrena komunikacija. 

,566 ,377 ,316 

Timsko delo s SRP vpliva na razvoj medsebojnega 
zaupanja. 

,562 ,394 ,409 

Pri timskem delu mora biti delo med učiteljem in 
specialnim in rehabilitacijskim pedagogom enakovredno 
razdeljeno. 

,436 ,668  

Podpora kolegov v timu je pomemben vir delovne 
motivacije. 

,502  ,660 

Metoda ekstrakcije: Metoda glavnih komponent (angl. Principal Component Analysis). 

a. trije faktorji ekstrahirani 
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Tabela 30: Rotirana faktorska matrika 

Rotirana faktorska matrikaa 
 Faktor 

1 2 3 
Timsko delo poveča učno motivacijo učencev s posebnimi 
potrebami.  

,893   

Timsko delo s SRP omogoča boljšo organizacijo dela z učenci s 
posebnimi potrebami.  

,883   

Pri timskem izvajanju  (poučevanju) skupaj s SRP je kakovost 
vzgojnega dela z otroki večja.  

,804   

Timsko delo s SRP omogoča večjo diferenciacijo in 
individualizacijo učencev s posebnimi potrebami.  

,736   

Timsko delo s SRP omogoča večjo aktivnost učencev s 
posebnimi potrebami.  

,721   

Timsko delo s SRP prispeva k boljšemu prepoznavanju potreb 
učencev.  

,713   

Timsko delo s SRP omogoča izvedbo bolj pestrih dejavnosti pri 
delu z učenci s posebnimi potrebami.  

,699   

Timsko delo s SRP omogoča hitrejše podajanje povratnih 
informacij učencem s posebnimi potrebami.  

,687  ,429 

Probleme učencev s posebnimi potrebami se lažje rešuje timsko 
kot individualno.  

,650   

Različnost strokovnih delavcev v timu je za otroke s posebnimi 
potrebami prednost.  

,623 ,305  

Timsko delo je pomemben dejavnik uspešne integracije otrok s 
posebnimi potrebami v osnovno šolo.  

,621   

Timsko delo s SRP nudi več možnosti za hitrejše odzivanje na 
posebne potrebe učencev.  

,592  ,580 

Timsko delo s SRP nudi več možnosti za opazovanje učencev s 
posebnimi potrebami pri delu.  

,571  ,370 

Enakovredna razdelitev dela in delitev vlog v timu zmanjšuje 
verjetnost problemov.  

,545 ,404  

Pri timskem delu mora biti delo med učiteljem in specialnim in 
rehabilitacijskim pedagogom enakovredno razdeljeno. 

 ,814  

Timsko delo s SRP vpliva na razvoj medsebojnega zaupanja.  ,730  
Pri timskem delu s SRP se v timu razvije pristnejša in bolj iskrena 
komunikacija. 

 ,661  

Podpora kolegov v timu je pomemben vir delovne motivacije.  ,354 ,738 

Metoda ekstrakcije: Metoda glavnih komponent  

Metoda rotacije: Oblimin z Kaiserjevo normalizacijo. 

a. Rotacija se je konvergirala v 13 iteracijah. 
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Iz Tabele 31 izhaja, da je rotirana faktorska matrika boljša rešitev, saj se 
spremenljivke boljše razporedijo po posameznih faktorjih in imajo uteži večje pri 
posameznem faktorju.  

Tabela 31: Korelacijska matrika med faktorji 

Matrika korelacij med faktorji 
Faktor 1 2 3 
1 1,000 ,445 ,261 
2 ,445 1,000 ,081 
3 ,261 ,081 1,000 

Metoda ekstrakcije: Metoda glavnih komponent  

Metoda rotacije: Oblimin z Kaiserjevo normalizacijo 

 

Korelacijska matrika prikazuje, da so faktorji ostali neodvisni tudi po rotaciji, saj je 
najvišja korelacija z močjo 0,445 in najnižja z močjo 0,081.  

Tabela z rotirano faktorsko matriko prikazuje končno rešitev.  

Prvi faktor sem poimenovala »prednosti timskega dela za učence« in mu pripadajo 
sledeče spremenljivke:  

• Timsko delo poveča učno motivacijo učencev s posebnimi potrebami.  
• Timsko delo s SRP omogoča boljšo organizacijo dela z učenci s posebnimi 

potrebami.  
• Pri timskem izvajanju  (poučevanju) skupaj s SRP je kakovost vzgojnega dela 

z otroki večja.  
• Timsko delo s SRP omogoča večjo diferenciacijo in individualizacijo učencev s 

posebnimi potrebami.  
• Timsko delo s SRP omogoča večjo aktivnost učencev s posebnimi potrebami.  
• Timsko delo s SRP prispeva k boljšemu prepoznavanju potreb učencev.  
• Timsko delo s SRP omogoča izvedbo bolj pestrih dejavnosti pri delu z učenci s 

posebnimi potrebami.  
• Timsko delo s SRP omogoča hitrejše podajanje povratnih informacij učencem 

s posebnimi potrebami.  
• Probleme učencev s posebnimi potrebami se lažje rešuje timsko kot 

individualno.  
• Različnost strokovnih delavcev v timu je za otroke s posebnimi potrebami 

prednost.  
• Timsko delo je pomemben dejavnik uspešne integracije otrok s posebnimi 

potrebami v osnovno šolo.  
• Timsko delo s SRP nudi več možnosti za hitrejše odzivanje na posebne 

potrebe učencev.  
• Timsko delo s SRP nudi več možnosti za opazovanje učencev s posebnimi 

potrebami pri delu.  
• Enakovredna razdelitev dela in delitev vlog v timu zmanjšuje verjetnost 

problemov. 
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Drugi faktor sem poimenovala »odnos med člani tima« in mu pripadajo sledeče 
spremenljivke:  

• Pri timskem delu mora biti delo med učiteljem in specialnim in rehabilitacijskim 
pedagogom enakovredno razdeljeno. 

• Timsko delo s SRP vpliva na razvoj medsebojnega zaupanja. 
• Pri timskem delu s SRP se v timu razvije pristnejša in bolj iskrena 

komunikacija. 
 
Tretji faktor je bil sestavljen samo iz ene spremenljivke »podpora kot dejavnik 
motivacije« in sem ga tako tudi poimenovala.  
 
Pri preverjanju hipoteze H3 sem tako uporabila sestavljene spremenljivke oz. faktorje 
pridobljene na podlagi faktorske analize. Ti faktorji so bili trije:  

• prednosti timskega dela za učence (faktor 1), 
• odnos med člani tima (faktor 2) in 
• podpora kot dejavnik motivacije (faktor 3). 

 
Spremenljivko »Kako pogosto timsko poučujete oziroma izvajate pedagoško delo s 
specialnim in rehabilitacijskim pedagogom« sem pripravila tako, da sem kot že pri 
predhodni hipotezi H2 oblikovala tri razrede pogostosti timskega poučevanja, ki so 
bili:  

• še nikoli, 
• enkrat na ocenjevalno obdobje, 
• vsaj enkrat mesečno in pogosteje. 

 
Najprej sem preverila normalno porazdeljenost sestavljenih spremenljivk glede na 
pogostost timskega poučevanja oziroma izvajanja pedagoškega dela.  
 
Tabela 32: Preverjanje normalne porazdeljenosti spremenljivk, uporabljenih pri preverjanju 
H3 z uporabo Shapiro-Wilksovega testa 

 
Testiranje normalne porazdeljenosti 

 Kako pogosto 
timsko 
poučujete 
oziroma timsko 
izvajate 
pedagoško 
delo s SRP? 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 

Statistika Df Sig. Statistika df Sig. 

Faktor 1 

še nikoli ,128 43 ,075 ,900 43 ,001 
enkrat na 
ocenjevalno 
obdobje 

,144 29 ,129 ,906 29 ,014 

vsaj enkrat 
mesečno in 
pogosteje 

,113 31 ,200* ,939 31 ,077 
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Faktor 2 

še nikoli ,132 43 ,058 ,938 43 ,023 
enkrat na 
ocenjevalno 
obdobje 

,126 29 ,200* ,954 29 ,229 

vsaj enkrat 
mesečno in 
pogosteje 

,183 31 ,010 ,889 31 ,004 

Faktor 3 

še nikoli ,391 43 ,000 ,595 43 ,000 
enkrat na 
ocenjevalno 
obdobje 

,402 29 ,000 ,588 29 ,000 

vsaj enkrat 
mesečno in 
pogosteje 

,429 31 ,000 ,591 31 ,000 

*To je spodnja meja prave signifikance. 
a. Lillieforjeva korekcija signifikance 

 
Iz raziskave izhaja, da znaša vrednost statistične pomembnosti pri Shapiro-
Wilksovem testu za faktor 1 pri eni skupini več kot 0,05, kar pomeni, da je ta skupina 
(vsaj enkrat mesečno in pogosteje) normalno porazdeljena, medtem, ko preostali 
nista normalno porazdeljeni. Tudi pri faktorju 2 je bila le ena skupina normalno 
porazdeljena, medtem ko preostali dve nista bili. Tako velja, da faktor 2 ni normalno 
porazdeljen. Pri faktorju 3, pa nobena izmed skupin pogostosti ni normalno 
porazdeljena, saj je pri vseh skupinah vrednost statistične pomembnosti manjša kot 
0,05, kar pomeni, da so te skupine statistično značilno različne od normalno 
porazdeljenih. 

V nadaljevanju sem tako pri vseh treh faktorjih uporabila neparametrične teste 
preverjanja razlik med odgovori treh skupin. Analiza se imenuje Kruskal-Wallisov H 
Test in je neparametrična alternativa statističnega testa one-way ANOVA, temelječa 
na rangih. 

Tabela 33: Izračun rangov za oceno strinjanja s trditvami oz. stališč do timskega dela s SRP 
glede na pogostost timskega poučevanja oziroma timskega izvajanja 

Rangi 

 
Kako pogosto timsko poučujete 
oziroma timsko izvajate pedagoško 
delo s SRP? 

N Povprečni 
rang 

Faktor 1 

še nikoli 43 48,62 
enkrat na ocenjevalno obdobje 29 50,91 
vsaj enkrat mesečno in pogosteje 31 57,71 
Skupaj 103  

Faktor 2 
še nikoli 43 47,28 
enkrat na ocenjevalno obdobje 29 49,28 
vsaj enkrat mesečno in pogosteje 31 61,10 



106 

 

Skupaj 103  

Faktor 3 

še nikoli 43 51,45 
enkrat na ocenjevalno obdobje 29 52,41 
vsaj enkrat mesečno in pogosteje 31 52,37 
Skupaj 103  

 
Iz raziskave izhaja, da je pri faktorju 1 (prednosti timskega dela za učence) najvišjo 
povprečno oceno ranga za oceno stališč, podala skupina, ki vsaj enkrat mesečno in 
pogosteje timsko poučuje oziroma timsko izvaja pedagoško delo s SRP. 
 
Pri faktorju 2 (odnos med člani tima) je najvišjo povprečno oceno podala prav tako 
skupina, ki vsaj enkrat mesečno in pogosteje timsko poučuje oziroma timsko izvaja 
pedagoško delo s SRP. 

Pri faktorju 3 (podpora kot dejavnik motivacije za timsko delo) je najvišjo povprečno 
oceno podala skupina, ki vsaj enkrat na ocenjevalno obdobje timsko poučuje oziroma 
timsko izvaja pedagoško delo s SRP. Razlike med skupinami pogostosti so bile pri 
tem faktorju zelo majhne.  
 

V okviru Priloge 6, sem pripravila še grafično ponazoritev razlik med skupinami.  

Nato sem pripravila še Kruskal Wallisov test, da bi preverila, ali so razlike statistično 
značilne.  
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Tabela 34: Kruskal Wallisov test 

Testne statistikea,b 
 Faktor 1 Faktor 2 Faktor 3 
Hi kvadrat 1,733 4,295 ,037 
Df 2 2 2 
Asimptopska sig. ,420 ,117 ,981 
a. Kruskal Wallisev preizkus 
b. Skupinska spremenljivka: Kako pogosto timsko poučujete oziroma timsko 
izvajate pedagoško delo s SRP? 

 
Izvedeni Kruskal Wallisov test nam prikazuje, da pri nobenem od faktorjev ne 
obstajajo statistično značilne razlike med skupinami.  
 
Pri faktorju 1 znaša vrednost statistične pomembnosti 0,420 (χ2 = 1,733, p > 0,05). 
Pri faktorju 2 znaša vrednost statistične pommebnosti 0,117 (χ2 = 4,295, p > 0,05) in 
faktorju 3 je ta vrednost daleč najnižja in znaša 0,981 (χ2 = 0,037, p > 0,05).  
 
Ker razlike med skupinami anketirancev v pogostosti timskega izvajanja niso 
statistično pomembne pri nobeni od sestavljenih spremenljivk (faktorjev) sem 
hipotezo H3: Predmetni učitelji v Pomurju, ki imajo s timskim delom s specialnimi in 
rehabilitacijskimi pedagogi več izkušenj, izražajo statistično pomembno bolj pozitivna 
stališča do timskega dela, zavrnila.  
 
8.10 H4: Predmetni učitelji v Pomurju se v stališčih do timskega dela s 

specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi glede na starost statistično 
pomembno ne razlikujejo  

 
Pri preverjanju hipoteze H4 sem uporabila spremenljivki:  

• starost predmetnih učiteljev 
• spremenljivke s sklopa strinjanja predmetnih učiteljev v Pomurju s stališči s 

področja timskega dela s specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi, iz le-teh 
smo uporabili sestavljene spremenljivke oz. faktorje pridobljene na podlagi 
faktorske analize. Faktorska analiza je pripravila tri faktorje3.  

 
Uvodoma sem tudi tukaj preverila normalno porazdeljenost sestavljenih spremenljivk 
glede na starostni skupini predmetnih učiteljev.  
 
Tabela 35: Preverjanje normalne porazdeljenosti spremenljivk, uporabljenih pri preverjanju 
H3 z uporabo Shapiro-Wilksovega testa 

Testiranje normalne porazdeljenosti 
 Starostni 

skupini 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistik
a 

Df Sig. Statistik
a 

df Sig. 

                                                           
3 Sestavljene spremenljivke oz. faktorji so bili podrobneje predstavljeni pri preverjanju predhodne hipoteze H3.  
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Faktor 1 
do 40 let ,126 42 ,093 ,856 42 ,000 
41 let in več ,097 63 ,200* ,935 63 ,002 

Faktor 2 
do 40 let ,148 42 ,021 ,935 42 ,020 
41 let in več ,144 63 ,002 ,922 63 ,001 

Faktor 3 
do 40 let ,409 42 ,000 ,587 42 ,000 
41 let in več ,401 63 ,000 ,588 63 ,000 

*. To je spodnja meja prave signifikance. 
a. Lillieforjeva korekcija signifikance 
 
Pri faktorju 1 (prednosti timskega dela za učence) znaša vrednost statistične 
pomembnosti pri Shapiro-Wilksovem testu za obe skupini manj kot 0,05, iz česar 
izhaja, da za obe skupini velja, da nista normalno porazdeljeni.  
 
Tudi pri faktorju 2 (odnos med člani tima), ni bila normalno porazdeljena nobena od 
preučevanih starostnih skupin, saj je pri obeh skupinah vrednost statistične 
pomembnosti bila manjša kot 0,05.  
 
Prav tako tudi pri faktorju 3 (podpora kot dejavnik motivacije za timsko delo), nobena 
izmed obeh skupin pogostosti ni normalno porazdeljena, saj je pri obeh skupinah 
vrednost statistične pomembnosti znašala 0,00 (0,05).   
 
V nadaljevanju sem tako kot pri vseh treh faktorjih uporabila neparametrične teste 
preverjanja razlik med odgovori dveh skupin.  
 
Tabela 36: Izračun rangov za oceno stališč s področja timskega dela s SRP glede na starost 
predmetnih učiteljev 

Rangi 

 Starostni skupini N Povprečni 
rang 

Vsota rangov 

Faktor 1 

do 40 let 42 55,93 2349,00 
41 let in več 63 51,05 3216,00 

Skupaj 105   

Faktor 2 
do 40 let 42 53,83 2261,00 
41 let in več 63 52,44 3304,00 
Skupaj 105   

Faktor 3 

do 40 let 42 53,32 2239,50 
41 let in več 63 52,79 3325,50 

Skupaj 105   
 

Iz raziskave izhaja, da so višjo povprečno oceno ranga pri faktorju 1 podali zaposleni 
s starostjo do 40 let. Pri faktorju 2, so višjo oceno stališč do timskega dela s SRP 
podali zaposleni iz prve starostne skupine (do 40 let). Tudi pri faktorju 3 so višjo 
oceno podali mlajši zaposleni (do 40 let). Razlike pri vseh treh faktorjih med 
preučevanima starostnima skupinama so bile zelo majhne.  
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Na podlagi ugotovljenega lahko rečemo, da ne vidimo večjih razlik med starostnima 
skupinama, kar ponazarjam tudi grafično v okviru Priloge 7.   

Tabela 37: Rezultati Mann-Whitneyevega U-testa pri preverjanju hipoteze H4 

Testne statistikea 
 Faktor 1 Faktor 2 Faktor 3 

Mann-Whitneyev U 1200,000 1288,000 1309,500 

Wilcoxonov W 3216,000 3304,000 3325,500 
Z -,808 -,232 -,109 
Asimptopska sig. 
(2-stranska) 

,419 ,817 ,913 

a. Skupinska spremenljivka: Starostni skupini 
 

Mann-Whitneyev U-test je bil izveden, da bi se ugotovile razlike ocene stališč do 
timskega dela s SRP  glede na starost predmetnih učiteljev (med predmetnimi učitelji 
s starostjo do 40 let in predmetnimi učitelji s starostjo 41 let in več).  
 
Na podlagi izvedenega Man-Whitneyevega testa sem ugotovila, da so bile vrednosti 
statistične pomembnosti  pri vseh faktorjih večje kot 0,05, iz česar izhaja, da razlike v 
stališčih do timskega dela za preučevani skupini glede na starost niso statistično 
pomembne.  
 
Na podlagi ugotovljenega sem tako hipotezo H4: potrdila, saj razlike pri nobenem 
od faktorjev niso statistično pomembne. 
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III. ZAKLJUČEK 
 

V raziskavi magistrskega dela sem proučevala kakšne izkušnje in stališča imajo 
predmetni učitelji v Pomurju do timskega dela s specialnimi in rehabilitacijskimi 
pedagogi.  

Na podlagi dobljenih rezultatov izvedene raziskave zaključujem, da imajo predmetni 
učitelji v Pomurju pozitivne izkušnje in stališča do timskega dela s specialnimi in 
rehabilitacijskimi pedagogi in da so timskemu delu naklonjeni. V nadaljevanju 
povzemam bistvene ugotovitve in iz njih izpeljujem nekatere zaključke ter usmeritve.  

V raziskavi sodelujoči predmetni učitelji so izkazali veliko pozitivno naklonjenost 
timskemu pristopu dela  s specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi. Ta je na lestvici 
od 1 do 5 znašala 4,12. Odgovori predmetnih učiteljev so bili pri tej trditvi relativno 
enotni.  

V raziskavi me je zanimalo tudi, kako pogosto predmetni učitelji timsko načrtujejo, 
timsko poučujejo in timsko evalvirajo. Z največjim odstotnim deležem (32,4 %) so 
predmetni učitelji izrazili, da timsko načrtujejo enkrat na ocenjevalno obdobje; 41 % 
učiteljev pa navaja, da niso še nikoli timsko poučevali. Več kot polovica anketiranih 
(52,4 %) je izrazila, da timsko evalvirajo enkrat na ocenjevalno obdobje. Omenjena 
ugotovitev je pričakovana, saj vsaj enkrat na ocenjevalno obdobje potekajo timski 
sestanki z namenom oblikovanja in spremljanja individualiziranih programov učencev 
s posebnimi potrebami.   

1. sklop trditev vprašalnika se je navezoval na stališča predmetnih učiteljev do  
timskega dela s specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi. Dobljeni rezultati kažejo, 
da je učiteljem najpomembnejša zlasti podpora kolegov v timu, ki jim predstavlja 
pomemben vir delovne motivacije. Predmetni učitelji visoko ocenjujejo tudi naslednje 
prednosti timskega dela s specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi: boljše 
prepoznavanje potreb učencev s posebnimi potrebami, uspešna integracija otrok s 
posebnimi potrebami v osnovno šolo, več možnosti za opazovanje otrok s posebnimi 
potrebami pri njihovem delu in hitrejše odzivanje na njihove posebne potrebe, večja 
možnost diferenciacije in individualizacije, hitrejše podajanje povratnih informacij 
učencem s posebnimi potrebami, razvoj medsebojnega zaupanja pri delu v timu, 
lažje reševanje problemov učencev s posebnimi potrebami, večja aktivnost učencev 
s posebnimi potrebami, boljša organizacija dela z učenci s posebnimi potrebami, 
izvedba bolj pestrih dejavnosti, različnost strokovnih delavcev v timu kot prednost za 
učence s posebnimi potrebami, večja kakovost vzgojnega dela z otroki, razvoj pristne 
in iskrene komunikacije v timu, večja učna motivacija učencev ter enakovredna 
porazdelitev vlog in nalog v timu ter s tem zmanjšanje verjetnosti problemov.  

2. sklop trditev v vprašalniku se je navezoval na izkušnje predmetnih učiteljev s 
timskim delom. Anketirani učitelji so se najbolj strinjali s trditvijo »Timskemu delu s 
SRP sem naklonjen/a«. Ocena 5, ki je pomenila najvišjo mero strinjanja s trditvijo je 
bila največkrat izražena pri trditvi »Moje izkušnje, vezane na timsko delo s SRP, so 
pozitivne«. Predmetni učitelji se za timsko delo povečini počutijo dovolj usposobljene, 
timsko delo jim dviguje samopodobo, počutijo se pomembni člani tima, timsko delo 
jim predstavlja tako osebni kot strokovni izziv. 

V zvezi  z raziskovalnim vprašanjem (RV1), kako na osnovi svojih izkušenj predmetni 
učitelji zaznavajo timsko delo s specialnim in rehabilitacijskim pedagogom, sem prišla 
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do rezultatov, na podlagi katerih lahko potrdimo, da so predmetni učitelji zelo 
naklonjeni timskemu delu s specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi. V okviru 
raziskovalnega vprašanja 2 o tem, kakšna stališča imajo predmetni učitelji v Pomurju 
do timskega dela s specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi, lahko zaključim, da 
imajo predmetni učitelji do timskega dela s specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi 
pozitivna stališča. Anketirani učitelji so na lestvici stališč podali visoke povprečne  
ocene strinjanja s trditvami v vprašalniku stališč, saj je najnižja povprečna ocena 
znašala 3,87, najvišja povprečna ocena pa 4,46. Analiza odgovorov na raziskovalno 
vprašanje 3, v okviru katerega nas je zanimalo, katere učinke timskega dela učiteljev 
s specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi zaznavajo predmetni učitelji v Pomurju, 
nas je privedla do zaključka, da se pri večini trditev (9 od 11) za ocenjevanje 
prednosti timskega dela predmetni učitelji statistično pomembno strinjajo, da so 
učinki timskega dela s specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi pozitivni.  

V okviru raziskave sem preverila tudi štiri statistične hipoteze. Hipotezo 1, s katero 
sem predvidevala, da predmetni učitelji v Pomurju z daljšo delovno dobo timsko delo 
s specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi zaznavajo statistično pomembno bolj 
pozitivno v primerjavi z manj izkušenimi predmetnimi učitelji, sem v raziskavi zavrnila, 
saj razlike med obema skupinama glede na delovno dobo niso bile statistično 
pomembne.  

Hipoteza 2 je predvidevala, da se predmetni učitelji v pogostosti izvajanja timskega 
dela s specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi razlikujejo glede na spol. Hipotezo 
sem potrdila: predmetne učiteljice timsko delo s specialnimi in rehabilitacijskimi 
pedagogi statistično pomembno pogosteje izvajajo v primerjavi s svojimi moškimi 
kolegi. Upoštevati moramo, da je na dobljene razlike lahko prispevala tudi razlika v 
deležih učiteljev obeh spolov.  

Hipotezo 3, da predmetni učitelji  Pomurja, ki imajo s timskim delom s specialnimi in 
rehabilitacijskimi pedagogi več izkušenj, izražajo statistično pomembno bolj pozitivna 
stališča do timskega dela, pa sem zavrnila, saj razlike med skupinami pogostosti niso 
statistično značilne pri nobeni od sestavljenih spremenljivk. Potrjena je bila tudi 
hipoteza 4, ki pravi, da se Predmetni učitelji v Pomurju v stališčih do timskega dela s 
specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi glede na starost statistično pomembno ne 
razlikujejo 

Na podlagi dobljenih rezultatov empirične raziskave in ugotovitev nekaterih domačih 
ter tujih raziskav v nadaljevanju podajam nekatere usmeritve za učinkovitejše timsko 
delo predmetnih učiteljev in specialnih in rehabilitacijskih pedagogov: 

- Timsko načrtovanje in timska evalvacija naj potekata pogosteje kot pa le 
enkrat na ocenjevalno obdobje, smiselno je da vsaj enkrat tedensko. 

- Pomembno vlogo pri spodbujanju timskega poučevanja v šoli ima tudi 
ravnatelj oziroma vodja šole.  

- K timskemu delu s specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi je potrebno 
spodbuditi zlasti predmetne učitelje moškega spola, saj timsko delo glede na 
rezultate raziskave pogosteje  izvajajo predmetne učiteljice. 

- Predmetnim učiteljem bi bilo potrebno zagotoviti čim več predavanj in 
izobraževanj o populaciji učencev s posebnimi potrebami, njihovih značilnosti 
ter oblikah in metodah dela z njimi. Znanje s tega področja bi zagotovo 
prispevalo k večjemu sodelovanju učiteljev  s specialnimi in rehabilitacijskimi 
pedagogi, saj bi bolje razumeli učence s posebnimi potrebami in naravo dela 
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specialnih in rehabilitacijskih pedagogov. Medsebojno bi se tako lažje 
zaznavali kot soodvisne pri soočanju in zadovoljevanju posebnih potreb 
konkretnih učencev.  

- Pri timskem poučevanju naj bi si predmetni učitelj in specialni in rehabilitacijski 
pedagog enakovredno razdelita delo. Predlagam, da pri timskem načrtovanju  
predmetni učitelj  pripravi naloge in se osredotoči na učno snov ter minimalne 
in temeljne standarde znanja, specialni in rehabilitacijski pedagog pa naj 
opozarja ter zagotavlja primerne prilagoditve. Na ta način se predmetni učitelj 
ter specialni in rehabilitacijski pedagog drug od drugega učita. 

Seveda pa lahko v tej raziskavi prepoznamo nekatere pomanjkljivosti oz. omejitve. 
Predloge za nadaljnje raziskovanje predstavljam v nadaljevanju.  

V raziskavi sem proučila zaznavanje in stališča predmetnih učiteljev na področju 
timskega dela severovzhodnega dela Slovenije. Dobro bi bilo raziskati tudi, kakšna 
stališča in izkušnje na področju timskega dela imajo predmetni učitelji tudi drugod po 
Sloveniji, tj. v ostalih slovenskih regijah. Dobljene rezultate in ugotovitve bi tako lahko 
med posameznimi regijami primerjati.  

V končni vzorec raziskave je bilo vključenih le 19 % moških udeležencev. V raziskavo 
bi bilo dobro vključiti še več predmetnih učiteljev moškega spola in pridobiti še več 
podatkov o njihovih stališčih in izkušnjah s področja timskega dela s specialnimi in 
rehabilitacijskimi pedagogi.  

Anketni vprašalnik sedanje raziskave je vključeval le vprašanja zaprtega tipa in 
ocenjevalne  lestvice. V nadaljnje raziskovanje  bi lahko vključili tudi vprašanja pol-
odprtega in odprtega tipa, saj bi s pomočjo teh od anketirancev dobili globlje in bolj 
osebne odgovore, zlasti glede njihovih izkušenj s timskim delom. 

V nadaljnje raziskovanje bi lahko poleg predmetnih učiteljev vključili še razredne 
učitelje, preverili  njihova stališča in izkušnje s področja timskega dela s specialnimi 
in rehabilitacijskimi pedagogi ter njihove poglede na timsko delo in izkušnje. Na tej 
osnovi bi lahko izpeljali nadaljnje primerjave.   

V raziskavo bi kot anketirance lahko vključili tudi specialne in rehabilitacijske 
pedagoge, predvsem z namenom pridobivanja podatkov o njihovih izkušnjah s 
timskim delom s predmetnimi učitelji. Anketirali bi lahko tudi učence s posebnimi 
potrebami in njihove starše, z namenom ugotoviti, katere prednosti timskega dela 
predmetnega učitelja in specialnega in rehabilitacijskega pedagoga zaznavajo in 
kako se te po njihovem mnenju kažejo pri učnem napredku učencev s posebnimi 
potrebami.   

Pomembno se mi zdi tudi zavedanje o pomembnosti vseživljenjskega učenja na tem 
področju. Za predmetne učitelje bi bilo potrebno izvesti  izobraževanje oz. 
usposabljanje s področja timskega dela s specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi, 
kjer bi se udeleženci, skupaj z vodjo usposabljanja, večkrat srečali (npr. tri- do 
petkrat). Udeležence bi anketirali pred usposabljanjem, kjer bi preverili njihova 
prvotna stališča in izkušnje s področja timskega dela s specialnimi in 
rehabilitacijskimi pedagogi ter po usposabljanju in tako preverili, ali bi pri udeležencih 
prišlo do spremembe stališč in izkušenj s področja timskega dela. Udeleženci bi med 
usposabljanjem pridobivali nova teoretična znanja in spoznanja o timskem delu in le-
ta sproti uporabljali ter izvajali tudi v praksi pri delu s specialnimi in rehabilitacijskimi 
pedagogi.   
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Eden izmed glavnih ciljev, ki sem ga želela doseči s svojo raziskavo, je bil ozavestiti 
pomembnost timskega dela in spodbuditi predmetne učitelje k pogostejšemu 
timskemu delu s specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi ter vplivati na njihovo 
zavedanje prednosti timskega dela, ki ga slednje ima tako zanje kot za učence s 
posebnimi potrebami. Menim, da sem omenjeni cilj dosegla. Verjamem, da se 
udeleženci raziskave sedaj bolj kot pred raziskavo zavedajo pomembnosti in 
prednosti timskega dela ter da bodo le-tega v nadaljnje čim pogosteje izvajali. 
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V. PRILOGE 
 

PRILOGA 1: Anketni vprašalnik za predmetne učitelje 
 

Anketni vprašalnik za predmetne učitelje 

ZAZNAVANJE IN STALIŠČA PREDMETNIH UČITELJEV V POMURJU NA 
PODROČJU TIMSKEGA DELA S SPECIALNIMI IN REHABILITACIJSKIMI 

PEDAGOGI 

 

 
1. Spol (obkrožite):       a) Ženski                       b) Moški 

 
2. Starost: __________ 

 
3. Delovne izkušnje (obkrožite): 
a) do 5 let 
b) od 6 do 10 let 
c) od 11 do 20 let 
d) več kot 20 let 

 
4. Predmet, ki ga poučujete (zapišite predmetno 

področje):____________________ 

 
5. Ocenite lastno naklonjenost do timskega dela s specialnim in 

rehabilitacijskim pedagogom (obkrožite eno število od 1 do 5): 
 

NI OSEBNE                                                                                   ZELO VELIKA 
OSEBNA NAKLONJENOSTI                                                                                   
NAKLONJENOST 

1       2        3       4 5 
 

6. Kako pogosto timsko načrtujete pedagoško delo s specialnim in 
rehabilitacijskim pedagogom (obkrožite)? 
 

a) še nikoli 
b) enkrat na ocenjevalno obdobje 
c) enkrat mesečno 
d) enkrat tedensko 
e) večkrat tedensko 
f) vsakodnevno 

 
7. Kako pogosto timsko poučujete oziroma izvajate pedagoško delo s 

specialnim in rehabilitacijskim pedagogom (obkrožite)? 
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g) še nikoli 
h) enkrat na ocenjevalno obdobje 
i) enkrat mesečno 
j) enkrat tedensko 
k) večkrat tedensko 
l) vsakodnevno 

 
8. Kako pogosto timsko evalvirate pedagoško delo s specialnim in 

rehabilitacijskim pedagogom (obkrožite)? 
 

m) še nikoli 
n) enkrat na ocenjevalno obdobje 
o) enkrat mesečno 
p) enkrat tedensko 
q) večkrat tedensko 
r) vsakodnevno 

 
9. Za vsako navedeno trditev z X označite stopnjo strinjanja. (Kratica SRP 

pomeni specialni in rehabilitacijski pedagog.) 

a) se ne strinjam 
b) se delno ne strinjam 
c) se ne morem odločiti 
d) se delno strinjam 
e) se popolnoma strinjam 

 
Trditve: 1 2 3 4 5 

1. Pri timskem delu mora biti delo med učiteljem in 
specialnim in rehabilitacijskim pedagogom 
enakovredno razdeljeno. 

     

2. Podpora kolegov v timu je pomemben vir delovne 
motivacije. 

     

3. Pri timskem delu s SRP se v timu razvije 
pristnejša in bolj iskrena komunikacija. 

     

4. Timsko delo s SRP vpliva na razvoj 
medsebojnega zaupanja. 

     

5. Timsko delo je pomemben dejavnik uspešne 
integracije otrok s posebnimi potrebami v osnovno 
šolo. 

     

6. Različnost strokovnih delavcev v timu je za otroke 
s posebnimi potrebami prednost. 

     

7. Timsko delo s SRP omogoča večjo diferenciacijo 
in individualizacijo učencev s posebnimi 
potrebami. 

     

8. Timsko delo s SRP prispeva k boljšemu 
prepoznavanju potreb učencev. 

     

9. Timsko delo s SRP omogoča večjo aktivnost 
učencev s posebnimi potrebami. 

     

10. Timsko delo poveča učno motivacijo učencev s      
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posebnimi potrebami. 
11. Timsko delo s SRP omogoča izvedbo bolj pestrih 

dejavnosti pri delu z učenci s posebnimi 
potrebami. 

     

12. Pri timskem izvajanju  (poučevanju) skupaj s SRP 
je kakovost vzgojnega dela z otroki večja. 

     

13. Probleme učencev s posebnimi potrebami se lažje 
rešuje timsko kot individualno. 

     

14. Timsko delo s SRP omogoča boljšo organizacijo 
dela z učenci s posebnimi potrebami. 

     

15. Timsko delo s SRP nudi več možnosti za 
opazovanje učencev s posebnimi potrebami pri 
delu. 

     

16. Timsko delo s SRP nudi več možnosti za hitrejše 
odzivanje na posebne potrebe učencev. 

     

17. Timsko delo s SRP omogoča hitrejše podajanje 
povratnih informacij učencem s posebnimi 
potrebami. 

     

18. Enakovredna razdelitev dela in delitev vlog v timu 
zmanjšuje verjetnost problemov. 

     

 
10. Za vsako navedeno trditev z X označite stopnjo strinjanja. (SRP kratica 

pomeni specialni in rehabilitacijski pedagog.) 

f) se ne strinjam 
g) se delno ne strinjam 
h) se ne morem odločiti 
i) se delno strinjam 
j) se popolnoma strinjam 

 
Trditve: 1 2 3 4 5 

1. Moje izkušnje vezane na timsko delo s specialnimi 
in rehabilitacijskimi pedagogi so pozitivne. 

     

2. Za timsko delo s SRP se počutim dovolj 
usposobljen/a. 

     

3. Timsko delo s SRP mi predstavlja osebni izziv.      
4. Timsko delo s SRP mi predstavlja strokovni izziv.      
5. Timsko delo s SRP mi dviguje lastno 

samopodobo.  
     

6. Timskemu delu s SRP sem naklonjen/a.      
7. Timsko delo s SRP mi ne predstavlja dodatne in 

nepotrebne obveznosti. 
     

8. Sam/a sem visoko motiviran/a za timsko 
sodelovanje s SRP. 

     

9. Pri timskem delu bi raje sodeloval/a z osebo, ki jo 
že poznam in se z njo dobro razumem. 

     

10. Timskemu delu z osebo, s katero imam zelo malo 
stikov se raje izognem. 

     

11. Počutim se pomemben/na član/ica tima.      
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PRILOGA 2: Korelacijska matrika pri testiranju zanesljivosti vprašalnika 
 

  
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 T21 T22 T23 T24 T25 T26 T27 T28 T29 

T1 1,00
0 

,286 ,374 ,400 ,413 ,400 ,274 ,203 ,280 ,243 ,400 ,216 ,330 ,244 ,192 ,060 ,159 ,446 ,147 ,160 ,166 ,102 ,143 ,118 ,259 ,243 ,040 ,234 ,130 

T2 ,286 1,00
0 

,337 ,327 ,469 ,316 ,392 ,339 ,254 ,175 ,176 ,227 ,251 ,328 ,419 ,567 ,471 ,243 ,154 ,072 ,236 ,316 ,240 ,253 ,158 ,332 -
,047 

-
,076 

,259 

T3 ,374 ,337 1,00
0 

,558 ,389 ,398 ,352 ,306 ,321 ,415 ,328 ,386 ,358 ,364 ,446 ,277 ,369 ,414 ,358 ,411 ,281 ,370 ,316 ,235 ,253 ,334 -
,126 

-
,046 

,196 

T4 ,400 ,327 ,558 1,00
0 

,385 ,374 ,273 ,457 ,301 ,300 ,403 ,309 ,406 ,274 ,421 ,334 ,380 ,467 ,310 ,192 ,265 ,366 ,362 ,273 ,221 ,370 ,040 -
,062 

,226 

T5 ,413 ,469 ,389 ,385 1,00
0 

,607 ,576 ,588 ,526 ,564 ,427 ,575 ,512 ,675 ,520 ,479 ,618 ,535 ,305 ,204 ,400 ,441 ,494 ,417 ,269 ,600 ,141 ,120 ,439 

T6 ,400 ,316 ,398 ,374 ,607 1,00
0 

,517 ,465 ,366 ,558 ,589 ,587 ,573 ,554 ,390 ,374 ,500 ,571 ,118 ,217 ,286 ,314 ,479 ,251 ,220 ,452 ,001 -
,056 

,268 

T7 ,274 ,392 ,352 ,273 ,576 ,517 1,00
0 

,642 ,631 ,556 ,484 ,463 ,469 ,633 ,529 ,522 ,633 ,352 ,156 ,239 ,346 ,463 ,387 ,354 ,217 ,511 ,076 -
,007 

,258 

T8 ,203 ,339 ,306 ,457 ,588 ,465 ,642 1,00
0 

,522 ,594 ,543 ,472 ,528 ,551 ,585 ,605 ,699 ,444 ,237 ,221 ,330 ,481 ,495 ,443 ,156 ,555 ,070 -
,092 

,318 

T9 ,280 ,254 ,321 ,301 ,526 ,366 ,631 ,522 1,00
0 

,563 ,478 ,452 ,445 ,559 ,387 ,487 ,478 ,472 ,270 ,204 ,404 ,508 ,512 ,283 ,272 ,494 ,140 -
,021 

,229 

T1
0 

,243 ,175 ,415 ,300 ,564 ,558 ,556 ,594 ,563 1,00
0 

,561 ,617 ,520 ,707 ,507 ,435 ,544 ,562 ,368 ,387 ,385 ,404 ,539 ,456 ,315 ,661 ,091 -
,118 

,396 

T1
1 

,400 ,176 ,328 ,403 ,427 ,589 ,484 ,543 ,478 ,561 1,00
0 

,562 ,561 ,528 ,493 ,350 ,434 ,559 ,167 ,244 ,394 ,449 ,499 ,296 ,269 ,540 ,116 -
,021 

,192 

T1
2 

,216 ,227 ,386 ,309 ,575 ,587 ,463 ,472 ,452 ,617 ,562 1,00
0 

,481 ,640 ,546 ,487 ,530 ,602 ,270 ,251 ,333 ,444 ,588 ,485 ,261 ,589 ,154 -
,053 

,283 

T1
3 

,330 ,251 ,358 ,406 ,512 ,573 ,469 ,528 ,445 ,520 ,561 ,481 1,00
0 

,577 ,586 ,601 ,613 ,414 ,226 ,260 ,238 ,397 ,402 ,419 ,080 ,434 -
,021 

,031 ,301 

T1
4 

,244 ,328 ,364 ,274 ,675 ,554 ,633 ,551 ,559 ,707 ,528 ,640 ,577 1,00
0 

,564 ,580 ,619 ,506 ,329 ,285 ,407 ,438 ,554 ,481 ,293 ,616 ,051 -
,039 

,356 

T1
5 

,192 ,419 ,446 ,421 ,520 ,390 ,529 ,585 ,387 ,507 ,493 ,546 ,586 ,564 1,00
0 

,670 ,646 ,524 ,344 ,186 ,323 ,504 ,503 ,518 ,217 ,579 ,028 -
,015 

,342 

T1
6 

,060 ,567 ,277 ,334 ,479 ,374 ,522 ,605 ,487 ,435 ,350 ,487 ,601 ,580 ,670 1,00
0 

,728 ,429 ,214 ,206 ,269 ,476 ,530 ,579 ,243 ,535 ,001 -
,171 

,312 

T1
7 

,159 ,471 ,369 ,380 ,618 ,500 ,633 ,699 ,478 ,544 ,434 ,530 ,613 ,619 ,646 ,728 1,00
0 

,447 ,278 ,278 ,301 ,453 ,464 ,440 ,242 ,556 -
,014 

-
,101 

,352 

T1
8 

,446 ,243 ,414 ,467 ,535 ,571 ,352 ,444 ,472 ,562 ,559 ,602 ,414 ,506 ,524 ,429 ,447 1,00
0 

,378 ,153 ,331 ,391 ,611 ,369 ,437 ,468 ,275 -
,006 

,391 

T1
9 

,147 ,154 ,358 ,310 ,305 ,118 ,156 ,237 ,270 ,368 ,167 ,270 ,226 ,329 ,344 ,214 ,278 ,378 1,00
0 

,214 ,079 ,155 ,314 ,259 ,378 ,303 ,199 -
,077 

,424 
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T2
0 

,160 ,072 ,411 ,192 ,204 ,217 ,239 ,221 ,204 ,387 ,244 ,251 ,260 ,285 ,186 ,206 ,278 ,153 ,214 1,00
0 

,278 ,331 ,181 ,296 ,144 ,294 -
,082 

-
,032 

,087 

T2
1 

,166 ,236 ,281 ,265 ,400 ,286 ,346 ,330 ,404 ,385 ,394 ,333 ,238 ,407 ,323 ,269 ,301 ,331 ,079 ,278 1,00
0 

,690 ,563 ,352 ,359 ,542 ,077 ,043 ,221 

T2
2 

,102 ,316 ,370 ,366 ,441 ,314 ,463 ,481 ,508 ,404 ,449 ,444 ,397 ,438 ,504 ,476 ,453 ,391 ,155 ,331 ,690 1,00
0 

,642 ,461 ,283 ,574 ,056 -
,177 

,278 

T2
3 

,143 ,240 ,316 ,362 ,494 ,479 ,387 ,495 ,512 ,539 ,499 ,588 ,402 ,554 ,503 ,530 ,464 ,611 ,314 ,181 ,563 ,642 1,00
0 

,500 ,385 ,660 ,081 -
,168 

,403 

T2
4 

,118 ,253 ,235 ,273 ,417 ,251 ,354 ,443 ,283 ,456 ,296 ,485 ,419 ,481 ,518 ,579 ,440 ,369 ,259 ,296 ,352 ,461 ,500 1,00
0 

,435 ,646 ,192 -
,083 

,368 

T2
5 

,259 ,158 ,253 ,221 ,269 ,220 ,217 ,156 ,272 ,315 ,269 ,261 ,080 ,293 ,217 ,243 ,242 ,437 ,378 ,144 ,359 ,283 ,385 ,435 1,00
0 

,417 ,199 -
,039 

,350 

T2
6 

,243 ,332 ,334 ,370 ,600 ,452 ,511 ,555 ,494 ,661 ,540 ,589 ,434 ,616 ,579 ,535 ,556 ,468 ,303 ,294 ,542 ,574 ,660 ,646 ,417 1,00
0 

,051 -
,103 

,430 

T2
7 

,040 -
,047 

-
,126 

,040 ,141 ,001 ,076 ,070 ,140 ,091 ,116 ,154 -
,021 

,051 ,028 ,001 -
,014 

,275 ,199 -
,082 

,077 ,056 ,081 ,192 ,199 ,051 1,00
0 

,261 ,327 

T2
8 

,234 -
,076 

-
,046 

-
,062 

,120 -
,056 

-
,007 

-
,092 

-
,021 

-
,118 

-
,021 

-
,053 

,031 -
,039 

-
,015 

-
,171 

-
,101 

-
,006 

-
,077 

-
,032 

,043 -
,177 

-
,168 

-
,083 

-
,039 

-
,103 

,261 1,00
0 

-
,077 

T2
9 

,130 ,259 ,196 ,226 ,439 ,268 ,258 ,318 ,229 ,396 ,192 ,283 ,301 ,356 ,342 ,312 ,352 ,391 ,424 ,087 ,221 ,278 ,403 ,368 ,350 ,430 ,327 -
,077 

1,00
0 

 

Legenda:  

T1 Pri timskem delu mora biti delo med učiteljem in specialnim in rehabilitacijskim pedagogom enakovredno razdeljeno. 
T2 Podpora kolegov v timu je pomemben vir delovne motivacije. 
T3 Pri timskem delu s SRP se v timu razvije pristnejša in bolj iskrena komunikacija. 
T4 Timsko delo s SRP vpliva na razvoj medsebojnega zaupanja. 
T5 Timsko delo je pomemben dejavnik uspešne integracije otrok s posebnimi potrebami v osnovno šolo.  
T6 Različnost strokovnih delavcev v timu je za otroke s posebnimi potrebami prednost.  
T7 Timsko delo s SRP omogoča večjo diferenciacijo in individualizacijo učencev s posebnimi potrebami.  
T8 Timsko delo s SRP prispeva k boljšemu prepoznavanju potreb učencev.  
T9 Timsko delo s SRP omogoča večjo aktivnost učencev s posebnimi potrebami.  
T10 Timsko delo poveča učno motivacijo učencev s posebnimi potrebami.  
T11 Timsko delo s SRP omogoča izvedbo bolj pestrih dejavnosti pri delu z učenci s posebnimi potrebami.  
T12 Pri timskem izvajanju  (poučevanju) skupaj s SRP je kakovost vzgojnega dela z otroki večja.  
T13 Probleme učencev s posebnimi potrebami se lažje rešuje timsko kot individualno.  
T14 Timsko delo s SRP omogoča boljšo organizacijo dela z učenci s posebnimi potrebami.  
T15 Timsko delo s SRP nudi več možnosti za opazovanje učencev s posebnimi potrebami pri delu.  
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T16 Timsko delo s SRP nudi več možnosti za hitrejše odzivanje na posebne potrebe učencev.  
T17 Timsko delo s SRP omogoča hitrejše podajanje povratnih informacij učencem s posebnimi potrebami.  
T18 Enakovredna razdelitev dela in delitev vlog v timu zmanjšuje verjetnost problemov.  
T19 Moje izkušnje vezane na timsko delo s specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi so pozitivne.  
T20 Za timsko delo s SRP se počutim dovolj usposobljen/a.  
T21 Timsko delo s SRP mi predstavlja osebni izziv.  
T22 Timsko delo s SRP mi predstavlja strokovni izziv.  
T23 Timsko delo s SRP mi dviguje lastno samopodobo.   
T24 Timskemu delu s SRP sem naklonjen/a.  
T25 Timsko delo s SRP mi ne predstavlja dodatne in nepotrebne obveznosti.  
T26 Sam/a sem visoko motiviran/a za timsko sodelovanje s SRP.  
T27 Pri timskem delu bi raje sodeloval/a z osebo, ki jo že poznam in se z njo dobro razumem.  
T28 Timskemu delu z osebo, s katero imam zelo malo osebnih stikov se raje izognem.  
T29 Počutim se pomemben/na član/ica tima.  
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PRILOGA 3: Deskriptivne statistike za 1. in 2. sklop trditev 
 

1. Sklop trditev 

Deskriptivne statistike 

  N Minimum Maksimum 
Aritmetična 

sredina 

Std. 

odklon 

Podpora kolegov v timu je pomemben vir 

delovne motivacije. 
105 2 5 4,63 0,639 

Timsko delo s SRP prispeva k boljšemu 

prepoznavanju potreb učencev.  
105 2 5 4,5 0,652 

Timsko delo je pomemben dejavnik uspešne 

integracije otrok s posebnimi potrebami v 

osnovno šolo.  

105 1 5 4,46 0,797 

Timsko delo s SRP nudi več možnosti za 

opazovanje učencev s posebnimi potrebami pri 

delu.  

105 2 5 4,44 0,649 

Timsko delo s SRP nudi več možnosti za hitrejše 

odzivanje na posebne potrebe učencev.  
105 2 5 4,41 0,689 

Timsko delo s SRP omogoča večjo diferenciacijo 

in individualizacijo učencev s posebnimi 

potrebami.  

105 2 5 4,38 0,685 

Timsko delo s SRP omogoča hitrejše podajanje 

povratnih informacij učencem s posebnimi 

potrebami.  

105 2 5 4,33 0,703 

Timsko delo s SRP vpliva na razvoj 

medsebojnega zaupanja. 
105 3 5 4,32 0,672 

Probleme učencev s posebnimi potrebami se 

lažje rešuje timsko kot individualno.  
105 1 5 4,3 0,833 

Timsko delo s SRP omogoča večjo aktivnost 

učencev s posebnimi potrebami.  
105 2 5 4,26 0,772 

Timsko delo s SRP omogoča boljšo organizacijo 

dela z učenci s posebnimi potrebami.  
105 2 5 4,22 0,759 

Timsko delo s SRP omogoča izvedbo bolj 

pestrih dejavnosti pri delu z učenci s posebnimi 

potrebami.  

105 1 5 4,16 0,798 

Različnost strokovnih delavcev v timu je za 

otroke s posebnimi potrebami prednost.  
105 1 5 4,15 0,948 

Pri timskem izvajanju  (poučevanju) skupaj s 

SRP je kakovost vzgojnega dela z otroki večja.  
105 1 5 4,13 0,809 

Pri timskem delu s SRP se v timu razvije 

pristnejša in bolj iskrena komunikacija. 
105 1 5 4,12 0,84 

Timsko delo poveča učno motivacijo učencev s 

posebnimi potrebami.  
105 1 5 4,03 0,955 

Enakovredna razdelitev dela in delitev vlog v 

timu zmanjšuje verjetnost problemov.  
105 1 5 3,96 0,898 

Pri timskem delu mora biti delo med učiteljem in 

specialnim in rehabilitacijskim pedagogom 

enakovredno razdeljeno. 

105 1 5 3,87 1,093 

Veljaven N  105         
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2. Sklop trditev 

 

Deskriptivne statistike 

  N Minimum Maksimum 
Aritmetična 

sredina 
Std. 

odklon 
Timskemu delu s SRP sem 
naklonjen/a.  

105 1 5 4,15 ,830 

Moje izkušnje vezane na timsko delo s 
specialnimi in rehabilitacijskimi 
pedagogi so pozitivne.  

105 2 5 4,14 ,837 

Timsko delo s SRP mi predstavlja 
strokovni izziv.  

105 1 5 4,02 ,796 

Timsko delo s SRP mi predstavlja 
osebni izziv.  

105 1 5 3,92 ,895 

Za timsko delo s SRP se počutim 
dovolj usposobljen/a.  

105 1 5 3,89 ,738 

Počutim se pomemben/na član/ica 
tima.  

105 1 5 3,77 ,933 

Sam/a sem visoko motiviran/a za 
timsko sodelovanje s SRP.  

105 1 5 3,76 ,894 

Pri timskem delu bi raje sodeloval/a z 
osebo, ki jo že poznam in se z njo 
dobro razumem.  

105 1 5 3,74 ,971 

Timsko delo s SRP mi dviguje lastno 
samopodobo.   

105 1 5 3,63 ,973 

Timsko delo s SRP mi ne predstavlja 
dodatne in nepotrebne obveznosti.  

105 1 5 3,16 1,264 

Timskemu delu z osebo, s katero 
imam zelo malo osebnih stikov se raje 
izognem.  

105 1 5 2,59 1,174 

Veljaven N 105         
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PRILOGA 4: Deskriptivne statistike strinjanja predmetnih učiteljev v Pomurju s 
trditvami s področja timskega dela s SRP 
 

Deskriptivne statistike strinjanja predmetnih učiteljev v Pomurju s trditvami s 
področja timskega dela s SRP  (1. sklop) 

Deskriptivne statistike 
 N MIN

. 
MAX M SD 

Podpora kolegov v timu je pomemben vir delovne 
motivacije. 

105 2 5 4,63 ,639 

Timsko delo s SRP prispeva k boljšemu 
prepoznavanju potreb učencev.  

105 2 5 4,50 ,652 

Timsko delo je pomemben dejavnik uspešne 
integracije otrok s posebnimi potrebami v 
osnovno šolo.  

105 1 5 4,46 ,797 

Timsko delo s SRP nudi več možnosti za 
opazovanje učencev s posebnimi potrebami pri 
delu.  

105 2 5 4,44 ,649 

Timsko delo s SRP nudi več možnosti za hitrejše 
odzivanje na posebne potrebe učencev.  

105 2 5 4,41 ,689 

Timsko delo s SRP omogoča večjo diferenciacijo 
in individualizacijo učencev s posebnimi 
potrebami.  

105 2 5 4,38 ,685 

Timsko delo s SRP omogoča hitrejše podajanje 
povratnih informacij učencem s posebnimi 
potrebami.  

105 2 5 4,33 ,703 

Timsko delo s SRP vpliva na razvoj 
medsebojnega zaupanja. 

105 3 5 4,32 ,672 

Probleme učencev s posebnimi potrebami se 
lažje rešuje timsko kot individualno.  

105 1 5 4,30 ,833 

Timsko delo s SRP omogoča večjo aktivnost 
učencev s posebnimi potrebami.  

105 2 5 4,26 ,772 

Timsko delo s SRP omogoča boljšo organizacijo 
dela z učenci s posebnimi potrebami.  

105 2 5 4,22 ,759 

Timsko delo s SRP omogoča izvedbo bolj pestrih 
dejavnosti pri delu z učenci s posebnimi 
potrebami.  

105 1 5 4,16 ,798 

Različnost strokovnih delavcev v timu je za 
otroke s posebnimi potrebami prednost.  

105 1 5 4,15 ,948 

Pri timskem izvajanju  (poučevanju) skupaj s SRP 
je kakovost vzgojnega dela z otroki večja.  

105 1 5 4,13 ,809 
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Pri timskem delu s SRP se v timu razvije 
pristnejša in bolj iskrena komunikacija. 

105 1 5 4,12 ,840 

Timsko delo poveča učno motivacijo učencev s 
posebnimi potrebami.  

105 1 5 4,03 ,955 

Enakovredna razdelitev dela in delitev vlog v timu 
zmanjšuje verjetnost problemov.  

105 1 5 3,96 ,898 

Pri timskem delu mora biti delo med učiteljem in 
specialnim in rehabilitacijskim pedagogom 
enakovredno razdeljeno. 

105 1 5 3,87 1,093 

Skupaj (N) 105     
 

Deskriptivne statistike strinjanja predmetnih učiteljev v Pomurju s trditvami s 
področja timskega dela s SRP (2. sklop) 

Deskriptivne statistike 
 N MIN

. 
MAX M SD 

Timskemu delu s SRP sem naklonjen/a.  105 1 5 4,15 ,830 
Moje izkušnje vezane na timsko delo s 
specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi so 
pozitivne.  

105 2 5 4,14 ,837 

Timsko delo s SRP mi predstavlja strokovni izziv.  105 1 5 4,02 ,796 
Timsko delo s SRP mi predstavlja osebni izziv.  105 1 5 3,92 ,895 
Za timsko delo s SRP se počutim dovolj 
usposobljen/a.  

105 1 5 3,89 ,738 

Počutim se pomemben/na član/ica tima.  105 1 5 3,77 ,933 
Sam/a sem visoko motiviran/a za timsko 
sodelovanje s SRP.  

105 1 5 3,76 ,894 

Pri timskem delu bi raje sodeloval/a z osebo, ki jo 
že poznam in se z njo dobro razumem.  

105 1 5 3,74 ,971 

Timsko delo s SRP mi dviguje lastno 
samopodobo.   

105 1 5 3,63 ,973 

Timsko delo s SRP mi ne predstavlja dodatne in 
nepotrebne obveznosti.  

105 1 5 3,16 1,264 

Timskemu delu z osebo, s katero imam zelo malo 
osebnih stikov se raje izognem.  

105 1 5 2,59 1,174 

Skupaj (N) 105     
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PRILOGA 5: Preverjanje normalne porazdeljenosti ocene lastne naklonjenosti 
do timskega dela s specialnim in rehabilitacijskim pedagogom, glede na 
delovno dobo 
 

Deskriptivne statistike 

 Delovne izkušnje: Statistik
a 

Std. 
Napaka 

Ocenite 
lastno 
naklonjenost 
do timskega 
dela s 
specialnim in 
rehabilitacijsk
im 
pedagogom 

do 10 let 

Aritmetična sredina 4,20 ,129 
95% Interval 
zaupanja za 
aritmetično 
sredino 

Spodnji meja 3,93  

Zgornja meja 4,47 

 

5% Prilagojena aritmetična 
sredina 

4,22 
 

Mediana 4,00  

Varianca ,417  

Std. odklon ,645  

Minimum 3  

Maksimum 5  

Rang 2  

Interkvartilni rang 1  

Asimetrija -,202 ,464 
Sploščenost -,480 ,902 

11 let in 
več 

Aritmetična sredina 4,10 ,088 
95% Interval 
zaupanja za 
aritmetično 
sredino 

Spodnji meja 3,92  

Zgornja meja 4,28 

 

5% Prilagojena aritmetična 
sredina 

4,15 
 

Mediana 4,00  

Varianca ,623  

Std. odklon ,789  

Minimum 1  

Maksimum 5  

Rang 4  

Interkvartilni rang 1  

Asimetrija -,973 ,269 
Sploščenost 2,016 ,532 
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PRILOGA 6: Ponazoritev povprečnih ocen trditev oz. stališč do timskega dela 
s SRP, glede na pogostost timskega poučevanja oziroma izvajanja 
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PRILOGA 7: Populacijske piramide pri preverjanju hipoteze H4 
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VI. IZJAVA O AVTORSTVU 
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