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IZJAVA 

Magistrsko delo z naslovom Stališča specialnih in rehabilitacijskih pedagogov o 
prednostih in slabostih poučevanja v kombiniranih oddelkih (angl. Special education 
teachers' opinion on advantages and disadvantages of teaching in combined 
classes) je rezultat lastnega raziskovalnega dela avtorice Jasne Jakopič Meze. 
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POVZETEK 

Magistrsko delo je osredotočeno na ugotavljanje stališč specialnih in rehabilitacijskih 
pedagogov (v nadaljevanju SRP) o prednostih in slabostih poučevanja v 
kombiniranih oddelkih Prilagojenega izobraževalnega programa devetletne osnovne 
šole z nižjim izobrazbenim standardom (v nadaljevanju Prilagojen program VIZ z 
NIS). V teoretičnem delu predstavimo osnovne pojme kombiniranega pouka, 
opredelimo zakonske in podzakonske akte, ki urejajo področje izvajanja 
kombiniranega pouka, ter predstavimo organizacijo in izvedbo vzgojno-
izobraževalnega dela v kombiniranih oddelkih. Na kratko opišemo vlogo učitelja 
kombiniranega oddelka ter predstavimo prednosti in slabosti poučevanja v 
kombiniranem oddelku. Raziskava temelji na ocenjevanju merjenja stališč SRP o v 
literaturi opredeljenih prednostih in slabostih kombiniranega pouka s pomočjo 
intervalne merske lestvice. V ta namen je bila izdelana tudi avtorska ocenjevalna 
lestvica, ki jo je izpolnilo 50 SRP. Dobljeni rezultati so bili statistično obdelani, zbrani 
podatki pa so predstavljeni opisno in tabelarno. Rezultati kažejo stopnjo strinjanja s 
prednostmi in slabostmi poučevanja v kombiniranih oddelkih Prilagojenega programa 
VIZ z NIS. Ugotovili smo, da se pojavi statistično pomembna razlika v povprečnih 
vrednostih glede na delovne izkušnje SRP. SRP z manj let delovnih izkušenj se bolj 
strinjajo s trditvijo, da kombinirani oddelki zaradi manjšega števila učencev nudijo 
ugodnejše učno okolje za vključitev otrok z različnimi posebnimi potrebami. Rezultati 
kažejo stopnjo strinjanja s prednostmi in slabostmi poučevanja v kombiniranih 
oddelkih Prilagojenega programa VIZ z NIS in ponujajo smernice nadaljnjega 
raziskovanja omenjenega področja. 

KLJUČNE BESEDE: kombiniran pouk, stališča, prednosti in slabosti, učenci z lažjo 
motnjo v duševnem razvoju, Prilagojen program VIZ z NIS. 

 

 

 

 

 

 





 

ABSTRACT 

The aim of the master’s thesis is to determine the opinions of special education 
professionals (hereinafter ‘the SEPs’) on the advantages and disadvantages of 
teaching in combined classes of the adapted basic school programme of a lower 
educational standard (hereinafter ‘the adapted educational programme’).The 
theoretical part discusses the basic notions of combined classes, defines the legal 
acts and statutory instruments regulating the implementation of combined classes 
and presents the organisation and implementation of educational work in such 
classes. The role of a teacher in a combined class is presented along with the 
advantages and disadvantages of teaching in a combined class. The survey is based 
on the opinions of SEPs regarding the advantages and disadvantages of combined 
classes as defined in the literature using an interval scale. A new rating scale, which 
was completed by 50 SEPs, was designed to this end. The results obtained were 
statistically processed, whereas the data collected is presented in textual form and in 
tables. The results show that the teachers agree on the advantages and 
disadvantages of teaching in combined classes of the adapted educational 
programme. We also found a statistically significant difference in the average value 
with regard to the professional experience of SEPs. The less experienced SEPs are 
more likely to agree with the assertion that, due to a lower number of pupils, 
combined classes offer a more favourable learning environment for the integration of 
children with different special needs. The results show a level of agreement with the 
advantages and disadvantages of teaching in combined classes of the adapted 
educational programme and propose guidelines for further research in the area. 

KEYWORDS: combined class, opinions, advantages and disadvantages, pupils with 
minor mental disabilities, adapted basic school programme of a lower educational 
standard 
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UVOD 

V magistrskem delu se ukvarjamo s temo, ki se nanaša na stališča učiteljev o 
prednostih in slabostih poučevanja v kombiniranih oddelkih. Izvajanje kombiniranega 
pouka pomeni poučevanje v starostno in programsko heterogenih skupinah. 
Specifični pogoji dela zahtevajo specifično zunanjo in notranjo organizacijo pouka in 
drugih učnih dejavnosti (Nolimal, 2007).  

Učenci, vključeni v Prilagojen izobraževalni program devetletne osnovne šole z nižjim 
izobrazbenim standardom (v nadaljevanju Prilagojen program VIZ z NIS), imajo 
znižane sposobnosti za učenje, kar pomeni, da lahko ob prilagojenih pogojih učenja 
dosežejo temeljna šolska znanja, ki pa niso na ravni minimalnih standardov večinskih 
osnovnih šol. Specifika otrok z lažjimi motnjami v duševnem razvoju narekuje 
uporabo specifičnih strategij, metod in oblik dela, s pomočjo katerih dosežemo 
učenčev individualni napredek glede na njegove sposobnosti. Poleg omenjenega 
učenci z lažjimi motnjami v duševnem razvoju predstavljajo zelo heterogeno skupino 
učencev. Omenjeno vodi specialne in rehabilitacijske pedagoge v upoštevanje 
načela individualizacije in diferenciacije pri vsaki učni uri (Stanonik, 2015). 

Sistematičnih raziskav o kombiniranih oddelkih, v katere so vključeni učenci z lažjimi 
motnjami v duševnem razvoju, nismo zasledili. Večina raziskav omenjenega področja 
se nanaša na populaciji značilnega razvoja, pri čemer pa je pri vlečenju vzporednic 
potrebno zavedanje, da ima populacija učencev z lažjimi motnjami v duševnem 
razvoju veliko značilnosti, ki jim onemogočajo kakovostno sledenje pouku ter 
usvajanje vsebin in ciljev pouka v kombiniranih oddelkih: odkrenljiva pozornost, 
zaznavanje, spomin, reševanje problemov, logično mišljenje ipd. (Stanonik, 2015). 
Omenjeno vodi do uporabe pristopov, kot so: demonstracija, konkretizacija, takojšna 
povratna informacija in več ponovitev. Pri izvedbi kombiniranega pouka je manj 
neposrednega poučevanja in manj časa za vodeno reševanje nalog, kar pa so 
pomembni dejavniki, ki vplivajo na uspeh učencev z lažjimi motnjami v duševnem 
razvoju (Stanonik, 2015). Problem kombiniranega pouka v oddelkih Prilagojenega 
programa VIZ z NIS-om je v svojem diplomskem delu raziskovala Mlakar-Agrež 
(2004). Po njenem mnenju so kombinirani oddelki v Prilagojenem programu VIZ z 
NIS pedagoška stvarnost, zato je raziskovanje omenjenega področja, njegovih 
prednosti in slabosti še toliko pomembnejše. 

V teoretičnem delu magistrskega dela v začetku opredelimo osnovne pojme 
kombiniranega pouka in kombiniranega oddelka ter nadaljujemo s predstavitvijo 
organizacije kombiniranega pouka skozi zgodovinski pregled do današnjega časa. 
Nadaljujemo z organizacijo kombiniranega pouka, pri čemer izpostavimo načela 
načrtovanja, organizacije in izvedbe pouka v kombiniranih oddelkih. Svojo pozornost 
usmerimo na pomen pomembnosti oblikovanja učilnice, urnikov, predstavimo 
osnovne zakonitosti zloženega učnega načrta in zloženih učnih priprav, predstavimo 
izvedbo vzgojno-izobraževalnega dela, ki se razlikuje glede na izvajanje tem z istimi 
oziroma različnimi vsebinami V nadaljevanju predstavimo učence, ki so vključeni v 
Prilagojen program VIZ z NIS, in ustrezne načine poučevanja teh učencev. Na kratko 
opredelimo tudi vlogo učitelja v kombiniranem oddelku ter izpostavimo prednosti in 
slabosti kombiniranega pouka. 

V empiričnem delu magistrskega dela raziščemo stališča specialnih in 
rehabilitacijskih pedagogov (v nadaljevanju SRP) o v literaturi opredeljenih 
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prednostih in slabostih kombiniranega pouka. Omenjene prednosti in slabosti 
izvajanja kombiniranega pouka se nanašajo na populaciji značilnega razvoja, pri 
čemer nas je prav zaradi specifike učencev, vključenih v Prilagojen program VIZ z 
NIS, zanimalo, ali se stališča SRP razlikujejo glede na opredeljene prednosti in 
slabosti, ki se nanašajo na večinsko populacijo. Za namen magistrskega dela je bil 
izdelan tudi anketni vprašalnik. Z rezultati anketnega vprašalnika smo želeli dobiti 
globlji vpogled v problematiko izvajanja kombiniranega pouka v Prilagojenem 
programu VIZ z NIS in predstaviti povratno informacijo o ustreznosti takšnega načina 
poučevanja za učence z lažjimi motnjami v duševnem razvoju. 
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1 TEORETIČNI DEL 

1.1 Opredelitev kombiniranega pouka in kombiniranega oddelka 

1.1.1 Kombiniran pouk 

Kombiniran pouk »je pouk dveh ali več razredov hkrati z izmeničnim posrednim in 
neposrednim poučevanjem posameznega razreda ali več razredov« (Pouk, b.d.). 
Frece Perc (2011, str. 37) opredeli kombiniran pouk kot »način organizacije 
poučevanja več razredov istočasno«. F. Nolimal (2007) kombiniran pouk opredeli kot 
poučevanje v starostno heterogenih oddelkih. Kombiniran pouk je pouk, kjer učitelj 
poučuje dva ali več razredov hkrati s pomočjo izmeničnega posrednega in 
neposrednega poučevanja posameznega razreda oziroma več razredov (Škof, 
2003). 

1.1.2 Kombiniran oddelek 

Kombiniran oddelek je opredeljen kot »oddelek, v katerem so učenci dveh ali več 
razredov, letnikov« (Oddelek, b.d.). V Sloveniji Zakon o osnovni šoli (2011) določa, 
da se lahko kombinirani oddelki oblikujejo izjemoma zaradi majhnega števila 
učencev. Kombiniran oddelek sestavljajo učenci različne kronološke starosti pod 
vodstvom enega učitelja (Poljak, 1974). Nolimal, Beuermann, Kovačič, Rogelj in 
Kramarič (2001) kot značilnost vzgojno-izobraževalnega dela v kombiniranem 
oddelku navajajo sočasno realizacijo dveh ali več učnih načrtov za posamezni 
razred, kar pa od učitelja zahteva večjo stopnjo fleksibilnosti in pedagoških izkušenj. 

1.2 Kombiniran pouk skozi zgodovino 

Slovenija ima na področju kombiniranega pouka bogate izkušnje. Kombiniran pouk 
pomeni poučevanje v starostno in programsko heterogenih oziroma v kombiniranih 
oddelkih. Današnje šole s kombiniranimi oddelki so »potomke« nekdanjih 
enorazrednic in nižje organiziranih šol, ki so bile razporejene po vsem podeželju. 
Veliko šol s kombiniranimi oddelki je bilo ukinjenih, saj niso uspele zagotoviti 
kakovostnih vzgojno-izobraževalnih storitev in kljubovati trendom po centralizaciji 
šolske mreže (Nolimal, 2007). Avtorica ugotavlja, da je bil obstanek podeželskih šol 
odvisen od podpore šolskega okoliša, obdržale pa so se tudi tiste šole, na katerih so 
učitelji na podlagi svojega dela z učenci dokazali, da je znanje učencev glede 
kakovosti primerljivo z znanjem učencev večjih šol. Žerjav (1987) med razloge 
zapiranja majhnih šol uvršča demografske spremembe (npr.: množično izseljevanje 
ljudi, upad števila rojstev) ter pomanjkanje učiteljev. Prosto delovno mesto za učitelja 
na podeželski šoli ni bilo zaželeno in tako se pogosto noben učitelj ni javil na razpis. 
Poleg omenjenega med razloge uvršča tudi stroške, ki so bili povezani z 
vzdrževanjem starih šolskih poslopij, kot glavni razlog zaprtja manjših šol pa navede 
prav kombiniran pouk, saj so ga smatrali za manj kakovostnega.   

Učitelji, ki so poučevali v kombiniranih oddelkih, so veljali za »slabše« učitelje, šole z 
omenjenimi oddelki pa »organizacijsko nepopolno razvite osnovne šole« oziroma 
»manj produktivne šole« (Žerjav, 1978). V primerjavi z večjimi, matičnimi šolami, so 
se omenjene šole znašle v podrejenem in neenakopravnem položaju. Omenjeno je 
posledica pogojev, v katerih so delovale manjše šole s kombiniranimi oddelki. Pouk 
je pogosto potekal v starostno in programsko heterogenih skupinah, slabša je bila 
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didaktična in materialna oprema šol, pogosto je bil na podeželju tudi neustrezno 
izobražen kader (Peček, 1995, v Nolimal idr., 2001).  

Predhodnice podružničnih šol, ki jih poznamo danes, v vsej svoji zgodovini niso 
uživale ugleda in spoštovanja, bile so nerazvite, poleg tega pa so delovale v izredno 
težkih pogojih (učitelj, pogosto začetnik, je lahko na trivialkah poučeval tudi 100 otrok 
hkrati, učilnice pa so bile opremljene zgolj s kredo in tablo). Namesto, da bi razlog za 
neučinkovito izobraževanje iskali v slabih pogojih dela, revščini in nerazvitosti 
posameznega kraja, pa so razlog neučinkovitemu izobraževanju pripisali 
kombiniranemu pouku (Cencič, 1992). 

Pogoji dela v kombiniranih oddelkih zahtevajo specifično zunanjo in notranjo 
organizacijo pouka in vseh ostalih učnih dejavnosti. Posebnosti organizacije se 
kažejo tako v organizaciji šolske mreže, normativih in standardih, najbolj opazne pa 
so pri samem izvajanju vzgojno-izobraževalnega procesa. Ta je specifičen v vseh 
etapah vzgojno – izobraževalnega dela (Nolimal, 2007). 

Danes najdemo osnovne šole s kombiniranimi oddelki po vsem svetu in v vseh 
geografskih enotah (Nolimal, 2007). 

1.2.1 Kombiniran pouk v preteklosti 

Učni načrti so v petdesetih letih prejšnjega stoletja vsebovali tudi navodila za 
poučevanje. Navodila so bila razdeljena na navodila za poučevanje v »normalnih 
prilikah« kot tudi navodila za poučevanje v »izjemnih prilikah«, kamor so v tistem 
času uvrščali šole s kombiniranim poukom oziroma tako imenovane »nižje 
organizirane osnovne šole«. Za omenjene šole je bil predpisan minimalni učni načrt, 
po katerem je moral delovati učitelj v kombiniranem pouku. Učitelja, ki je v preteklosti 
poučeval cel dan, saj je dopoldan poučeval nižjo, popoldan pa višjo skupino, so 
poskušali razbremeniti tudi s prilagojenim predmetnikom, kar pa je pomenilo krčenje 
učnih vsebin (Nolimal idr., 2001).  

Učiteljem kombiniranega pouka je bila v preteklosti v pomoč tudi knjiga avtorja 
Andreja Šavlija z naslovom Pouk na nižje organiziranih šolah. Med praktičnimi 
navodili avtorja najdemo tudi nasvet, kako naj učitelji kombiniranega pouka učnih 
načrtov ne krčijo na način, da bi spuščali posamezne teme, pač pa naj učitelji le 
skrčijo obseg posamezne učne snovi in intenzivnost obravnave. Knjiga predstavlja 
načine, ki omogočajo obravnavo predpisane učne snovi brez kakršnega koli krčenja 
učne snovi oziroma vsebuje zložen učni načrt (Šavli, 1955, v Nolimal idr., 2001). 
Takšen načrt je bil pri posameznem predmetu zložen iz učnih načrtov enega, dveh, 
treh ali celo več razredov. V določenem časovnem obdobju se je obravnavala snov 
zgolj enega razreda, nato drugega in tretjega (odvisno od števila razredov v 
kombinaciji). Z omenjenim načrtovanjem so se na enostaven način izognili 
kombiniranemu pouku, ob tem pa niso upoštevali različnih razvojnih stopenj otrok v 
posameznem razredu, s čimer so kršili načelo postopnosti (Nolimal idr., 2001). 
Posebna komisija je leta 1962 obravnavala učni načrt v »organizacijsko nepopolno 
razvitih osnovnih šolah« in prišla do zaključka, da je snovi, ki bi se jo pri pouku lahko 
izpustilo, zelo malo. Pojavila se je dilema, »da bi poseben učni načrt za niže 
organizirane šole utegnil morda bolj nižati delo in ne višati, kakor bi želeli« (Nolimal 
idr., 2001, str. 37). Takšnemu razmišljanju je sledila ukinitev minimalnih učnih 
načrtov. Uvedli so zložene učne načrte, učitelju pa se je dovolilo, da je manjšal le 
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obseg učnih tem, nekatere teme pa je lahko prestavil tudi v višji razred. Pouk v 
kombiniranih oddelkih se je pričel izvajati po enakih učnih načrtih kot v 
nekombiniranih oddelkih (Nolimal idr., 2001).  

Pri primerjavi zloženega učnega načrta v preteklosti z današnjim lahko opazimo 
popolnoma drugačen pristop in druge vidike učno-vzgojnega procesa. Izraz »zloženi 
učni načrt« je sicer isti, vendar se pomensko močno razlikuje od današnjega. 
Zlaganje učnega načrta po Šavliju (Nolimal idr., 2001) je pomenilo pretirano 
poenostavljanje učno-vzgojnega procesa, dovoljevalo je nesistematičnost pri 
obravnavi učnih vsebin in ni upoštevalo razlik v starostno heterogenem oddelku. V 
preteklosti je bil zloženi učni načrt skupek načrtov za razrede, ki so bili v kombinaciji, 
učitelj pa jim je določil vrstni red realizacije. Danes pa zložene letne delovne/učne 
priprave vsebujejo cilje in vsebine, ki so razdeljeni po razredih, kot jih predpisujejo 
učni načrti. 

1.2.2 Kombiniran pouk danes 

V Sloveniji Zakon o osnovni šoli (2011) določa, da se lahko kombinirani oddelki 
oblikujejo izjemoma zaradi majhnega števila učencev. V današnjem času se 
kombiniran pouk izvaja predvsem na območjih s specifično poselitvijo in z razvojnimi 
posebnostmi. Običajno so osnovne šole na teh območjih podružnice matičnih šol, 
obstajajo pa tudi kombinirani oddelki v redko poseljenih območjih na samostojnih 
osnovnih šolah (Nolimal idr., 2001). Omenjene šole izvajajo poučevanje različnega 
števila razredov, najbolj pogoste so 4-razredne osnovne šole s kombiniranimi 
oddelki. V našem prostoru poznamo tudi druge vrste osnovnih šol s kombiniranimi 
oddelki, npr. 2-, 3-, 5-, 6- in celo 8-razredne, ki pa so izjeme. Materialni, kadrovski 
pogoji in vpis otrok v posamezno šolsko leto narekuje število programskih razredov, 
ki se na šolah poučujejo. Lahko se zgodi, da v nekaterih območjih z razvojnimi 
posebnostmi v posameznem šolskem letu nimajo niti enega vpisa v prvi razred, kar 
se kasneje odraža v specifični, nenavadni, statistični podobi šol (Nolimal idr., 2001). 

Šol s kombiniranimi oddelki je v slovenskem prostoru še vedno sorazmerno veliko, 
saj predstavljajo skoraj tretjino vseh osnovnih šol (Nolimal, 1998, v Nolimal idr., 
2001). Šole s kombiniranimi oddelki lahko danes najdemo skoraj na celotnem 
ozemlju Slovenije, obstajajo v vseh organizacijskih enotah Zavoda Republike 
Slovenije za šolstvo. Demografske študije sicer kažejo, da se bo število oddelkov in 
učencev zmanjševalo tudi v prihodnje, vendar pa šole s kombiniranimi oddelki vsaj 
še nekaj desetletij ne bodo izumrle. Prav manjše število učencev je razlog, da 
marsikje iz »čistih oddelkov« prehajajo na organizacijo dela v kombiniranih oddelkih. 
Pomembno pa je omeniti tudi nasprotni vidik. Zmanjševanje števila šol s 
kombiniranimi oddelki ne pomeni vedno zgolj razloga za ukinitev šole, ampak tudi 
nasprotno: povečanje števila učencev in s tem prehod na poučevanje v »čistih« 
oddelkih. Primeri takšnih šol so šole, ki obstajajo na tistih območjih v Sloveniji, kjer 
imajo izredno ugodno infrastrukturo in druge življenjske pogoje, ki vplivajo na to, da 
se mladi ne izseljujejo več tako intenzivno v večja krajevna in mestna središča, 
omenjeni ugodni pogoji pa pritegnejo tudi prvotne občane. V prihodnosti je prav 
zaradi omenjenega na teh območjih mogoče pričakovati porast števila šoloobveznih 
otrok in morda tudi manjši preobrat v številu učencev v mestnih in podeželskih šolah 
v korist podeželskim šolam (Nolimal, 1999, v Nolimal idr., 2001). 
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V današnjem času pri izvajanju kombiniranega pouka prevladujeta dva vzorca. Prvi 
vzorec se imenuje vzorec zaporedne kombinacije, ki se v praksi nanaša na prvi in 
drugi razred oziroma na tretji in četrti razred. Drugi vzorec pa se imenuje vzorec 
nezaporedne kombinacije, kar pomeni, da si razredi ne sledijo po vrstnem redu, 
ampak so lahko mešani, na primer prvi in tretji razred. Omenjena kombinacija se 
običajno pojavi iz povsem praktičnih razlogov. Zgodi se lahko, da v določenem 
šolskem letu ni nobenega vpisa v prvi razred (Poljak, 1974). Najpogosteje se 
omenjeno dogaja na območjih, ki so demografsko ogrožena (Nolimal, 2007). 
Nezaporedna kombinacija kombiniranih oddelkov pa lahko privede tudi do tako 
imenovane negacije izsledkov znanosti s področja psihologije, ki zajema 
čustvovanje, razvoj govora in mišljenje. Zaradi omenjenega je zelo pomembna tudi 
izbira ustreznih učnih tehnik, oblik in metod dela (Nolimal idr., 2001). 

V današnjem času je situacija na šolah s kombiniranimi oddelki resda pestra, vendar 
veliko bolj ugodna, kot je bila v preteklosti. Uvedena je bila enotnost kurikuluma, pri 
katerem ni bilo dovoljeno krčiti in prirejati cilje, tako na področju obsega kot 
taksonomske ravni (Nolimal idr., 2001). Kakovost šol s kombiniranimi oddelki je 
odvisna od izpolnjenih splošnih in specifičnih pogojev uspešnosti, ki so potrebni za 
delovanje vsake vzgojno-izobraževalne institucije. Med kazalnike kakovosti šol s 
kombiniranimi oddelki F. Nolimal (1998, v Nolimal idr., 2001) opredeli: strokovno 
usposobljen kader – splošno in specifično strokovno znanje, kakovostno in pestro 
ponudbo obveznega in razširjenega programa šole, dobre prostorske in materialne 
pogoje ter sodelovanje majhnih šol z drugimi majhnimi šolami v lokalni skupnosti, z 
matičnimi šolami, z organizacijami, društvi in lokalno skupnostjo.  
 
Ob tem F. Nolimal (1998, v Nolimal idr., 2001) poudarja, da je v Sloveniji malo šol, ki 
bi uspele zadostiti vsem omenjenim pogojem oziroma elementom kakovosti. Zahteva 
po specifičnosti vzgojno-izobraževalnega dela v kombiniranih oddelkih, ki zahteva 
vrsto specialno-pedagoških znanj, spretnosti in veščin, je pogosto neizpolnjena. To 
pomeni, da se zatakne že pri zagotavljanju prvega omenjenega elementa kakovosti, 
ki se nanaša na specifično strokovno znanje. Na drugi strani pa je sodelovanje 
majhnih, podeželskih oziroma podružničnih šol z organizacijami in društvi v kraju, 
lokalni skupnosti in ponekod tudi že v regijah ustaljena praksa. Omenjeno in 
ekonomski pogoji posameznih lokalnih skupnosti v veliki meri vplivajo tudi na 
prostorske in materialne pogoje, ki pa se med šolami močno razlikujejo (Nolimal idr., 
2001).  

1.3 Normativi in standardi za oblikovanje kombiniranih oddelkov 

Med učitelji, ki poučujejo v kombiniranih oddelkih, pogosto kot predmet razprav 
izpostavljajo normative in merila za oblikovanje kombiniranih oddelkov (Nolimal idr. 
2001). Kriteriji za oblikovanje kombiniranih oddelkov so opredeljeni v Pravilniku o 
normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole (2017). Pravilnik 
določa, da je normativ za oblikovanje kombiniranega oddelka iz dveh razredov 21 
učencev, iz treh razredov 14 učencev, iz štirih in več razredov pa 10 učencev. Poleg 
omenjenega Pravilnik določa, da se kombinirani oddelki praviloma oblikujejo iz 
učencev zaporednih razredov. V primeru, ko omenjeno ni mogoče, pa iz učencev 
razredov, med katerima je največ en razred. Na demografsko ogroženih območjih pa 
se spodbuja obstoj šol tudi v primeru, ko je v posameznem šolskem letu število 
učencev na šoli manjše od pet (Nolimal idr., 2001).  
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Ob upoštevanju normativov se pri oblikovanju kombiniranih oddelkov upoštevajo tudi 
drugi kriteriji. Z vidika organizacije pouka je najbolj smotrno oblikovanje kombiniranih 
oddelkov po načelu zaporedne kombinacije razredov. Omenjeno prinaša usklajenost 
v učnih načrtih in omogoča bolj smotrno organizacijo dela, boljšo izrabo časa in večjo 
ustreznost razvojni stopnji učencev z različnih vidikov (Nolimal, 2007). 

Za šole s Prilagojenim programom VIZ z NIS normative in standarde določa Pravilnik 
o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s 
posebnimi potrebami v osnovnih šolah s prilagojenim programom in zavodih za 
vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami (2017). Ta pravilnik določa, da 
se normativ za oblikovanje kombiniranega oddelka iz dveh ali več razredov  lahko 
zniža za največ tri učence, kar pa mora potrditi ministrstvo. Prav tako je v Pravilniku 
opredeljen obseg ur ločenega poučevanja posameznih vsebin v kombiniranem 
oddelku. Če se v skladu s 7. členom tega pravilnika v oddelek od 1. do 5. razreda ne 
vključuje drug strokovni delavec, se število ločenega poučevanja določi glede na 
število učencev v razredu, in sicer: 4 do 6 učencev, 2 uri tedensko, 7 in več učencev, 
4 ure tedensko. Od 6. do 9. razreda se obseg ur ločenega poučevanja prav tako 
določi glede na število učencev in sicer:  4 do 6 učencev 4 ure tedensko, 7 in več 
učencev 7 ur tedensko. Kombinirani oddelki se oblikujejo iz učencev zaporednih 
razredov, ko omenjeno ni mogoče, pa iz razredov, med katerimi je največ en razred.  
Kombinirani oddelki iz treh in več razredov se oblikujejo iz učencev različnih razredov 
na način, da se pri oblikovanju oddelka upošteva normativ za tisti razred, iz katerega 
je največ učencev.  

V šolskem letu 2016/2017 je bilo v osnovnih šolah, ki izvajajo Prilagojen program VIZ 
z NIS, od skupno 1981 otrok 717 otrok vpisanih v kombinirane oddelke (SURS, 2018; 
A. Kozmelj, osebna komunikacija, januar 2018). 

 

1.4 Organizacija pouka v kombiniranih oddelkih 

Načrtovanje kombiniranega pouka zahteva splošna in specifična pedagoška, 
psihološka, didaktična, kurikularna in druga znanja, predvsem pa izkušnje. Učitelji 
tovrstnih specifičnih znanj o poučevanju v kombiniranih oddelkih tekom študija ne 
pridobijo (Nolimal, 2007). 

Izvajanje kombiniranega pouka se je v preteklosti pogosto uresničevalo z uporabo 
(nesprejemljivih) vsebinsko-didaktičnih prilagoditev, kar je imelo velikokrat za 
posledico krčenje vsebin in ciljev, s čimer pa je bilo onemogočeno enakopravno 
izobraževanje podeželskih in mestnih otrok. V današnjem času krčenje in prirejanje 
ciljev v kombiniranih oddelkih ni dovoljeno niti v obsegu niti na taksonomski ravni 
(Nolimal idr., 2001). 

Načrtovanje oziroma priprava na učno uro je najpomembnejše in najzahtevnejše delo 
pred izvedbo učne ure v kombiniranem oddelku (Horvat, 2011).  

Poleg ciljev in vsebin je ključna pri načrtovanju kombiniranega pouka tudi efektivna 
poraba časa (Frece Perc, 2011). Z omenjenim se strinjajo tudi F. Nolimal idr. (2001), 
ki pravijo, da ima učitelj kombiniranega pouka za realizacijo učnih načrtov dveh, treh 
ali celo štirih programskih razredov na voljo prav toliko časa, kot ga ima učitelj 
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»čistega« razreda. Ob upoštevanju individualnih potreb učencev, predznanja in 
interesov mora učitelj v vsaki učni uri doseči tudi cilje posameznega programskega 
razreda (Frece Perc, 2011).  

V preteklosti so imeli učitelji kombiniranih oddelkov časovni problem za nekaj 
nepremostljivega. Danes pa se dilema rešuje s premišljenim načrtovanjem, katerega 
bistvo je zlaganje učnih priprav. Pojem »zloženega učnega načrta« so poznali tudi že 
v preteklosti, vendar pa se današnji pomen močno razlikuje od preteklega. Takrat so 
učno-vzgojni proces pretirano poenostavljali, obravnava učnih vsebin je bila 
nesistematična, niso upoštevali starostnih razlik v oddelku. V tistih časih je zložen 
učni načrt predstavljal skupek načrtov za razrede, ki so bili v kombinaciji, učitelj pa 
jim je določil le vrstni red realizacije. Danes je zlaganje učnih načrtov veliko bolj 
zahtevno,  vendar je vloženo delo poplačano z večjo kakovostjo kombiniranega 
pouka (Nolimal idr., 2001). 

Kombiniran pouk zahteva specifično organizacijo dela. Učna snov je v kombiniranih 
oddelkih razporejena koncentrično, kar omogoča poučevanje po zloženih učnih 
pripravah (Nolimal, 1999). Na tak način pa se lahko le redko poučuje v Prilagojenem 
programu VIZ z NIS (Stanonik, 2015). 

V kombiniranem oddelku je izrednega pomena tudi pravilna izbira učnih metod in 
učnih oblik. V višjih razredih se tako uporablja skupinska učna oblika, ki poudarja 
izkušenjsko učenje in dejavnost učencev. V nižjih razredih pa še vedno prevladuje 
frontalna učna oblika (Nolimal, 1999). Poučevanje kombiniranega oddelka zahteva 
metode in oblike dela, ki posledično zahtevajo spremenjeno organizacijo prostora v 
razredu, več didaktičnih gradiv, primerno pohištvo, pestre učne pripomočke in učila 
(Nolimal idr., 2001). V prilagojenem Programu VIZ z NIS je pogosto zaradi omejenih 
prostorskih in materialnih pogojev težje zadostiti omenjenemu. Učenci pogosto 
potrebujejo individualno usmerjanje in vodenje, kar ne omogoča uporabe skupinske 
učne oblike, poleg tega pa se zaposleni pogosto srečujejo z omejitvami materialnih 
sredstev, kar vpliva na kakovost izvedbe pouka. 

Naslednja pomembna spremenljivka je tudi prilagodljivost urnika. Urnik 
kombiniranega oddelka mora biti zelo fleksibilen, saj so na ta način možne različne 
možnosti kombiniranja predmetov (Rogelj, 2001). Spremembe urnika se načrtujejo v 
okviru tedenske ali tematske priprave, pri tem upoštevamo tudi zunanje dejavnike, 
kot so varstvo vozačev, zunanji predmeti in prostorski pogoji. Urnik se lahko 
spremeni za posamezni dan, teden, izjemoma tudi za daljše obdobje (Nolimal idr., 
2001). 

Kot učinkovit dejavnik kombiniranega pouka se pogosto omenja tudi organizacijo 
učilnice. Učilnica naj bi bila razdeljena na več prostorov – kotičkov, ki imajo svojo 
funkcijo: kotiček lahko omogoča učencu umik v svoj svet (Nolimal idr., 2001). Med 
pomembne elemente organizacije učilnice pa sodijo še organizacija sedežnega reda, 
učni kotički, knjižni kotički in dve ali več tabel. Vse omenjeno naj bi vodilo tako k 
individualnemu kot k sodelovalnemu učenju (Stanonik, 2015). 

V Sloveniji v Prilagojenem programu VIZ z NIS ne moremo oblikovati oddelkov na 
način, da bi upoštevali vse navedene dejavnike (Stanonik, 2015). Nolimal idr. (2001) 
navajajo, da se na večinskih podružničnih šolah s kombiniranimi oddelki vzgojno-
izobraževalne dejavnosti izvajajo zelo različno: vsak posamezni kombiniran oddelek 
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sočasno z vsemi programskimi skupinami ali z zamikom posameznih programskih 
razredov ali pa s kombinacijo obeh načinov. Obstajajo pa tudi šole, ki imajo na dva 
kombinirana oddelka razporejenega dodatnega strokovnega delavca. Takšen način 
poučevanja zagotavlja dodatne možnosti za poučevanje (Nolimal, 1999, v Nolimal 
idr.2001), a je v Prilagojenem programu VIZ z NIS prej redkost (Stanonik, 2015). 

Na probleme načrtovanja, s katerimi se srečujejo specialni in rehabilitacijski 
pedagogi, ki poučujejo v Prilagojenem programu VIZ z NIS, je opozoril tudi Galeša 
(1993). Meni sicer, da problemi, ki so vezani na načrtovanje, niso direktno vezani na 
tematiko kombiniranih oddelkov, vendar pa pojasnjujejo nekatere težave, ki se 
pojavljajo pri delu z učenci z lažjimi motnjami v duševnem razvoju. 

Galeša (1993) izpostavlja, da so učenci, ki so vključeni v Prilagojen progam VIZ z 
NIS, zelo heterogena skupina tako glede na inter- kot intra-individualne razlike ter na 
vrsto in stopnjo motnje. Prav omenjeno je po njegovem mnenju razlog, da z enim 
samim programom ne moremo zadovoljiti individualnih potreb posameznika. Po 
njegovem mnenju je načrtovanje programa oziroma učnih načrtov preveč indirektno 
in premalo individualizirano (Galeša, 1993). Načrtovanje je usmerjeno predvsem v 
snov oziroma razvijanje kognitivnega področja, premalo pa afektivnega. Učitelj je 
podrejen programu, učenec pa učitelju in programu. Obsežnost programa prisili 
učitelja k uporabi pretežno frontalnega načina poučevanja, s čimer se povečujeta 
učenčeva pasivnost in reproduktivno znanje (Galeša, 1993). 

Nacionalni svet je leta 1996 na podlagi izhodišč kurikularne prenove predlagal cilje 
za Prilagojen izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom (Prilagojen 
izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom, 2006). V programu se večji 
poudarek nameni razvijanju afektivnega in socialnega področja ob hkratnem 
upoštevanju značilnosti posameznega učenca. Prav tako je poudarek na področju 
sodelovanja s starši, na multisenzornemin izkustvenem učenju. Vsebina programa si 
prizadeva za celostni razvoj učencev (Prilagojen izobraževalni program z nižjim 
izobrazbenim standardom, 2006). 

Vzgoja in izobraževanje je proces, ki se nenehno spreminja, kar zahteva potrebo po 
spremembi ciljev, navedenih v Splošnem delu prilagojenega izobraževalnega 
programa z nižjim izobrazbenim standardom. Potreba po spremembi je posledica 
drugačnega referenčnega okvira kompetenc omenjenega programa. Treba bi bilo 
posodobiti učne načrte in učencem, ki obiskujejo program z nižjim izobrazbenim 
standardom, poleg manjšega števila učencev v razredu in možnosti diferenciacije in 
individualizacije prilagajati tudi čas, ki jim je na voljo. Omenjeni program nudi 
učencem optimalno sodelovanje in napredovanje, zahteva se manjša količina znanj, 
izpuščenega je veliko faktografskega znanja, obravnavanja postopkov, mehanizmov 
in predmetov, ki temeljijo na abstraktnih pojmih in jih učenec v življenju ne bo 
potreboval. Omenjeno pa ne pomeni, da se znanje posreduje okrnjeno. Prek 
specialno-pedagoških pristopov in metod učenec snov v polnosti usvoji, jo razume in 
jo zna tudi uporabiti, kar je glavni cilj učenja (Šmid, 2008).  

1.4.1 Načela načrtovanja, organizacije in izvedbe pouka v kombiniranih 
oddelkih 

Nolimal idr. (2001) navajajo šest načel, ki so značilna za delo v vzgojno-
izobraževalnih kombiniranih oddelkih. 
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1. Načelo zaporedne kombinacije razredov: izvajanje posamezne etape vzgojno-
izobraževalnega dela in oblikovanje didaktične strukture učne ure ter drugih 
vzgojno-izobraževalnih dejavnosti za kombinirane oddelke je odvisno od vrste 
kombinacij oziroma od tega, kateri razredi so vključeni v posamezni kombinirani 
razred. Način oblikovanja kombiniranih oddelkov z zaporednimi razredi in 
zaporedno starimi učenci je najbolj sprejemljiv način tako z razvojno-
psihološkega, didaktično-metodičnega kot tudi vsebinskega vidika. 
Neupoštevanje omenjenega načela pomeni negacijo izsledkov znanosti na 
področju razvojne psihologije: razvoja mišljenja, govora, čustvovanja itd., kar 
pogojuje izbiro in uporabo ustreznih učnih tehnik ter metod in oblik dela. 
Zaporedni razredi imajo več ciljnih in vsebinskih skupnih točk v učnem načrtu, kar 
omogoča skupne vzgojno-izobraževalne aktivnosti. Takšen način dela omogoča, 
da starejši učenci oziroma učenci višjega razreda ponavljajo in nadgrajujejo že 
usvojene cilje predhodnih let, izmenjujejo izkušnje in znanje med starejšimi in 
mlajšimi učenci. Prav tako takšen način omogoča smotrno in racionalno izrabo 
časa, ki je zaradi neprestane časovne stiske v kombiniranih oddelkih še posebej 
potrebna (Kokalj, 1994, v Nolimal idr., 2001). Kombiniranih oddelkov učencev je v 
naši praksi tudi največ. Nezaporedne kombinacije se pojavljajo izjemoma. Če ne 
obstajajo neki objektivni razlogi za njihovo oblikovanje, odraža takšen ukrep slabo 
poznavanje navedenih vidikov s stani vodstva šol, učiteljev in drugih strokovnih 
delavcev. Te odločitve v veliki meri pogojujejo nadaljnjo učno uspešnost tako 
mlajših kot starejših učencev znotraj kombiniranih oddelkov, zato naj bi bile 
strokovno utemeljene. 

2. Načelo vsebinske usklajenosti: samo upoštevanje načela zaporedne kombinacije 
razredov ne zagotavlja uspešnega poučevanja. Učitelj mora v naslednjem koraku 
glede na skupino učencev, ki so vključeni v kombiniran oddelek, poglobljeno 
proučiti učne načrte za vse predmete in za vsak razred posebej. Poiskati mora 
možne vsebinske in ciljne povezave, ki jih nato vključi v posamezne ravni letne 
priprave. S tem učitelj oblikuje vsebinsko usklajene oziroma t. i. »zložene« letne 
priprave za konkretne modele kombiniranih oddelkov, kar na izvedbeni ravni 
omogoča načrtovanje vzgojno-izobraževalnih dejavnosti z isto temo, ki jih je ob 
upoštevanju načela zaporedne kombinacije razredov veliko. Vsebinska in ciljna 
povezava oziroma programska usklajenost pa pogojujeta tudi usklajen urnik. 

3. Načelo smotrne organiziranosti vzgojno-izobraževalnih dejavnosti in racionalne 
izrabe časa: optimalna organizacija vzgojno-izobraževalnega dela je možna 
takrat, ko je delo razredov znotraj kombiniranih oddelkov usklajeno in se razmerje 
med direktnim in indirektnim poukom nagiba v korist direktnemu. Pomembno je, 
da predvsem učitelj, ki poučuje v kombiniranem oddelku učence prvega razreda 
osnovne šole, vsaj v uvajalnem obdobju, stremi k temu, da večino časa nameni 
direktnemu pouku. Racionalno pa je treba načrtovati tudi čas za izvedbo 
posameznih faz učnega procesa. Pogosto se lahko namreč zgodi, da zadnjo fazo 
preverjanja izpustimo in posledično ne dobimo ustrezne povratne informacije za 
nadaljnje delo. Racionalna izraba časa je še toliko bolj pomembna, ko govorimo o 
kombiniranih oddelkih, saj mora učitelj v eni uri doseči cilje dveh, treh ali celo 
štirih programskih skupin. Racionalna izraba časa je mogoča v oddelkih 
zaporedne starosti. Izvedbo  vzgojno-izobraževalnih dejavnosti z isto temo, ki 
imajo skupni uvod in zaključek ter ustrezno vsebinsko in didaktično-metodično 
notranjo diferenciacijo v osrednjem delu učnega procesa lahko dosežemo z 
upoštevanjem smiselne vsebinske in ciljne usklajenosti. 
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4. Načelo fleksibilnosti: načrtovanje, organizacija in izvedba vzgojno-
izobraževalnega dela v kombiniranem oddelku zahtevajo fleksibilnost. Na eni 
strani pomeni to za učitelje z večletnimi izkušnjami izziv in priložnost za strokovno 
rast, na drugi strani pa omenjeno učiteljem začetnikom jemlje voljo do tovrstnega 
dela. Fleksibilnost je pomembna pri časovni razporeditvi učnih vsebin, pri 
organizaciji izvedbe, pri sestavljanju urnika ter pri dnevni, tedenski in tematski 
razporeditvi učne snovi. 

5. Načelo »enake« pozornosti nižjemu in višjemu programskemu razredu: 
poučevanje v kombiniranem oddelku od učitelja zahteva enakomerno posvečanje 
pozornosti in spodbud za nadaljnji razvoj tako mlajšim kot tudi starejšim učencem 
znotraj kombiniranega oddelka. Zelo pomembno je tudi razmerje med direktnim in 
indirektnim poukom pri posameznih programskih razredih. Pri uravnavanju 
omenjenega mu je v pomoč analiza učnih ciljev in vsebin vsakega programskega 
razreda kot tudi analiza razvojno-psiholoških in socioloških značilnosti učencev ter 
analiza didaktične naloge. Pri omenjenem mora učitelj upoštevati optimalno 
izrabo časa in vidik, da noben programski razred ne sme delati celo uro v obliki 
direktnega pouka.  

6. Načelo ustreznosti razvojni stopnji: ključno za doseganje vzgojno-izobraževalnih 
učinkov je ustrezna ciljna, vsebinska in didaktično-metodična zasnovanost učnih 
dejavnosti. V kombiniranih oddelkih pomeni izvajanje skupnih vzgojno-
izobraževalnih dejavnosti vrsto prednosti, hkrati pa omenjeno izvajanje prinaša 
tudi vrsto nevarnosti. Učitelj lahko pri svojem delu pretirano zniža ali zviša nivo 
pričakovanj in zahtev, ki tako postanejo neustrezne glede na programski razred in 
razvojno stopnjo učencev posameznega programskega razreda. Posledice so 
vidne v neusklajenosti vzgojno-izobraževalnih dejavnosti v povezavi s starostjo 
učencev, razvojnimi značilnostmi in značilnostmi ter cilji in standardi, ki so 
opredeljeni v učnem načrtu za posamezni predmet v posameznem programskem 
razredu. Ob tem se ne zagotavlja optimalnih pogojev za razvoj učencev 
posameznega programskega razreda, še manj pa za individualne potrebe 
učencev znotraj oddelka. Načelo pogojuje ustrezno ciljno, vsebinsko in 
didaktično-metodično zasnovanost učnih dejavnosti, kar je ključno za doseganje 
vzgojno-izobraževalnih učinkov. 

1.4.2 Učinkovite strategije dela v kombiniranih oddelkih 

V raziskavi OERI (Teaching combined grade classes: real problems and promising 
practices, 1990) je sodelovalo 87 učiteljev, ki poučujejo v kombiniranih oddelkih.  
Raziskava izpostavi težave, s katerimi se srečujejo učitelji kombiniranih oddelkov ter 
izpostavlja šest kategorij (strategije dela z učenci, časovne organizacije,  oblikovanje 
skupin, sodelovanje s starši, strategije za uspešen začetek in oblikovanje 
medosebnih odnosov), znotraj katerih sta definirani 102 strategiji, ki so po mnenju 
učiteljev učinkovite pri delu v kombiniranem oddelku. Kategorije so navedene od 
tistih z največ do tistih z najmanj odgovori.  

Raziskava ugotavlja, da 65 % anketirancev meni, da učitelji kot najpomembnejšo pri 
svojem delu v kombiniranih oddelkih ocenjujejo organizacijo v razredu. Anketirani so 
izpostavili naslednje strategije: ob učiteljevem delu z eno skupina naj druga skupina 
izvaja smiselno, individualno delo; pričakovanja glede znanja naj učitelj jasno izrazi in 
naj bo ob tem dosleden; spodbuja naj se občutek skupnosti; učitelj naj izvaja oblike 
nagrajevanja (izleti, dodatni odmori ipd.); sedežni red v razredu naj bo organiziran na 
način, da bodo posamezni razredi pomešani med seboj; pred prihodom učencev naj 
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ima učitelj zadolžitve zanje, da lahko oddelek zjutraj prične z delom; pri uporabi 
metod sodelovalnega učenja in dela v parih naj med seboj izbere učence, ki dobro 
sodelujejo drug z drugim; spodbujati je treba pozitivni odnos na ravni oddelka in šole. 

1.4.2.1 Strategije časovne organizacije 

Pogost problem dela v kombiniranem oddelku je ustrezna organizacija časa, ki ga 
ima učitelj na voljo. Učitelji, ki so sodelovali v raziskavi OERI (Teaching combined 
grade classes: real problems and promising practices, 1990) so za premagovanje 
časovne stiske predlagali naslednje strategije: izvedba vsebin in dejavnosti za 
različne razrede vedno, ko je to možno, nudenje neodvisnih učnih dejavnosti za eno 
skupino med direktnim poučevanjem učitelja druge skupine, diferenciacija in takojšna 
povratna informacija. 

Med strategije časovne organizacije umeščamo tudi oblikovanje urnika. Le-ta naj bi 
temeljil na predmetniku, ob hkratnem upoštevanju psiholoških in socioloških razlogov 
ter vidikov smotrne organizacije dela (Rogelj, 2001, v Nolimal idr., 2001). 

1.4.2.2 Strategije oblikovanja skupin 

Pri oblikovanju skupin učencev za delo so učitelji, sodelujoči v raziskavi OERI  
(Teaching combined grade classes: real problems and promising practices, 
1990),ocenili oblikovanje skupin glede na sposobnosti učencev, oblikovanje skupin 
za skupno delo in medvrstniško pomoč. Po mnenju anketiranih je pri zagotavljanju 
preseganja individualnih potreb učencev prav oblikovanje skupin zelo pomembno. O 
učinkovitosti skupin v razredu so mnenja deljena. Nekateri zagovarjajo homogeno 
oblikovanje skupin glede na zmožnosti oziroma znanje učencev, drugi zagovarjajo 
oblikovanje mešanih skupin mlajših in starejših učencev s predpostavko, da lahko 
starejši učenci nudijo pomoč mlajšim učencem, hkrati pa so pri svojem individualnem 
delu bolj spretni in samostojni.  

1.4.2.3 Strategija sodelovanja s starši 

Anketirani v raziskavi OERI (Teaching combined grade classes: real problems and 
promising practices, 1990) menijo, da je dobro sodelovanje s starši v kombiniranem 
oddelku nepogrešljivo. Za uspešno sodelovanje s starši učitelji navajajo naslednje 
strategije: učitelj naj pred pričetkom šolskega leta organizira srečanje s starši. Na 
srečanju naj jim nudi vse informacije o delu v kombiniranem oddelku; učitelj naj 
poskrbi za redno in pravočasno povratno informacijo staršem o delu in napredku 
njihovega otroka; staršem naj učitelj razloži, da bodo njihovi otroci deležni vseh 
specifičnih vsebin glede na razred, ki ga obiskujejo, ne glede na to, da obiskujejo 
kombiniran oddelek. 
 
1.4.2.4 Strategije za uspešen začetek 

Odgovori učiteljev, ki so sodelovali v raziskavi OERI (Teaching combined grade 
classes: real problems and promising practices, 1990), se nanašajo na strategije, ki 
jih lahko učitelj uporabi pred pričetkom šolskega leta, in na strategije, ki jih učitelj 
uporabi pred neposrednim delom z učenci. 
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Po mnenju učiteljev bi bilo treba pred pričetkom šolskega leta poskrbeti, da so 
učenci, ki so vključeni v kombinirani oddelek, samostojni. Hkrati naj bi imeli učenci 
povprečne ali nadpovprečne sposobnosti za delo. V primeru, ko ima učitelj možnost 
poučevanja istih učencev dve leti, naj si delo z vidika poučevalnih metod, učnih stilov, 
poenostavi. Prav tako je priporočljivo, da učitelj obišče in opazuje delo v kombiniranih 
oddelkih. 

Strategije, ki so jih učitelji predlagali za uspešen pričetek neposrednega dela, pa so 
sledeče: učitelj naj postavi pravila in naj bo pri njihovem izvajanju dosleden. S 
potekom dela naj seznani učence ob pričetku pouka, anketirani učitelji pa predlagajo 
tudi upoštevanje vodila: »Bodi prilagodljiv, rad imej poučevanje in učence.« 

1.4.2.5 Strategije oblikovanja medosebnih odnosov 

Približno 20 % anketirancev raziskave OERI (Teaching combined grade classes: real 
problems and promising practices, 1990) meni, da je socializacija pomembna in 
nujna za razvoj učencev kot posameznikov in kot članov skupine. Odgovori so 
nakazali potrebo po vzpostavljanju toplega, družinskega odnosa, občutku enotnosti 
razreda in spodbujanju timskega duha. 

1.5 Oblikovanje urnika in ureditev učilnice v kombiniranih oddelkih 

1.5.1 Urnik 

Sestava urnika naj bi poleg predmetnika, na katerem temelji, upoštevala tudi 
psihološke in sociološke razloge in vidike smiselne organizacije dela. Urnik nam 
pove, koliko razredov je v kombinaciji in katere predmete združujemo. Pomagamo si 
lahko z barvnim označevanjem, s katerim označimo ločevanje razredov pri 
posameznih predmetih. Predmete, ki jih je učitelj glede na cilje, vsebine in dejavnosti 
povezal že v letni učni pripravi, naj bi tudi združeval. Običajno se združuje iste 
oziroma sorodne predmete (Nolimal idr., 2001). Izjemoma, kadar med predmeti 
obstajajo medpredmetne povezave, se lahko združujejo vzgojni (npr. likovna vzgoja) 
in izobraževalni (npr. matematika) predmeti. Kombiniranje predmetov je smiselno 
zaradi vidika pridobitve časa za direktno delo pri izobraževalnem predmetu,  
posledično pa to pomeni večji obseg indirektnega oziroma samostojnega dela pri 
vzgojnem predmetu, kar pa lahko pri slednjem prinaša manj kakovostne rezultate ter 
hkrati podcenjuje njegov pomen v primerjavi s splošnoizobraževalnimi predmeti.  

Posamezni razredi v oddelku imajo razlike v skupnem številu ur. Višji programski 
razredi imajo »čiste« ure, pri katerih lahko učitelj realizira tiste predmete, ki jih ni 
mogel povezati v učni pripravi. Takšne ure so zaradi organizacijskega vidika na 
urniku največkrat ob koncu ali na začetku pouka, kar pomeni, da višji programski 
razred ostane v šoli eno uro dlje ali pa se nižjemu programskemu razredu pouk 
prične z zamikom, eno uro kasneje. Za izvajanje »čistih« ur lahko učitelj porabi tudi 
ure dopolnilnega in dodatnega pouka. Omenjeno je v praksi izvedljivo zlasti v 
majhnih oddelkih, kjer lahko učitelj že z notranjo diferenciacijo izvaja dodatno pomoč 
nadarjenim učencem in dopolnilni pouk učencem z učnimi težavami (Nolimal idr., 
2001). 

Fleksibilnost urnika v kombiniranem oddelku omogoča spremembo urnika v 
posameznem dnevu, tednu ali izjemoma celo za daljše obdobje. Pomembno je 
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različno kombiniranje posameznih predmetov, zato je fleksibilnost urnika v 
kombiniranem oddelku nujna (Nolimal idr., 2001). 

1.5.2 Ureditev učilnice 

Eden izmed ključnih dejavnikov za pridobivanje znanja je organizacija razreda. Da bi 
se učenci dobro počutili, jim je treba prostor kar najbolj in najlepše približati. Prostor 
je močan motivacijski in emocionalni element, ki ga učitelji in učenci pomagajo urediti 
po njihovi meri. Prijetno učno okolje omogoča boljšo zapomnitev snovi, prav tako z 
njim tako učenci kot učitelji hitreje dosegajo zastavljene cilje (Nolimal idr., 2001). 

Učilnica naj se uredi na način, da se bo znotraj nje otrok počutil domače in varno. 
Neustrezno urejen razred zbuja v otroku strah in odpor. V učilnici učenec preživi večji 
del dneva, zato je izrednega pomena tudi to, da ve, kje so spravljeni pripomočki za 
boljše razumevanje snovi in kje lahko dobi dodatne informacije (Nolimal idr., 2001). 

Učitelji v šolah s kombiniranimi oddelki uporabljajo metode in oblike dela, ki pogosto 
zahtevajo spremenjeno organizacijo prostora v razredu, več didaktičnega gradiva, 
ustrezno pohištvo, pestre učne pripomočke in učila. Občasno pa je še vedno prisotno 
mišljenje, da zaradi manjšega števila učencev šole potrebujejo manj opreme in 
sredstev (Nolimal idr., 2001). 

Pri urejanju učilnice naj bi se oblikovali tudi »učni kotički«, ki naj ne bi bili stalni, 
ampak naj bi se menjali glede na potrebe, ki jih zahteva učna snov. Vsak kotiček naj 
bi imel tudi pripomočke, ki bi pomagali učencem pri izvajanju zahtevane naloge. 
Kotički omogočajo učencem odmik v svoj svet, kjer preizkušajo, iščejo podatke, 
samostojno rešujejo probleme in se učijo v bolj intimnem okolju. Učence je treba z 
načinom dela v posameznem kotičku seznaniti, prav tako naj bi vedeli, kako pogosto 
jih lahko obiskujejo. Na začetku naj bi imeli sami možnost izbire posameznega 
kotička, kasneje pa naj bi učitelj glede na primanjkljaje določil delo posameznega 
učenca in kotiček, v katerem naj bi ta delal. Delo in uspeh učenca v posameznem 
kotičku naj bi beležila učenec in učitelj, saj naj bi učitelj glede na rezultate učenca 
razporedil aktivnosti za posameznega učenca. Učenec naj bi pogosteje obiskal 
kotiček, v katerem so naloge, ki mu delajo težave. Takšen način dela omogoča 
učencu, da snov, ki mu dela težave, vadi in utrjuje. Delo v kotičkih pa učencem  
omogoča možnost optimalnega razvoja potencialnih možnosti, delovnih navad ter 
vpliva na večjo samostojnost pri delu. Pri omenjeni obliki dela in organizaciji razreda 
učitelj prevzame vlogo mentorja (Nolimal idr., 2001). 

1.6 Zloženi učni načrti in zložene učne priprave 

1.6.1 Zloženi učni načrt 

Poučevanje v kombiniranem oddelku je že od nekdaj za učitelja pomenilo težavo 
časovne realizacije vseh ciljev posameznega programskega razreda, o čemer smo 
že govorili. Vrsto let je veljalo prepričanje, da je časovni problem nekaj 
nepremostljivega, katerega posledica je manjši obseg in slabša kakovost znanja. 
Problem pa se danes rešuje s premišljenim načrtovanjem, katerega bistvo je 
zlaganje učnih načrtov (Nolimal idr., 2001). 
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Pri iskanju načina, kako pridobiti na času, je že leta 1955 Šavli predlagal učiteljem 
»poučevanje po zloženem učnem načrtu« oziroma »poučevanje v letnih izmenah«. 
Drugi izraz pojasnjuje prvega, saj gre za »učni načrt, ki je pri posameznih predmetih 
v celoti ali delno zložen iz učnih načrtov dveh, treh ali celo več razredov, katerim 
omogoča pouk v dvo-, tri- ali celo večletnih izmenah« (Šavli, 1995, v Nolimal idr., 
2001). Po takšnem učnem načrtu se učna snov ni obravnavala po vrstnem redu od 
najnižjega do najvišjega razreda, pač pa se je vrstni red realiziral glede na presojo 
učitelja, ki je ob tem določil tudi dolžino izmene oziroma časovno trajanje, namenjeno 
posameznemu učnemu načrtu (Nolimal idr., 2001). Takšno načrtovanje se je izvajalo 
zaradi takrat prevladujoče frontalne učne oblike, pri kateri je imel učitelj vlogo 
predavatelja. Takratni zloženi učni načrt je omogočil poenostavitev poučevanja v 
kombiniranih oddelkih v tolikšni meri, da je potekal pouk samo direktno 
(nekombinirano). Kljub različnim razredom so bili učni cilji za vse učence enaki, prav 
tako tudi učni program. V resnici v tistem času ni šlo za zlaganje načrtov, pač pa za 
zlaganje oziroma združevanje učencev različnih razredov v enovito skupino (Nolimal 
idr., 2001).  

Danes je vloga učitelja spremenjena. Učitelj prevzema vlogo organizatorja pouka in 
pri tem uporablja aktivne metode in oblike dela. Posledično to pomeni, da je zlaganje 
učnih načrtov zahtevnejše, dobro zloženi učni načrti pa zagotavljajo kakovost 
kombiniranemu pouku (Nolimal idr., 2001).  

Zloženi učni načrti pomenijo osnovo zloženim učnim pripravam, ki vsebujejo enake 
cilje kot priprave za čisti oddelek. Zložene učne priprave poleg upoštevanja 
posebnosti vsakega programskega razreda upoštevajo tudi posebnosti vsakega 
posameznega učenca. Takšne letne priprave pa omogočajo aktivnost obeh 
udeležencev učnega procesa: učitelja in učenca (Nolimal idr., 2001). 

Učitelj kombiniranega oddelka mora dobro poznati učne cilje, vsebine in dejavnosti, 
ki jih mora tudi vertikalno povezati med razredi. Na ta način je mogoče zlaganje učnih 
načrtov (Nolimal idr., 2001).  

»Zloženi učni načrt« se v današnjem času še vedno uporablja, čeprav se v svoji 
vsebini močno razlikuje od tistega v preteklosti. Po Šavliju (1995, v Nolimal idr., 
2001) je zlaganje pretirano poenostavljalo učni proces, dovoljevalo je 
nesistematičnost pri obravnavi učnih vsebin in ni upoštevalo razlik v starostno 
heterogenem oddelku. Danes zložene letne delovne/učne priprave vsebujejo cilje in 
vsebine, razdeljene po razredih, kot jih predpisujejo učni načrti. 

Dejstvo je, da mora biti načrtovanje vzgojno-izobraževalnega dela v kombiniranih 
oddelkih premišljeno na vseh ravneh: na globalni, etapni in izvedbeni ravni (Nolimal 
idr., 2001). 

Na globalni ravni imenujemo načrtovanje vzgojno-izobraževalnega dela tudi letno 
načrtovanje. Znotraj kombiniranega oddelka učitelj za posamezni programski razred 
določi splošne oziroma globalne cilje posameznega predmeta in jih razvrsti v 
posamezno trimesečje. Potrebna je vertikalna oziroma koncentrična nadgradnja 
ciljev in vsebin iz nižjega programskega razreda v višjem programskem razredu, kar 
je specifičnost kombiniranega pouka (Nolimal idr., 2001). 
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Na etapni ravni načrtovanja učitelj konkretizira globalne oziroma končne cilje 
predmetov oziroma predmetnih področij v etapne cilje. Tako oblikuje logične 
tematske oziroma didaktične sklope za posamezen predmet, predmetna področja ali 
vsebine. Poleg učnih ciljev in vsebin pa se na etapni ravni konkretizira tudi didaktične 
pristope, učne vire in druge pomembne didaktične sestavine, ki jih narekujejo 
objektivne in subjektivne okoliščine (Nolimal idr., 2001). 

Izvedbena raven je zadnja faza načrtovanja, katere posledica je dnevna, sprotna, 
metodična priprava (Kramar, 1994, v Nolimal idr., 2001) za konkretno 
didaktično/učno enoto in konkretno učno situacijo. Delovni cilji, vsebina in število 
učnih enot za posamezen programski razred se navadno razlikujejo, kar ima za 
posledico, da je treba učne enote oziroma priprave za neposredno vzgojno-
izobraževalno delo v kombiniranih oddelkih razdeliti na teme z istimi oziroma 
različnimi vsebinami (Kramar, 1994, v Nolimal idr., 2001). 

1.6.2 Zložene učne priprave 

Rezultat zloženih učnih načrtov so zložene učne priprave (letne, tedenske, 
mesečne), kar v praksi pomeni, da je potek učne ure za vse programske razrede 
zapisan na enem listu, iz katerega pa mora biti razvidna vrsta učne ure (istotemna ali 
različnotemna) ter delež direktnega in indirektnega pouka (Nolimal, 1999b). 

Prednosti zloženih učnih priprav (Nolimal idr., 2001): časovna racionalizacija: pri 
poučevanju v kombiniranih oddelkih se učitelj pogosto srečuje s pomanjkanjem časa, 
čemur pa se lahko izogne prav z zlaganjem letnih priprav. Na ta način lahko v enako 
dolgi uri pridobi več časa za direktno delo z učenci, poveča se možnost 
komunikacije, kar vpliva na kakovostnejši razvoj verbalnih sposobnosti učencev; 
zmanjševanje motenj koncentracije učencev: posamezni učenci imajo težave na 
področju koncentracije, kar pomeni, da je lahko za njih kombiniran pouk zelo moteč, 
saj vsebine in dejavnosti drugega programskega razreda hitro preusmerijo njihovo 
pozornost. Omenjeno je tudi razlog nezmožnosti sledenja zastavljenim učnim ciljem 
in ne izvajanja svojih nalog. Problem koncentracije učencev lahko zmanjšamo pri 
tistih učnih urah, pri katerih cilje med dvema ali več programskimi razredi povežemo 
z vsebino ali dejavnostmi; možnost nivojskega prehajanja učencev: tudi v starostno 
heterogenih skupinah se lahko pojavljajo velike individualne razlike v zrelosti in 
sposobnosti učencev. Znotraj kombiniranega razreda pa se učencem lahko nudi 
možnost prehajanja, kar pomeni, da pri določenem predmetu vključimo sposobnejše 
učence v programsko zahtevnejši razred, učence z učnimi težavami pa občasno tudi 
v nižji programski razred. Omenjeno je najpogosteje izvedljivo pri urah slovenščine 
zaradi koncentričnega širjenje učnih ciljev. 
 
Pri zlaganju učnih priprav pa se lahko pojavijo tudi težave. Nolimal idr. (2001) 
navajajo naslednje probleme zlaganja učnih ciljev in vsebin: časovna uskladitev: 
predmetnik opredeli število ur posameznega predmeta, kar vpliva na zlaganje učnih 
ciljev in vsebin. V primeru, ko je v dveh razredih kombiniranega oddelka za isti 
predmet določeno različno letno in tedensko število ur, se srečamo s problemom 
časovne uskladitve. Podobna težava nastane tudi v primeru, ko potrebujemo za 
realizacijo ciljev posameznih vsebinskih sklopov različno število ur v posameznem 
razredu. Omenjenemu problemu se lahko delno izognemo s premišljeno sestavljenim 
urnikom; oblika zloženih priprav: zložene učne priprave se lahko napiše za različna 
časovna obdobja: leto, trimesečje, mesec ali teden. Zaradi obsežnosti in zahtevnosti 
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dela naj bi letne zložene priprave nastajale postopoma. Najpogosteje začnejo učitelji 
zlagati tedenske priprave, kar je smiselno z vidika organizacije dela zaradi 
fleksibilnosti urnika. Učitelji sami pripravijo obrazec, pomembno pa je, da je priprava 
pregledna, usklajena za vrsto kombinacije in oblikovana s sodobnimi spoznanji 
kurikularne teorije. 
 
 
1.7 Izvedba vzgojno-izobraževalnih dejavnosti v kombiniranih oddelkih 

1.7.1 Istotemne, različnotemne učne ure 

Raznolikost programov posameznih razredov znotraj kombiniranega oddelka ter 
sledeča vsebinska in taksonomska neusklajenost ciljev narekujejo specifično 
oblikovanje in didaktično izvedbo učnih ur in drugih vzgojno-izobraževalnih 
dejavnosti. V grobem učne ure in druge vzgojno-izobraževalne dejavnosti za 
kombinirane oddelke delimo v istotemne in različnotemne (Nolimal idr., 2001). 

1.7.1.1 Istotemne učne ure 

Istotemne učne ure imajo skupne in koncentrične delovne cilje, ki pa se med seboj 
razlikujejo na področju nivoja zahtevnosti. Omenjeno se odraža z notranjo 
diferenciacijo in individualizacijo. Vsebinske povezave so najpogostejše v okviru istih 
ali sorodnih predmetov, kar v praksi pomeni, da imajo učenci pri določeni istotemni 
učni uri istočasno isti ali vsebinsko podoben predmet, znotraj katerega obravnavajo 
enak ali vsebinsko podoben učni sklop, ki pa se razlikuje glede na nivo zahtevnosti 
(Nolimal idr., 2001).   

Med prednosti istotemnih učnih ur uvrščamo: skupno motivacijo, učiteljevo uporabo 
identičnih pripomočkov, metod in oblik dela, uporabo več različnih učnih metod, oblik 
in pripomočkov, je bolj sproščen, ima boljši pregled nad delom obeh razredov in se 
lahko posveti posameznemu učencu, več možnosti ima za neposredno 
komuniciranje. Pri učencih je povečana motiviranost za delo, boljša je koncentracija, 
saj jih delo sosednjega razreda ne moti, skladno z znanjem, izkušnjami in razvojnimi 
potenciali imajo možnost napredovanja ne glede na starost in razred, več možnosti je 
za izmenjavo izkušenj med mlajšimi in starejšimi učenci, več možnosti je za 
neposredni stik z učiteljem, deležni so pestrejšega pouka (raznolike metode dela itn.) 
(Nolimal idr., 2001). 

Zaradi učiteljeve vloge pretežnega poučevanja (transmisijski model) se lahko zgodi, 
da ob tem ne navaja učencev na samostojno iskanje informacij, uporabo učil in učnih 
pripomočkov. Poleg omenjenega se lahko pri takšni obliki poučevanja zgodi, da 
učitelj zahteva previsok nivo znanja za mlajše učence, da je med učenci manj 
komunikacije (vir informacij je predvsem učitelj, kar velja za transmisijski model) in da 
učenci postanejo pasivni ter ne razvijajo samostojnosti in odgovornosti za svoje delo 
in napredek (Nolimal idr., 2001). 
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1.7.1.2 Različnotemne učne ure 

Različnotemne učne ure se najpogosteje izvajajo takrat, ko v izvedbi kombiniramo 
različne predmete. Pri različnotemni učni uri zasledimo pretežno samostojne učne 
cilje za mlajši in starejši programski razred. To pomeni, da cilji posameznega 
programskega razreda vsebinsko in pogosto tudi taksonomsko/nivojsko oziroma v 
kompleksnosti problematike niso identični, ampak so koncentrični (Nolimal idr., 
2001). 

Prednost različnotemnih učnih ur za učitelja je v tem, da lažje oceni znanje, delo in 
napredek učencev posameznega razreda. 

Omenjena oblika učnih ur pa ima kar nekaj slabosti tako za učitelja kot za učence. 
Učitelj mora pripraviti in izdelati več učnih pripomočkov, nenehno mora »miselno 
preklapljati« na učence posameznega razreda, kar ga obremenjuje, prav tako nima 
sprotne povratne informacije. Lahko se zgodi, da načrtuje zgolj na dveh nivojih 
(dvorazredna kombinacija) in ne individualizira in diferencira glede na značilnosti 
učencev. Pri učencih pa lahko takšne oblike učnih ur vplivajo na njihovo 
koncentracijo, pogosto so prepuščeni indirektnemu pouku in učnim gradivom 
(monotonost), imajo manj možnosti za učiteljevo individualno pomoč, lahko razvijejo 
pasivnost, poleg tega pa je uporaba učnih metod manj pestra. Posledično so učenci 
lahko manj ustvarjalni, manj motivirani (če ni individualizirano) in nimajo potrebe po 
sprotni povratni informaciji (Nolimal idr., 2001). 

V prvi triadi osnovne šole se pri vseh predmetih najpogosteje izvajajo istotemne učne 
ure, kasneje, v drugi in tretji triadi pa pogosteje različnotemne. Pri členitvi didaktičnih 
pristopov bi si moral učitelj prizadevati za čim večje število istotemnih učnih ur, saj le-
te zaradi racionalizacije prinašajo številne prednosti (Nolimal idr., 2001). 

1.7.2 Direktni in indirektni pouk v kombiniranih oddelkih 

V kombiniranih oddelkih poznamo dve vrsti pouka: direktni in indirektni pouk. 

Škof (2003) direktni pouk opredeli kot neposredno delo pri skupnih urah z učenci 
enega ali dveh oziroma več razredov hkrati. Učitelj neposredno dela z učenci enega 
ali več razredov istočasno pri skupnih urah.  

Indirektni pouk je pouk, pri katerem učitelj sam ne poučuje, ampak organizira 
samostojno, tiho delo (Pouk, b.d.). 

Zaradi poteka dela v kombiniranem oddelku se izraz indirektni pouk še vedno 
uporablja, čeprav ne ustreza dejanskemu, sodobnemu pomenu. Direktni in indirektni 
pouk potekata v kateri koli učni obliki. Oba izraza uporabljamo zato, da z njuno 
pomočjo opredelimo angažiranost učitelja, posredno ali neposredno, med dvema 
programsko različnima razredoma. Menjava direktnega in indirektnega pouka naj bi v 
eni učni uri nastopila največ dvakrat. Noben razred pa ne sme imeti celo uro 
indirektnega pouka (Nolimal idr., 2001). 

 



19 

1.7.3 Preverjanje in ocenjevanje znanja 

Učitelji zaradi majhnega števila učencev in dobrega poznavanja le-teh z opisnim 
ocenjevanjem nimajo težav. Opisno spremljanje, preverjanje in ocenjevanje poteka 
dokaj neopazno, zato učenci pred takšnim načinom ocenjevanja in izkazovanja 
znanja nimajo strahu. Učitelju pa takšen način ocenjevanja pomeni osnovo za 
oblikovanje individualiziranih programov (Nolimal 2007). 

Učitelji so v preteklosti znanje posameznega učenca primerjali z znanjem drugih 
učencev v razredu, zaradi česar je bila objektivnost pri numeričnem ocenjevanju 
težavna. Uvedba devetletne osnovne šole, opredelitev minimalnih in temeljnih 
standardov znanja za vsak posamezen predmet pa je pomenilo velik premik na 
omenjenem področju. Doseganje večje objektivnosti preverjanja in ocenjevanja 
znanja bi bilo mogoče z vzpostavitvijo sodelovanja s strokovnimi aktivi učiteljev 
različnih šol, ki bi med seboj usklajevali kriterije ocenjevanja za vsak posamezni 
predmet (Nolimal, 2007).  

1.8 Učenci, vključeni v prilagojen program vzgoje in izobraževanja z 
nižjim izobrazbenim standardom 

V prilagojen program VIZ z NIS-om se vključuje otroke z lažjimi motnjami v 
duševnem razvoju, kar v svojem 6. členu opredeljuje Zakon o usmerjenju otrok s 
posebnimi potrebami (2011) ter 9. člen Pravilnika o organizaciji in načinu dela komisij 
za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami (2013). Učenci z lažjimi motnjami v 
duševnem razvoju so opredeljeni kot učenci, ki glede na vrsto in stopnjo 
primanjkljaja, ovire oziroma motnje ne morejo doseči izobrazbenega standarda po 
izobraževalnem programu osnovnošolskega izobraževanja. 

Otroke z lažjimi motnjami v duševnem razvoju opredeljujejo značilne znižane 
sposobnosti za učenje in usvajanje splošnih znanj. Značilna področja znižanega 
delovanja so: področje senzomotorike, miselno skladnega delovanja, sposobnosti 
načrtovanja, organizacije, odločanja in izvedbe dejavnosti. Pri osebah potekajo 
miselni procesi na konkretni ravni, uporabljajo enostavnejši jezik, nagibajo se k 
nezrelemu presojanju in odzivanju v socialnih situacijah (Vovk-Ornik, 2015). V 
predšolskem obdobju so prepoznani in usmerjeni le redki primeri, predvsem takrat, 
ko ima otrok poleg lažje motnje v duševnem razvoju pridruženih več motenj. Svoje 
šolanje večina otrok prične na  osnovni šoli in so opredeljeni kot učenci z učnimi 
težavami (Lindblad, 2013). Tekom njihovega osnovnošolskega izobraževanja pa se 
pri teh učencih pričnejo kazati določene posebnosti, predvsem nižje sposobnosti na 
kognitivnem področju (Opara, 2009). 

Učenci z lažjimi motnjami v duševnem razvoju imajo v primerjavi z vrstniki drugačno 
kognitivno strukturo, ki vpliva na hitrost generalizacije in konceptualizacije. 
Posledično imajo omejene spominske sposobnosti, težave na področju 
diskriminacije, sekvencioniranja, omejeno splošno znanje, več, kot abstraktnega je 
konkretnega mišljenja (Prilagojen izobraževalni program z nižjim izobrazbenim 
standardom: splošni del programa in predmetnik, 2006). Nižje intelektualne 
sposobnosti so tudi razlog omejene sposobnosti reševanje problemov. Dokazano je 
tudi, da je proces dozorevanja pri teh učencih upočasnjen, zato potrebujejo pomoč 
vodenja, zlasti na področju socialnih veščin. V primerjavi z vrstniki ne dosežejo 
enakovrednega izobrazbenega standarda, potrebujejo prilagojen program z nižjim 
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izobrazbenim standardom, njim prilagojene metode ter ustrezne kadrovske in druge 
pogoje (Prilagojen izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom: splošni 
del programa in predmetnik, 2006). 

Osnovna značilnost otrok z lažjimi motnjami v duševnem razvoju v primerjavi z 
vrstniki je zaostanek v spoznavnem razvoju (Novljan, 1997). Učenje se deli na 
primarno (spontano učenje, učenje na podlagi izkušenj, urjenje spretnosti, navad 
ipd.) in sekundarno, kamor se uvršča ostale spoznavne komponente in tudi t. i. 
šolsko učenje. Prav na sekundarnem področju pa naj bi imeli učenci z lažjimi 
motnjami v duševnem razvoju več težav (Novljan, 1997). Šolsko učenje zahteva 
uporabo analize in sinteze, kjer pa imajo ti učenci večje težave. Prav tako imajo 
težave pri zaznavi in razumevanju pojavov, uvid v odnose in zveze med pojavi je 
otežen. Težave imajo pri ločevanju bistvenega od nebistvenega, slabša je spretnost 
transferja in povezovanja informacij v celoto (Novljan, 1997). Pomnjenje je slabše 
tako glede na obseg kot tudi glede na trajanje; zaradi slabše razvitih spretnosti 
učenja in slabše razvite metakognicije je njihovo pozabljanje hitrejše, učenje pa 
posledično manj učinkovito. Težave zaradi nerazumevanja snovi privedejo do težje 
zapomnitve. Zaradi skromnega besednega zaklada in manjše količine shranjenih 
informacij naučeno snov težje obnovijo s svojimi besedami. Specifično zaznavanje in 
hiter proces pozabljanja sta tudi razloga, da so njihove predstave skromnejše, 
nejasne, nepopolne in jih je tudi manj. Vse našteto je tudi razlog, zaradi katerega 
potrebujejo ti učenci pri poučevanju veliko več spodbud, konkretnih ponazoritev 
snovi, veliko količino ponavljanja, konstantno zbujanje pozornosti in motivacije, ne 
nazadnje pa tudi varno in sprejemajoče okolje za razvoj in šolsko uspešnost 
(Novljan, 1997). 

1.8.1 Načini poučevanja za učence z lažjimi motnjami v duševnem razvoju 

O učinkovitih strategijah, učnih metodah in oblikah dela z učenci z lažjimi motnjami v 
duševnem razvoju, vključenih v kombinirane oddelke, ni veliko znanstvenih objav 
(Stanonik, 2015). Za doseganje večje samostojnosti je potrebno različne metodične 
pristope, kot so verbalno, ustno in pisno posredovanje, kretnje, demonstracijo, fizično 
vodenje in samostojno odkrivanje, kombinirati in ustrezno prilagajati (Lipec Stopar, 
2011). 

Največkrat omenjena učinkovita strategija poučevanja učencev z lažjimi motnjami v 
duševnem razvoju je razčlenitev posamezne naloge na manjše korake. Ko učenec 
usvoji en korak, mu predstavimo novega (Reynolds idr., 2013, v Stanonik, 2015). Gre 
za didaktično načelo strukturiranosti, sistematičnosti pouka (Blažič, Ivanuš-Grmek, 
Kramar in Strmčnik, 2003). Značilnost omenjenega načela je postopnost. Veljajo 
pravila od bližnjega k daljnemu, od konkretnega k splošnemu, od enostavnega k 
sestavljenemu, od lažjega k težjemu in od znanega k neznanemu. Gre za pravila 
postopnega učenja, ki blažijo napetost med učno snovjo, pedagoškimi cilji in 
zmožnostmi učencev (Blažič idr., 2003). 

Med učinkovite metode učenja uvrščamo tudi demonstracijo, izkušenjsko učenje, 
uporabo vizualnih pripomočkov in takojšno povratno informacijo učencu. Učencu z 
lažjo motnjo v duševnem razvoju zamujena povratna informacija onemogoči 
razumevanje povezave med vzrokom in posledico (Reynolds, 2013, v Stanonik, 
2015).  
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Pri učenju otroka z lažjo motnjo v duševnem razvoju bi bilo treba upoštevati, da 
potrebuje za učenje čim več preizkušanja, primerjanja in opazovanja. Nuditi mu je 
treba dovolj priložnosti za igro, pomoč pri navezovanju stikov, omogočiti mu je treba 
izražanje svojih čustev (Gruden idr., 2005). 

B. Stanonik (2015) pa kot učinkovito strategijo učenja omenja tudi medvrstniško 
poučevanje, ki sta ga raziskovala Spencer in Balboni (2003). V njuni raziskavi so 
sodelovali različni pari učencev z lažjo motnjo v duševnem razvoju: starejši učenci so 
poučevali mlajše učence ali učence istega starostnega obdobja. Raziskava je 
pokazala, da je učitelj s strategijo medvrstniškega poučevanja prihranil čas za naloge 
in dejavnosti, saj so se te odvijale hitreje. Učitelj pa se učencem ni mogel 
individualno posvetiti, ni mogel posredovati takojšne povratne informacije in 
prilagoditi posredovanja navodil. Strategija se je izkazala za učinkovito v primeru 
pomoči pri uporabi znanja, razvoju spretnosti, manj učinkovita pa se je strategija 
izkazala pri usvajanju novega znanja (Good in Brophy, 2003, v Stanonik, 2015). 

Večkrat omenjena učinkovita oblika pouka je tudi problemski pouk. Strategija 
reševanja težav vključuje analizo, interpretacijo informacij, iskanje rešitev in 
sposobnost iskanja pomembnih informacij. Učenci z lažjimi motnjami v duševnem 
razvoju pa se tu ne izkažejo najboljše, saj imajo težave pri branju, računskih 
operacijah in uporabi učinkovitih strategij (Parmar, Cawley in Frazita, 1996). 

Sposobnost načrtovanja in uporabe samostojnega učenja je v okviru kombiniranega 
pouka pri otrocih z motnjo pozornosti in hiperaktivnosti pogosta težava. Omenjeno 
vodi v tehten razmislek, kako jih naučiti samostojnega učenja v kombiniranem 
oddelku. Reprezentativnih raziskav omenjenega področja ni zaslediti (Stanonik, 
2015). 

Specialni in rehabilitacijski pedagogi morajo pri vsaki učni uri upoštevati načela 
individualizacije in diferenciacije, saj predstavljajo učenci z lažjimi motnjami v 
duševnem razvoju zelo heterogeno skupino učencev (Stanonik, 2015). Diferenciacija 
pomeni spreminjanje učnih dejavnikov, ločevanje učencev in učno prilagoditev 
skupini učencev. Individualizacija pa je prilagajanje tega, kar je skupno in namenjeno 
vsem učencem in katere bistvo je upoštevanje učnih in drugih posebnosti vsakega 
posameznega učenca (Strmčnik, 1993). 

1.8.2 Učinkovitost kombiniranega pouka v prilagojenem VIZ z NIS 

Stališča učiteljev o učinkovitosti kombiniranega pouka v Prilagojenem VIZ z NIS je v 
svojem magistrskem delu raziskovala B. Stanonik (2015). Raziskava prikazuje le del 
stanja na osnovnih šolah, ki izvajajo Prilagojen program VIZ z NIS, in opozori na 
dejavnike, ki vplivajo na učinkovito izvajanje pouka. 

Za učinkovito izvajanje pouka morajo učitelji usvojiti veliko različnih znanj in 
spretnosti, še vedno pa je uspeh deloma odvisen tudi od drugih, zunanjih dejavnikov, 
kot so: značilnosti učencev v kombiniranih oddelkih, materialni pogoji dela, 
organizacija šol, razredne kombinacije, število otrok v kombiniranih oddelkih itd. 
(Stanonik, 2015). 

Pri vseh etapah učnega procesa se glede učinkovitosti pouka pojavljajo statistično 
pomembne razlike med kombiniranimi in »čistimi« oddelki. Učitelji menijo, da je v 
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vseh etapah učnega procesa učinkovitost pouka v kombiniranih oddelkih bistveno 
nižja kot v »čistih« oddelkih. Z najnižjo vrednostjo so učitelji ocenili etapo 
obravnavanje nove učne snovi (Stanonik, 2015). 

Dejavniki, ki po mnenju učiteljev vplivajo na učinkovito izvajanje kombiniranega 
pouka, si sledijo po pomembnosti: značilnost posameznega razreda (homogenost 
učencev v posameznem razredu glede sposobnosti, homogenost učencev 
posameznih razredov glede na razred, število razredov v kombinaciji), majhno število 
učencev v posameznem razredu, razvojne posebnosti učencev v posameznem 
razredu in dejavniki strategij, oblik in metod dela (Stanonik, 2015). Wright idr. (1997, 
v Hribljan, 2013) nasprotno meni, da je poučevanje lahko učinkovito tako v »čistih« 
kot kombiniranih oddelkih in da struktura razreda sama po sebi ni najpomembnejši 
določevalec uspešnega poučevanja in učenja ter da ima največjo vlogo za uspeh in 
dobre dosežke učitelj. 

Pri proučevanju zadovoljstva učiteljev s poučevanjem v kombiniranih oddelkih je 
raziskava pokazala, da imajo dejavniki posameznega razreda poglavitno težo pri 
oblikovanju zadovoljstva s poučevanjem učiteljev (prav tam). 

Raziskava se je ukvarjala tudi z organizacijo vzgojno-izobraževalnega dela v 
kombiniranih oddelkih. Razvidno je, da učitelji malo uporabljajo oblike sodelovalnega 
učenja, kar je po vsej verjetnosti povezano z značilnostmi oseb z lažjo motnjo v 
duševnem razvoju (individualno delo, diferenciacija) (prav tam). 

Stališča učiteljev do poučevanja v kombiniranih oddelkih vplivajo na organizacijo in 
izvedbo pouka ter s tem tudi na učinkovitost. Raziskava je pokazala, da učitelji 
izražajo negativna stališča na področju načrtovanja, priprave in organizacije 
kombiniranega pouka. Prav tako so mnenja, da je delo v razredu večkrat moteno, da 
vpliva na koncentracijo učencev in da se težko posvetijo vsem učencem enako. 
Stališča učiteljev se ne razlikujejo glede na število let poučevanja v kombiniranem 
oddelku (prav tam). 

Raziskava je pokazala na pomanjkanje izobraževanj, saj se večina (105 od 130 ) 
učiteljev ni nikoli usposabljala za poučevanje v kombiniranem oddelku (prav tam). 

Raziskava zaključi, da je v kombiniranih oddelkih Prilagojenega programa VIZ z NIS 
najpomembnejše upoštevati individualizacijo. Za učinkovit pouk mora učitelj 
prilagajati usvajanje znanja in izvedbo vseh didaktičnih etap značilnostim 
posameznega učenca (prav tam). 

1.9 Vloga učitelja v kombiniranem oddelku 

V preteklosti je med učitelji kombiniranih oddelkov prevladovala frontalna oblika 
poučevanja, danes pa se je vloga učitelja povsem spremenila (Cencič, 1994). V 
današnjem času je vloga učitelja drugačna, saj prevzema vlogo organizatorja učnih 
dejavnosti in ob tem uporablja aktivne metode in oblike dela (Nolimal idr., 2001). V 
današnjem času je večji poudarek na aktivni vlogi učenca, ki postaja hkrati tudi glavni 
nosilec načrtovanih ciljev, na drugi strani pa učitelj, ki ima obsežno delo s pripravo 
učnih gradiv in pripomočkov, opravlja vlogo mentorja (Kolenc, 2005). Učitelj v 
današnjem času na nek način zgolj organizira način, kako bo učenec sam izvajal 
neko aktivnost in se hkrati s tem tudi učil in izobraževal (Cencič, 1994). Učitelj kljub 
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svojim vlogam ni več edini vir znanja. Poleg vloge organizatorja opravlja vlogo 
spodbujevalca, usmerjevalca učencev in tudi samega učenca (Cencič, 2011). 

Pri poučevanju kombiniranih oddelkov je učitelj zapustil preteklo transmisijsko vlogo 
in prešel na transakcijo in transformacijo poučevanja. Učitelj opravlja vlogo 
organizatorja in usmerja vzgojno-izobraževalni proces, kar je posledica okoliščin dela 
v kombiniranem oddelku. Učitelj, ki poučuje več razredov hkrati, ne more biti vedno 
neposredno na voljo, saj mora hkrati spremljati, nadzorovati, zaznavati morebitne 
težave in usmerjati delo posameznega razreda v načrtovano smer. Takšna oblika 
poučevanja pa od učitelja zahteva nenehno pozornost, ki mora biti razpršena na vse 
dogajanje v razredu, hitro odzivnost in iznajdljivost v različnih situacijah (Frece Perc, 
2011). 

Kakovost pouka v kombiniranih oddelkih naj se ne bi razlikovala od kakovosti pouka 
v »čistih«, nekombiniranih oddelkih. Vloga učitelja je velikokrat bolj kreativna, 
inovativna in bolj fleksibilna, saj se od njega pričakuje dobro organiziranost, 
premišljenost, timsko delo ter skrbno in ustrezno načrtovanje dela. Z nekaj 
kreativnosti in inovativnosti naj bi bilo poučevanje v kombiniranih oddelkih 
enostavnejše, za učence pa zanimivejše in kakovostnejše (Ribič, 2010). 

1.9.1 Izobraževanje in usposabljanje učiteljev kombiniranega pouka 

Potrebo po dodatnem usposabljanju bodočih učiteljev za poučevanje v kombiniranih 
oddelkih omenjajo različni avtorji že več desetletij. 

Na pomen strokovnega usposabljanja učiteljev kombiniranega pouka opozori že 
Faletov leta 1986. Po njegovem mnenju bi omenjeno področje zahtevalo več 
strokovne pozornosti, tako na pedagoški fakulteti, pedagoškem inštitutu kot tudi na 
oddelku za pedagogiko filozofske fakultete. Izpostavi potrebo po oblikovanju 
strokovnih timov učiteljev kombiniranih oddelkov. Prav tako je mnenja, da bi bilo 
treba poskrbeti za izmenjavo izkušenj med učitelji ter učitelje motivirati za samostojni 
študij ustrezne literature. Temeljni pogoj racionalnega in uspešnega vzgojno-
izobraževalnega dela vidi v sestavljanju zloženih učnih priprav, kar pa je hkrati velika 
težava neustrezno in pomanjkljivo usposobljenih bodočih učiteljev (Faletov, 1986).  

Učitelji bi potrebovali izobraževanje o sodobnih aktivnih metodah in oblikah pouka, ki 
naj bi bile sestavni del poučevanja v kombiniranih oddelkih. Tako kot v tujini naj bi 
bila učiteljem omogočena specializacija znanja za tovrstno delo. Študenti pedagoške 
fakultete naj bi imeli v okviru svojega študija obvezno prakso v kombiniranih oddelkih, 
saj bi na ta način že tekom študija spoznali kombiniran pouk. Potreba se kaže tudi po 
izdelavi učbenikov za kombinirane oddelke, ki pa bi morali biti strukturirani po temah 
in nivojih in ne ozko po razredih (Nolimal, 1998).  

Na problem usposabljanja bodičih učiteljev za poučevanje v kombiniranih oddelkih 
opozori v svojem magistrskem delu tudi B. Stanonik (2015), ki je v svoji raziskavi 
ugotovila, da se kar 80,8 % anketiranih učiteljev, ki poučujejo v kombiniranih 
oddelkih, nikoli ni usposabljalo za poučevanje v kombiniranih oddelkih. 

Potrebo po spremembi stališč do kombiniranega pouka in omogočanje študentom 
spoznavanja takšnega načina poučevanja omenja tudi M. Cencič (1992). Opozarja, 
da bi bilo treba na fakultetah kombiniranemu pouku dati večji pomen. Že v času 
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študija naj bi si bodoči učitelji pridobili specifična didaktična znanja in prakso. Poleg 
omenjenega je po njenem mnenju pomembno tudi stalno strokovno izpopolnjevanje 
učiteljev, ki poučujejo v kombiniranem oddelku (Cencič, 2011). 

Podobno meni tudi M. Ribič (2010), ki zapiše, da bi bilo treba v programe pedagoških 
fakultet vnesti več ur predavanj in praktičnih vaj na temo kombiniranega pouka. Z 
omenjenim bi se zagotovila potrebna znanja o specifičnosti dela v kombiniranem 
oddelku. Tudi v današnjem času se namreč pogosto zgodi, da učitelji začetniki svojo 
prvo službo dobijo v kombiniranem oddelku (Ribič, 2010). V okviru različnih 
seminarjev in študijskih skupin naj bi si učitelji kombiniranih oddelkov pridobili 
pomembne informacije in izmenjali izkušnje. Omenjeni seminarji in študijske skupine 
so bili pod okriljem Zavoda Republike Slovenije za šolstvo prvič organizirani leta 
1995 (Nolimal, 1996), ki tovrstna srečanja organizira še danes. 

Strokovna izobraževanja na temo kombiniranega pouka od leta 2000 organizira 
Društvo učiteljev podružničnih osnovnih šol, katerega namen je skrb za kontinuirano 
strokovno rast učiteljev in dvig kakovosti dela v kombiniranih oddelkih. Srečanja se 
odvijajo enkrat letno, učitelji pa si na teh srečanjih izmenjujejo izkušnje, iščejo rešitve 
za določene probleme ipd. (Šemrov, 2011). Pomembnost izmenjave izkušenj med 
učitelji ter pomen samoiniciativnosti pri iskanju literature omenjata tudi M. Kolenc 
(2005) in M. Behek (2011).  

Pri načrtovanju in izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela je učiteljem kombiniranih 
oddelkov v pomoč tudi spletna učilnica za kombiniran pouk, ki se nahaja na spletni 
strani. Na omenjeni strani lahko poleg aktualnih učnih načrtov najdejo tudi smernice 
za vzgojno-izobraževalno delo v kombiniranih oddelkih, obrazce za letne in sprotne 
priprave (tematske, dnevne, urne), lahko si izmenjujejo zložene učne priprave za 
posamezne predmete in urnike za posamezne kombinacije, razpravljajo na forumu, 
berejo strokovne članke ipd. Na strani so dostopne tudi različne didaktične igre za 
različne predmete in stopnje šolanja, omogočena je izmenjava raznovrstnih gradiv, ki 
jih potrebujejo bodisi pri delu v razredu bodisi na različnih seminarjih in študijskih 
srečanjih. 

Navedene oblike izobraževanja in strokovnega usposabljanja so prostovoljne in 
neobvezne. Strokovna rast in izpopolnjevanje sta tudi razloga, zaradi katerih se 
učitelji omenjenih izobraževanj udeležujejo (Nolimal, 1996). F. Nolimal (1998) 
predlaga tudi pet dni obveznega strokovnega izpopolnjevanja za učitelje 
kombiniranih oddelkov, pri katerem bi sodelovale tudi pedagoške fakultete.  

1.9.2 Težave, s katerimi se soočajo učitelji kombiniranih oddelkov 

Težave, ki so jih navedli učitelji v Združenih državah Amerike, ki poučujejo v 
kombiniranih oddelkih dveh razredov splošnih osnovnih šol, so vezane na (Teaching 
combined grade classes: real problems and promising practices, 1990): časovni 
faktor oziroma pomanjkanje časa (83 % anketiranih je izpostavilo problem 
pomanjkanja časa, ki je vezan na poučevanje in podajanje snovi več razredom 
istočasno, pomanjkanje časa za načrtovanje, učinkovito izvajanje dveh ali več učnih 
načrtov, za individualno delo in nudenje pomoči, zamujanje z urejanjem 
dokumentacije ipd.), usklajevanje, razporejanje in združevanje učencev (38 % 
anketiranih navaja omenjene težave, ki se kažejo pri določeni temi, snovi, dejavnosti, 
izletu, ki ga učni načrt enega razreda zahteva, za drugega pa ni primeren), 
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nezmožnost samostojnega dela (20 % anketiranih je izpostavilo nezmožnost 
samostojnega dela enega razreda, medtem ko učitelj poučuje drugi razred), 
prostorska organizacija učilnice in nizka podpora (s strani šole ali staršev) ter 
pomanjkanje sredstev (za nakup pripomočkov, materialov). 
 
 
Poročilo ETFO (Dolik, 2002) navaja težave, s katerimi se soočajo učitelji, učenci ter 
starši. Med težavami učiteljev so izpostavljene skrbi glede doseganja vseh 
pričakovanih standardov in ciljev, ki jih opredeljuje učni načrt. Ob tem imajo pogosto 
občutek, da vsebino zgolj preletijo, s čimer ne zadostijo učenčevim potrebam ali 
višjim nivojem učenja. Hkrati izgubljajo občutek lastne kompetentnosti, zaradi česar 
so bolj podvrženi stresu, anksioznosti in izgorelosti. Več časa namenijo načrtovanju 
vzgojno-izobraževalnega dela, posledično lahko zaradi omenjenega prihaja do trenj v 
odnosih z učitelji »čistih« oddelkov. Namesto pomoči jim učni načrti pomenijo 
obremenitev, saj so le-ti velikokrat v dveh razredih tako različni, da se jih težko 
združuje. 

Kljub omenjenemu pa Little (2007) navaja, da je strategija poučevanja v kombiniranih 
oddelkih strategija, ki bi jo morali izvajati učitelji vseh razredov, šol in dežel. Po 
njegovem mnenju so tudi enorazredni oddelki sestavljeni iz učencev različnih 
zmožnosti, interesov in ozadij in čeprav je stopnja omejene različnosti v »čistih« 
oddelkih nekoliko nižja, kljub temu ostaja visoka.  

1.10 Prednosti in slabosti kombiniranega pouka 

Odnos do kombiniranega pouka je takšen, kot nam ga je oblikovala polpretekla 
družba. To pomeni, da tudi v današnjem času na kombiniran pouk gledamo s 
predsodki in kritiko ter ga neutemeljeno in neupravičeno zavračamo (Cencič, 1994).  

Podobno meni tudi M. Kolenc (2005), da so predsodki, ki se nanašajo na besedo 
»kombinacija«, pogosto nepotrebni in neupravičeni.  

Slabe materialne razmere na šolah s tovrstnimi oddelki pogosto pri starših in v okolici 
porajajo dvome, ki se nanašajo na uspešnost učenja in poučevanja v kombiniranih 
oddelkih. Prav slabe materialne razmere pa od učitelja zahtevajo višjo stopnjo 
domiselnosti in iznajdljivosti, kar posledično vpliva na kakovostnejšo izvedbo pouka. 
Nezaupanje nekaterih v kakovost kombiniranega pouka je danes nekoliko splahnelo, 
saj je kakovost dela v kombiniranih oddelkih narasla (Ribič, 2010). 

Poučevanje v kombiniranih oddelkih je v preteklosti pomenilo za učitelja kazen, v 
današnjem času pa takšen način poučevanja učitelju predstavlja izziv in priložnost za 
strokovno rast (Cencič, 2011). Z omenjenim se strinja tudi M. Behek (2011). Po 
njenem mnenju je kombiniran pouk, ki zahteva od učitelja povečano količino dela in 
priprave na vzgojno-izobraževalno delo, ob uspešno izvedenem učno-vzgojnem 
procesu razlog, zaradi katerega lahko učitelji dosežejo visoko stopnjo motivacije, 
osebnostno in strokovno rast.  

Prednosti kombiniranega pouka so avtorji navajali že v preteklosti. Že leta 1978 
Žerjav opredeli enorazrednico z dobrim učiteljem kot veliko družino, v kateri učitelj 
dobro pozna svoje učence in lahko hkrati upošteva njihove individualne posebnosti. 
Učenci se znotraj kombiniranih oddelkov naučijo delati samostojno, med seboj si 
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pomagajo, mlajši pa nehote usvajajo snov višjega razreda (Žerjav, 1978). Kot eno 
izmed prednosti tudi Adamič (1986) izpostavi samostojno delo učencev in ob tem 
opozori na večjo pripadnost kolektivu in pomoč starejših učencev mlajšim. Po 
njegovem mnenju so v kombiniranih oddelkih tudi večje možnosti za uveljavljanje 
aktivnih in fleksibilnih oblik dela (Adamič, 1988). Z omenjenim se strinja tudi Fatur 
(1990). Poudari, da kombinirani oddelki ne pomenijo nujno slabe šole, ampak lahko 
pomenijo prav nasprotno. Ob izpolnitvi določenih pogojev, kot sta usposobljenost 
učitelja in pestrost gradiva, ima lahko kombiniran pouk številne prednosti. Tudi on kot 
eno izmed prednosti izpostavi samostojno delo učencev, poleg tega pa kot prednost 
navede tudi ponavljanje in utrjevanje znanja iz nižjega razreda ter pristnejše 
medsebojne odnose, ki so omogočeni zaradi majhnega števila učencev v razredu 
(Fatur, 1990). 

Ena izmed temeljnih značilnosti kombiniranega pouka je že večkrat omenjeno 
samostojno učenje, s čimer se tudi danes strinjajo številni avtorji (Bokal, 2011; 
Cencič, 2011; Kepec, 2011). Samostojno učenje predstavlja osnovno obliko dela v 
času posrednega (indirektnega) pouka. Ob samostojnem učenju pa se učenci 
kombiniranih oddelkov usposabljajo tudi za pravilno izbiro ter uporabo različnih virov 
in pripomočkov reševanja problemov in samovrednotenja. Našteto predstavlja veliko 
prednost učencu kombiniranega oddelka v primerjavi z vrstnikom, ki obiskuje »čisti«, 
nekombinirani oddelek (Cencič, 1994).  

Aktivno učenje pomeni samostojno iskanje informacij in sodi med prednosti 
kombiniranega pouka. Aktivno učenje je povezano z izkušnjami, ki jih učenci dobijo v 
neposrednem okolju podeželja. Skupinsko, individualno delo ali delo v paru je 
zamenjalo frontalno učno obliko. Z uporabo strategij aktivnega učenja pa pri učencih 
povečujemo in zvišujemo trajnost znanj. V kombiniranih oddelkih se prav tako 
spodbuja sodelovanje med učenci in okoljem, delo na terenu in raziskovalno 
usmerjen pouk (Cencič, 2011). 

Manjše število učencev v kombiniranih oddelkih nudi ugodnejše učno okolje za 
učence s posebnimi potrebami in učence iz drugih kulturno-jezikovnih okolij. Pri 
izvajanju kombiniranega pouka diferenciacija in individualizacija nista zgolj didaktični 
načeli, ampak se resnično izvajata, saj v nasprotnem primeru pouka v kombiniranih 
oddelkih ni mogoče izpeljati (Cencič, 2011). Manjše število učencev in pogostost 
tega, da učitelji iste učence učijo po dve leti ali več, olajšata učitelju poznavanje 
posameznega učenca in njegovih individualnih potreb, zato lahko učno uro 
diferencirajo in individualizirajo na čim bolj naraven in nevpadljiv način (Nolimal, 
1996). K uspešni individualizaciji pa prispeva tudi dobro poznavanje učenčevega 
življenjskega okolja in družinskih razmer. Zaradi omenjenega učitelj lažje upošteva 
učenčeve individualne potrebe in interese, kar pri učencih povečuje možnosti za 
osebno afirmacijo pred vrstniki in občutek uspešnosti (Cencič, 1994).  

Prednosti kombiniranega pouka so tudi povezovanje različno starih učencev, učenje 
socialnih veščin, medsebojna pomoč in večja samostojnost učencev. Ob naštetem 
naj bi bilo boljše tudi sodelovanje med sodelavci, več naj bi bilo medrazrednega in 
medpredmetnega sodelovanja ter timskega dela med učitelji. Partnerstvo med starši 
in okoljem naj bi bilo boljše (Cencič, 2011). 

C. Peklaj (2001) med prednostmi kombiniranega oddelka izpostavi dejstvo, da se 
učenci učijo drug od drugega, mlajši od starejših in obratno. Ob tem si razvijejo čut 
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za sodelovalno pomoč in učenje. Pripadnost določeni skupini oziroma skupinsko 
identiteto lahko razvijajo z različnimi aktivnostmi, ki jih nudi učitelj v kombiniranem 
oddelku (Peklaj, 2001). 

Med matično in podružnično šolo so prisotne razlike, predvsem v načinu podajanja 
snovi (kombiniran pouk) in tudi v učencih, ki naj bi bili na podružničnih šolah veliko 
bolj ustvarjalni, samostojni in inovativni, kar je posledica zahteve po samostojnem 
delu v kombiniranih oddelkih. Poleg omenjenega kombinirani oddelki omogočajo 
vseživljenjsko učenje, izboljšujejo komunikacijo v razredu, omogočajo večjo 
fleksibilnost in možnost vračanja k naravi (preživljanje časa na prostem, kjer se 
učenci tudi učijo) (Bokal, 2011). 

Adamič (1988) opozori na dejavnike, ki ovirajo uspešnost vzgojno-izobraževalnega 
dela. Med njimi navaja družbeno oziroma kulturno in socialno depriviranost, ki naj bi 
bila prisotna na nekaterih šolah s kombiniranimi oddelki. Po njegovem mnenju naj bi 
bile nižje tudi aspiracije staršev in učencev, učenci naj bi imeli slabše predznanje in 
slabše možnosti za domače učenje. Opozori tudi na pomanjkljivo didaktično 
usposobljenost učiteljev za poučevanje v kombiniranih oddelkih ter na slabo 
zasnovane učbenike. Izpostavi pomanjkanje časa za jezikovno sporočanje (posledica 
indirektnega pouka), zaradi česar naj bi imeli učenci slabše razvite verbalne 
sposobnosti in naj bi bili socialno zavrti (Adamič, 1988). Na vse omenjeno pa 
moramo gledati z distance, saj je bil tekst napisan pred 30 leti. 

Velik delež kombiniranega pouka se, kot že omenjeno, izvaja na podružničnih šolah, 
kjer pa se pogosto še vedno srečujejo s pomanjkanjem ustreznih prostorov in 
opreme za izvedbo nekaterih učnih ur in dejavnosti ter s pomanjkanjem učnih 
pripomočkov (Lekan, 2003). 

Pri kombiniranem pouku se učne dejavnosti pogosto izvajajo sočasno, kar je lahko 
moteče in ima negativen vpliv na koncentracijo pri delu. Izmenično delo učitelja s 
posameznim razredom pomeni tudi manj časa za učiteljevo poglobljeno razlago in 
dodatna pojasnila. Vendar pa so omenjene slabosti lahko tudi prednosti, saj 
omogočajo, da učenci postanejo samostojnejši in samoodgovornejši za učne 
dosežke, tekom časa pa razvijejo tudi boljšo koncentracijo (kar je odvisno od njihovih 
zmožnosti in razvitih spretnosti) (Nolimal, 2007).  

Prednosti in slabosti kombiniranega pouka je v svojem diplomskem delu raziskovala 
tudi M. Filak (2012). Kot prednost izpostavi samostojnost otrok, sposobnost 
poslušanja, večjo potrpežljivost pa tudi maloštevilnost učencev, kar ima za posledico 
individualizacijo, diferenciacijo in dobro poznavanje otrok. Omenjeno pomeni, da 
učitelj prej opazi težave otrok in jim nudi takojšno pomoč, lažje nadzoruje delo v 
razredu, hitreje popravi izdelke učencev. Raziskava poudari tudi medsebojno pomoč 
in solidarnost učencev ter bolj razvite socialne veščine. Prednost kombiniranega 
pouka je tudi nezavedno usvajanje snovi višjega programskega razreda, zaradi česar 
je nivo znanja učencev kombiniranih oddelkov celo višji, kot v »čistih« oddelkih (Filak, 
2012). Zaradi omenjenega učenci tudi lažje napredujejo v višji programski razred. 
Med slabosti kombiniranega pouka pa avtorica uvršča sestavljanje priprave za več 
programskih razredov, težavo pri usklajevanju z učitelji matičnih šol in časovno 
zahtevnost dela. Največja težava je po mnenju anketirane učitelj začetnik v 
kombiniranem oddelku, sploh v primeru, ko nima na voljo pomoči starejših kolegov 
(Filak, 2012). 
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Obstaja veliko nasprotujočih si mnenj o prednostih in slabostih kombiniranega pouka. 
Prednosti so velikokrat pogojene z izkušnjami posameznika in okolja, v katerem se 
izvaja kombinirani pouk. Na eni strani se lahko kot težava pojavi že samo upravljanje 
več razredov hkrati, po drugi strani pa ravno kombinirani razredi omogočajo 
fleksibilno učenje, na učenca usmerjen pristop in samostojno učenje (Jyrkinen in 
Laurila, 2016). 

Na našem ozemlju se je s področjem kombiniranega pouka najbolj intenzivno 
ukvarjala F. Nolimal, po kateri tudi povzemamo prednosti, slabosti, izzive in 
priložnosti kombiniranega pouka, ki jih je omenjena avtorica analizirala z metodo 
SPIN (slabosti, prednosti, izzivi, nevarnosti).  

1.10.1 Prednosti, slabosti, izzivi in priložnosti ter nevarnosti kombiniranega 
pouka po F. Nolimal (2000) 

Med prednosti kombiniranega pouka za učenca avtorica uvršča: manjše število 
učencev pomeni lažje spremljanje in individualizacijo dela, pogostejšo povratno 
informacijo, učenci so pri takšni obliki pouka bolj aktivni, več je samostojnega in 
skupinskega dela, imajo možnost sodelovalnega, izkušenjskega in projektnega 
učenja v starostno in programsko heterogenih skupinah ter boljše možnosti za razvoj 
samostojnosti, koncentracije, prilagodljivosti, strpnosti in transferja znanja. Med 
prednosti za učitelja uvrsti strokovno rast. 

Z vidika učenca je po mnenju F. Nolimal (2000) slabost kombiniranega pouka 
izmenično delo, kar lahko vpliva na koncentracijo, poleg tega ima učenec manj 
možnosti za dodatno razlago. Za učitelja pa se slabosti kombiniranega pouka 
nanašajo na zahtevo po širši splošni in specifični strokovni usposobljenosti, povečan 
obseg dela, večjo potrebo po raznoliki didaktični opremi in drugih učilih, pomanjkanje 
časa in preobremenjenost. 

Priložnost ali izziv za učenca kombiniranega pouka vidi avtorica v možnosti 
napredovanja učenca glede na njegove učne zmožnosti in ne glede na starost. 
Učitelju pa takšen način dela omogoča fleksibilnost v izvajanju etap vzgojno-
izobraževalnega dela ter mu nudi pogoje razvoja lastne ustvarjalnosti in iznajdljivosti. 

Med nevarnosti za učenca kombiniranega oddelka avtorica umesti neaktivnost 
učenca pri izvajanju načrtovanih učnih dejavnosti in neustreznost (glede na 
razred/starost) učne dejavnosti, metode, tehnike, motivacije. Pri učitelju pa se lahko 
pojavita neustrezna diferenciacija in individualizacija dela, kar ima lahko za posledico 
preveliko zahtevnost za posameznike v skupini.  

 

1.10.2 Prednosti in slabosti kombiniranega pouka v Prilagojenem programu VIZ 
z NIS 

S prednostmi in slabostmi kombiniranega pouka v Prilagojenem programu VIZ z NIS 
se je v svojem diplomskem delu ukvarjala tudi M. Mlakar-Agrež (2004). Ugotovila je, 
da kar 88,9 % anketiranih defektologov pojmuje kombiniran pouk kot neustrezno 
obliko dela za učence s posebnimi potrebami. Razlog tega je po mnenju anketiranih 
v nezmožnosti samostojnega dela učencev (mnenje 86,7 % anketiranih), težave 
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učencev pri samostojnem pisanju, kar povzroča velike težave pri samostojnem delu 
učencev (84,4 % anketiranih). Anketirani so izpostavili tudi težavo pri razumevanju 
pisnih navodil in prebranega (82,2 % anketiranih). Razlog neustreznosti 
kombiniranega pouka je tudi manjša sposobnost učencev po kontroli lastnega dela 
(73,3 % anketiranih), v kombiniranih oddelkih pa defektologi tudi težje izvajajo 
individualizacijo in diferenciacijo (Mlakar-Agrež, 2004). Kar 62,2 % anketiranih je 
mnenja, da je kombiniran pouk neustrezen zaradi pomanjkanja učbenikov in delovnih 
zvezkov. V nadaljevanju so v raziskavi defektologi navedli še naslednje vzroke, 
zaradi katerih je po njihovem mnenju kombiniran pouk neustrezen za učence s 
posebnimi potrebami: skrenljiva pozornost, težave in motnje koncentracije, manj 
časa za sistematično utrjevanje in ponavljanje učne snovi, nesposobnost učencev, 
da počakajo, pozabljanje navodil, sprejemanje le enega navodila, vedno več učencev 
s kombiniranimi motnjami, težave z dajanjem navodil frontalno enemu razredu, 
potrebna individualna navodila in razlaga ter premajhna pomoč staršev pri vzgojno-
izobraževalnem delu (Mlakar-Agrež, 2004). V nadaljevanju so anketirani podali tudi 
lastne predloge, ki so vključevali pregradne stene (predvsem v tistih razredih, kjer so 
učenci z motnjami pozornosti) in pomoč učitelju (asistent in drugi strokovni delavci 
šole, logoped, pedagog, psiholog, knjižničar). 

Z učinkovitostjo kombiniranega pouka v Prilagojenem programu z NIS se je v svojem 
magistrskem delu ukvarjala tudi B. Stanonik (2015), ki je raziskovala dejavnike, ki 
vplivajo na učinkovitost kombiniranega pouka v Prilagojenem izobraževalnem 
programu z nižjim izobrazbenim standardom. Ugotovila je, da se pojavljajo statistično 
pomembne razlike med kombiniranimi in »čistimi« oddelki v učinkovitosti pouka pri 
vseh etapah učnega procesa. Ugotovila je, da je učinkovitost kombiniranega pouka v 
prilagojenem izobraževalnem programu z NIS bistveno nižja kot v »čistih oddelkih«. 
Izpostavljeni so glavni dejavniki, ki vplivajo na učinkovitost pouka: značilnost 
posameznega razreda, majhno število učencev v razredu, razvojne posebnosti 
učencev v posameznem razredu ter dejavniki strategij, oblik in metod dela. 
Izpostavljena so tudi negativna stališča učiteljev, ki poučujejo v kombiniranem 
oddelku, in so vezana na področje načrtovanja, priprave in organizacije 
kombiniranega pouka. 

Delo v kombiniranem oddelku prinaša številne prednosti tako za učitelja kot učenca. 
Učitelju zagotavlja strokovno rast, manj številčne skupine pomenijo boljše 
poznavanje učencev in njihovih individualnih potreb, kar vpliva na diferenciacijo in 
individualizacijo učnih vsebin. Učenci se učijo samostojnega dela, razvijajo pristnejše 
medsebojne odnose in socialne veščine. Manj številčne skupine omogočajo tudi 
ugodnejše učno okolje za učence s posebnimi potrebami. Omenjene prednosti pa so 
zaradi specifike učencev s posebnimi potrebami uresničljive le do določene mere. 
Učenci v Prilagojenem programu VIZ z NIS imajo težave na področju samostojnega 
dela, pozornosti in koncentracije. Prav zaradi slednjega nas je v pričujočem 
empiričnem delu zanimalo, v kolikšni meri so izpostavljene prednosti uresničljive pri 
učencih z lažjimi motnjami v duševnem razvoju, kaj se pri delu z omenjeno skupino 
izpostavlja kot slabost in kje SRP vidijo prednosti takšnega načina poučevanja.  
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2 EMPIRIČNI DEL 

2.1 Opredelitev raziskovalnega problema 

Namen raziskave je ugotoviti, kakšna stališča imajo SRP o v literaturi opredeljenih 
prednostih in slabostih kombiniranega pouka, kakšno je njihovo stališče o lastni 
strokovni usposobljenosti za takšen način poučevanja. Ugotoviti želimo tudi, kateri 
vidik, vezan na poučevanje v kombiniranih oddelkih, njim samim pomeni največjo 
težavo in ali so delovne izkušnje dejavnik, ki vpliva na njihova stališča glede 
prednosti in slabosti poučevanja v kombiniranih oddelkih. Magistrsko delo bo 
opredelilo prednosti in slabosti poučevanja SRP v kombiniranih oddelkih 
Prilagojenega izobraževalnega programa z NIS ter tiste v literaturi opredeljene 
prednosti in slabosti, ki zaradi specifičnih značilnosti populacije učencev z lažjimi 
motnjami v duševnem razvoju v primerjavi z večinsko populacijo po mnenju SRP niso 
uresničljive (npr. samostojno delo učencev, razvoj boljše koncentracije ipd.). 

Na področju dela SRP v kombiniranih oddelkih ni bilo izvedenih prav veliko raziskav, 
najdemo pa nekaj podobnih (Bahar, 2009; Filak, 2012; Jyrkinen in Laurila, 2016; 
Mikolič, 2013; Mlakar-Agrež, 2004; Sivičevič, 2015; Stanonik, 2015). Z delom 
učiteljev v kombiniranih oddelkih se je v svoji praksi največ ukvarjala F. Nolimal idr. 
(2001). Posamezni SRP se srečujejo z ovirami, ki so vezane tako na osebno 
usposobljenost kot tudi na samo izvedbo pouka in na zagotavljanje optimalnih 
možnosti razvoja potenciala posameznih učencev.  

2.2 Raziskovalna vprašanja 

Pri raziskovalnem delu nas vodijo naslednja raziskovalna vprašanja: 
1. Katere so po mnenju SRP prednosti dela v kombiniranih oddelkih? 
2. Katere so po mnenju SRP slabosti dela v kombiniranih oddelkih? 
3. Kako SRP ocenjujejo lastno usposobljenost za delo v kombiniranih oddelkih? 
4. Kateri vidik dela v kombiniranem oddelku pomeni SRP največjo težavo 

oziroma oviro? 
5. Ali dolžina delovnih izkušenj vpliva na ocenjevanje prednosti in slabosti 

poučevanja v kombiniranih oddelkih? 

2.3 Metodologija 

2.3.1 Metoda in raziskovalni pristop 

Raziskovalni pristop magistrskega dela je bil kvantitativen. V raziskavi smo uporabili 
deskriptivno in kavzalno-neeksperimentalno raziskovalno metodo. 

2.3.2 Opis vzorca 

V raziskavi je sodelovalo 50 specialnih in rehabilitacijskih pedagogov. 

Večina sodelujočih je bila izbranih naključno. Zbiranje podatkov je bilo anonimno. 
Raziskavo smo izvedli s pomočjo spletnih anketnih vprašalnikov. Prošnjo za 
sodelovanje v raziskavi smo poslali 49 samostojnim in podružničnim šolam v 
Sloveniji, ki izvajajo Prilagojen program VIZ z NIS. V raziskavi je sodelovalo 17 
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omenjenih osnovnih šol, anketne vprašalnike je izpolnilo 50 SRP, ki poučujejo v 
kombiniranih oddelkih.  

Tabela 1: Struktura vzorca glede na regijo osnovne šole 

Regija f % 
Goriška regija 8 16,0 
Jugovzhodna Slovenija 2 4,0 
Koroška regija 5 10,0 
Osrednjeslovenska regija 19 38,0 
Podravska regija 8 16,0 
Posavska regija 5 10,0 
Primorsko-notranjska regija 2 4,0 
Zasavska regija 1 2,0 
Skupaj 50 100,0 
 
Tabela 1 predstavlja strukturo vzorca anketiranih glede na regijo osnovne šole. 
Razvidno je, da je največji delež anketiranih iz osrednjeslovenske regije. 

 

Graf 1: Struktura vzorca glede na regijo osnovne šole 

Graf 1 predstavlja strukturo vzorca anketiranih glede na regijo osnovne šole. 

 

 

Tabela 2: Struktura vzorca glede na spol 

Spol f % 
Moški 1 2,0 
Ženski 49 98,0 
Skupaj 50 100,0 
 
Tabela 2 predstavlja strukturo vzorca glede na spol. Večinski delež predstavljajo 
predstavnice ženskega spola (98 %). 
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Graf 2: Struktura vzorca glede na spol 

Graf 2 predstavlja strukturo vzorca glede na spol. V raziskavi je sodeloval 1 SRP 
moškega spola in 49 SRP ženskega spola, kar predstavlja 98 % sodelujočih v 
raziskavi. 

Tabela 3: Struktura vzorca glede na starost 

Starost f % 
Do 25 let 1 2,0 
Od 26 do 35 let 10 20,0 
Od 36 do 45 let 16 32,0 
46 let in več 23 46,0 
Skupaj 50 100,0 
 
Tabela 3 predstavlja strukturo vzorca glede na starost. Največji delež anketiranih je 
bilo starih 46 let in več. 

 

Graf 3: Struktura vzorca glede na starost 

Graf 3 predstavlja strukturo vzorca glede na starost. V vzorcu SRP, vključenih v 
raziskavo, je bilo največ starih 46 let in več (46 %), sledijo SRP, stari od 36 do 45 let 
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(32 %) in od 26 do 35 let (20 %). Najmanj SRP, vključenih v raziskavo, je bilo starih 
do 25 let. 

Tabela 4: Struktura vzorca glede na delovno dobo 

Delovna doba f % 
Od 2 do 5 let 4 8,0 
Od 6 do 10 let 7 14,0 
11 let in več 39 78,0 
Skupaj 50 100,0 
 
Tabela 4 predstavlja strukturo vzorca glede na delovno dobo. Največji delež 
anketiranih predstavljajo tisti z 11 in več let delovne dobe. 

 

Graf 4: Struktura vzorca glede na delovno dobo 

Graf 4 predstavlja strukturo vzorca glede na delovno dobo. V vzorcu je največ tistih 
SRP z 11 in več let delovne dobe (78 %), sledijo SRP z delovno dobo od 6 do 10 let 
(14 %), najmanjši delež vključenih v raziskavo pa predstavljajo SRP z delovno dobo 
od 2 do 5 let (8 %). 

2.3.3 Opis merskega inštrumentarija 

V raziskavi smo uporabili anketni vprašalnik (Priloga 5). Sestavlja ga sklop trditev, ki 
se nanašajo na stališča SRP z vidika učencev, z vidika učiteljev in z vidika 
organizacije oziroma šole. Na trditve so anketiranci odgovarjali s pomočjo 
ocenjevalnih lestvic Likertovega tipa, pri čemer je izbira trditve »popolnoma se 
strinjam« ocenjena s petimi točkami, trditev »strinjam se« s štirimi točkami, trditev 
»niti se strinjam niti se ne strinjam« s tremi točkami, trditev »ne strinjam se« z dvema 
točkama in trditev »sploh se ne strinjam« z eno točko. 

Objektivnost vprašalnika je ustrezna, kar zagotavljajo jasna navodila za izvedbo 
vprašalnika in kriteriji za vrednotenje odgovorov. 

Diskriminativnost vprašalnika smo zagotovili s petstopenjskimi Likertovimi lestvicami 
stališč. 
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Zanesljivost vprašalnika je ustrezno visoka, saj je Cronbachov koeficient alfa 0,756. 

Vsebinsko veljavnost vprašalnika so ocenili trije eksperti in je zelo dobra. 

2.3.4 Postopki zbiranja podatkov 

Zbiranje podatkov je potekalo v šolskem letu 2017/2018. V mesecu februarju je 
pilotske vprašalnike rešilo 10 SRP, ki poučujejo v osnovni šoli s Prilagojenim 
programom VIZ z NIS. V začetni fazi smo 49 osnovnim šolam, ki izvajajo Prilagojen 
program VIZ z NIS, poslali prošnjo in soglasje za izvedbo raziskave ter jim pojasnili 
namen raziskave. Osebam, ki so reševale anketni vprašalnik, smo le-te poslali po 
elektronski pošti in pojasnili razloge za raziskavo, namen, cilje raziskave in postopek 
reševanja. V začetku meseca aprila smo prejeli 50 rešenih anketnih vprašalnikov. 
Zbiranje podatkov je potekalo prek elektronsko poslanih vprašalnikov oziroma 
spletnega anketiranja. Sodelovanje anketirancev je bilo prostovoljno. 

2.3.5 Spremenljivke 

Neodvisne spremenljivke: 
− starost, 
− delovna doba. 

Odvisne spremenljivke: 
− sklop stališč o prednostih in slabostih kombiniranega pouka z vidika učenca 

(16 trditev), 
− sklop stališč o prednostih in slabostih kombiniranega pouka z vidika učitelja 

(12 trditev), 
− sklop stališč o prednostih in slabostih kombiniranega pouka z vidika 

organizacije (14 trditev). 

2.3.6 Statistična obdelava podatkov 

Podatke v empiričnem delu magistrskega dela smo analizirali z računalniškim 
programom za statistično analizo SPSS. Pri tem smo uporabili naslednje statistične 
metode: 

− opisna statistika: frekvence (f), odstotki (%), aritmetična sredina (M), 
standardni odklon (SD); 

− normalnost porazdelitev numeričnih spremenljivk smo preverili s Shapiro-
Wilkovim testom; 

− homogenost varianc smo preverili z Levenovim testom; 
− t-test za neodvisne vzorce (t). 

Stopnja tveganja pri statističnem sklepanju je bila 0,050. Rezultate smo predstavili v 
tabelah in grafih. 
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2.3.7 Rezultati in interpretacija 

2.3.7.1 Opisna statistika 

Tabela 5: Opisna statistika za sklop stališč o prednostih in slabostih kombiniranega 
pouka z vidika učenca 

Trditev Min. Maks. M SD 
Od učencev kombiniranih oddelkov se zahteva in 
pričakuje več samostojnega dela, kar je še posebno 
v nižjih razredih težko izvedljivo. 

2 5 4,52 0,68 

Učenci nimajo možnosti dela v miru in tišini, saj ob 
njihovem samostojnem delu sočasno poteka razlaga 
drugemu razredu. 

2 5 4,48 0,84 

Zaradi kombiniranega dela učitelja imajo učenci 
manj časa in priložnosti za dodatno 
razlago/pojasnila učitelja. 

1 5 4,48 0,91 

Sočasno izvajanje različnih aktivnosti v razredu je 
za posamezne učence moteče/vpliva na njihovo 
pozornost in koncentracijo. 

1 5 4,42 0,88 

Maloštevilne skupine omogočajo učencem razvoj 
pristnejših odnosov. 

2 5 3,92 0,92 

Kombinirano delo učitelja s posameznim razredom 
povzroča čakanje učencev, nestrpnost in nemir v 
razredu. 

1 5 3,78 1,06 

Učenci kombiniranih oddelkov so deležni 
diferenciacije. 

2 5 3,78 0,93 

Maloštevilne skupine omogočajo učencem lažje in 
hitrejše učenje socialnih veščin. 2 5 3,66 0,92 

Mlajši učenci kombiniranih oddelkov nehote usvajajo 
snov starejših učencev. 1 5 3,64 1,03 

Učenci v kombiniranih oddelkih imajo pri pouku 
možnost medsebojne pomoči. 1 5 3,60 1,03 

Učenci kombiniranih oddelkov so deležni aktivnih 
učnih metod in aktivnega učenja (samostojno 
iskanje informacij). 

1 5 3,42 0,88 

Učenci kombiniranih oddelkov so deležni 
individualizacije. 

1 5 3,28 1,28 

Učencem v kombiniranih oddelkih je omogočena 
večja stopnja samostojnega učenja. 

1 5 3,16 1,08 

Učenci so medsebojno bolje povezani. 1 5 3,10 0,97 
Učenci se v kombiniranih oddelkih usposabljajo za 
pravilno izbiro in uporabo različnih virov in 
pripomočkov, reševanje problemov in 
samovrednotenje. 

1 5 2,82 0,94 

Učenci v kombiniranih oddelkih so sposobni 
samostojnega učenja. 1 4 2,20 0,86 
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Graf 5: Povprečne vrednosti za sklop stališč o prednostih in slabostih kombiniranega 
pouka z vidika učenca 

Anketirani so se v največjem deležu strinjali, da se od učencev v kombiniranih 
oddelkih pričakuje veliko samostojnega dela, kar pa je težko izvedljivo v nižjih 
razredih. Najmanjši delež anketiranih se strinja s trditvijo, da so učenci kombiniranih 
oddelkov sposobni samostojnega dela. 

Tabela 6: Opisna statistika za sklop stališč o prednostih in slabostih kombiniranega 
pouka z vidika učitelja 

Trditev Min. Maks. M SD 
Od učitelja se zahteva povečana količina časa za 
pripravo na pouk in organizacijo snovi. 

3 5 4,86 0,41 

Za učitelja je delo v kombiniranem oddelku zahtevno 
in naporno. 

3 5 4,78 0,47 

Za učitelja poučevanje v kombiniranem oddelku 
povečuje stopnjo stresa. 

1 5 4,64 0,78 

Maloštevilne skupine učencev v oddelku omogočajo 
učitelju boljše poznavanje le-teh in njihovih 
individualnih potreb. 

3 5 4,48 0,68 

Za poučevanje v kombiniranem oddelku potrebuje 
učitelj več splošne in strokovne usposobljenosti. 2 5 4,26 0,80 
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Učitelj kombiniranega oddelka je za reševanje 
problemov pogosto prepuščen samemu sebi. 

1 5 4,06 1,02 

Kot učitelj kombiniranega oddelka bi si želel imeti 
dodatna strokovna usposabljanja za poučevanje 
kombiniranega oddelka. 

1 5 4,02 1,00 

Delo v kombiniranem oddelku omogoča učitelju 
strokovno rast. 1 5 3,60 1,07 

Za poučevanje v kombiniranem oddelku se kot učitelj 
počutim dovolj kompetentnega in strokovno 
usposobljenega. 

1 5 3,36 1,05 

Kot učitelj pogosto občutim pomanjkanje specialno-
pedagoške usposobljenosti za poučevanje v 
kombiniranem oddelku. 

1 5 3,30 0,97 

Učitelj kombiniranega oddelka lažje upošteva 
individualne posebnosti učenca. 

1 5 2,42 1,18 

Učitelj je za poučevanje v kombiniranem oddelku 
pridobil ustrezna in zahtevana znanja tekom študija. 

1 5 1,66 0,90 

 

 

Graf 6: Povprečne vrednosti za sklop stališč o prednostih in slabostih kombiniranega 
pouka z vidika učitelja 

Največji delež anketiranih se je strinjal s trditvijo, da za učitelja poučevanje v 
kombiniranih oddelkih zahteva povečano količino časa za pripravo na pouk in 
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organizacijo snovi. Najmanjši delež anketiranih oseb se je strinjal s trditvijo, da je 
učitelj potrebna znanja za poučevanje v kombiniranem oddelku pridobil tekom 
študija.  

Tabela 7: Opisna statistika za sklop stališč o prednostih in slabostih kombiniranega 
pouka z vidika organizacije 

Trditev Min. Maks. M SD 
Poučevanje v kombiniranem oddelku zahteva aktivne in 
fleksibilne oblike dela. 4 5 4,72 0,45 

Usklajevanje učnih priprav je zelo zahtevno. 3 5 4,70 0,54 
Načrtovanje in ostale faze dela učitelja so zelo zahtevne. 3 5 4,66 0,56 
Pri poučevanju kombiniranega oddelka je učitelj pogosto 
soočen z izzivom, kako organizirati učno uro na način, da 
ima vsak izmed učencev svoje zadolžitve. 

3 5 4,60 0,57 

Poučevanje kombiniranega oddelka zahteva ustrezno 
pripravo učilnice. 

3 5 4,32 0,62 

Velikokrat se pojavijo težave pri ustrezni razporeditvi časa 
za posamezni razred ali za individualne potrebe 
posameznega učenca. 

3 5 4,26 0,66 

Poučevanje v kombiniranih oddelkih zahteva večjo količino 
raznolike didaktične opreme in drugih učnih pripomočkov. 

2 5 4,26 0,85 

Pri poučevanju pogosto primanjkuje ustreznih prostorov in 
opreme, učnih pripomočkov. 2 5 4,14 0,95 

Pri poučevanju v kombiniranem oddelku je učna snov 
pogosto neusklajena. 1 5 4,10 0,93 

Pogosto se pojavi težava pri oblikovanju heterogenih učnih 
skupin v funkciji medsebojne izmenjave izkušenj in znanj. 2 5 3,82 0,96 

Usklajevanje ocenjevanja znanja je pogosto neizvedljivo. 1 5 3,44 1,20 
Pri delu v kombiniranem oddelku je sodelovanje in timsko 
delo med učitelji večje. 

1 5 2,92 1,01 

Kombinirani oddelki zaradi manjšega števila učencev v 
razredu nudijo ugodnejše učno okolje za vključitev otrok z 
različnimi posebnimi potrebami. 

1 5 2,80 1,05 

Kombinirani oddelki nudijo možnosti boljšega sodelovanja 
med starši in okoljem. 1 5 2,38 1,01 
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Graf 7: Povprečne vrednosti za sklop stališč o prednostih in slabostih kombiniranega 
pouka z vidika organizacije oziroma šole 

Največji delež anketiranih se je strinjal s trditvijo, da poučevanje v kombiniranih 
oddelkih zahteva aktivne in fleksibilne oblike dela. S trditvijo, da poučevanje v 
kombiniranih oddelkih nudi možnost boljšega sodelovanja med starši in okoljem, pa 
se strinja najmanjši delež anketiranih. 
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2.4 Raziskovalna vprašanja 

2.4.1 Katere so po mnenju SRP prednosti dela v kombiniranih oddelkih? 

Tabela 8: Prednosti dela v kombiniranih oddelkih z vidika učenca 

Trditev Min. Maks. M SD 
Maloštevilne skupine omogočajo učencem razvoj 
pristnejših odnosov. 

2 5 3,92 0,92 

Učenci kombiniranih oddelkov so deležni 
diferenciacije. 

2 5 3,78 0,93 

Maloštevilne skupine omogočajo učencem lažje in 
hitrejše učenje socialnih veščin. 

2 5 3,66 0,92 

Mlajši učenci kombiniranih oddelkov nehote usvajajo 
snov starejših učencev. 1 5 3,64 1,03 

Učenci v kombiniranih oddelkih imajo pri pouku 
možnost medsebojne pomoči. 1 5 3,60 1,03 

Učenci kombiniranih oddelkov so deležni aktivnih 
učnih metod in aktivnega učenja (samostojno 
iskanje informacij). 

1 5 3,42 0,88 

Učenci kombiniranih oddelkov so deležni 
individualizacije. 

1 5 3,28 1,28 

Učencem v kombiniranih oddelkih je omogočena 
večja stopnja samostojnega učenja. 

1 5 3,16 1,08 

Učenci so medsebojno bolje povezani. 1 5 3,10 0,97 
Učenci se v kombiniranih oddelkih usposabljajo za 
pravilno izbiro in uporabo različnih virov in 
pripomočkov, reševanje problemov in 
samovrednotenje. 

1 5 2,82 0,94 

Učenci v kombiniranih oddelkih so sposobni 
samostojnega učenja. 1 4 2,20 0,86 

 
V Tabeli 8 razberemo prednosti dela v kombiniranem oddelku z vidika učenca, po 
mnenju SRP, ki poučujejo v kombiniranih oddelkih Prilagojenega programa VIZ z 
NIS-om. Kot največja prednost z vidika učenca je bila ocenjena trditev »Maloštevilne 
skupine omogočajo učencem razvoj pristnejših odnosov«. Sledi trditev »Učenci 
kombiniranih oddelkov so deležni diferenciacije« in trditev »Maloštevilne skupine 
omogočajo učencem lažje in hitrejše učenje socialnih veščin«. Trditev »Učenci v 
kombiniranih oddelkih so sposobni samostojnega učenja« pa je bila kot prednost z 
vidika učenca ocenjena najnižje. 

Prvo trditev lahko potrdimo tudi z mnenjem Faturja (1990), ki meni, da kombinirani 
oddelki zaradi manjšega števila učencev nudijo možnost razvoja pristnejših 
medsebojnih odnosov. Visoko ocenjena je bila tudi trditev, da so učenci kombiniranih 
oddelkov Prilagojenega programa VIZ z NIS deležni diferenciacije, kar potrjujejo 
številni avtorji. V kombiniranem pouku diferenciacija in individualizacija nista le 
didaktični načeli, ampak se resnično izvajata. V nasprotnem primeru pouka v 
kombiniranih oddelkih ni mogoče izpeljati (Cencič, 2011). Diferenciacijo in 
individualizacijo omenja tudi Nolimal (1996), ki pravi, da zaradi manjšega števila 
učencev in pogostosti tega, da učitelji iste učence učijo po dve leti ali več, le-ti svoje 
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učence in učne razlike med njimi dobro poznajo, zato lahko diferencirajo in 
individualizirajo učno delo čim bolj naravno in nevpadljivo. Tudi M. Filak (2012) 
omenja diferenciacijo kot prednost kombiniranega pouka, kar povezuje z dejavnikom 
maloštevilnosti učencev. Kot prednost za učenca, ki je vključen v kombinirani 
oddelek, je bilo izpostavljeno tudi področje razvoja socialnih veščin. Omenjeno 
potrjujejo različni avtorji (Bokal, 2011; Cencič, 2011; Filak, 2012; Peklaj, 2001). 
C. Peklaj (2001) navaja, da si učenci razvijejo čut za sodelovalno pomoč in učenje. 
D. Bokal (2011) meni, da kombinirani oddelki omogočajo vseživljenjsko učenje, 
izboljšujejo komunikacijo v razredu. M. Cencič (2011) pa med pozitivne učinke 
kombiniranega pouka uvršča povezovanje med različno starimi učenci, učenje 
socialnih veščin in medsebojno pomoč. M. Filak (2012) v raziskavi poudari 
medsebojno pomoč in solidarnost učencev ter bolj razvite socialne veščine. 

Z najnižjo vrednostjo stopnje strinjanja je bila ocenjena trditev »Učenci v 
kombiniranih oddelkih so sposobni samostojnega učenja«. Samostojno delo, kot 
prednost kombiniranega pouka, navajajo številni avtorji. Žerjav (1978) zapiše, da se 
učenci v kombiniranih oddelkih naučijo delati samostojno. Podobno meni tudi Adamič 
(1986), ki samostojno delo izpostavi kot prednost kombiniranega pouka. Z 
omenjenim se strinjajo tudi Fatur (1990) in številni drugi avtorji (Bokal, 2011; Cencič, 
2011; Filak, 2012; Kepec, 2011; Nolimal, 2007). M. Mlakar-Agrež (2004) pa je v 
raziskavi ugotovila, da 88,9 % anketiranih defektologov pojmuje kombiniran pouk kot 
neustrezno obliko dela za učence s posebnimi potrebami. Kot razlog navaja 
nezmožnost samostojnega dela učencev in manjšo sposobnost učencev po kontroli 
lastnega dela (Mlakar-Agrež, 2004).  

Tabela 9: Prednosti dela v kombiniranih oddelkih z vidika učitelja 

Trditev Min. Maks. M SD 
Maloštevilne skupine učencev v oddelku omogočajo 
učitelju boljše poznavanje le-teh in njihovih 
individualnih potreb. 

3 5 4,48 0,68 

Delo v kombiniranem oddelku omogoča učitelju 
strokovno rast. 1 5 3,60 1,07 

Učitelj kombiniranega oddelka lažje upošteva 
individualne posebnosti učenca. 1 5 2,42 1,18 

 
Prednosti dela z vidika SRP, ki poučujejo v kombiniranih oddelkih Prilagojenega 
programa VIZ z NIS, so prikazane v Tabeli 9 in si sledijo po pomembnosti glede na 
rezultate raziskave. Kot največjo prednost so anketirani ocenili trditev »Maloštevilne 
skupine učencev v oddelku omogočajo učitelju boljše poznavanje le-teh in njihovih 
individualnih potreb«, na zadnjem mestu pa je trditev »Učitelj kombiniranega oddelka 
lažje upošteva individualne posebnosti učenca«. 

Vidik boljšega poznavanja učencev in njihovih individualnih potreb omeni tudi Žerjav 
(1978), ki zapiše, da enorazrednica z dobrim učiteljem predstavlja veliko družino, v 
kateri učitelj dobro pozna svoje učence in posledično lahko upošteva njihove 
individualne posebnosti. Nolimal (1996) meni, da učitelj zaradi manjšega števila 
učencev in pogostosti tega, da iste učence uči dve ali več let zapored, dobro pozna 
tako svoje učence kot učne razlike med njimi. Prav tako naj bi po njenem mnenju 
zaradi že omenjene maloštevilnosti učencev učitelj dobro poznal okolje, iz katerega 
prihaja učenec, in družinske razmere. To naj bi vodilo v lažje upoštevanje učenčevih 
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potreb in interesov, kar daje učencu možnost za osebno afirmacijo pred vrstniki in 
občutek uspešnosti (Cencič, 2011). 

Trditev, da učitelji kombiniranega pouka lažje upoštevajo individualne posebnosti 
učencev, se je glede na stopnjo strinjanja anketiranih znašla na zadnjem mestu. 
Razlog nestrinjanja z omenjenim lahko povežemo z dejstvom, da izmenično delo 
učitelja s posameznim razredom pomeni manj časa za učiteljevo poglobljeno razlago 
in dodatna pojasnila (Nolimal, 2007). Hkrati avtorica opozori, da so omenjene 
slabosti lahko hkrati tudi prednosti, saj omogočajo učencu, da postane samostojnejši 
in odgovornejši za učne dosežke. Prav tako sčasoma razvije boljšo koncentracijo, kar 
je odvisno od njihovih sposobnosti in spretnosti (Nolimal, 2007). Na težavo 
upoštevanja individualnih potreb posameznega učenca v kombiniranem oddelku 
opozori tudi raziskava M. Mlakar-Agrež (2004), ki omeni, da defektolog v 
kombiniranih oddelkih težje izvaja individualizacijo in diferenciacijo.  

Tabela 10: Prednosti dela v kombiniranih oddelkih z vidika organizacije 

Trditev Min. Maks. M SD 
Poučevanje v kombiniranem oddelku zahteva 
aktivne in fleksibilne oblike dela. 4 5 4,72 0,45 

Pri delu v kombiniranem oddelku je sodelovanje in 
timsko delo med učitelji večje. 1 5 2,92 1,01 

Kombinirani oddelki zaradi manjšega števila učencev 
v razredu nudijo ugodnejše učno okolje za vključitev 
otrok z različnimi posebnimi potrebami. 

1 5 2,80 1,05 

Kombinirani oddelki nudijo možnosti boljšega 
sodelovanja med starši in okoljem. 1 5 2,38 1,01 

 
Z vidika organizacije je po mnenju SRP, vključenih v raziskavo, najvišje ocenjena 
trditev »Poučevanje v kombiniranem oddelku zahteva aktivne in fleksibilne oblike 
dela«, najnižje pa so anketirani ocenili trditev »Kombinirani oddelki nudijo možnosti 
boljšega sodelovanja med starši in okoljem«, kar je razvidno iz Tabele 10. 

Poučevane v kombiniranih oddelkih nudi uveljavljanje aktivnih in fleksibilnih oblik dela 
(Adamič, 1988). Tudi M. Cencič (2011) meni, da so prednosti kombiniranega pouka 
aktivne učne metode in aktivno učenje, kar je povezano z izkušnjami. Aktivno učenje 
pomeni samostojno iskanje informacij, kar vpliva na večjo trajnost znanja (Cencič, 
2011). 

Z najnižjo stopnjo strinjanja je bila ocenjena trditev, da kombinirani oddelki nudijo 
možnosti boljšega sodelovanja med starši in okoljem. M. Cencič (2011) trdi, da naj bi 
bilo sodelovanje med starši in okoljem boljše. Raziskava M. Mlakar-Agrež (2004) pa 
potrjuje nestrinjanje s trditvijo. V raziskavi so defektologi med vzroke, zaradi katerih je 
po njihovem mnenju kombinirani pouk neustrezen za učence s posebnimi potrebami, 
navedli tudi premajhno pomoč staršev pri vzgojno-izobraževalnem delu. 
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2.4.2 Katere so po mnenju SRP slabosti dela v kombiniranih oddelkih? 

Tabela 11: Slabosti dela v kombiniranih oddelkih z vidika učenca 

Trditev Min. Maks. M SD 
Od učencev kombiniranih oddelkov se zahteva in 
pričakuje več samostojnega dela, kar je še posebno 
v nižjih razredih težko izvedljivo. 

2 5 4,52 0,68 

Učenci nimajo možnosti dela v miru in tišini, saj ob 
njihovem samostojnem delu sočasno poteka razlaga 
drugemu razredu. 

2 5 4,48 0,84 

Zaradi kombiniranega dela učitelja imajo učenci 
manj časa in priložnosti za dodatno 
razlago/pojasnila učitelja. 

1 5 4,48 0,91 

Sočasno izvajanje različnih aktivnosti v razredu je 
za posamezne učence moteče/vpliva na njihovo 
pozornost in koncentracijo. 

1 5 4,42 0,88 

Kombinirano delo učitelja s posameznim razredom 
povzroča čakanje učencev, nestrpnost in nemir v 
razredu. 

1 5 3,78 1,06 

Učenci v kombiniranih oddelkih so sposobni 
samostojnega učenja. 

1 4 2,20 0,86 

 
Pri ocenjevanju strinjanja s trditvami, ki se nanašajo na slabosti dela v kombiniranih 
oddelkih, z vidika učenca se je največji delež anketiranih strinjal s trditvijo »Od 
učencev kombiniranih oddelkov se zahteva in pričakuje več samostojnega dela, kar 
je še posebno v nižjih razredih težko izvedljivo«, najmanjši delež anketiranih pa se je 
strinjal s trditvijo »Učenci v kombiniranih oddelkih so sposobni samostojnega 
učenja«. 

Samostojno učenje kot oblika učenja v kombiniranih oddelkih je že bilo omenjeno. 
Največji delež anketiranih se strinja s trditvijo, da se v kombiniranih oddelkih zahteva 
in pričakuje več samostojnega dela, kar je še posebno v nižjih razredih težko 
izvedljivo. Omenjeno potrjuje raziskava M. Mlakar-Agrež (2004), ki kombiniran pouk 
pojmuje kot neustrezno obliko dela za učence s posebnimi potrebami in kot glavni 
razlog izpostavi dejstvo, da so učenci nezmožni samostojno delati. Prav tako 
raziskava izpostavi problem (ne)samostojnega pisanja učencev, kar povzroča velike 
težave pri samostojnem delu. Omenjeno lahko povežemo tudi s trditvijo, ki je bila 
ocenjena z najnižjo stopnjo strinjanja, in sicer da so učenci v kombiniranih oddelkih 
sposobni samostojnega učenja. Glede na raziskavo, ki jo je opravila M. Mlakar-
Agrež, je prav nezmožnost samostojnega učenja eden izmed glavnih razlogov 
neustreznosti kombiniranega pouka za učence s posebnimi potrebami. 
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Tabela 12: Slabosti dela v kombiniranih oddelkih v vidika učitelja 

Trditev Min. Maks. M SD 
Od učitelja se zahteva povečana količina časa za 
pripravo na pouk in organizacijo snovi. 3 5 4,86 0,41 

Za učitelja je delo v kombiniranem oddelku zahtevno 
in naporno. 3 5 4,78 0,47 

Za učitelja poučevanje v kombiniranem oddelku 
povečuje stopnjo stresa. 1 5 4,64 0,78 

Za poučevanje v kombiniranem oddelku potrebuje 
učitelj več splošne in strokovne usposobljenosti. 

2 5 4,26 0,80 

Učitelj kombiniranega oddelka je za reševanje 
problemov pogosto prepuščen samemu sebi. 

1 5 4,06 1,02 

 
Pri ocenjevanju slabosti dela v kombiniranih oddelkih z vidika učitelja se je največji 
delež anketiranih strinjal s trditvijo »Od učitelja se zahteva povečana količina časa za 
pripravo na pouk in organizacijo snovi«, najmanjši delež anketiranih pa se je strinjal s 
trditvijo »Učitelj kombiniranega oddelka je za reševanje problemov pogosto 
prepuščen samemu sebi«. 

M. Filak (2012) v svoji raziskavi izpostavi prednosti in slabosti kombiniranega pouka. 
Med navajanjem slabosti omeni časovno zahtevnost dela kot eno izmed slabosti, ki 
so jo navedli udeleženci raziskave. Da poučevanje v kombiniranem oddelku pomeni 
zahtevnejše načrtovanje in ostale etape vzgojno-izobraževalnega dela, meni tudi 
Nolimal (2000). Prav tako v svojem magistrskem delu B. Stanonik (2015) izpostavi 
negativna stališča učiteljev, ki poučujejo v kombiniranih oddelkih, in so vezana na 
področje načrtovanja, priprave in organizacije kombiniranega pouka. S trditvijo, da je 
učitelj kombiniranega pouka za reševanje problemov pogosto prepuščen samemu 
sebi, se je strinjalo najmanj anketiranih. M. Filak (2012) v svojem diplomskem delu 
izpostavi, da je največja težava po mnenju anketiranih učitelj začetnik v 
kombiniranem oddelku, sploh v primeru, ko nima na voljo pomoči starejših kolegov. 

Tabela 13: Slabosti dela v kombiniranih oddelkih z vidika organizacije 

Trditev Min. Maks. M SD 
Usklajevanje učnih priprav je zelo zahtevno. 3 5 4,70 0,54 
Načrtovanje in ostale faze dela učitelja so zelo 
zahtevne. 3 5 4,66 0,56 

Pri poučevanju kombiniranega oddelka je učitelj 
pogosto soočen z izzivom, kako organizirati učno uro 
na način, da ima vsak izmed učencev svoje 
zadolžitve. 

3 5 4,60 0,57 

Poučevanje kombiniranega oddelka zahteva 
ustrezno pripravo učilnice. 3 5 4,32 0,62 

Velikokrat se pojavijo težave pri ustrezni razporeditvi 
časa za posamezni razred ali za individualne 
potrebe posameznega učenca. 

3 5 4,26 0,66 

Poučevanje v kombiniranih oddelkih zahteva večjo 
količino raznolike didaktične opreme in drugih učnih 
pripomočkov. 

2 5 4,26 0,85 
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Pri poučevanju pogosto primanjkuje ustreznih 
prostorov in opreme, učnih pripomočkov. 

2 5 4,14 0,95 

Pri poučevanju v kombiniranem oddelku je učna 
snov pogosto neusklajena. 1 5 4,10 0,93 

Pogosto se pojavi težava pri oblikovanju heterogenih 
učnih skupin v funkciji medsebojne izmenjave 
izkušenj in znanj. 

2 5 3,82 0,96 

Usklajevanje ocenjevanja znanja je pogosto 
neizvedljivo. 1 5 3,44 1,20 

 
Pri ocenjevanju slabosti dela v kombiniranih oddelkih z vidika organizacije je bilo 
najvišje ocenjeno strinjanje s trditvijo »Usklajevanje učnih priprav je zelo zahtevno«, 
sledi trditev »Načrtovanje in ostale faze dela učitelja so zelo zahtevne«, najmanjše 
strinjanje anketiranih pa je bilo s trditvijo »Usklajevanje ocenjevanja znanja je 
pogosto neizvedljivo«. 

Zložene učne priprave imajo svoje prednosti, kot so: časovna racionalizacija, 
zmanjševanje motenj učenčeve koncentracije, možnost nivojskega prehajanja 
učencev (Nolimal idr., 2001). Poleg omenjenih prednosti pa lahko pri zlaganju učnih 
priprav naletimo tudi na različne nevarnosti, kot sta časovna uskladitev in oblika 
zloženih priprav. Sestavljanje zloženih učnih priprav je zelo zahtevno in povezano 
tudi z negativnimi stališči učiteljev, ki poučujejo v kombiniranih oddelkih (Stanonik, 
2015). 

S trditvijo, da je ocenjevanje znanja pogosto neizvedljivo, se strinja najmanjši delež 
anketiranih. Zaradi majhnega števila učencev in dobrega poznavanja le-teh učitelji z 
opisnim ocenjevanjem nimajo težav. Takšen način ocenjevanja pomeni učitelju tudi 
osnovo za oblikovanje individualiziranih programov (Nolimal, 2007). Premik na 
področju numeričnega ocenjevanja se je zgodil z uvedbo devetletne osnovne šole ter 
z opredelitvijo minimalnih in temeljnih standardov znanja za vsak posamezni predmet  

2.4.3 Kako SRP ocenjujejo lastno usposobljenost za delo v kombiniranih 
oddelkih? 

Tabela 14: Usposobljenost za delo v kombiniranih oddelkih 

Trditev Min. Maks. M SD 
Za poučevanje v kombiniranem oddelku potrebuje 
učitelj več splošne in strokovne usposobljenosti. 

2 5 4,26 0,80 

Kot učitelj kombiniranega oddelka bi si želel imeti 
dodatna strokovna usposabljanja za poučevanje 
kombiniranega oddelka. 

1 5 4,02 1,00 

Za poučevanje v kombiniranem oddelku se kot učitelj 
počutim dovolj kompetentnega in strokovno 
usposobljenega. 

1 5 3,36 1,05 

Kot učitelj pogosto občutim pomanjkanje specialno-
pedagoške usposobljenosti za poučevanje v 
kombiniranem oddelku. 

1 5 3,30 0,97 

Učitelj je za poučevanje v kombiniranem oddelku 
pridobil ustrezna in zahtevana znanja tekom študija. 1 5 1,66 0,90 
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Pri ocenjevanju lastne usposobljenosti za delo v kombiniranem oddelku so se 
anketirani v največji meri strinjali s trditvijo »Za poučevanje v kombiniranem oddelku 
potrebuje učitelj več splošne in strokovne usposobljenosti«, najmanjše strinjanje pa 
je bilo s trditvijo »Učitelj je za poučevanje v kombiniranem oddelku pridobil ustrezna 
in zahtevana znanja tekom študija«. 

Stopnja strinjanja je bila največja pri trditvi, da učitelj za poučevanje v kombiniranem 
oddelku potrebuje več splošne in strokovne usposobljenosti, kar potrjuje tudi Nolimal 
(2000), ki meni, da potrebuje učitelj, ki poučuje v kombiniranem oddelku, širšo 
splošno in specifično strokovno usposobljenost. S trditvijo, da je učitelj za poučevanje 
v kombiniranem oddelku pridobil ustrezna in zahtevana znanja tekom študija, se je 
strinjalo najmanj anketiranih. Potrebo po dodatnem usposabljanju bodočih učiteljev 
za poučevanje v kombiniranih oddelkih omenjajo različni avtorji že več desetletij. 
Faletov (1986) je bil mnenja, da bi bilo treba posvetiti več strokovne pozornosti 
vzgojno-izobraževalnemu delu v kombiniranih oddelkih tako na pedagoški fakulteti, 
pedagoškem inštitutu kot tudi na oddelku za pedagogiko filozofske fakultete. Adamič 
(1986) istega leta zapiše, da je neusposobljenost učiteljev za poučevanje v 
kombiniranih oddelkih velik problem. Da bi učitelji potrebovali izobraževanje o 
sodobnih aktivnih metodah in oblikah pouka, piše tudi Nolimal (1998). Učiteljem bi 
morala biti omogočena specializacija znanja. Predlaga tudi, da bi imeli študenti 
pedagoških fakultet obvezno prakso v kombiniranih oddelkih, saj bi tako že tekom 
študija spoznali kombinirani pouk. Tudi B. Stanonik (2015) v svojem magistrskem 
delu opozori na problem usposabljanja bodočih učiteljev za poučevanje v 
kombiniranem oddelku. Raziskava je ugotovila, da se kar 80,8 % anketiranih 
učiteljev, ki poučujejo v kombiniranih oddelkih, ni nikoli usposabljalo za poučevanje v 
kombiniranih oddelkih. M. Cencič (1992) opozarja na potrebo po spremembi stališč 
do kombiniranega pouka in omogočanje študentom spoznavanje takšnega načina 
poučevanja že v času študija. Poleg tega omeni tudi potrebo po stalnem strokovnem 
izpopolnjevanju učiteljev, ki poučujejo v kombiniranih oddelkih (Cencič, 1992). 
Podobnega mnenja je tudi M. Ribič (2010). V programe pedagoških fakultet bi bilo 
treba vnesti več ur predavanj in praktičnih vaj na temo kombiniranega pouka (Ribič, 
2010). Izobraževanja za učitelje kombiniranega pouka od leta 2000 organizira tudi 
Društvo učiteljev podružničnih šol, katerega namen je skrb za kontinuirano strokovno 
rast učiteljev kombiniranih oddelkov in dvig kakovosti dela v kombiniranih oddelkih 
(Šemrov, 2011). Pomembno pa je tudi, da učitelj kombiniranega pouka 
samoiniciativno spremlja sodobno literaturo in si izmenjuje izkušnje s kolegi (Behek, 
2011; Kolenc, 2005). Nolimal (1998) predlaga, da bi imeli učitelji kombiniranih 
oddelkov med šolskim letom pet dni obveznega strokovnega izpopolnjevanja, pri 
katerem bi sodelovale tudi pedagoške fakultete. 

2.4.4 Kateri vidik dela v kombiniranem oddelku pomeni SRP največjo težavo 
oziroma oviro? 

Specialni in rehabilitacijski pedagogi, vključeni v raziskavo, so ovire ocenili z vidika 
učenca, učitelja in organizacije.  

Z vidika učenca je po mnenju anketiranih največja ovira samostojno delo, kar je še 
posebno problematično v nižjih razredih. Pri načrtovanju kombiniranih oddelkov bi 
bilo treba upoštevati učenčeve sposobnosti, učenčevo sposobnost za samostojno 
delo in vedenjsko problematiko. Breme učitelja se poveča, če so v razredu 
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nesamostojni učenci in učenci s posebnimi potrebami (Mason in Burns, 1996, v 
Stanonik, 2015). Omenjeno potrjuje tudi raziskava M. Mlakar-Agrež (2004), ki 
kombiniran pouk kot obliko pouka za učence s posebnimi potrebami pojmuje kot 
neustrezno. Kot razlog navaja nezmožnost samostojnega dela učencev. Omenjeno 
je tudi ena izmed najpogostejših težav, s katerimi se soočajo učitelji v Združenih 
državah Amerike (Teaching combined grade classes: real problems and promising 
practices, 1990). 20 % anketiranih učiteljev izpostavlja nezmožnost skupine učencev 
enega razreda za samostojno delo, medtem ko učitelj poučuje drugi razred.  

Z vidika učitelja so anketirani izpostavili problem povečane količine časa za pripravo 
na pouk in organizacijo snovi. Časovni faktor oziroma pomanjkanje časa so kot 
težavo izpostavili tudi učitelji raziskave v Združenih državah Amerike (Teaching 
combined grade classes: real problems and promising practices, 1990). Časovni 
faktor je vezan na poučevanje in podajanje snovi več razredom hkrati, načrtovanje, 
učinkovito izvajanje obeh učnih načrtov, individualno delo in nudenje pomoči ter 
zamujanje z urejanjem dokumentacije (Teaching combined grade classes: real 
problems and promising practices, 1990). Nolimal (2000) med slabosti 
kombiniranega pouka za učitelja uvršča preobremenjenost. Med težave, s katerimi se 
soočajo učitelji, ki poučujejo v kombiniranih oddelkih, je poročilo ETFO (2001) uvrstilo 
večjo porabo časa za načrtovanje vzgojno-izobraževalnega dela. Tudi M. Filak 
(2012) med slabosti kombiniranega pouka uvršča časovno zahtevnost dela. 

Izpostavljeno je bilo zahtevno usklajevanje učnih priprav. Zloženo učno pripravo 
imenujemo pripravo, pri kateri je na enem listu zapisan potek učne ure za vse 
programske razrede. Prav tako sta potrebna razvid vrste učne ure (istotemna ali 
različnotemna) ter razporeditev direktnega in indirektnega pouka (Nolimal, 1999a). 
Med težave, ki se lahko pojavijo pri zlaganju učnih priprav, Nolimal idr. (2001) 
navedejo časovno uskladitev in obliko zloženih učnih priprav. 

2.4.5 Ali dolžina delovnih izkušenj vpliva na ocenjevanje prednosti in slabosti 
poučevanja v kombiniranih oddelkih? 

Tabela 15 predstavlja stopnjo strinjanja SRP s trditvami anketnega vprašalnika, ki se 
nanašajo na prednosti in slabosti kombiniranega pouka z vidika učencev glede na 
delovne izkušnje SRP. 

Tabela 15: Opisna statistika za sklop stališč o prednostih in slabostih kombiniranega 
pouka z vidika učenca glede na delovne izkušnje 

Trditev Delovne 
izkušnje N M SD 

Učencem v kombiniranih oddelkih je 
omogočena večja stopnja samostojnega 
učenja. 

Do 10 let 11 3,45 0,93 
11 let in več 39 3,08 1,11 

Učenci v kombiniranih oddelkih so sposobni 
samostojnega učenja. 

Do 10 let 11 2,36 1,03 
11 let in več 39 2,15 0,81 

Sočasno izvajanje različnih aktivnosti v 
razredu je za posamezne učence 
moteče/vpliva na njihovo pozornost in 
koncentracijo. 

Do 10 let 11 4,45 0,82 
11 let in več 

39 4,41 0,91 

Zaradi kombiniranega dela učitelja imajo Do 10 let 11 4,36 1,03 
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učenci manj časa in priložnosti za dodatno 
razlago/pojasnila učitelja. 

11 let in več 39 4,51 0,89 

Učenci v kombiniranih oddelkih imajo pri 
pouku možnost medsebojne pomoči. 

Do 10 let 11 3,64 1,12 
11 let in več 39 3,59 1,02 

Mlajši učenci kombiniranih oddelkov nehote 
usvajajo snov starejših učencev. 

Do 10 let 11 3,82 0,98 
11 let in več 39 3,59 1,04 

Kombinirano delo učitelja s posameznim 
razredom povzroča čakanje učencev, 
nestrpnost in nemir v razredu. 

Do 10 let 11 3,64 1,29 
11 let in več 39 3,82 1,00 

Od učencev kombiniranih oddelkov se 
zahteva in pričakuje več samostojnega dela, 
kar je še posebno v nižjih razredih težko 
izvedljivo. 

Do 10 let 11 4,36 0,67 
11 let in več 

39 4,56 0,68 

Učenci se v kombiniranih oddelkih 
usposabljajo za pravilno izbiro in uporabo 
različnih virov in pripomočkov, reševanje 
problemov in samovrednotenje. 

Do 10 let 11 2,82 1,17 
11 let in več 

39 2,82 0,89 

Učenci kombiniranih oddelkov so deležni 
aktivnih učnih metod in aktivnega učenja 
(samostojno iskanje informacij). 

Do 10 let 11 3,09 1,14 
11 let in več 39 3,51 0,79 

Učenci kombiniranih oddelkov so deležni 
diferenciacije. 

Do 10 let 11 3,91 1,14 
11 let in več 39 3,74 0,88 

Učenci nimajo možnosti dela v miru in tišini, 
saj ob njihovem samostojnem delu sočasno 
poteka razlaga drugemu razredu. 

Do 10 let 11 4,55 0,69 
11 let in več 39 4,46 0,88 

Učenci kombiniranih oddelkov so deležni 
individualizacije. 

Do 10 let 11 3,73 1,19 
11 let in več 39 3,15 1,29 

Učenci so medsebojno bolje povezani. Do 10 let 11 3,27 1,01 
11 let in več 39 3,05 0,97 

Maloštevilne skupine omogočajo učencem 
razvoj pristnejših odnosov. 

Do 10 let 11 4,00 0,78 
11 let in več 39 3,90 0,97 

Maloštevilne skupine omogočajo učencem 
lažje in hitrejše učenje socialnih veščin. 

Do 10 let 11 3,82 0,87 
11 let in več 39 3,62 0,94 

 
Tabela 16 predstavlja razlike med aritmetičnimi sredinami o stopnji strinjanja SRP s 
trditvami anketnega vprašalnika, ki se nanašajo na prednosti in slabosti 
kombiniranega pouka z vidika učenca glede na delovne izkušnje SRP. 

Tabela 16: T-test razlik med aritmetičnimi sredinami za sklop stališč o prednostih in 
slabostih kombiniranega pouka z vidika učenca glede na delovne izkušnje 

Trditev t df 2p 
Učencem v kombiniranih oddelkih je omogočena večja 
stopnja samostojnega učenja. 1,029 48 0,309 

Učenci v kombiniranih oddelkih so sposobni samostojnega 
učenja. 0,713 48 0,479 

Sočasno izvajanje različnih aktivnosti v razredu je za 
posamezne učence moteče/vpliva na njihovo pozornost in 
koncentracijo. 

0,145 48 0,885 
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Zaradi kombiniranega dela učitelja imajo učenci manj časa 
in priložnosti za dodatno razlago/pojasnila učitelja. 

–
0,477 

48 0,636 

Učenci v kombiniranih oddelkih imajo pri pouku možnost 
medsebojne pomoči. 0,131 48 0,896 

Mlajši učenci kombiniranih oddelkov nehote usvajajo snov 
starejših učencev. 0,649 48 0,520 

Kombinirano delo učitelja s posameznim razredom povzroča 
čakanje učencev, nestrpnost in nemir v razredu. 

–
0,507 48 0,614 

Od učencev kombiniranih oddelkov se zahteva in pričakuje 
več samostojnega dela, kar je še posebno v nižjih razredih 
težko izvedljivo. 

–
0,865 48 0,392 

Učenci se v kombiniranih oddelkih usposabljajo za pravilno 
izbiro in uporabo različnih virov in pripomočkov, reševanje 
problemov in samovrednotenje. 

–
0,007 48 0,994 

Učenci kombiniranih oddelkov so deležni aktivnih učnih 
metod in aktivnega učenja (samostojno iskanje informacij). 

–
1,414 

48 0,164 

Učenci kombiniranih oddelkov so deležni diferenciacije. 0,516 48 0,608 
Učenci nimajo možnosti dela v miru in tišini, saj ob njihovem 
samostojnem delu sočasno poteka razlaga drugemu 
razredu. 

0,290 48 0,773 

Učenci kombiniranih oddelkov so deležni individualizacije. 1,324 48 0,192 
Učenci so medsebojno bolje povezani. 0,662 48 0,511 
Maloštevilne skupine omogočajo učencem razvoj pristnejših 
odnosov. 0,366 48 0,718 

Maloštevilne skupine omogočajo učencem lažje in hitrejše 
učenje socialnih veščin. 

0,644 48 0,523 

Opomba: df – stopinje prostosti , 2p – interval zaupanja 

Pri nobeni trditvi ni statistično pomembne razlike v povprečnih vrednostih glede na 
delovne izkušnje. 

Tabela 17 predstavlja stopnjo strinjanja SRP s trditvami anketnega vprašalnika, ki se 
nanašajo na prednosti in slabosti kombiniranega pouka z vidika učiteljev glede na 
delovne izkušnje SRP. 

Tabela 17: Opisna statistika za sklop stališč o prednostih in slabostih kombiniranega 
pouka z vidika učitelja glede na delovne izkušnje 

Trditev Delovne 
izkušnje N M SD 

Maloštevilne skupine učencev v oddelku 
omogočajo učitelju boljše poznavanje le-teh in 
njihovih individualnih potreb. 

Do 10 let 11 4,64 0,67 
11 let in več 39 4,44 0,68 

Učitelj kombiniranega oddelka lažje upošteva 
individualne posebnosti učenca. 

Do 10 let 11 2,45 1,29 
11 let in več 39 2,41 1,16 

Za poučevanje v kombiniranem oddelku se 
kot učitelj počutim dovolj kompetentnega in 
strokovno usposobljenega. 

Do 10 let 11 3,09 1,14 
11 let in več 39 3,44 1,02 

Učitelj kombiniranega oddelka je za reševanje Do 10 let 11 4,45 0,82 
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problemov pogosto prepuščen samemu sebi. 11 let in več 39 3,95 1,05 
Delo v kombiniranem oddelku omogoča 
učitelju strokovno rast. 

Do 10 let 11 3,82 1,08 
11 let in več 39 3,54 1,07 

Za poučevanje v kombiniranem oddelku 
potrebuje učitelj več splošne in strokovne 
usposobljenosti. 

Do 10 let 11 4,27 0,65 
11 let in več 39 4,26 0,85 

Učitelj je za poučevanje v kombiniranem 
oddelku pridobil ustrezna in zahtevana znanja 
tekom študija. 

Do 10 let 11 1,45 0,82 
11 let in več 39 1,72 0,92 

Kot učitelj pogosto občutim pomanjkanje 
specialno-pedagoške usposobljenosti za 
poučevanje v kombiniranem oddelku. 

Do 10 let 11 3,55 0,93 
11 let in več 39 3,23 0,99 

Kot učitelj kombiniranega oddelka bi si želel 
imeti dodatna strokovna usposabljanja za 
poučevanje kombiniranega oddelka. 

Do 10 let 11 4,45 0,688 
11 let in več 39 3,90 1,046 

Za učitelja je delo v kombiniranem oddelku 
zahtevno in naporno. 

Do 10 let 11 4,82 0,41 
11 let in več 39 4,77 0,49 

Od učitelja se zahteva povečana količina časa 
za pripravo na pouk in organizacijo snovi. 

Do 10 let 11 4,91 0,30 
11 let in več 39 4,85 0,43 

Za učitelja poučevanje v kombiniranem 
oddelku povečuje stopnjo stresa. 

Do 10 let 11 4,27 1,27 
11 let in več 39 4,74 0,55 

 
Tabela 18 predstavlja razlike med aritmetičnimi sredinami o stopnji strinjanja SRP s 
trditvami anketnega vprašalnika, ki se nanašajo na prednosti in slabosti 
kombiniranega pouka z vidika učitelja glede na delovne izkušnje SRP. 

Tabela 18: T-test razlik med aritmetičnimi sredinami za sklop stališč o prednostih in 
slabostih kombiniranega pouka z vidika učitelja glede na delovne izkušnje 

Trditev t df 2p 
Maloštevilne skupine učencev v oddelku omogočajo 
učitelju boljše poznavanje le-teh in njihovih individualnih 
potreb. 

0,865 48 0,392 

Učitelj kombiniranega oddelka lažje upošteva individualne 
posebnosti učenca. 0,109 48 0,914 

Za poučevanje v kombiniranem oddelku se kot učitelj 
počutim dovolj kompetentnega in strokovno 
usposobljenega. 

-0,966 48 0,339 

Učitelj kombiniranega oddelka je za reševanje problemov 
pogosto prepuščen samemu sebi. 

1,472 48 0,148 

Delo v kombiniranem oddelku omogoča učitelju strokovno 
rast. 

0,763 48 0,449 

Za poučevanje v kombiniranem oddelku potrebuje učitelj 
več splošne in strokovne usposobljenosti. 

0,059 48 0,953 

Učitelj je za poučevanje v kombiniranem oddelku pridobil 
ustrezna in zahtevana znanja tekom študija. -0,860 48 0,394 

Kot učitelj pogosto občutim pomanjkanje specialno-
pedagoške usposobljenosti za poučevanje v 
kombiniranem oddelku. 

0,945 48 0,349 
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Kot učitelj kombiniranega oddelka bi si želel imeti dodatna 
strokovna usposabljanja za poučevanje kombiniranega 
oddelka. 

1,661 48 0,103 

Za učitelja je delo v kombiniranem oddelku zahtevno in 
naporno. 0,306 48 0,761 

Od učitelja se zahteva povečana količina časa za pripravo 
na pouk in organizacijo snovi. 0,452 48 0,653 

Za učitelja poučevanje v kombiniranem oddelku povečuje 
stopnjo stresa. -1,197 48 0,256 

Opomba: df – stopinje prostosti , 2p – interval zaupanja 

Pri nobeni trditvi ni statistično pomembne razlike v povprečnih vrednostih glede na 
delovne izkušnje. 

Tabela 19 predstavlja opisno statistiko za sklop stališč o prednostih in slabostih 
kombiniranega pouka z vidika organizacije glede na delovne izkušnje. 
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Tabela 19: Opisna statistika za sklop stališč o prednostih in slabostih kombiniranega 
pouka z vidika organizacije glede na delovne izkušnje 

Trditev Delovne 
izkušnje N M SD 

Poučevanje v kombiniranem oddelku zahteva 
aktivne in fleksibilne oblike dela. 

Do 10 let 11 4,73 0,47 
11 let in več 39 4,72 0,46 

Kombinirani oddelki zaradi manjšega števila 
učencev v razredu nudijo ugodnejše učno 
okolje za vključitev otrok z različnimi 
posebnimi potrebami. 

Do 10 let 11 3,36 1,12 
11 let in več 

39 2,64 0,99 

Pri delu v kombiniranem oddelku je 
sodelovanje in timsko delo med učitelji večje. 

Do 10 let 11 2,64 0,51 
11 let in več 39 3,00 1,10 

Kombinirani oddelki nudijo možnosti boljšega 
sodelovanja med starši in okoljem. 

Do 10 let 11 2,64 1,12 
11 let in več 39 2,31 0,98 

Pri poučevanju v kombiniranem oddelku je 
učna snov pogosto neusklajena. 

Do 10 let 11 4,18 1,17 
11 let in več 39 4,08 0,87 

Načrtovanje in ostale faze dela učitelja so 
zelo zahtevne. 

Do 10 let 11 4,55 0,69 
11 let in več 39 4,69 0,52 

Usklajevanje učnih priprav je zelo zahtevno. Do 10 let 11 4,55 0,69 
11 let in več 39 4,74 0,50 

Pri poučevanju pogosto primanjkuje ustreznih 
prostorov in opreme, učnih pripomočkov. 

Do 10 let 11 4,27 0,91 
11 let in več 39 4,10 0,97 

Poučevanje v kombiniranih oddelkih zahteva 
večjo količino raznolike didaktične opreme in 
drugih učnih pripomočkov. 

Do 10 let 11 4,36 0,81 
11 let in več 39 4,23 0,87 

Pogosto se pojavi težava pri oblikovanju 
heterogenih učnih skupin v funkciji 
medsebojne izmenjave izkušenj in znanj. 

Do 10 let 11 3,82 1,08 
11 let in več 39 3,82 0,94 

Poučevanje kombiniranega oddelka zahteva 
ustrezno pripravo učilnice. 

Do 10 let 11 4,18 0,60 
11 let in več 39 4,36 0,63 

Usklajevanje ocenjevanja znanja je pogosto 
neizvedljivo. 

Do 10 let 11 3,45 1,51 
11 let in več 39 3,44 1,12 

Velikokrat se pojavijo težave pri ustrezni 
razporeditvi časa za posamezni razred ali za 
individualne potrebe posameznega učenca. 

Do 10 let 11 4,09 0,94 
11 let in več 39 4,31 0,57 

Pri poučevanju kombiniranega oddelka je 
učitelj pogosto soočen z izzivom, kako 
organizirati učno uro na način, da ima vsak 
izmed učencev svoje zadolžitve. 

Do 10 let 11 4,36 0,67 
11 let in več 

39 4,67 0,53 

Opomba: df – stopinje prostosti , 2p – interval zaupanja 

Tabela 20 predstavlja razlike med aritmetičnimi sredinami o stopnji strinjanja SRP s 
trditvami anketnega vprašalnika, ki se nanašajo na prednosti in slabosti 
kombiniranega pouka z vidika organizacije glede na delovne izkušnje SRP. 
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Tabela 20: T-test razlik med aritmetičnimi sredinami za sklop stališč o prednostih in 
slabostih kombiniranega pouka z vidika organizacije glede na delovne izkušnje 

 Trditev t df 2p 
Poučevanje v kombiniranem oddelku zahteva aktivne in 
fleksibilne oblike dela. 0,060 48 0,953 

Kombinirani oddelki zaradi manjšega števila učencev v 
razredu nudijo ugodnejše učno okolje za vključitev otrok z 
različnimi posebnimi potrebami. 

2,084 48 0,043 

Pri delu v kombiniranem oddelku sta sodelovanje in timsko 
delo med učitelji večja. –1,059 48 0,295 

Kombinirani oddelki nudijo možnosti boljšega sodelovanja 
med starši in okoljem. 

0,954 48 0,345 

Pri poučevanju v kombiniranem oddelku je učna snov pogosto 
neusklajena. 

0,327 48 0,745 

Načrtovanje in ostale faze dela učitelja so zelo zahtevne. –0,769 48 0,446 
Usklajevanje učnih priprav je zelo zahtevno. –1,068 48 0,291 
Pri poučevanju pogosto primanjkuje ustreznih prostorov in 
opreme, učnih pripomočkov. 0,522 48 0,604 

Poučevanje v kombiniranih oddelkih zahteva večjo količino 
raznolike didaktične opreme in drugih učnih pripomočkov. 0,453 48 0,653 

Pogosto se pojavi težava pri oblikovanju heterogenih učnih 
skupin v funkciji medsebojne izmenjave izkušenj in znanj. –0,007 48 0,994 

Poučevanje kombiniranega oddelka zahteva ustrezno 
pripravo učilnice. 

–0,833 48 0,409 

Usklajevanje ocenjevanja znanja je pogosto neizvedljivo. 0,045 48 0,964 
Velikokrat se pojavijo težave pri ustrezni razporeditvi časa za 
posamezni razred ali za individualne potrebe posameznega 
učenca. 

–0,725 48 0,482 

Pri poučevanju kombiniranega oddelka je učitelj pogosto 
soočen z izzivom, kako organizirati učno uro na način, da ima 
vsak izmed učencev svoje zadolžitve. 

–1,577 48 0,121 

Opomba: df – stopinje prostosti , 2p – interval zaupanja 

Statistično pomembna razlika v povprečnih vrednostih glede na delovne izkušnje je 
pri trditvi »Kombinirani oddelki zaradi manjšega števila učencev v razredu nudijo 
ugodnejše učno okolje za vključitev otrok z različnimi posebnimi potrebami«. SRP, ki 
imajo do 10 let delovnih izkušenj, imajo povprečni rezultat višji (se bolj strinjajo) 
(M = 3,36) od SRP, ki imajo 11 let in več delovnih izkušenj (se manj strinjajo) 
(M = 2,64). Pri ostalih trditvah ni statistično pomembnih razlik. 
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3 SKLEP 

V magistrskem delu smo se osredotočili na raziskovanje stališč SRP, ki poučujejo v 
kombiniranih oddelkih Prilagojenega programa VIZ z NIS, o prednostih in slabostih 
takšnega načina poučevanja. Opredeljene prednosti in slabosti temeljijo na 
teoretično opredeljenih prednostih in slabostih, ki so v literaturi opredeljene za 
večinske osnovne šole. Raziskali smo stopnjo strinjanja SRP z v literaturi 
opredeljenimi prednostmi in slabostmi poučevanja v kombiniranih oddelkih. Zanimala 
nas je stopnja strinjanja anketiranih SRP s prednostmi in slabostmi poučevanja v 
kombiniranih oddelkih s treh vidikov: z vidika učenca, učitelja in organizacije. 

V raziskavo smo zajeli 50 SRP, ki poučujejo v Prilagojenem programu VIZ z NIS. 
Sodelujoči v raziskavi poučujejo v osnovnih šolah celotne Slovenije. V namen 
raziskave smo izdelali tudi avtorski anketni vprašalnik, ki je bil razdeljen na tri dele, 
vsak del anketnega vprašalnika pa je vseboval sklop trditev, na katere so anketirani 
odgovorili s stopnjo strinjanja s pomočjo petstopenjske ocenjevalne lestvice. 
Rezultate smo statistično obdelali s programom SPSS 23.0 ter predstavili tabelarično 
in opisno. 

Preverili smo zastavljena raziskovalna vprašanja in ugotovili: 
1. po mnenju SRP, ki poučujejo v kombiniranem oddelku Prilagojenega 

programa VIZ z NIS, je z vidika učenca največja prednost maloštevilna 
skupina, ki vpliva na razvoj pristnejših odnosov med učenci. Prav tako je po 
mnenju anketiranih diferenciacija nekaj, česar so deležni učenci omenjenega 
programa. Zelo visoko je bilo tudi strinjanje s trditvijo, da maloštevilne skupine 
omogočajo učencem lažje in hitrejše učenje socialnih veščin. Z najnižjo 
stopnjo strinjanja pa je bila ocenjena trditev, da so učenci sposobni 
samostojnega dela, kar lahko povežemo s sposobnostmi učencev, vključenih 
v omenjeni progam. Z vidika učitelja je največja prednost dobro poznavanje 
učencev in njihovih individualnih potreb. Najnižja stopnja strinjanja pa je bila s 
trditvijo, da učitelj kombiniranega pouka lažje upošteva individualne 
posebnosti učenca. Razlog lahko najdemo v dejstvu, da sestavljajo 
kombinirane oddelke glede na sposobnosti zelo heterogene skupine učencev. 
Z vidika organizacije pa so anketirani kot prednost opredelili aktivne in 
fleksibilne oblike dela v kombiniranem oddelku, najmanj pa so se strinjali s 
trditvijo, da poučevanje v kombiniranem oddelku nudi možnost boljšega 
sodelovanja med starši in okoljem; 

2. pri opredelitvi slabosti dela v kombiniranem oddelku Prilagojenega programa 
VIZ z NIS so anketirani z vidika učenca ocenili, da je največja slabost težnja 
po samostojnem delu učencev, ki je učenci, predvsem v nižjih razredih, niso 
sposobni. Omenjeno potrjuje tudi (ne)strinjanje s trditvijo, da so učenci, 
vključeni v omenjeni program, sposobni samostojnega učenja. Z vidika učitelja 
je bila kot slabost opredeljena trditev, ki omenja povečano količino časa za 
pripravo na pouk. Z vidika organizacije so anketirani kot slabost izpostavili 
zahtevno usklajevanje učnih priprav; 

3. vključeni v raziskavo so ocenili tudi lastno usposobljenost za poučevanje v 
kombiniranih oddelkih. Strinjajo se s trditvijo, da učitelj kombiniranega oddelka 
potrebuje več splošne in strokovne usposobljenosti. Najmanjši delež 
anketiranih pa se je strinjal s trditvijo, da so ustrezna in zahtevana znanja za 
poučevanje v kombiniranih oddelkih pridobili tekom študija; 
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4. po mnenju anketiranih je z vidika učenca največja ovira samostojno delo 
učenca. Z vidika učitelja predstavlja anketiranim največjo oviro časovni faktor 
oziroma povečana poraba časa za pripravo na pouk in organizacijo snovi. Z 
vidika organizacije pa je bila kot ovira izpostavljena zahtevna priprava učnih 
priprav; 

5. statistično pomembna razlika v povprečnih vrednostih glede na delovne 
izkušnje SRP je bila pri trditvi »Kombinirani oddelki zaradi manjšega števila 
učencev v razredu nudijo ugodnejše učno okolje za vključitev otrok z različnimi 
posebnimi potrebami«. Z omenjeno trditvijo se bolj strinjajo SRP, ki imajo do 
10 let delovnih izkušenj. Pri ostalih trditvah statistično pomembnih razlik ni. 
Delovne izkušnje SRP, ki poučujejo v Prilagojenem programu VIZ z NIS, ne 
vplivajo na ocenjevanje prednosti in slabosti poučevanja v kombiniranih 
oddelkih. 

V raziskavo smo zajeli izključno SRP, ki poučujejo samo v Prilagojenem programu 
VIZ z NIS, in ne tudi ostalih učiteljev, ki med drugim poučujejo tudi v Prilagojenem 
programu VIZ z NIS. 

Pomanjkljivost naše raziskave je, da je bila narejena na majhnem vzorcu SRP, ki 
poučujejo v Prilagojenem programu VIZ z NIS, zaradi česar ugotovitev raziskave ne 
moremo posplošiti. 

Problematika kombiniranega pouka v Prilagojenih programih VIZ z NIS je tema, o 
kateri se veliko govori, hkrati pa omenjeno področje ni dobro raziskano. Smiselno bi 
bilo podobno raziskavo ponoviti na večjem vzorcu in ugotoviti, ali je oblika 
kombiniranega pouka primerna za učence z lažjimi motnjami v duševnem razvoju. 
Glede na do sedaj opravljene raziskave kombinirani pouk ni ustrezna oblika pouka za 
učence z lažjo motnjo v duševnem razvoju (Stanonik, 2015). 

Praktični doprinos magistrskega dela posega na področje dela SRP, ki poučujejo v 
kombiniranih oddelkih, saj spodbuja k raziskovanju področja, ki je v praksi pogosto 
težko izvedljivo. Zavedati se je treba, da v literaturi opredeljene prednosti in slabosti, 
ki veljajo za večinske osnovne šole, v katere so vključeni učenci brez motenj, niso 
nujno prednosti in slabosti, ki veljajo za učence s primanjkljaji na posameznih 
področjih učenja ali s posebnimi potrebami. 
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Priloga 1: Primer soglasja osnovne šole 

 

Spoštovani, 

Moje ime je Jasna Jakopič Meze in sem študentka podiplomskega študija specialne 
in rehabilitacijske pedagogike na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Zaposlena sem na 
OŠ Ivana Cankarja Vrhnika, kjer izvajam delo specialnega pedagoga v Prilagojenem 
izobraževalnem programu osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom. V okviru 
svojega magistrskega dela pod mentorstvom dr. Erne Žgur načrtujem raziskavo z 
naslovom : »Stališča specialnih in rehabilitacijskih pedagogov o prednostih in 

slabostih poučevanja v kombiniranih oddelkih«. Cilj naloge je ugotoviti stališča 
specialnih in rehabilitacijskih pedagogov o prednostih in slabostih poučevanja v 
kombiniranih oddelkih. V ta namen bo pripravljena tudi ocenjevalna lestvica, ki jo 
bodo izpolnili specialni in rehabilitacijski pedagogi, ki poučujejo v kombiniranih 
oddelkih v Prilagojenem izobraževalnem programu osnovne šole z nižjim 
izobrazbenim standardom. Dobljeni podatki bodo statistično obdelani in interpretirani. 
Iz naloge, ki bo javno objavljena, ne bo razvidno, katere osnovne šole, ki izvajajo 
omenjeni program, so sodelovale v raziskavi. 

V kolikor ste pripravljeni sodelovati v raziskavi, in imate na Vaši Osnovni šoli 
zaposlene specialne in rehabilitacijske pedagoge, ki poučujejo v kombiniranih 
oddelkih, prosim, da mi le-to sporočite, ter navedete kontakt osebe (pedagoške 
vodje), na katero se lahko obrnem s svojim anketnim vprašalnikom. 

 

Za Vaše sodelovanje se Vam že vnaprej lepo zahvaljujem. 

Lep in uspešen teden 

Jasna Jakopič Meze 
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Priloga 2: Anketni vprašalnik 

 

PREDNOSTI IN SLABOSTI POUČEVANJA V 

KOMBINIRANEM ODDELKU 

Spoštovani, 

Sem Jasna Jakopič Meze, študentka podiplomskega študija specialne in 
rehabilitacijske pedagogike na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. V okviru zaključka 
študija, pod mentorstvom doc. dr. Erne Žgur, pripravljam magistrsko delo z naslovom 
Stališča specialnih in rehabilitacijskih pedagogov o prednostih in slabostih 
poučevanja v kombiniranih oddelkih.  

Z raziskavo želim ugotoviti, kakšna so stališča specialnih in rehabilitacijskih 
pedagogov o prednostih in slabostih poučevanja v kombiniranih oddelkih.  

Vaše sodelovanje v raziskavi je anonimno, reševanje anketnega vprašalnika pa Vam 
bo vzelo 5-10 min. Dobljeni rezultati bodo uporabljeni za namene magistrske dela, 
sodelujočim šolam pa bo dana možnost vpogleda v rezultate ter vpogleda v predloge 
izboljšav, s ciljem doseganja največje možne koristi posameznega učenca. 

PRVI DEL: Prednosti in slabosti kombiniranega pouka z vidika učenca 

Pred Vami je sklop trditev, ki temeljijo na ocenjevanju prednosti in slabosti 
kombiniranega pouka vidika učenca. Prosim ocenite vaše strinjanje z vsako 
posamezno trditvijo. Uporabite lestvico ocen od 1 do 5, kjer ocena 1 pomeni 'sploh se 
ne strinjam' in ocena 5 pomeni ' popolnoma se strinjam'.  

 1 – sploh 
se ne 

strinjam 

2 3 4 5 – 
popolnoma 
se strinjam 

1. Učencem v kombiniranih oddelkih je 
omogočena večja stopnja 
samostojnega učenja. 

1 2 3 4 5 

2. Učenci v kombiniranih oddelkih so 
sposobni samostojnega učenja. 1 2 3 4 5 

3. Sočasno izvajanje različnih 
aktivnosti v razredu je za 
posamezne učence moteče / vpliva 
na njihovo pozornost in 
koncentracijo. 

1 2 3 4 5 

4. Zaradi kombiniranega dela učitelja 
imajo učenci manj časa in 
priložnosti za dodatno razlago / 
pojasnila učitelja. 

1 2 3 4 5 

5. Učenci v kombiniranih oddelkih 
imajo pri pouku možnost 
medsebojne pomoči. 

1 2 3 4 5 
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6. Mlajši učenci kombiniranih oddelkov 
nehote osvajajo snov starejših 
učencev. 

1 2 3 4 5 

7. Kombinirano delo učitelja s 
posameznim razredom povzroča 
čakanje učencev, nestrpnost in 
nemir v razredu. 

1 2 3 4 5 

8. Od učencev kombiniranih oddelkov 
se zahteva in pričakuje več 
samostojnega dela, kar je še 
posebno v nižjih razredih težko 
izvedljivo.. 

1 2 3 4 5 

9. Učenci se v kombiniranih oddelkih 
usposabljajo za pravilno izbiro in 
uporabo različnih virov in 
pripomočkov, reševanje problemov 
in samovrednotenje. 

1 2 3 4 5 

10. Učenci kombiniranih oddelkov so 
deležni aktivnih učnih metod in 
aktivnega učenja (samostojno 
iskanje informacij). 

1 2 3 4 5 

11. Učenci kombiniranih oddelkov so 
deležni diferenciacije. 

1 2 3 4 5 

12. Učenci nimajo možnosti dela v miru 
in tišini, saj ob njihovem 
samostojnem delu sočasno poteka 
razlaga drugemu razredu. 

1 2 3 4 5 

13. Učenci kombiniranih oddelkov so 
deležni individualizacije. 

1 2 3 4 5 

14. Učenci so medsebojno bolje 
povezani. 1 2 3 4 5 

15. Manj številčne skupine omogočajo 
učencem razvoj pristnejših 
odnosov. 

1 2 3 4 5 

16. Manj številčne skupine omogočajo 
učencem lažje in hitrejše učenje 
socialnih veščin. 

1 2 3 4 5 

 

  



64 

DRUGI DEL: Prednosti in slabosti kombiniranega pouka z vidika učitelja 

Sledi sklop trditev, ki temeljijo na ocenjevanju prednosti in slabosti kombiniranega 
pouka z vidika učitelja. Prosim ocenite strinjanje z vsako posamezno trditvijo. 
Uporabite lestvico ocen od 1 do 5, kjer ocena 1 pomeni 'sploh se ne strinjam' in 
ocena 5 pomeni ' popolnoma se strinjam'. 

 1 – sploh 
se ne 

strinjam 

2 3 4 5 – 
popolnoma 
se strinjam 

1. Manj številčne skupine učencev v 
oddelku omogočajo učitelju boljše 
poznavanje le teh in njihovih individualnih 
potreb. 

1 2 3 4 5 

2. Učitelj kombiniranega oddelka lažje 
upošteva individualne posebnosti učenca. 1 2 3 4 5 

3. Za poučevanje v kombiniranem oddelku 
se kot učitelj počutim dovolj 
kompetentnega in strokovno 
usposobljenega. 

1 2 3 4 5 

4. Učitelj kombiniranega oddelka je za 
reševanje problemov pogosto prepuščen 
samemu sebi. 

1 2 3 4 5 

5. Delo v kombiniranem oddelku omogoča 
učitelju strokovno rast. 

1 2 3 4 5 

6. Za poučevanje v kombiniranem oddelku 
potrebuje učitelj več splošne in strokovne 
usposobljenosti. 

1 2 3 4 5 

7. Učitelj je za poučevanje v kombiniranem 
oddelku pridobil ustrezna in zahtevana 
znanja tekom študija. 

1 2 3 4 5 

8. Kot učitelj pogosto občutim pomanjkanje 
specialno pedagoške usposobljenosti za 
poučevanje v kombiniranem oddelku. 

1 2 3 4 5 

9. Kot učitelj kombiniranega oddelka bi si 
želel imeti dodatna strokovna 
usposabljanja za poučevanje 
kombiniranega oddelka. 

1 2 3 4 5 

10. Za učitelja je delo v kombiniranem 
oddelku zahtevno in naporno. 1 2 3 4 5 

11. Od učitelja se zahteva povečana količina 
časa za pripravo na pouk in organizacijo 
snovi. 

1 2 3 4 5 

12. Za učitelja poučevanje v kombiniranem 
oddelku povečuje stopnjo stresa. 

1 2 3 4 5 
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TRETJI DEL: Prednosti in slabosti kombiniranega pouka z vidika organizacije 

Za konec prosim ocenite še sklop trditev, ki temeljijo na ocenjevanju prednosti in 
slabosti kombiniranega pouka z vidika organizacije Vašega dela.. Prosim ocenite 
strinjanje z vsako posamezno trditvijo. Uporabite lestvico ocen od 1 do 5, kjer ocena 
1 pomeni 'sploh se ne strinjam' in ocena 5 pomeni ' popolnoma se strinjam'. 

 1 – sploh 
se ne 

strinjam 

2 3 4 5 – 
popolnoma 
se strinjam 

1. Poučevanje v kombiniranem 
oddelku zahteva aktivne in 
fleksibilne oblike dela. 

1 2 3 4 5 

2. Kombinirani oddelki zaradi 
manjšega števila učencev v razredu 
nudijo ugodnejše učno okolje za 
vključitev otrok z različnimi 
posebnimi potrebami.. 

1 2 3 4 5 

3. Pri delu v kombiniranem oddelku je 
sodelovanje in timsko delo med 
učitelji večje. 

1 2 3 4 5 

4. Kombinirani oddelki nudijo možnosti 
boljšega sodelovanja med starši in 
okoljem. 

1 2 3 4 5 

5. Pri poučevanju v kombiniranem 
oddelku je učna snov pogosto 
neusklajena. 

1 2 3 4 5 

6. Načrtovanje in ostale faze dela 
učitelja so zelo zahtevne. 

1 2 3 4 5 

7. Usklajevanje učnih priprav je zelo 
zahtevno. 

1 2 3 4 5 

8. Pri poučevanju pogosto primanjkuje 
ustreznih prostorov in opreme, 
učnih pripomočkov. 

1 2 3 4 5 

9. Poučevanje v kombiniranih oddelkih 
zahteva večjo količino raznolike 
didaktične opreme in drugih učnih 
pripomočkov. 

1 2 3 4 5 

10. Pogosto se pojavi težava pri 
oblikovanju heterogenih učnih 
skupin v funkciji medsebojne 
izmenjave izkušenj in znanj. 

1 2 3 4 5 

11. Poučevanje kombiniranega oddelka 
zahteva ustrezno pripravo učilnice. 1 2 3 4 5 

12. Usklajevanje ocenjevanja znanja je 
pogosto neizvedljivo. 

1 2 3 4 5 

13. Velikokrat se pojavijo težave pri 
ustrezni razporeditvi časa za 
posamezni razred ali za 
individualne potrebe posameznega 

1 2 3 4 5 
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učenca. 
14. Pri poučevanju kombiniranega 

oddelka je učitelj pogosto soočen z 
izzivom, kako organizirati učno uro 
na način, da ima vsak izmed 
učencev svoje zadolžitve. 

1 2 3 4 5 

 

ČETRTI DEL: Sociodemografija oz. splošna vprašanja 

Vaš spol: 
• Moški 
• Ženska  

 
Vaša starost: 

• Do 25 let 
• Od 26 – 35 let 
• Od 36 – 45 let 
• 46 let in več 

 
Vaša delovna doba (v letih): 

• Do 1 leta 
• 2 do 5 let 
• 6 do 10 let 
• 11 let in več 

 
Šola, kjer ste zaposleni:_______________________________________ 
 
Regija šole/organizacije, kjer ste zaposleni: 

• Pomurska regija 
• Podravska regija 
• Koroška regija 
• Savinjska regija 
• Zasavska regija 
• Posavska regija 
• Jugovzhodna Slovenija 
• Osrednjeslovenska regija 
• Gorenjska regija 
• Primorsko-notranjska regija 
• Goriška regija 
• Obalno-kraška regija 

 


