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POVZETEK     

V svojem diplomskem delu sem raziskala, kako inkluzivna so stališča študentov razrednega 

pouka, predšolske vzgoje in pedagogike na začetku njihovega študija. Ugotavljala sem tudi, če 

obstajajo razlike v stališčih do ranljivih otrok med omenjenimi skupinami študentov. Poleg 

tega me je zanimalo, ali so študijski programi za učitelje, vzgojitelje in pedagoge usmerjeni k 

razvijanju inkluzivnih kompetenc. 

V teoretičnem delu sem predstavila posamezne skupine ranljivih otrok, opisala sem težave, s 

katerimi se soočajo v rednih osnovnih šolah ter navedla primere ustreznega načina dela s temi 

otroki. Inkluzivno izobraževanje je izrednega pomena za vse otroke, še posebno za ranljive, saj 

jim tako omogočimo vstop v širše družbeno okolje. Bistvenega pomena za uresničevanje 

inkluzije so vloga  pedagoških delavcev, njihovo znanje, kompetence in predvsem stališča 

do ranljivih otrok ter inkluzivnega poučevanja, saj so le-ta temelj uspešne inkluzije. O 

inkluzivni šoli, namenjeni vsem otrokom, lahko govorimo v primeru, ko je učitelj pozitivno 

naravnan do drugačnosti in kadar so njegova stališča do ranljivih otrok in njihovega 

vključevanja v redne osnovne šole pozitivno naravnana/inkluzivna. 

Empirični del diplome sem razdelila na kvantitativni in kvalitativni del. Prvi del zajema 

kvalitativno analizo ciljev študijskih programov, kot so razredni pouk, predšolska vzgoja in 

pedagogika. Osredotočila sem se na izobraževanje bodočih pedagoških strokovnjakov in s tem 

povezan razvoj kompetenc, še posebej inkluzivnih. Čas študija je tako najbolj primeren za 

razvoj inkluzivnih kompetenc. 

Drugi del obsega predstavitev rezultatov anketnega vprašalnika in analizo stališč, ki jih imajo 

študentje posameznih študijskih smeri do ranljivih otrok. Niso pa me zanimala zgolj stališča 

sama, želela sem ugotoviti tudi, kakšne razlike se pojavljajo (če sploh se) v stališčih študentov 

razrednega pouka, predšolske vzgoje in pedagogike. Analiza in konkretna primerjava 

odgovorov je pokazala, da med omenjenimi skupinami študentov v splošnem pogledu ni 

prihajalo do razlik v stališčih do ranljivih učencev. Do statistično pomembnih razlik je prišlo le 

znotraj posameznih vprašanj, in sicer  pri stališčih, povezanih z nekaterimi skupinami ranljivih 

otrok.  

O stališč študentov prvih letnikov lahko povem, da so na poti k oblikovanju inkluzivnih stališč, 

saj so stališča do posameznih ranljivih otrok, kot so slepi in slabovidni, gluhi in naglušni ter 

otroci z motnjami v duševnem razvoju, le delno inkluzivna. 
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STUDENTS OF UNIVERSITY PROGRAMS FOR PRIMARY TEACHER 

EDUCATION, PRESCHOOL EDUCATION AND PEDAGOGY AND 

THEIR ATTITUDES ON INCLUDING CHILDREN AT RISK INTO 

PRIMARY SCHOOL PROGRAMS 

 

ABSTRACT 

In my paper I have set out to research the inclusive viewpoints of students for Primary Teacher 

Education, Students of Preschool Education and Students of Pedagogy towards the children at 

risk at the beginning of their study programs. I was also curious to find out if the stances 

between aforementioned students would wary and also whether the programs they attend guide 

them towards the development of said inclusive competency. 

In the theoretical part I have presented the different groups of children at risk and described the 

problems which they deal with at the regular primary schools and what is the best way to cope 

with these children. Inclusive education is very important for every single child, especially for 

those at risk because it enables them to enter a wider social surroundings. For this inclusive 

education to take place it's really important to put the emphasis on the role of the people in 

pedagogic roles, their knowledge, abilities, competences and viewpoints towards the children 

at risk. 

We can talk about an inclusive school, meant for all the children, when the teacher's stance 

towards those who are different and less fortunate is positive. 

Empirical part is divided between qualitative and quantitative portion of the research. The 

qualitative part includes an analysis of goals of aforementioned education programs where I 

tried to point out how much emphasis on the development of inclusive competences there 

really is. I have deduced that inclusive competences are best evolved in the time of gaining 

qualifications during your study years. The quantitative part consists of the results of the 

survey and the analysis of the viewpoints of particular students towards the children at risk. I 

wasn't interested in the results alone, however; I wanted to find out about the differences in 

their opinions based on what career they are pursuing - let it be the students of Preschool 

Education, students of Pedagogy or students of Primary Teacher Education. The analysis and 

thorough comparison of the answers showed that the general personal opinion of all these 

students doesn't really wary. There were minor differences, however, within certain questions 

about particular groups of children at risk. 
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I can only point out the students of their first year of either of the three different programs I've 

mentioned - they are at the beginning of their inclusive competency because their opinion on 

children at risk with various disadvantages is only partially inclusive. 

 

KEY WORDS: children at risk, inclusion, viewpoints, competency, Students of Primary 

Teacher Education, Students of Preschool Education, Students of Pedagogy 
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UVOD 

Inkluzivno izobraževanje je problem, s katerim se strokovnjaki soočajo že dalj časa. Vse večje 

so težnje po skupnem, enotnem izobraževanju vseh otrok v rednih osnovnih šolah. Ločeno 

izobraževanje naj bi močno vplivalo na socialni razvoj otrok, kar pa naj bi vodilo v socialno 

izključenost iz širšega družbenega okolja. Z inkluzivnim šolanjem naj bi se ta socialna 

izključenost zmanjšala in s tem bi tudi ranljivi otroci postali del širše družbe. 

 

Veliko vlogo pri inkluzivnem izobraževanju, in s tem vključevanju v družbo, imajo vzgojitelji, 

učitelji in tudi pedagogi. Od njih se pričakuje vrsta kompetenc in znanj, povezanih z njihovim 

poklicem. Poleg temeljnih kompetenc poučevanja in dela z otroki naj bi imeli vsi trije profili 

tudi kompetence, ki so usmerjene v inkluzivno izobraževanje. Potrebne kompetence lahko 

učitelji, vzgojitelji in pedagogi pridobijo tekom študija pa tudi kasneje z različnimi 

delavnicami, izobraževanji in izkušnjami. V svojem diplomskem delu bom zato s pomočjo 

kvalitativne raziskave skušala ugotoviti, ali so študijski programi usmerjeni k razvijanju 

inkluzivnih kompetenc. Te kompetence naj bi bodočim učiteljem, vzgojiteljem in pedagogom 

pomagale pri načrtovanju in poučevanju različnih ranljivih otrok. Bistvo je, da znajo na 

različne načine približati učno snov posamezniku. 

 

Kvaliteta inkluzije je tako odvisna od kompetenc pedagoških delavcev, vendar to ni zadosten 

in edini pogoj za uspešno vključevanje ranljivih otrok v redne šole in vrtce. Poleg ustreznega 

znanja in kompetenc so za uresničevanje inkluzivnega poučevanja in uspešnega vključevanja 

ranljivih otrok v redne šole potrebna tudi pozitivno naravnana stališča učitelja, vzgojitelja in 

pedagoga do inkluzije in ranljivih otrok. Zanima me odnos med stališči in kompetencami, zato 

se bom v teoretičnem delu osredotočila na spreminjanje in oblikovanje inkluzivnih stališč 

bodočih pedagoških delavcev. Odločilnega pomena pri uresničevanju in izvajanju 

inkluzivnega poučevanja so stališča in pozitiven odnos učitelja, vzgojitelja in pedagoga do 

»drugačnih« učencev.  

 

V teoretičnem delu bom bolj natančno opredelila termin inkluzija oz. inkluzivno 

izobraževanje, poglobila se bom v različne skupine ranljivih otrok, opisala bom težave, s 

katerimi se te skupine otrok soočajo v šoli in  navedla primerne strategije poučevanja. Poleg 

tega bom predstavila tudi delo učitelja v inkluzivnem razredu, zanima pa me tudi, katere so 

zaželene kompetence pedagoških delavcev. 
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Vse to pa so razlogi, zakaj sem se odločila v svojem diplomskem delu raziskati stališča 

študentov bodočih pedagoških poklicev (učitelj, vzgojitelj in pedagog) do vključevanja 

ranljivih otrok v redne šole, torej tistih otrok, ki zaradi svojih posebnosti izstopajo iz družbe in 

so potrebni naše pomoči pri učenju ter socialnem vključevanju. V kvantitativnem delu 

raziskave bom s pomočjo anketnega vprašalnika skušala ugotoviti, ali so stališča študentov 

razrednega pouka, predšolske vzgoje in pedagogike na začetku njihovega študija že 

inkluzivna. Skušala bom tudi raziskati, če se njihova stališča do ranljivih otrok med seboj 

razlikujejo. 

.  
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1 RANLJIVI OTROCI V ŠOLI 

Slovenske šole obiskujejo različni otroci z različnimi potrebami in specifičnimi značilnostmi 

ter pomanjkljivostmi. Za poimenovanje skupine ranljivi otroci uporabljamo različne termine, 

kot so otroci s težavami pri vključevanju, rizični otroci, učenci z individualnimi 

izobraževalnimi potrebami. Z vidika inkluzivnega izobraževanja je potrebno na vse učence 

gledati kot na učeče se posameznike z enakimi pravicami, toda z različnimi potrebami (Peček 

in Lesar, 2006, str. 13). 

 

V svojem diplomskem delu bom uporabljala termin ranljivi otroci, ki jih v angleškem jeziku 

imenujemo Children at risk ali Vulnerable Children. To so otroci z enim ali več dejavnikov 

tveganja, ki lahko vplivajo na njihovo uspešnost v šoli, zdrav razvoj in s tem na kvaliteto 

nadaljnjega življenja. Ti dejavniki so lahko biološkega izvora (npr. motnje v duševnem 

razvoju, invalidnost) ali družbenega (npr. ekonomski položaj družine, zlorabe, vzgojni stil, 

izkoriščanje). Družinske in okoljske razmere ter primanjkljaji posameznika imajo lahko 

negativen vpliv na življenje ranljivega otroka (Al-Hendawi, 2010, str. 14–16; Vulnerable 

Children and Youth Studies, 2010).  

 

Izraz ranljivi otroci bom uporabljala za otroke/učence, ki zaradi svojih posebnosti, s katerimi 

odstopajo od pričakovanj, potrebujejo dodatno pomoč pri učenju in socialnem vključevanju v 

skupino ali oddelek. S tem terminom poimenujemo več skupin otrok. 

V nadaljevanju omenjam le nekatere skupine ranljivih otrok, in sicer tiste, ki so v našem 

šolskem sistemu najpogosteje vključene. Te skupine otrok so: 

� otroci s posebnimi potrebami;  

� otroci, katerih učni jezik ni materinščina (romski otroci in otroci priseljencev); 

� otroci iz socialno ogroženih družin.  

 

Zakaj bom uporabljala ravno izraz ranljivi otroci? S takšnim poimenovanjem jih ne označimo 

kot nekaj slabega, nezaželenega, manjvrednega, saj termin nima negativnega ali zaničljivega 

prizvoka. Poleg tega že s samim izrazom povemo, da ti otroci potrebujejo ne le našo pomoč 

pri šolskem delu, temveč tudi zaščito, razumevanje in podporo v vsakdanjem življenju.  

Menim, da poimenovanje z negativnim prizvokom lahko močno vpliva na samopodobo ter 

samozavest posameznika. Če se takšnim poimenovanjem skušamo izogniti in uporabljamo 

izraze, s katerimi ljudi ne stigmatiziramo in »etiketiramo«, bomo pripomogli k lažjemu 
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vključevanju ranljivih otrok v družbo brez zaničevanja in občutka manjvrednosti. Vsak od nas 

si zasluži spoštljiv odnos soljudi in tudi ranljivi otroci pri tem niso izjema.  

V nadaljevanju bom predstavila posamezne skupine ranljivih otrok, s kakšnimi težavami se 

soočajo v šolah in načine dela s temi otroki.  

 

1.1 Otroci s posebnimi potrebami 

Zakon o osnovni šoli (2007) v 11. členu določa otroke s posebnimi potrebami. Po tem zakonu 

so otroci s posebnimi potrebami otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni 

otroci, gluhi in naglušni otroci, otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani otroci, 

dolgotrajno bolni otroci, otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja ter otroci s 

čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programov vzgoje 

in izobraževanja z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe vzgoje in 

izobraževanja oziroma posebni program vzgoje in izobraževanja ter učenci z učnimi težavami 

in posebej nadarjeni učenci. 

 

Otroci z motnjami v duševnem razvoju 

Težave, s katerimi se soočajo ti otroci v šoli, so zelo raznolike in odvisne od vrste ter stopnje 

težave oz. primanjkljaja. Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma 

motenj otrok s posebnimi potrebami (2004), določajo otroke z motnjami v duševnem razvoju 

kot osebe z znižano splošno ali specifično ravnjo inteligentnosti, z nižjimi sposobnostmi na 

kognitivnem, govornem, motoričnem in socialnem področju ter pomanjkanjem veščin. Vse to 

se odraža v neskladju med njihovo mentalno in kronološko starostjo. 

Tako otroci z motnjami v duševnem razvoju ne dosegajo minimalnih standardov znanja. Tisti 

z najtežjimi motnjami imajo tudi hudo omejeno razumevanje in upoštevanje pravil, usposobijo 

se le za sodelovanje pri posameznih aktivnostih. Otroci z lažjimi motnjami v duševnem 

razvoju imajo znižane sposobnosti za učenje in v prilagojenih pogojih učenja dosežejo 

temeljna šolska znanja. Težave se lahko kažejo pri pozornosti in motivaciji, razumevanju 

snovi, težko razumejo, kaj se od njih pričakuje, težje prepoznajo lastne napake, manjkajo jim 

spretnosti za učenje, ipd. Težave imajo v vseh fazah učenja. Za delo potrebujejo jasna in 

razumljiva navodila, sprotno preverjanje, konkretne ponazoritve, dovolj časa, hitrost pa je 

treba prilagoditi njihovim zmožnostim (Opara, 2005, str. 42–43).  
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Slepi in slabovidni otroci 

Slepi in slabovidni otroci so tisti, ki imajo okvaro vida, očesa ali okvaro vidnega polja 

(Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s 

posebnimi potrebami, 2004). Ti otroci se v intelektualnem razvoju ne razlikujejo od ostalih 

otrok. Popolnoma slepi imajo sprva težave pri oblikovanju abstraktnih pojmov, vendar se ob 

ustreznem obravnavanju izenačijo s sovrstniki. Za uspešno delo in učenje potrebujejo 

primerno osvetlitev, ustrezen kontrast, prilagojene učne pripomočke, kot so povečevala ter 

otipljive pripomočke, predvsem pa dovolj časa pri reševanju nalog (Opara, 2005, str. 44–45).  

 

Gluhi in naglušni otroci 

Gluhi in naglušni otroci imajo okvare, ki zajemajo uho, njegove strukture in funkcije, 

povezane z njim (Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj 

otrok s posebnimi potrebami, 2004).  

Pri gluhih in naglušnih otrocih sta otežena verbalno-besedno sporazumevanje in verbalni 

govor. Zaradi skromne simbolike znakovnega jezika je njihovo mišljenje pogosto konkretno, 

skromna pa sta abstraktno mišljenje in sklepanje. Ti učenci pri učenju navadno dosegajo 

slabše rezultate. Lahko so ovirani tudi v orientaciji. V procesu poučevanja moramo slušno 

zaznavanje nadomeščati po drugih poteh, npr. po vidni poti, zato je pri učenju in poučevanju 

potrebno veliko nazornega materiala s pomočjo katerega preko vida sprejemajo nove 

informacije. Neprestano je treba preverjati njihovo razumevanje sporočil, saj se lahko ob slabi 

koncentraciji hitro izgubijo (Opara, 2005, str. 47–48). 

  

Otroci z govorno-jezikovnimi motnjami 

Otroci z govorno-jezikovnimi motnjami imajo motnje pri usvajanju in razumevanju ter 

govornem izražanju, ki niso posledica izgube sluha. Motnje se kažejo v razumevanju govora 

in govorno-jezikovnem izražanju, od blagega zaostajanja do nerazvitosti. Specifične motnje 

na področju razumevanja, strukturiranja, procesiranja in izražanja se kažejo tudi v neskladju 

med besednimi in nebesednimi sposobnostmi. Sekundarno se motnje kažejo tudi na področju 

branja in pisanja ter pri učenju v celoti. Funkcionalno znanje branja in pisanja je lahko 

prizadeto v razponu od blagega zaostajanja do funkcionalne nepismenosti (Kriteriji za 

opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami, 

2004).  

Tisti z lažjimi motnjami so ob ustreznih prilagoditvah sposobni uporabljati pisno 

komunikacijo, medtem ko otroci s težkimi motnjami uporabljajo pretežno le govorico telesa. 
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Pri pouku naj sedijo blizu vira informacij, pri poučevanju uporabljamo različne pripomočke 

(grafoskop, video, ipd.), več časa potrebuje v vseh fazah učenja, obsežno snov naj učitelj 

razdeli na posamezne dele (Opara, 2005, str. 50–52).  

 

Gibalno ovirani otroci 

Gibalno ovirani otroci imajo prirojene ali pridobljene okvare,  poškodbe gibalnega aparata,  

centralnega ali perifernega živčevja. Gibalna oviranost se odraža v obliki funkcionalnih in  

gibalnih motenj (Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj 

otrok s posebnimi potrebami, 2004).  

Če ti otroci nimajo tudi motenj v duševnem razvoju, ponavadi potrebujejo le določene 

prilagoditve pri šolskem delu, kot je fizična pomoč, prilagoditve prostora in učnega okolja 

(Opara, 2005, str. 55).  

 

Dolgotrajno bolni otroci 

Za dolgotrajno hudo bolne otroke se po Pravilniku o kriterijih za uveljavljanje pravic za 

otroke,  ki potrebujejo posebno nego in varstvo (2006) štejejo kronično bolni otroci, pri 

katerih je kljub zdravljenju pričakovati trajne posledice bolezni oz. otroci s takimi boleznimi, 

ki zahtevajo zdravljenje, nego in rehabilitacijo, ki traja dalj kot šest mesecev.   

Zaradi svoje kronične bolezni so lahko različno omejeni v svojih aktivnostih. Njihova 

bolezenska stanja na vzgojo in izobraževanje vplivajo bolj posredno.  

V procesu šolanja so njihove potrebe predvsem v časovni prilagoditvi, zagotavljanju potrebnih 

odmorov in pravilnem odmerjanju naporov (Opara, 2005, str. 56).  

 

Otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja 

Otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja so otroci, pri katerih se zaradi znanih 

ali neznanih motenj v delovanju centralnega živčnega sistema pojavljajo zaostanki v razvoju v 

zvezi s pozornostjo, pomnjenjem, mišljenjem, koordinacijo, komunikacijo, z razvojem 

socialnih sposobnosti in z emocionalnim dozorevanjem, pri katerih se kažejo izrazite težave v 

zvezi z branjem, pisanjem, pravopisom in računanjem. Primanjkljaji na posameznih področjih 

učenja trajajo celo življenje in vplivajo na učenje in vedenje (Kriteriji za opredelitev vrste in 

stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami, 2004).  

O tej težavi govorimo takrat, kadar kljub prilagoditvam oblik in metod dela ter individualni ali 

skupinski pomoči težav ne odpravimo. Tem učencem je treba v šoli zagotoviti ustrezno mesto 

s čim manj motnjami, ki ne dopuščajo dekoncentracije. Posedemo ga k nekomu, ki je 
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pripravljen pomagati, učitelj naj uporablja multisenzorni pristop poučevanja, prilagodi naj 

preverjanje in ocenjevanje (Opara, 2005, str. 59).  

  

Otroci z motnjami vedenja in osebnosti 

Otroci z motnjami vedenja in osebnosti so otroci z disocialnim vedenjem, ki je intenzivno, 

ponavljajoče in trajnejše ter se kaže z neuspešno socialno integracijo (Kriteriji za opredelitev 

vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami, 2004).  

Učenci z motnjami vedenja in osebnosti so neprilagodljivi in težje vodljivi, zato pogosto 

motijo učitelje in ostale učence. Svoje vedenje težko prilagodijo ali pa ga sploh ne prilagodijo 

okolici.  Lahko so tudi ovirani v emocionalnem razvoju in spoštovanju pravil. Otroku s to 

težavo je potrebno v razredu najti mesto zraven sošolca, ki ga bo sprejel, v nasprotnem 

primeru naj sedi sam. Poleg tega mu je potrebno zagotoviti varen kotiček, kamor se lahko 

umakne. Ti otroci pri delu potrebujejo veliko spodbud in ustreznih pohval 

(Opara, 2005, str. 60, 62). 

 

Nadarjeni učenci 

Nadarjeni učenci imajo nekatere osebnostne lastnosti, ki jih ne najdemo pri drugih učencih ali 

pa so pri njih bolj izrazite. Osebnostne lastnosti, ki jih najdemo v skupini nadarjenih, se 

nanašajo na različna področja:  

� miselno-spoznavno področje (divergentno mišljenje, logično mišljenje, dober spomin, 

itd);  

� učno-storilnostno področje (široka razgledanost, visoka učna uspešnost, bogat besedni 

zaklad, hitro branje, motorična spretnost, vzdržljivost, itd.); 

� motivacijsko področje (raznoliki in močno izraženi interesi, vztrajnost, visoka 

storilnostna motivacija, visoka potreba po doseganju odličnosti, itd.); 

� socialno-čustveno področje (nekonformizem, močno razvit občutek za pravičnost, 

neodvisnost, samostojnost, sposobnost vodenja, itd.). 

 

Pri delu z nadarjenimi učenci je pomembno izhajanje iz načel, kot so širitev in poglabljanje 

temeljnega znanja, hitrejše napredovanje v procesu učenja, razvijanje ustvarjalnosti, uporaba 

višjih oblik učenja, uporaba sodelovalnih oblik učenja, upoštevanje posebnih sposobnosti in 

močnih interesov, upoštevanje individualnosti, spodbujanje samostojnosti in odgovornosti, 

skrb za celostni osebnostni razvoj, raznovrstnost, ipd. (Odkrivanje in delo z nadarjenimi 

učenci, 1999, str. 2–3, 6)  
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Izobraževanje otrok s posebnimi potrebami 

Po Zakonu o osnovnih šolah (2007) se lahko učenci s posebnimi potrebami (razen učenci s 

specifičnimi učnimi težavami in nadarjeni učenci) izobražujejo v rednih šolah s prilagojenim 

izvajanjem izobraževalnih programov z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojenih 

izobraževalnih programih. Lahko so vpisani tudi v posebne programe vzgoje in izobraževanja. 

 

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

o kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi 

potrebami (2003) v 10. členu določa skupine otrok s posebnimi potrebami, ki se lahko 

usmerijo v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. 

To so: slepi in slabovidni otroci, gluhi in naglušni otroci, otroci z govorno-jezikovnimi 

motnjami, gibalno ovirani otroci, dolgotrajno bolni otroci, otroci s primanjkljaji na 

posameznih področjih učenja ter otroci z motnjami vedenja in osebnosti.  

Ta člen je sprva obravnaval tudi otroke z mejnimi intelektualnimi sposobnostmi (to so otroci, 

pri katerih se kaže neharmonični razvoj in lahko v primeru vključitve v program prilagojenega 

izvajanja z dodatno strokovno pomočjo dosegajo minimalne standarde znanja), od leta 2006 

pa usmeritev v prilagojen program z dodatno strokovno pomočjo ni več možna.  

Tako so v posebne programe vzgoje in izobraževanja lahko usmerjeni otroci z mejnimi 

intelektualnimi sposobnostmi, zmernimi, težjimi in težkimi motnjami v duševnem razvoju ter 

otroci, pri katerih se v času šolanja pojavi potreba po vključitvi v rehabilitacijske programe 

 

Iz obeh omenjenih členov lahko vidimo, da so večinoma vse skupine otrok s posebnimi 

potrebami, razen peščica otrok z mejnimi intelektualnimi sposobnostmi, otroci z zmernimi, 

težjimi in težkimi motnjami v duševnem razvoju, lahko vključeni v redne oblike 

izobraževanja.  

 

Učenci s specifičnimi učnimi težavami in nadarjeni učenci so vključeni v redne oblike 

izobraževanja. Vendar jim je po Zakonu o osnovnih šolah (2007) potrebno prilagoditi učne 

metode in oblike dela. Učencem s specifičnimi učnimi težavami je treba omogočiti dopolnilni 

pouk ter individualne ali skupinske oblike pomoči, nadarjenim učencem je potrebno poleg 

prilagojenih metode in oblike dela omogočiti še obiskovanje dodatnega pouka in druge oblike 

pomoči.  

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                            Kolar, Urška; diplomsko delo 

 

 10 

1.2 Otroci, katerih učni jezik ni materinščina 

V tem poglavju bom natančneje predstavila skupine otrok, katerih učni jezik ni materinščina, 

vendar niso pripadniki italijanske in madžarske narodne manjšine pri nas. 

To so otroci, ki živijo v Sloveniji in njihov materni jezik ni slovenščina. Mednje štejemo 

romske otroke, otroke italijanske in madžarske narodne manjšine in priseljence iz drugih 

držav. Glede na podatke popisa prebivalstva iz leta 2002 je 12,3% prebivalcev Slovenije, 

katerih slovenščina ni materni jezik (Peček in Lesar, 2006, str. 79). Zaradi pomanjkljivega 

znanja slovenščine se slabše vključujejo v širše socialno okolje. Vzroke za slabše poznavanje 

jezika lahko iščemo tudi v neizoblikovanih strategijah in instrumentih za vključevanje teh 

otrok v sisteme vzgoje in izobraževanja (Smernice za izobraževanje otrok tujcev v vrtcih in 

šolah, 2009, str. 4).  

 

V svojem diplomskem delu bom večjo pozornost namenila romskim otrokom in otrokom 

priseljencev iz bivših jugoslovanskih republik, saj je teh otrok izmed vseh priseljencev v naših 

šolah največ.  

 

1.2.1 Romski otroci 

Slovenske šole obiskujejo romski otroci, ki so specifična skupina otrok. Njihove posebnosti, 

kot je jezik, kultura, miselnost ter pogoji in način življenja, močno vplivajo na kakovost 

življenja (velike bivanjske težave) in izobraževanja, zato je tudi njihov socialni status nižji od 

statusa večinskega prebivalstva (večina Romov je brezposelnih). Vse to je povezano tudi z 

nizko stopnjo izobrazbe, ki jo imajo Romi. Poznavanje in učenje o lastni kulturi ter jeziku je 

zelo pomembno za vsako etnično skupino, saj s tem posameznik čuti večjo pripadnost lastni 

kulturi, ohranja pa se tudi njegova identiteta. Naša šolska politika pri nas pa ne predvideva 

možnosti spoznavanja kulture in jezika etničnih skupin, temveč pričakuje, da se bodo Romi 

čim prej asimilirali v obstoječo večinsko kulturo ter sprejeli jezik okolja, kar pa je v nasprotju 

z deklaracijo o človekovih pravicah, konvencijo o otrokovih pravicah itd. (Strategija vzgoje in 

izobraževanja Romov v Republiki Sloveniji, 2004, str. 9; Peček in Lesar, 2006, str. 95). 

Specifične značilnosti Romov močno vplivajo na njihov življenjski slog, kar je povezano tudi 

z njihovim odnosom do šolanja otrok. 

 

Največjo oviro pri vključevanju romskih otrok v šolo predstavlja jezik, ki otežuje celoten 

vzgojno-izobraževalni proces (Strategija vzgoje in izobraževanja Romov v Republiki 
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Sloveniji, 2004, str. 18). Velik del otrok se s slovenščino prvič sreča šele ob vstopu v šolo. 

Ravno nepoznavanje slovenščine je eden ključnih vzrokov za nemotiviranost romskih otrok za 

šolsko delo, težje sledenje pouku in težko sporazumevanje. Zato je potrebno, da šola, katero 

obiskujejo romski učenci, v svojih letnih delovnih načrtih posebno pozornost nameni strategiji 

poučevanja Romov, kot je razvijanje ustreznih in raznolikih metod ter oblik dela. Poleg tega 

mora šola zagotoviti pogoje za doseganje temeljnih ciljev izobraževanja in standardov znanja. 

Navsezadnje pa bi morali imeti romski otroci tudi pravico do izobraževanja o svojem 

maternem jeziku in kulturi, s čimer bi razvijali lastno identiteto (Strategija vzgoje in 

izobraževanja Romov v Republiki Sloveniji, 2004, str. 18, 27–28). Pomembno je, da se šole z 

romskimi učenci pripravijo na poučevanje te skupine ranljivih otrok in pri tem upoštevajo 

njihove značilnosti in potrebe, posebno pozornost pa je treba nameniti učenju slovenskega 

jezika, ki je bistven za uspešno vključevanje v širše socialno okolje.  

 

Krek in Vogrinec sta v svoji raziskavi ugotovila, da je znanje slovenščine romskih otrok ob 

začetku šolanja slabo, poleg tega pa nekateri učitelji menijo, da večina teh učencev nikoli ne 

obvlada slovenščine v taki meri, da bi lahko sledili pouku enako kot ostali učenci. Otroci v 

družini pogosto nimajo priložnosti pridobiti dovolj široke pojmovne osnove slovenskega 

jezika, kar jim otežuje vključevanje v šolsko okolje. Zato ti učenci nujno potrebujejo 

vzpodbudo in pomoč za obvladovanje slovenščine (Krek in Vogrinec, 2005, str. 129–130). 

Ključno vlogo pri učenju jezika ima zato šola, saj tudi starši romskih otrok pogosto ne 

obvladajo slovenščine.  

 

Nepoznavanje jezika zato močno vpliva na uspeh romskih otrok. Ta je bistveno slabši kot 

uspeh ostalih učencev, v višjih razredih osnovne šole prihaja tudi do velikega osipa med 

romskimi otroci. Pogosto romski starši svoje otroke zaradi pritiska neromskih staršev 

prešolajo v druge šole. Romski otroci so bili pogosto izključeni iz rednih razredov, kar se je 

kazalo z oblikovanjem posebnih oddelkov zanje in s sedemkrat višjim deležem Romov v šolah 

s prilagojenim programom (Peček in Lesar, 2006, str. 81). Kljub temu, da veliko romskih 

otrok obveznega šolanje ne dokonča, je zanimivo, da se učitelji čutijo dovolj usposobljene za 

delo z romskimi učenci in ne dvomijo v svoje metode poučevanja (Peček, Čuk, Lesar, 2008, 

str. 225, 233).  

 

Delo z romskimi otroki je poseben izziv za učitelje, vzgojitelje in pedagoge, saj edina težava 

ni le slabo znanje slovenščine temveč tudi slabši odnos do šolanja otrok. Kot vidimo, romski 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                            Kolar, Urška; diplomsko delo 

 

 12 

otroci pogosto ne dokončajo osnovne šole, zato je naloga današnje šole in učiteljev, da jih 

skuša motivirati za šolanje v tolikšni meri, da ne bodo predčasno opustili šolanja in si tako 

pridobili vsaj osnovno izobrazbo ter si s tem odprli možnosti za nadaljnje izobraževanje.  

 

1.2.2 Otroci priseljencev 

V slovenskih šolah je vedno več otrok, ki prihajajo iz kulturno različnih okolij. Med njimi še 

vedno prevladujejo priseljenci iz nekdanje Jugoslavije, vedno pogosteje pa se k nam 

priseljujejo tudi državljani drugih evropskih in neevropskih držav. S starši se pogosto preselijo 

tudi otroci, ki se vključijo v slovenske vrtce in šole, takrat pa se ponavadi tudi prvič srečajo s 

slovenskim jezikom (Knez, 2009, str. 197). Otroci, ki prihajajo iz drugih kulturnih in 

jezikovnih okolij, imajo v šoli pogosto težave pri socialni integraciji s svojimi vrstniki. 

Ključni problemi pri vključevanju otrok migrantov so pomanjkljivo znanje slovenščine, 

neizoblikovane strategije in instrumenti za vključevanje v šolski sistem (neopredeljeni cilji in 

standardi znanja, neustrezna usposobljenost) in nerazvite strategije za delo s starši (Knez, 

2008, str. 157).  

 

Zaradi omenjenih težav otroci migrantov v naših šolah težje sledijo pouku, sodelujejo manj, 

kot bi si želeli, veliko težav imajo s slovenščino (največ težav s slovnično strukturo in 

tvorjenjem besedil), posledično pa se tudi slabše vključujejo v širše socialno okolje (Knez, 

2008, str. 158, 160). Otroci priseljencev iz držav bivše Jugoslavije v povprečju dosegajo 

slabše učne rezultate v primerjavi z ostalimi vrstniki. Njihovi rezultati so v veliki meri 

povezani ne samo z etničnim ozadjem, kot je jezik in kultura, ampak tudi z nižjo stopnjo 

izobrazbe staršev (Peček idr., 2008, str. 225). Zato so glavni cilji vključevanja otrok 

migrantov znanje slovenščine v takšni meri, ki zagotavlja uspešno vključevanje v sistem 

vzgoje in izobraževanja in kasneje v poklicno okolje ter razvijanje in ohranjanje lastne 

identitete in kulture (Barle Lakota, 2008, str. 5–6). 

  

Zakon o osnovni šoli (2007) v 8. členu določa, da se otrokom slovenskih državljanov, katerih 

materni jezik ni slovenščina, omogoči pouk njihovega maternega jezika in kulture, lahko pa se 

dodatno organizira tudi pouk slovenskega jezika. 10. člen istega zakona določa, da se 

učencem, ki niso slovenski državljani in prebivajo pri nas, ob vključevanju v šolo lahko 

omogoči tečaj slovenščine. Integracija otrok priseljencev tako poteka v obliki dodatnega 

pouka slovenščine, ki pa zaradi skromnega obsega (največ 35 ur v prvem letu) in sistemske 
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neurejenosti ni najbolj uspešen (Knez, 2008, str. 155). Učenci priseljencev se slovenščine v 

osnovnih šolah učijo po enakem učnem načrtu kot slovenski otroci. Ne obstajajo posebni 

osnovnošolski učbeniki, ki bi bili namenjeni učenju slovenščine kot drugega jezika (Knez, 

2009, str. 199).   

Navsezadnje pa je kakovost vključevanja otrok priseljencev v veliki meri odvisna od učitelja 

in njegovega dela. Peček je skupaj s sodelavci izvedla raziskavo o učiteljevem razumevanju 

integracije marginaliziranih skupin učencev in ugotovila, da učitelji svojega načina 

poučevanja ne prilagajajo otrokom priseljencev, saj pri svojem delu ne upoštevajo jezikovnih 

in kulturnih razlik, kar pa je verjetno eden od razlogov, zakaj imajo ti učenci slabše učne 

rezultate (Peček idr., 2008, str. 233).  

 

Otroci, katerih materni jezik ni slovenščina, imajo v šoli težave predvsem zaradi nepoznavanja 

jezika, kar močno vpliva na celotno izobraževanje. Učenci se učijo slovenščine enako kot vsi 

ostali otroci; pogosto se spregleda, da je slovenščina njihov drugi jezik, ki jim je tuj. Ker naj 

bi bila šola enaka in pravična za vse učence ne glede na jezik ali kulturo, menim, da so otroci, 

katerih učni jezik ni materinščina, pri tem načelu šolanja zapostavljeni, saj morajo sprejeti 

slovenščino kot učni jezik, ker druge izbire nimajo. Poleg tega se pričakuje, da bodo od 

prvega dne šolanja obvladali slovenščino v taki meri, da bodo zmožni uporabljati in se učiti s 

pomočjo slovenskih učbenikov. Vendar vsi vemo, da brez dobrega znanja jezika 

izobraževanje ne more potekati optimalno. 

 

1.3 Otroci iz socialno ogroženih družin 

Danes je revščina velik problem naše družbe. Vse več je otrok, ki živijo pod pragom revščine 

in v pomanjkanju. Starši svojim otrokom stežka nudijo vse, kar bi si želeli, saj jim pogosto ne 

morejo zagotoviti niti najnujnejših dobrin. 

 

Revščina močno vpliva na izobrazbene možnosti mnogih otrok iz socialno ogroženih družin. 

Učinki revščine se lahko že zelo zgodaj kažejo na kognitivnem in telesnem zdravju, prav tako 

v vedenjskem in čustvenem odzivanju (Košak Babuder, 2002, str. 63). Tako na otrokove učne 

dosežke ne vplivajo le sposobnosti, ampak tudi drugi dejavniki, kot je na primer 

socialnoekonomski status družine, ki lahko pomeni tudi nespodbudno okolje za šolske 

dosežke otrok (Košak, 2010, str. 12). Otroci iz revnih družin so zato prikrajšani za učne 

izkušnje, pridobljene pri različnih obšolskih dejavnostih, v kolonijah, na taborih in 
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ekskurzijah, saj so te dejavnosti največkrat povezane s finančnim stroškom (Košak Babuder, 

2008, str. 189).  

 

Pergar Kuščar (2003, str. 107) meni, da je uspeh otrok v osnovni šoli in njihovo nadaljnje 

šolanje (dolžina in zahtevnost izobraževalnega programa) močno povezano z izobrazbo 

staršev. Otroci manj izobraženih staršev večkrat dosegajo nižji šolski uspeh in se tako 

vpisujejo v manj zahtevne srednješolske programe kot otroci bolj izobraženih staršev.   

Podobno mnenje o vplivu izobrazbe staršev na izobraževanje otrok imata tudi Peček in Lesar 

(2006, str. 46), saj po njunem mnenju starši z nižjo izobrazbo usmerjajo svoje otroke k bližjim 

ciljem, ki jih otrok hitreje doseže ter tako pride hitreje do zaslužka. Ravno nasprotno mnenje o 

nadaljnjem šolanju pa imajo starši z višjo izobrazbo, ki s svojimi stališči in vzgojo usmerjajo 

svoje otroke k bolj oddaljenim ciljem, ki zahtevajo daljše šolanje in več učenja. 

 

Sposobnosti tako niso edini dejavnik, ki vpliva na učne dosežke posameznika, kar potrjujejo 

tudi številne raziskave izvedene na temo povezanosti nadaljnjega izobraževanja in 

sposobnosti. Ugotovitve kažejo, da otroci, ki prihajajo iz družin z višjim socialno-

ekonomskim statusom, v povprečju dosežejo višjo stopnjo izobrazbe kot njihovi vrstniki iz 

družin z nižjim socialnoekonomskim statusom.  

Do enakih spoznanj sta prišla tudi Toličič in Zorman, ki sta pri nas izvedla raziskavo o vplivu 

okolja na uspešnost otrok. Na podlagi pridobljenih podatkov sta ugotovila, da imajo različni 

socialni dejavniki pomembno vlogo v razvoju in šolskem uspehu. Podatki so tudi potrdili, da 

na šolsko uspešnost enako inteligentnih otrok vpliva socialno-ekonomski status družine 

(Pergar Kuščer, 2003, str. 107). 

 

Nekateri raziskovalci pa so nasprotnega mnenja kot Toličič in Zorman, saj pravijo, da 

finančna zmogljivost nima velikega vpliva na izobraževanje otrok. Po nekaterih raziskavah 

naj bi bilo nadaljnje izobraževanje pogojeno predvsem s subjektivnimi faktorji, kot so stališča 

in vrednotenje izobraževanja, mnenje matere ter šolski uspeh učenca, medtem ko je 

ekonomski položaj družine manj pomemben (Peček in Lesar, 2006, str. 48–49). 

 

Kljub temu pa Košak Babuder (2002, str. 69–70) še vedno vidi razloge za šolsko neuspešnost 

otrok v socialno-ekonomskem položaju družin. Ti razlogi naj bi bili naslednji:  

� Vsako domače okolje ponuja otroku specifična znanja, vrednote, besednjak ter 

odzivanja na različne situacije in dogodke. Otroci iz revne družine prinesejo v 
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šolsko okolje znanja, ki so drugačna od tistih, ki jih pričakuje šola. Zaradi tega 

neskladja ima otrok težave že na začetku šolanja, z leti pa se lahko še poglabljajo. 

� V predšolskem obdobju otroci ne razvijejo osnovnih predpogojev za uspešno 

učenje: manjši interes za ukvarjanje z otrokom v predšolskem obdobju (branje 

knjig, pogovarjanje, igra …) vpliva na otrokovo sposobnost pozornega poslušanja, 

komunikacijo in obseg besednjaka. 

� Otrok se zaveda svojega drugačnega statusa, zato se v drugem okolju počuti 

negotovo in nesproščeno. Otrok tako izgubi zaupanje v svoje sposobnosti in 

spretnosti in se ne izkaže niti na področjih, na katerih bi lahko bil celo zelo 

uspešen. 

� Ob učenju jezika v predšolskem obdobju prihaja pri otrocih do razlik v jezikovnem 

razumevanju, uporabi jezika, razumevanju števil in vzročno-posledičnih odnosov 

ter v védenju o svetu, ki jih obkroža. 

 

Rešitve za uspešno vključevanje in učenje otrok iz revnih družin vidi Magajna s sodelavci 

(2008, str. 30) v odkrivanju in razvijanju učenčevih močnih področij ter v pozitivni 

samopodobi. Potrebno je ustvariti tudi varno okolje za učence iz revnih družin, pred sošolci 

jih ne smemo spravljati v zadrego s poudarjanjem njegovih šibkosti, kot je npr. brezplačen 

obrok.  

 

Sposobnosti in inteligentnost otroka po mnenju številnih raziskovalcev zagotovo nista edina 

dejavnika, ki vplivata na učni uspeh in izobraževanje otroka. Nekatere raziskave pravijo, da je 

socialno ekononomski status družine pomemben pri samem šolanju in da močno vpliva na 

učno uspešnost. Spet druge raziskave kažejo, da je izobraževanje odvisno od stopnje 

izobrazbe staršev. Vendar je po mojem mnenju socialnoekonomski položaj močno povezan in 

odvisen od stopnje izobrazbe. Pogosto imajo ljudje z višjo stopnjo izobrazbe tudi boljši 

ekonomski status. 

Ne glede na vse lahko trdim, da sposobnosti zagotovo niso edini dejavnik, ki vpliva na 

otrokov uspeh in samo šolanje.    
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2 STALIŠČA 

Ljudje navadno nimamo vsi enakega odnosa do pomembnih dogodkov, oseb ali stvari, zato 

pri tem zavzemamo različna stališča, med seboj imamo različna mnenja, poglede in interese.  

Stališča so za nas pomembna, saj z njimi izražamo naš odnos do stvari, oseb, ki so nam 

pomembne, pa tudi do nečesa, kar nam ni najljubše. Z njimi lahko vplivamo na mnenja drugih 

in jih lahko celo sooblikujemo. Zato je pri učitelju še toliko bolj pomembno, da so njegova 

stališča pozitivna, saj daje zgled svojim učencem, poleg tega pa vplivajo tudi na njegovo delo, 

na pripravljenost pomagati posamezniku, ipd. Če ima učitelj pozitivna stališča do neke stvari, 

je velika verjetnost, da bodo tudi njegovi učenci oblikovali podobna stališča. Navsezadnje je 

tudi eden izmed ciljev osnovnošolskega izobraževanja »vzgajanje za spoštovanje in 

sodelovanje, za sprejemanje drugačnosti in medsebojno strpnost, za spoštovanje človekovih 

pravic /…/« (Zakon o osnovni šoli, 2004, 2. člen), kar pa lahko učitelj doseže ravno s takim 

ravnanjem - s pozitivnim odnosom/stališčem do drugačnosti in spodbujanjem medsebojnega 

sodelovanja ter pomoči. 

 

Stališča so tako bistvenega pomena pri uresničevanje inkluzije. Pomembno je, da se učitelj 

zaveda, kakšna je njegova vloga pri tem, kako velik vpliv imajo njegova stališča, mnenje in 

odnos za uresničevanje inkluzije. S pozitivnimi stališči do ranljivih otrok, ki so hkrati tudi 

inkluzivna, bo učitelj naredil velik korak na poti k šoli, ki je namenjena vsem otrokom ne 

glede na njihov socialnoekonomski položaj, etnično pripadnost. Šolo namenjeno vsem bodo 

obiskovali vsi otroci, tudi tisti s posebnimi potrebami.  

 

V nadaljevanju bom predstavila termin stališče, kakšne so njegove značilnosti, kako se 

stališča oblikujejo in hkrati spreminjajo, kakšne so razlike med stališčem, mnenjem, vrednoto 

in prepričanjem. Zanimala me bodo tudi inkluzivna stališča učitelja in kako le-ta vplivajo na 

vzgojno-izobraževalni proces.  

 

2.1 Opredelitev pojma stališče 

Pojem stališče je zelo kompleksen, zato si tudi avtorji niso povsem enotni pri definiranju tega 

termina. Omenila bom le nekaj opredelitev. 
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Musek (1993, str. 33) opredeli stališča kot »trajna miselna, vrednostna, čustvena in akcijska 

naravnanja v odnosu do različnih predmetov, bitij, oseb, dogodkov in pojavov«. 

Rosenberg in Hovland (1960, v Nastran Ule, 1997, str. 115) opredelita stališča kot 

»predispozicije posameznikov za pozitiven ali negativen odgovor na določeno dogajanje ali 

situacijo v socialnem okolju«. 

 

Podobno kot Rosenberg in Hovland tudi Nastran Ule vidi stališča kot pomemben izvor za naša 

dejanja. Pravi, da stališča zajemajo kompleksno soodvisnost človekove duševnosti in 

njegovega socialnega obnašanja. Struktura stališč je pod velikim vplivom socialnih 

dejavnikov, sama stališča pa močno vplivajo na dogajanje med ljudmi. Stališča imajo 

pomembno vlogo v socialni konstrukciji sveta, saj usmerjajo naše početje, spremembe v 

socialnem svetu pa se najprej odrazijo v naših stališčih, kar kasneje vpliva na naša dejanja in 

obnašanje (Nastran Ule, 1997, str. 115). 

 

Natančneje stališča definirajo Krech, Crutchfield in Ballachey (1962, v Nastran Ule, 1997, str. 

116), ki pravijo, da so »stališča trajni sistemi pozitivnega ali negativnega ocenjevanja, 

občutenja in aktivnosti v odnosu do različnih socialnih situacij in objektov«. 

 

Glede na podane opredelitve lahko povzamem, da so stališča pozitivna ali negativna in 

pomembno vplivajo na naše odzivanje do določene osebe/bitja in na reagiranje v določenih 

situacijah. 

 

2.2 Značilnosti stališč 

 Definicije stališč, ki sem jih omenila v prejšnjem poglavju in tudi ostale definicije poudarjajo 

nekatere značilnosti stališč, ki jih omenja Natsran Ule (1997, str. 116): 

� dispozicijski karakter stališč: stališča so trajna duševna pripravljenost za določen način 

reagiranja; 

� pridobljenost stališč:  stališča pridobivamo v teku življenja, v procesih socializacije; 

� delovanje na obnašanje: stališča imajo direktivni in dinamični vpliv na obnašanje in 

vplivajo na doslednost oz. konsistentnost človekovega obnašanja; 

� sestavljenost oz. kompleksnost stališča: stališča so integracija treh osnovnih duševnih 

funkcij; kognitivne, čustvene in aktivnostne. 
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Kognitivna komponenta stališč so vedenje, znanje, izkušnje, informacije, argumenti in 

vrednostne sodbe v zvezi z objektom, dogodkom, osebo ali situacijo, o kateri oblikujemo 

stališča. 

Kadar govorimo o pozitivnih in negativnih občutjih in ocenjevanju objektov stališč, je to 

čustvena komponenta stališč. Simpatija, obžalovanje, sovraštvo, jeza, privlačnost, zaničevanje 

so med emocijami, ki jih vzbujajo določene osebe, socialne situacije in drugo.  

Kognitivna in emotivna komponenta sta običajno usklajeni med seboj. Če pride do razlik med 

njima, to ponavadi vodi do sprememb stališča. Aktivnostna (konativna) komponenta je težnja 

ali dispozicija posameznika, da deluje na določen način glede na objekt stališča. To pomeni, 

da posameznik podpre tiste objekte ali situacije, do katerih ima pozitivna stališča, oziroma 

prepreči tiste, do katerih ima negativna. Ta komponenta stališč poudarja pripravljenost za 

delovanje in ne dejavnost samo. Med vsemi tremi komponentami stališč obstaja tesna 

povezanost. Od samih stališč in razmer, v kateri se pojavljajo, pa je odvisno, katera dimenzija 

(komponenta) stališča bo bolj poudarjena oz. se bo bolj izrazila (Nastran Ule, 1997, str. 116-

117). 

 

Če razmere vplivajo na izraznost komponente stališč, pa je specifičnost odvisna od oseb, do 

katerih imamo neko stališče. Glede na to, do koga ali česa zavzemamo stališče, ločimo 

splošna in specifična stališča. Splošna stališča so tista, katera zavzemamo do vseh ljudi, 

specifična stališča pa zavzemamo le do pripadnikov nekaterih skupin (Nastran Ule, 1997, str. 

117).  

 

Poleg splošnih in specifičnih stališč poznamo tudi ekstremna. Ekstremnost stališč pomeni 

stopnjo pristajanja na določeno stvar, oziroma zavzemanja zanjo. Razlikujejo se tudi po 

stopnji kompleksnosti in diferenciranosti. Tako so nekatera stališča zelo kompleksna (primer 

je konvencionalnost), saj vsebujejo podstališča, ki so zopet urejena v celoto (Nastran Ule, 

1997, str. 117–118). 

 

2.3 Funkcija stališč 

Funkcija stališč je bil eden od problemov, s katerimi so se ukvarjali socialni psihologi. 

Njihova osnovna teza je bila, da ljudje sprejemajo stališča zato, ker pomagajo zadovoljevati 

naše potrebe, saj vplivajo na mentalno pripravljenost za določen način reagiranja. Vplivajo na 

to, kako doživljamo in zaznavamo določene situacije in objekte, kaj o njih mislimo in kako 
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nanje emocionalno reagiramo. Usmerjajo tudi našo pozornost, torej delujejo na selektivnost 

percepcije, kar pomeni, da v množici dražljajev in vtisov izberemo in vidimo le tisto, kar se 

sklada z našimi stališči (Nastran Ule, 1997, str. 118–119). 

 

Znani psiholog D. Katz (1967, v Nastran Ule, 1997, str. 119) govori predvsem o naslednjih 

funkcijah stališč: 

� obrambna funkcija služi kot obrambni mehanizem, ki nas brani pred notranjimi 

bolečinami. Ohranja našo stabilno samopodobo, brani nas pred realnostjo življenja in 

negativnimi spoznanji o nas samih.  

� vrednotno-ekspresivna funkcija: ljudje imamo potrebo po izražanju stališč, ki nam 

omogočajo posredovanje centralnih vrednostnih predstav. Takšna stališča krepijo 

občutek samorealizacije in samoizražanja. 

� prilagoditvena funkcija: pomaga nam, da dosežemo želene cilje (nagrade) ali se 

izognemo kaznim in nezaželenim dogodkom. 

�  kognitivna funkcija: ta funkcija nam pomaga strukturirati in organizirati predstavo o 

svetu ter nam tako omogoča boljše razumevanje sveta, v katerem živimo. 

 

2.4 Razlika med stališčem, mnenjem, prepričanjem in vrednoto 

Ljudje pogosto zamenjujemo pojem stališče z drugimi sorodnimi pojmi, kot so prepričanje, 

mnenje in vrednota, zato bom v nadaljevanju skušala pojasniti razlike. 

 

Bistvena razlika med prepričanje in stališčem je v tem, da je prepričanje zasnovano samo na 

intelektualni komponenti, medtem ko stališče temelji na intelektualni, emocionalni in 

aktivnostni komponenti. Pri prepričanju se sklicujemo na dejstva in argumente (Nastran Ule, 

1997, str. 118). 

 

Mnenje je ponavadi bolj specifično od stališča, je tudi bolj nestabilno in s tem lažje 

spremenljivo. Mnenje je konkretizacija stališč oz. manifestacija stališč v konkretnih situacija. 

Po Eysencku (1954, v Nastran Ule, 1997, str. 118) so stališča integracija sorodnih mnenj. 

 

Za razliko od stališč z vrednotami predvsem označujemo ideje ali situacije, ki predstavljajo 

nekaj pozitivnega, zaželenega, nekaj, za kar se je treba zavzemati. Vrednote so pojmovanja o 
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ciljih in pojavih, ki jih visoko cenimo, za katere se v življenju zavzemamo in k čemur težimo 

(Nastran Ule, 1997, str. 118).  

 

Če povzamem, je stališče več kot prepričanje, saj ne temelji zgolj na logiki. Za razliko od 

vrednot, ki so nekaj pozitivnega in jim dajemo prednost, so stališča lahko tudi negativna. 

Najbolj so stališčem podobna mnenja posameznika, le da so ta lažje spremenljiva. Človek 

lahko spremeni mnenje, vendar to še ne pomeni, da se bo spremenilo tudi njegovo stališče. 

 

2.5 Oblikovanje in spreminjanje stališč 

Stališča so eden najpomembnejših rezultatov socialne konstrukcije človeka in so socialno 

pridobljene strukture osebnosti, kar pomeni, da za razvoj stališč nimamo nobenih bioloških 

predispozicij. Stališča oblikujemo in spreminjamo vse življenje. Prav tako jih sprejemamo in 

formiramo skupaj s sprejemom socialnega znanja, izkušenj in norm iz okolja (Nastran Ule, 

1997, str. 121).  

 

Spreminjanje stališč je dolgotrajen in zahteven proces. Najpogosteje jih spremenimo pod 

vplivom izkušenj. Če se bo spremenila čustvena podlaga našega stališča, se bo verjetno 

spremenilo tudi stališče (Musek, 1993, str. 35). Nastran Ule (1997, str. 121) spreminjanje 

stališč povezuje tudi s stabilnostjo in spreminjanjem socialnega okolja in ideologije. 

 

Nastran Ule (1997, str. 122–126) pravi, da na oblikovanje stališč najbolj vplivajo: 

� SKUPINSKA PRIPADNOST 

Vpliv skupinske pripadnosti na spreminjanje stališč se kaže predvsem kot vpliv 

primarnih skupin (družina ali vrstniška skupina) ter referenčnih skupin, torej tistih 

skupin, katerih vrednostni sistem posameznik najbolj sprejema in se z njimi 

identificira.  

� INFORMACIJE IN ZNANJE (predvsem vpliv komunikacijskih sredstev kot vir 

informacij) 

Informacije so pomembne pri formiranju stališč v tistih primerih, kjer zaradi časovne 

ali prostorske oddaljenosti ne moremo dobiti neposrednih izkušenj. Vpliv informacij 

na oblikovanje in spreminjanje stališč je odvisen od komunikatorja (izvora sporočila), 

vsebine sporočila, medija (kanala sporočanja) in prejemnika sporočila. 
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� OSEBNOSTNE LASTNOSTI IN ZNAČILNOSTI POSAMEZNIKA 

Izkušnje, trenutne potrebe in motivacija posameznika so tiste osebnostne lastnosti, ki 

imajo na spremembo stališč največji vpliv. Osebe, ki kažejo visoko stopnjo 

samozaupanja, bodo težile k bolj usklajeni in trdnejši strukturi stališč. Osebnosti s 

šibko samopodobo in nizko stopnjo samozaupanja bodo razvila nestabilna stališča. 

 

Po mnenju Nastran Ule (1997, str. 121) je spreminjanje stališč odvisno tudi od karakteristik 

stališč, predvsem od: 

� ekstremnosti stališč; 

� kompleksnosti stališč; 

� usklajenosti stališč. 

Stališča se lahko spreminjajo na dva načina: 

� v intenziteti (od bolj k manj ekstremnim in obratno); 

� v smeri (od pozitivnih k negativnim in obratno).   

 

Ekstremnejša stališča so težje spremenljiva kot manj ekstremna. Tudi kompleksnejša stališča 

(to so tista stališča, ki so pri posamezniku povezana z večjim številom drugih stališč) so bolj 

odporna na spremembe. C. W. Sherif (1984, v Nastran Ule, 1997, str. 121) pravi, da če 

skušamo spremeniti kompleksna stališča, lahko izzovemo bumerang-efekt. Tako lahko pride 

do nasprotnega učinka, do povečanja intenzivnosti stališča in ne do spremembe. 

 

Na oblikovanje stališč posameznika tako vplivajo družina, prijatelji, znanje, ki ga pridobi 

tekom življenja, ter njegov karakter. Pozitivna samopodoba in stopnja samozaupanja 

pomembno vplivata na naša stališča. Čim manjše je naše samozaupanje, tem večji vpliv imajo 

ostali ljudje in informacije na naša stališča. V primerih nizke stopnje samozaupanja in 

negativne samopodobe se lahko zgodi, da posameznik ne oblikuje trdnih lastnih stališč, zato je 

toliko bolj dojemljiv za prevzemanje stališč nekoga drugega. Menim, da imajo ravno zato 

učitelji in drugi pedagoški delavci velik vpliv na oblikovanje stališč svojih učencev, saj se 

stališča formirajo in spreminjajo tudi glede na izkušnje posameznika. Ker pa imajo učenci 

skromne življenjske izkušnje, so toliko bolj dovzetni za sprejemanje stališč in vzorcev 

vedenja, zato učitelj lažje in hitreje vpliva na spreminjanje in oblikovanje pozitivnega odnosa 

in stališč. 
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Pri pedagoških delavcih pa proces spreminjanja in oblikovanja stališč poteka počasneje kot pri 

učencih, saj imajo že izoblikovan vrednosti sistem, njihova stališča pa najpogosteje izvirajo iz 

izkušenj in pridobljenega znanja. Vendar pa lahko na njihovo spreminjanje stališč vplivamo 

na začetku poklicne poti, to je v času študija. Na stališča bodočih učiteljev, vzgojiteljev in 

pedagogov lahko vpliva študijski program in predmeti, ki se izvajajo v okviru študija. 

Ustrezno znanje o ranljivih otrocih in izkušnje, ki nam dajejo samozaupanje za delo s temi 

otroki, sta morda najpomembnejši stvari, preko katerih se v času študija lahko spremenijo 

stališča v bolj zaželena.     

 

2.6 Inkluzivna stališča 

Ljudje smo si med seboj različni in tudi naša stališča so različna. Življenjske izkušnje, znanje, 

osebnostne lastnosti, različne informacije vplivajo na posameznika, kakšna stališča bo 

oblikoval in v kolikšni meri se bodo spreminjala. Vsako stališče pa ni inkluzivno stališče. 

Menim, da je pri pedagoških poklicih, kot so učitelj, vzgojitelj in pedagog, študij eden od 

ključnih dejavnikov, ki vpliva na spreminjanje stališč študentov in tudi na oblikovanje 

inkluzivnih stališč bodočih pedagoških strokovnjakov. Kakšna so inkluzivna stališča? Sama 

menim, da so to tista stališča, s katerimi je moč izvajati inkluzivno poučevanje v rednih šolah. 

Če so stališča pedagoških delavcev neskladna z načeli in cilji inkluzivnega izobraževanja, do 

inkluzije ne bo prišlo.   

 

Stališča posameznika in celotne družbe igrajo bistveno vlogo pri uresničevanju inkluzije. Tudi 

Mikluš (2005, v Zaplotnik, 2010, str. 53) meni, da igrajo stališča posameznika in družbe 

pomembno vlogo pri uresničevanju inkluzivnega poučevanja. Pravi, da je vsak otrok svet 

zase, edinstven in neponovljiv, izjemen za starše, družbeno okolje in sam zase. Tudi ranljivi 

otroci so neprecenljiva bitja, ki imajo pravico do vključevanja v družbo in sprejetja 

sovrstnikov, od katerih se uči, ti pa se učijo od njega. Avtor meni, da je med učitelji, učenci in 

starši potrebno vzpostaviti odnos, ki bo omogočal harmonično razvijanje otrok, spreminjanje 

okolja in odnosov, hkrati pa bo vplival na profesionalni razvoj učitelja.  

 

Stališča, o katerih govori Mikluš, so načela in značilnosti inkluzije, zato brez inkluzivnih 

stališč ni inkluzivnega izobraževanja. Vendar ni dovolj, da se ta stališča pri posamezniku zgolj 

izoblikujejo. Potrebno je, da jih posameznik ponotranji, kajti le v tem primeru se bo po njih 

tudi ravnal in jih sprejel kot del sebe. Ker pa je oblikovanje in ponotranjenje stališč 
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dolgotrajen proces, je za to čas študija morda najbolj primeren čas, ko bi do takih sprememb 

pri bodočem pedagoškem delavcu moralo priti.   

 

Za spremembo učiteljevih stališč, da bodo ta postala bolj inkluzivna, je Schmidt (2004, str. 

65) mnenja, da je potrebno ustvariti pogoje, v katerih bo prišlo do sodelovanja in 

medsebojnega vplivanja med osebami s težavami v razvoju in osebami brez težav. Galeša 

(1997, str. 61) je podobnega mnenja, saj pravi, da je za spremembo stališč potrebno izhajati iz 

vrednot, kot so sodelovanje, dobri odnosi, medsebojna odvisnost, sprejemanje in prijateljstvo. 

Kot sem že omenila, ni dovolj, da vrednote in stališča zgolj spremenimo, potrebno jih je 

ponotranjiti in jih sprejeti za svoje, kajti le v tem primeru bomo ravnali skladno z njimi. Če bi 

bodoči učitelji, vzgojitelji in pedagogi izhajali iz vrednot, ki jih omenja Galeša, bi bila njihova 

stališča bolj pozitivna in morda celo bolj inkluzivno naravnana.  

 

Avtorja Schmidt in Galeša vidita pogoj za spreminjanje stališč predvsem v dobrih odnosih in 

sodelovanju, medtem ko A. Paccione (2005, v Peček in Čuk, 2006, str. 205–206) vidi bistvo 

spreminjanja stališč v izkušnjah, ki vplivajo na dejanja posameznika. Pravi, da bodoči učitelji 

(sklepam, da enako velja tudi za bodoče vzgojitelje in pedagoge) za spremembo stališč najprej 

potrebujejo izkušnje, preko katerih bodo sami spoznali razlike med različnimi skupinami 

otrok. Izkušnje bi jih spodbudile k delovanju, ki vzpodbuja strpnost in nediskriminacijo med 

učenci, takšen nivo strpnega delovanja pa je najtežje doseči. Zato bi po mnenju avtorice 

Paccione morali v času izobraževanja (študija) dati največji poudarek in nameniti dovolj časa 

ravno spodbujanju strpnosti in nediskriminatornemu ravnanju. Šele, ko bo imel učitelj, 

pedagog ali vzgojitelj izkušnje o nestrpnosti in neenakosti, bo lahko te izkušnje in znanje 

prenesel na svoje učence. 

 

O pomembnosti spreminjanja stališč za doseganje inkluzije govorita tudi Peček in Lesar 

(2006, str. 205), ki sta v svoji raziskavi o odnosu učiteljev do različnih skupin učencev in 

pravičnosti slovenske šole ugotovili, da učitelji nimajo dovolj znanja pri soočanju z 

marginaliziranimi skupinami učencev. Pravita, da so jezikovne ovire lažje rešljive kot 

kulturne, saj naj bi učitelj za premostitev kulturnih ovir potreboval ustrezno znanje, zahteva pa 

tudi spremembo njegovih stališč. Iz tega lahko sklepam, da stališča učiteljev, ki so bili 

vključeni raziskavo, do marginaliziranih otrok verjetno niso inkluzivna, saj pri njih ni prišlo 

do spremembe stališč, kar je vzrok, da v razredu kulturne in jezikovne ovire ostajajo.  
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Vsi navedeni avtorji omenjajo bistveno vlogo stališč pri inkluziji. Zato se sprašujem, kaj bi 

lahko naredili, da bi bila stališča pedagoških delavcev bolj inkluzivna. Kakšno izobraževanje 

učiteljev, vzgojiteljev in pedagogov bi potrebovali, da bi dosegli zaželena stališča? Vsekakor 

bi moralo biti izobraževanje usmerjeno predvsem v oblikovanje in spreminjanje stališč do 

različnih skupin otrok, kar je tesno povezano z izkušnjami. Zato bi si morali študentje tekom 

študija pridobiti čim več izkušenj o delu z ranljivimi otroki in se srečati s primeri dobre 

inkluzivne prakse. Ker pa so primeri med seboj zelo različni, bi si študentje med seboj 

izmenjali izkušnje in sami poskušali poiskati možne načine dela in rešitve za premostitev 

kulturnih, jezikovnih, etničnih in drugih ovir v razredu. Tekom študija bi morali študentje 

ozavestiti miselnost o enakovrednosti vseh učencev. Učitelj, vzgojitelj in pedagog so zgled 

učencem, po katerem se ravnajo. Stališče učitelja do ranljivega otroka se bo kazalo v njegovih 

dejanjih. Če ga bo sprejemal in obravnaval kot enakovreden člen razreda, bodo tudi učenci z 

večjo verjetnostjo prevzeli njegova dejanja in si tako oblikovali pozitivna stališča do ranljivih 

otrok. 

 

3 INTEGRACIJA IN INKLUZIJA 

Izobraževanje ranljivih otrok (predvsem otrok s posebnimi potrebami) se je v zgodovini 

večkrat spremenilo. Najprej so jih izločali iz rednih šol in jih vključevali v posebne, njim 

prilagojene ustanove in šole. V sedemdesetih in osemdesetih letih prejšnjega stoletja so se 

pojavila gibanja za ponovno vključevanje otrok s težavami v redne vzgojno-izobraževalne 

sisteme (Kramer, 2005, str. 3; Schmidt, 2004, str. 65). 

 

Zato bom v  tem poglavju predstavila pojme, ki se navezujejo na izobraževanje ranljivih 

otrok. Pojasnila bom pojme segregacija, integracija in inkluzija. Osredotočila se bom 

predvsem na inkluzijo, njene cilje, pogoje in značilnosti. Predstavila bom tudi, kaj se pričakuje 

od pedagoškega delavca, ki poučuje v inkluzivnem razredu. 

   

3.1 Segregacija 

Pojem segregacija je v Slovarju slovenskega knjižnega jezika (1997) opredeljen kot ločevanje, 

zapostavljanje določene rase, določenega družbenega sloja na vseh področjih javnega 

življenja. Segregacijo na vzgojno-izobraževalnem področju Vršnik (2003, str. 142) opredeli 

kot ločevanje določene skupine posameznikov, učencev, od večinske populacije na podlagi 
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psihomotoričnih značilnosti oz. lastnosti, saj naj bi bile te neposreden vzrok za posebne 

pedagoške potrebe teh otrok v vzgoji in izobraževanju.  

 

Ločeno izobraževanje otrok s posebnimi potrebami se je pričelo ob koncu 19. stoletja. Sprva 

je bilo to nekaj pozitivnega, saj se je takrat začela skrb za otroke s posebnimi potrebami, poleg 

tega pa so se na področju vzgoje in izobraževanja začeli ukvarjati z otroki, za katere prej ni 

bilo poskrbljeno. Šele kasneje so začeli opažati, da takšen način izobraževanja ni bil zgolj 

pozitiven, vendar je prinesel tudi učinke izolacije, ki so pomenili izključevanje teh oseb iz 

širšega družbenega življenja (Vršnik, 2003, str. 142). 

 

O segregaciji govorimo takrat, kadar je na sistemski ravni organizirano ločeno šolanje za 

posameznike, ki se na podlagi določenih meril (npr. pripadnost manjšinski skupini, razvojne 

specifičnosti …), ki ključno vplivajo na ovire pri učenju in participacij, bistveno razlikujejo od 

večine (Lesar, 2009, str. 36). 

 

Segregirano izobraževanje tako pomeni ločevanje otrok, ki zaradi svojih posebnosti odstopajo 

od »normalnosti«. Za njihovo »dobro« so se v tistem času oblikovale posebne šole, ki so bile 

ločene od »normalnih« šol.  

 

3.2 Integracija 

Pojem integracije se je pojavil kot razmislek o slabostih povsem segregirane vzgoje in 

izobraževanja otrok s posebnimi potrebami. Koncept integracije je bil v času nastajanja nov 

pristop in tudi prvi, ki je predvideval aktivnejše vključevanje oseb s posebnimi potrebami v 

širše družbeno življenje. Z integracijo se je razširila napredna ideja o sobivanju vseh članov 

družbe na vseh nivojih življenja. Zato je predstavljala korak bližje k enakopravnemu 

medsebojnemu sprejemanju vseh posameznikov družbe (Vršnik, 2003, str. 143–144). 

 

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika je integracija opredeljena kot povezovanje 

posameznih enot, delov v večjo celoto ali združevanje. Vršnik (2003, str. 143) pravi, da lahko 

iz različnih etimoloških izhodiščnih točk izpeljemo tri variacije razumevanja integracije: 

asimilacija (prilagajanje oseb s posebnimi potrebami okolju), akomodacija (prilagajanje 

okolja) in adaptacija (medsebojno povezan, vzajemen proces prilagajanja).  
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Samo definiranje termina integracija pa je lahko precej težavno. Različni avtorji navajajo 

različne definicije za isti termin. Nekateri integracijo razumejo zelo ozko, kot je vključevanje 

otrok s posebnimi potrebami v redne institucije brez večjih prilagoditev (edina prilagoditev je 

lahko dostopnost ali pa tehnični pripomočki). Spet drugi razumejo integracijo tako široko, da 

bi v redne šole vključili vse otroke s posebnimi potrebami. Ne glede na razlike v razumevanju 

pojma integracije vključevanja otrok s posebnimi potrebami v redne šole ne smemo razumeti 

zgolj kot usposobljenost učitelja in tehnično organiziranost šole. Pomembna je pripravljenost 

in skrb šole ter učitelja za razvoj vseh otrok. Vsekakor pa takšna šola ne more biti šola za vse 

učence. Če je učinek vključenosti v posebnih ustanovah večji kot učinek v rednih institucijah, 

je z vidika enakih možnosti razvoja ločeno izobraževanje primernejše  (Vršnik, 2003, str. 

145).  

 

Različni avtorji (Kramer, 2005, str. 4; Rutar Ilc, 2009, str. 4; Lesar, 2009, str. 70) pravijo, da 

je integracija zgolj fizična premestitev iz specializiranih šol in nato vključevanje v redne 

osnovne šole, to je v šole, ki so primerne za otroke z neokrnjenimi sposobnostmi. Lesar (2009, 

str. 70) poudarja, da je pri integraciji v središču lokacija, kjer se šola učenec s posebnimi 

potrebami.  

 

Spencer razume integracijo popolnoma drugače. Zanj je integracija vključitev nekega dela v 

celoto, s tem da ostane del prepoznaven kot subjekt z vsemi prednostmi in pomanjkljivostmi. 

V primeru, da del izgubi identiteto in ni prepoznaven kot subjekt, se je asimiliral in ne 

integriral (Skalar, 1997, str. 13).  Podobnega mnenja kot Spancer je tudi Skalar (prav tam, str. 

13), saj je zanj integracija proces, v katerem lahko oseba razvija svoje psihične in socialne 

potenciale. Hkrati pa integracijo razume tudi kot proces spodbujanja, pridobivanja izkušenj za 

sobivanje, medsebojno razumevanje, sodelovanje in strpnost.  

 

V nasprotju s prejšnjimi avtorji, kot so Kramer, Rutar Ilc in Lesar, Salend (1998, v Schmidt 

2001, str. 13) pravi, da je integracija mnogo več kot zgolj fizično vključevanje. Integracijo 

definira kot skrbno načrtovan in nadzorovan proces vključevanja učencev rednih razredov v 

učne in socialne programe. Schmidt v svojem prispevku navaja različne avtorje, ki pojmujejo 

integracijo kot pristop, ki se nanaša na preureditev posebnega izobraževanja, in sicer tako, da 

se učencem s posebnimi potrebami v redni šoli organizirajo pomoč in prilagoditve šolskega 

kurikuluma (Schmidt, 2001, str. 13).  
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Drugačen pogled na integracijo ima Stubbs (2000, v Lesar 2009, str. 109), saj jo razume kot 

sistem, ki predpostavlja, da je mogoče nekatere hendikepirane učence spremeniti (npr. s 

terapijo ali rehabilitacijo) oz. pripraviti do tega, da jih je mogoče vključiti v sistem rednega 

šolanja. Torej je učenec tisti, ki se mora prilagoditi sistemu, sicer bo iz njega izpadel. 

 

J. Allan (1994, v Lesar, 2009, str. 70) je avtor, ki ni podal zgolj ene definicija o integraciji, saj 

omenja obstoj treh vrst integracij. To so:  

� lokacijska integracija: na istem mestu se poučuje učence s posebnimi vzgojno-

izobraževalnimi potrebami in njihove vrstnike;   

� socialna integracija: učenec s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami sodeluje 

s svojimi vrstniku med odmorom, na prireditvah, ipd.; 

� funkcionalna integracija: učenec s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami ves 

čas ali dalj časa sodeluje v rednih razredih skupaj s svojimi sošolci in si prizadevajo za 

dosego istih ciljev. Je najbolj zahtevna oblika integracije. 

Nekateri avtorji raje uporabljajo termin kurikularna integracija, ki predstavlja situacije, v 

katerih isti kurikulum in dolgoročni cilji veljajo za hendikepirane in nehendikepirane učence. 

 

Nekatere splošne značilnosti integracije pa je podal Porter (1995, v Lebarič, Kobal Grum, 

Kolenc, 2006, str. 17─18):  

� usmerjenost na učenca; 

� učenca ocenjujejo specialisti, predvsem specialni pedagog; 

� poudarek je na diagnosticiranju težav in napovedovanju uspešnosti oz. neuspešnosti; 

� načrt je individualiziran za učenca; 

� učenec je umeščen v določen program in izvajanje načrta.   

Poudarek integracije je predvsem v prilagajanju organizacije poučevanja, kateremu pa se mora 

posameznik prilagoditi. 

 

Vsaka ideja ima svoje zagovornike in nasprotnike, tudi pri integraciji je tako. Bratož (2004, 

str. 18─19) navaja argumente za in proti integraciji otrok s posebnimi potrebami v redno 

osnovno šolo. Argumenti za so: 

� ob šolanju v redni šoli se otrok počuti manj odtujen in manj drugačen, možnost 

etiketiranja je manjša; 
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� okolje redne šole deluje bolj vzpodbudno in stimulativno na otroka s posebnimi 

vzgojno-izobraževalnimi potrebami; zlasti na področju govora, komunikacije in pri 

igri; 

� v redni osnovni šoli ima otrok več možnosti za pridobivanje različnih socialnih 

izkušenj; 

� možnost za doseganje višje stopnje šolanja je večje v redni šoli; 

� starši lažje sprejmejo vključitev svojega otroka v redno osnovno šolo; 

� redne osnovne šole so bližje kraju bivanja otroka; 

� z integracijo v redno osnovno šolo pripravljamo tudi širše socialno okolje na sprejem 

oseb s posebnimi potrebami. 

 

Argumenti proti integraciji, ki jih navaja avtorica, pa so: 

� šola s prilagojenim programom ima prilagojene prostore in opremljenost za 

usposabljanje in rehabilitacijo otrok s posebnimi potrebami; 

� šola s prilagojenim programom ima dobro kadrovsko zasedbo, kar omogoča 

kompleksno ter kontinuirano obravnavo otroka; 

� strokovni delavci v šoli s prilagojenim programom so nosilci razvoja programov, kar 

pomembno prispeva h kvalitetnemu izobraževanju; 

� učitelji – specialni pedagogi bolje poznajo specifične potrebe otroka s posebnimi 

potrebami kot učitelji v redni osnovni šoli, zato so za delo s takimi otroki najbolj 

usposobljeni socialni pedagogi; 

� organizacija dela je v šoli s prilagojenim programom enostavnejša: specialni pedagog 

dela z manjšo skupino otrok, ki imajo enake ali podobne težave. 

 

Glede na argumente, ki so v prid integraciji, lahko povzamem, da je pozitivna stran integracije 

ravno v vključevanju otrok s posebnimi potrebami v širše družbeno okolje. Poleg tega imajo 

otroci z izobraževanjem v rednih šolah večje možnosti za nadaljnje šolanje. Zagovorniki 

ločenega izobraževanja pa očitajo slabšo strokovno usposobljenost učiteljev v rednih šolah. V 

prilagojenih programih izobraževanja je način dela prilagojen specifičnim potrebam skupine 

otrok. 
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3.3 Inkluzija 

Mnenj, zakaj je prišlo do sprememb integracijskega modela izobraževanja v inkluzivni model, 

je veliko, omenila pa jih bom le nekaj. Peček Čuk in Lesar (2009, str. 59) navajata: 

� integracijski model naj bi temeljil na medicinskem diskurzu; 

� integracijski model otrokom s posebnimi potrebami ni mogel ponuditi kakovostnega 

izobraževanja; 

� pomanjkanje finančnih sredstev za izvajanje integracije; 

� sprememba mednarodne politike in njenih aktivnosti. 

 

Tudi Unesco je leta 1994 v Salamanški izjavi prvič zahteval skupno šolanje za vse otroke. 

Posebno izobraževanje naj bi se izvajalo le izjemoma in sicer kadar je takšen način 

izobraževanja v korist otroka s posebnimi potrebami ali v korist ostalih učencev (The 

Salamanca Statment …, 1994, str. 12).  

 

Termin inkluzija pogosto enačijo z integracijo, kar pa ni ustrezno, saj gre pri inkluziji za 

vključevanje vseh ranljivih otrok v redno šolo in ne zgolj otrok s posebnimi potrebami, kot je 

to značilno za integracijo. 

Pogosto prihaja tudi do zamenjave obeh terminov in s tem do napačnega razumevanja teh 

dveh pojmov. Zato skušajo zagovorniki inkluzije pojasniti razliko med integracijo in inkluzijo. 

Integracija je zgolj organizacijski proces, v katerem se izključena oseba prilagaja okolju. 

Kadar gre za pedagoški, socialni in psihološki proces vključevanja kakorkoli izključenih oseb, 

lahko govorimo o inkluziji, pri čemer se mora tudi okolje prilagoditi tej skupini ljudi (Bratož, 

2004, , str. 15─17  in Resman, 2003, str. 68). Tako je cilj integracije zgolj vključiti ranljive 

učence v družbo in s tem zmanjšanje pečata drugačnosti. Cilj inkluzije pa je učenec, ki bo s 

pridobljenim znanjem in socialnimi veščinami lažje in predvsem uspešno  kljuboval izzivom 

življenja in dela v odraslem obdobju (Rovšek, 2009, str. 18).  

 

Za razliko od integracije, kjer je fizična namestitev vseh učencev v istem oddelku bistvenega 

pomena, se večina sodobnih avtorjev strinja, da je pri inkluzivnem šolanju fizična namestitev 

hendikepiranih učencev nepomembna, saj zgreši bistveno težnjo inkluzivnosti, to je 

zmanjševanje ovir pri učenju in participaciji na minimum (Lesar, 2009, str. 107).  

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                            Kolar, Urška; diplomsko delo 

 

 30 

Poleg zgoraj naštetega je ena izmed pomembnih značilnosti inkluzije tudi izhajanje iz pravic 

otroka, da se razvija in uči v skladu s svojimi zmožnostmi in potrebami skupaj s sovrstniki v 

svojem okolju. Če je šola inkluzivna, potem upošteva različnost med učenci, prilagodila je 

metode in oblike dela, ter upošteva napisana in nenapisana pravila svoje sistemske kulture 

(Kramer, 2005, str. 4). V ospredju ideje o inkluziji je težnja po zmanjševanju vseh 

izključevalnih postopkov in razvrednotenja učencev bodisi na osnovi motenj, rase, spola, let, 

etničnosti, spolne orientacije, religije ali česarkoli drugega (Peček Čuk, Lesar, 2009, str. 28).  

 

V literaturi sem zaznala veliko različnih pojmovanj inkluzije. Vsem pa je skupno obravnava 

vseh učencev s čim manjšim faktorjem ločevanja, kar pomeni tudi prilagajanje pouka 

posameznikovim sposobnostim in potrebam.  

Naj omenim le nekatere: 

Uditsky (1993, v Lewis ,1995, str. 5) definira inkluzijo kot množico principov, ki zagotavljajo, 

da so hendikepirani učenci obravnavani kot enakovredni, pomembni in potrebni člani šolske 

skupnosti. 

 

T. Booth in M. Ainscowa (2000, v Lesar, 2009, str. 106)  poleg osnovnih načel inkluzije, kot 

so  identifikacija in zmanjševanje ovir pri učenju in sodelovanju, zagovarjata še maksimalna 

sredstva za podporo pri učenju izključenih učencev in njihovi participaciji.  

 

Vislie (2003, v Peček in Lesar 2006, str. 29) vidi inkluzijo kot proces in ne stanje, s katerim 

skuša šola odgovoriti na potrebe vseh učencev kot posameznikov. V inkluzivni šoli je 

potrebno kurikulum preoblikovati tako, da se dotakne vseh učencev kot posameznikov, 

poudarjena pa je tudi ne le izobraževalna uspešnost šole, marveč tudi vzgojna uspešnost 

(spodbujanje socialne odgovornosti, solidarnosti). Inkluzija je relevantna za vse faze in tipe 

šol, saj se v vsaki šoli učitelj srečuje z učenci z različnimi potrebami in mora nanje reagirati.  

 

Po Stubbsu (2000, v Lesar 2009, 110) je inkluzivno šolanje prilagodljiv sistem, kjer so otroci 

raznoliki, vendar se vsi lahko učijo. Učenci se med seboj razlikujejo po zmožnostih, 

etničnosti, velikosti, starosti, spolu, veri in kulturnem ozadju, vendar se vsi lahko učijo. Vse to 

so razlogi, ki govorijo v prid spremembi šolskega sistema. Ta naj bi bil prilagodljiv otroku in 

neštetima razlikam učencev. Prav tako tudi Sedej Rozman in Švajger Savič (2009, str. 79) 

vidita bistvo inkluzije v tem, da je v ospredje postavljena težnja po vključevanju vseh otrok ne 

glede na njihove individualne posebnosti, vendar je potrebno upoštevati njihove zmožnosti. 
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Ravno v iskanju rešitev, kako pri poučevanju upoštevati značilnosti vseh otrok, vidi Galeša 

(1997, str. 60) bistvo problema pri izobraževanju za vse otroke v eni šoli. Kajti težko je najti 

metodična načela, postopke, metode dela, tehnike, ipd., da bodo vsi doživljali uspeh in veselje 

pri učenju. 

 

Kot sem omenila že na začetku, pri inkluziji ne gre le za vključevanje otrok s posebnimi 

potrebami, temveč tudi za vključevanje tistih otrok, ki so izpostavljeni marginalizaciji in 

ločevanju. Peček in Lesar (2006, str. 33) pravita, da je inkluzija proces usmerjanja na 

individualne potrebe vseh učencev s poudarkom na tistih, ki so bolj izpostavljeni 

deprivilegiranosti in izločevanju.  

 

Ziontz (1997, v Schmidt, 2001, str. 14) vidi inkluzijo kot vzgojno-izobraževalni proces, v 

katerega so v največji možni meri vključeni učenci z motnjami in so za razliko od integracije 

deležni strokovne pomoči v razredu in ne zunaj njega. Po njegovem mnenju obstaja popolna 

in selektivna inkluzija.  

� POPOLNA INKLUZIJA zagotavlja prilagoditev vsem otrokom s posebnimi potrebami 

v razredu in deležni so izobraževanja v inkluzivnih programih skupaj s svojimi vrstniki 

iz soseščine. V rednem razredu osnovne šole so lahko največ trije učenci s posebnimi 

potrebami. Specializirani strokovnjaki, kot so logopedi in fizioterapevti, nudijo pomoč 

učitelju in šolskemu osebju, ti pa so odgovorni za izobraževanje otrok s posebnimi 

potrebami. Izkušnje, ki ji taki otroci pridobijo v redni šoli, pomagajo razvijati 

medvrstniške odnose in vzpodbujajo socialni razvoj ob upoštevanju zmožnosti 

posameznika.  

� SELEKTIVNA INKLUZIJA se nanaša na delno vključevanje otrok s posebnimi 

potrebami v redne oddelke osnovne šole, saj temelji na tem, da redno izobraževanje ni 

primerno za vse otroke s posebnimi potrebami. Nekateri otroci potrebujejo bolj 

alternativno učno okolje, učne strategije in pripomočke, ki pa jih ni možno ponuditi v 

okviru rednega izobraževanja .  

 

Inkluzija je v šolah nujno potrebna zaradi sprememb v svetu, zaradi katerih so moralne 

vrednote na ponovni preizkušnji zaradi vse pogostejšega stereotipnega mišljenja. Poleg tega 

tudi mednarodni voditelji zagovarjajo inkluzijo, saj je kakršnakoli druga možnost, ki 

izključuje posamezne skupine ljudi iz družbe, nesprejemljiva (Why inclusion?, 2011). 
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Lesar (2009, str. 112–113) navaja temeljne argumente zagovornikov inkluzivnega vzgojno-

izobraževalnega sistema: 

� inkluzivno šolanje je temeljna človekova pravica; 

� inkluzivno šolanje omogoča ponovno vzpostavljanje bolj pravičnega razmerja med 

šolo in družbo; 

� ni nedvoumnih dokazov, da se specifične kategorije učencev učijo povsem drugače.  

 

Tudi Kavkler (2008, str. 14–15) navaja pozitivne učinke rednih šol, ki so hkrati tudi 

inkluzivne. Učenci naj bi v rednih šolah dosegali boljše učne dosežke zaradi učenja drug od 

drugega, ustreznih virov pomoči, itd. Poleg tega imajo tudi učitelji v rednih šolah višja 

pričakovanja do otrok s posebnimi potrebami kot učitelji v posebnih šolah. Če izločene učence 

ponovno vključimo v redne šole, bodo zopet prišli v socialni stik z vrstniki in tako razvijali 

socialne veščine. Inkluzija pa nima pozitivnega učinka zgolj za ranljive otroke, temveč tudi za 

vse ostale učence v rednih šolah, saj bolje razumejo drugačnost in se tako naučijo strpnosti ter 

pomagati drug drugemu.  

 

Nasprotniki inkluzivnega šolanja pa prihajajo predvsem od avtorjev, ki so neprikriti 

zagovorniki segregiranega izobraževanja, ali pa pristajajo le na reformiranje posebnega 

šolanja in ne njegovega ukinjanja. Pravijo, da se zaradi inkluzije pretirano poudarja 

edinstvenost posameznika. Ker se v inkluzivnem šolanju osredotočajo zgolj na vključevanje 

raznolikih skupin učencev, lahko privede do tveganja, da bi se zanemarili glavni cilji in 

nameni šolanja, tj. vzgoja in usposabljanje za odgovorno življenje. Poleg tega je v ospredju 

težnja po povezovanju in učenju hendikepiranih otrok skupaj z drugimi učenci, zato se 

pogosto spregledajo ne le vrednote kulture oseb z motnjami, temveč tudi vidik formacije 

identitete in v tem kontekstu potrebo po združevanju z drugimi, podobno hendikepiranimi 

(Lesar, 2009, str. 130–131). 

 

3.3.1 Značilnosti inkluzivnega učitelja 

Sailor (1991, v Rovšek, 2009, str. 17) je opredeljil inkluzijo s šestimi komponentami, katere 

lahko razumemo tudi kot njene značilnosti. Pravi, da se morajo vsi otroci šolati v njim 

najbližji šoli, šola pa omogoča socialno integracijo tako v šoli sami, kot tudi v lokalni 

skupnosti. Prav tako je šola dolžna sprejeti vse učence iz šolskega okoliša ne glede na vrsto 

posebnih potreb. Poleg tega znotraj šole ne smejo delovati specialni oddelki, ampak morajo 
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biti vsi oddelki v šoli prilagojeni otrokom z različnimi posebnimi potrebami, zato se tudi 

specialnopedagoška in druga pomoč, ki jo potrebujejo te učenci, izvaja znotraj rednih 

oddelkov. Za inkluzivno izobraževanje je značilno, da medsebojna interakcija in učna pomoč 

med vsemi učenci zamenjata tradicionalne načine poučevanja. 

 

Podobne značilnosti vidi tudi Porter (1995, v Lebarič, Kobal Grum, Kolenc, 2006, str. 18), ki 

pravi, da je inkluzija usmerjena k sodobnim, demokratičnim vzgojno-izobraževalnim 

sistemom, zato so njene značilnosti: 

� usmerjenost na razred; 

� preverjanje metod poučevanja in učenja; 

� sodelovanje pri reševanju problemov; 

� strategije za učitelje: 

� prilagodljivo in pomoč dajajoče razredno okolje.   

 

Medveš (2002, str. 58–59) za razliko od prejšnjih dveh avtorjev poudarja, da je bistvo uspešne 

inkluzije v vzpostavljanju učnega ozračja in oblikovanje šolske kulture, za katero so 

bistvenega pomena dobra komunikacija, sodelovanje, sodelovalno učenje, možnost učenja 

drug od drugega ter dokazovanje močnih področij pri vseh učencih. Inkluzivna družba in tudi 

šola je tista, ki se trudi po svojih najboljših močeh, da se otroci, ki jih označimo kot drugačne 

zaradi svoje pomanjkljivosti, etnične pripadnosti, jezika in revščine vključijo in enakopravno 

sodelujejo v njej. V inkluzivni družbi je drugačnost spoštovana ter cenjena in ne zaničevana in 

obravnavana kot nekaj manjvrednega (McConkey idr., 2001, str. 16).  

 

Na uspeh inkluzivnega vzgojno-izobraževalnega delovanja v največji meri vpliva 

vsakodnevno dogajanje v razredu. Pomembno vlogo ima učitelj, saj je od njegovega dela 

odvisno, ali je šolanje inkluzivno ali ne. Zato je osrednji del uspešnega vključevanja ranljivih 

otrok v redne šole tak učitelj, ki zna ustvariti socialno in učno okolje, primerno vsem učencem 

(Marentič Požarnik, 2002, str. 72). Lesar (2009, str. 129–130) je v primerjavi z Marentič 

Požarnik natančneje opredelila značilnosti učiteljevega dela, ki so bile prepoznane kot 

inkluzivne. Te značilnosti so: 

� heterogene skupine glede na sposobnosti; 

� kooperativno učenje; 

� vrstniško tutorstvo; 

� treningi socialnih veščin; 
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� kurikularna diferenciacija (npr. prilagoditev, vzporedno in integrirano poučevanje); 

� posploševanje iz resničnega sveta; 

� individualno poučevanje; 

� možnost oblikovanja prijateljstev učencev, ki se soočajo z ovirami. 

 

Menim, da so značilnosti inkluzivnega učitelja tesno povezane z značilnostmi inkluzije. Za 

inkluzijo je značilno zavestno usmerjanje v dejavnost. Zato mora tudi učitelj zavestno 

organizirati pouk in težiti k uresničitvi cilja o inkluzivnem izobraževanju. Težko si 

predstavljamo inkluzivno šolanje brez inkluzivnega učitelja. Učitelj s svojim načinom dela, 

kot je individualizacija, prilagoditve metod in oblik dela posameznikom in značilnostim 

učencev, zavzemanje za prijateljske odnose med učenci, itd., določa, ali bo njegovo 

poučevanja v skladu z inkluzivnimi načeli ali ne.   

Ideja inkluzije nas uči, da večje, kot so razlike med nami, večja je možnost, da ustvarimo novo 

vizijo razvoja šole, človeka in družbe. Vključevanje otrok s posebnimi izobraževalnimi 

potrebami v redno šolo ni dobro samo za njih same, temveč tudi za vse ostale učence in za vso 

družbo, saj se tako učimo, kako živeti z drugimi navkljub razlikam med nami (Galeša, 1997, 

str. 60–61).  

 

3.3.2 Pogoji za uresničevanje inkluzije 

Za izvajanje inkluzije potrebujemo določene pogoje. O uspešnem in učinkovitem inkluzivnem 

šolanju govori Oliver (1996, v Peček Čuk in Lesar, 2009, str. 196), ki pravi, da za inkluzijo 

potrebujemo:  

� pozitivno vrednotenje drugačnosti in raznolikosti ljudi v družbi; 

� sistem, ki bo moralno zavezan k vključevanju vseh učencev v enoten vzgojno-

izobraževalni sistem; 

� sprejemajoče šolsko okolje; 

� učitelje, predane delu z vsemi učenci; 

� kurikulum, odprt za vsebine, ki so vezane na specifiko posameznih kategorij drugačnih 

učencev; 

� vzgojno-izobraževalne sisteme, ki so organizirani tako, da bi deprivilegiranim in 

marginaliziranim učencem posredovali znanja, s katerimi bodo enakopravno vstopali 

na trg dela. 
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Galeša (1997, str. 61) meni, da se je potrebno soočiti z naslednjim, če želimo uresničevati 

inkluzijo v šoli in v družbi: 

� STRAHOM, ki je osnova našega dvoma, ali bomo zmožni to doseči; 

� KONTROLO, ki se kaže kot razmišljanje, ali bomo lahko kontrolirali razred, če bomo 

vanj vključili otroke s posebnimi potrebami; 

� SPREMEMBAMI, ker so z vključevanjem drugačnih nujno potrebne določene 

spremembe, če jim želimo pomagati. 

 

Če povzamem, lahko v literaturi zaznamo različne definicije in teorije o inkluziji. Avtorji 

pogosto navajajo precej različna pojmovanja o tem, kaj inkluzija je. Vseeno sta se nekako 

oblikovali dve splošni definiciji. Prva govori o inkluziji  kot vključevanju otrok s posebnimi 

potrebami v redno osnovno šolo, druga pa o vključevanju vseh izključenih otrok oz. o 

vključevanju tistih otrok, ki so izpostavljeni ločevanju oz. marginalizaciji. Vsekakor gre pri 

inkluziji za čim večjo vključenost učencev, ki so zaradi svojih specifičnih značilnosti, kot so 

jezik, etnična pripadnost, primanjkljaj itd., potisnjeni na rob ali celo izključeni iz nekega 

socialnega okolja. Menim, da je inkluzija pomembna predvsem z vidika socializacije. Pogosto 

imamo ljudje negativen odnos do drugačnih oseb, verjamem pa, da je z vključevanjem in 

sprejetjem v družbo možno ta odnos spremeniti. Zato je pomembno, da se s tem prične že v 

osnovni šoli, ko so otroci na začetku svoje poti oblikovanja položaja v družbi. Za uspešno 

inkluzijo pa ni dovolj, da izključene učence zgolj namestimo v redne šole, zato morajo biti 

aktivni vsi členi, ki so prisotni - učitelj, izključen/ranljiv otrok in njegovi vrstniki. Učiteljeva 

naloga je, da se zaveda različnosti med učenci in da kljub tem razlikam razred poveže kot 

celoto in upošteva individualne razlike učencev ter pouk prilagodi njihovim potrebam. Le z 

odstranitvijo vseh ovir, ki kljubujejo inkluziji, bo lahko vključevanje ranljivih otrok 

optimalno.   

 

4 PEDAGOŠKI DELAVEC IN INKLUZIJA 

Današnjo šolo obiskujejo učenci, ki so si med seboj različni bodisi zaradi etnične ali verske 

pripadnosti, maternega jezika, socialno-ekonomskega statusa družine, itd. Vse pogostejše pa 

so zahteve po skupnem izobraževanju vseh otrok znotraj redne šole. Učiteljeva naloga je, da 

pri svojem delu upošteva razlike in sposobnosti svojih učencev ter jim prilagodi pouk v skladu 

z njihovimi značilnostmi. Ker se družba naglo spreminja, se hitro spreminjajo tudi njene 

zahteve. Vse to pa vodi v neprestano izobraževanje in izpopolnjevanje učiteljev. Izobraževanje 
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pedagoških delavcev za inkluzivno poučevanje pa je še toliko pomembnejše, saj so zahteve 

družbe po sprejemanju izključenih oseb vedno večje. Zato sem se odločila, da v tem poglavju 

predstavim ustrezne metode dela v inkluziven razredu, usmeritve za poučevanje različnih 

otrok, kako učitelje motivirati in naučiti delati v razredu z drugačnimi učenci, ipd. 

 

4.1 Delo učitelja v inkluzivnem razredu 

Delo učitelja se v razredu, ki ga obiskujejo tudi ranljivi otroci, razlikuje od dela, če teh otrok 

ni. UNESCO je kot pomoč učiteljem leta 2001 izdal priročnik »Understanding and 

Responding to Children's Needs in Inclusive Classrooms«, s katerim avtorji skušajo učiteljem 

približati in olajšati delo v inkluzivnem razredu. Vključevanje ranljivih skupin otrok ne poteka 

le v šoli, zato ni dovolj, da spreminjamo zgolj šolski sistem, ampak je potrebno za njihovo 

inkluzijo in enakovredno pripadnost širšemu socialnemu okolju spremeniti celotno družbo, 

kjer bo drugačnost spoštovana in cenjena (McConkey idr., 2001).   

 

UNESCO je pripravil tudi t.i. seznam devetih zlatih pravil, kako se soočiti z drugačnostjo in 

različnimi potrebami v razredu. Najpomembnejše pravilo je vključevanje vseh otrok v redno 

osnovno šolo in spodbujanje sodelovanja vseh učencev pri pouku. Učenci se morajo med 

seboj pogovarjati, prav tako morajo komunicirati tudi z učiteljem, ta pa z njimi. Njegov govor 

mora biti jasen in razločen, konstantno je potrebno preverjati razumevanje učencev. Učenci se 

morajo zavedati, da ni narobe, če česa ne razumejo, zato je prisoten učitelj, na katerega se 

lahko zanesejo, ipd. Z uporabo različnih in zanimivih učnih pripomočkov, z načrtovanjem 

dejavnosti pri pouku in načinov ter strategij poučevanja, učitelj pripomore k učinkovitejšemu 

procesu učenja. Individualne prilagoditve in pomoč so obvezni del poučevanja (McConkey 

idr., 2001). 

 

Inkluzivno poučevanje je popolnoma odvisno od samega učitelja. Nekateri načini dela, s 

katerimi lahko učitelj že veliko prispeva k bolj inkluzivnemu poučevanju v razredu, so: 

spodbujanje vseh učencev za sodelovanje s sošolci, ponazoritve z življenjskimi primeri, 

izboljšanje odnosov v razredu, zmanjševanje vpliva učnih težav na učenje in hkrati 

preprečevanje novega nastajanje le-teh, prilagajanje tempa pouka sposobnostim učencev, ipd. 

Sposobnost dobrega učitelja je tudi v tem, da je pri svojem delu prilagodljiv, ustvarjalen, da se 

odziva tako na individualne potrebe učencev kot na potrebe vseh otrok (Teachers and Trainers, 

2010).  
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4.2 Izobraževanje učiteljev za inkluzivno poučevanje 

Za uspešno inkluzivno poučevanje otrok je potrebno pristopiti celostno. 

Najprej je potrebno, da pride do sprememb v vodenju šole, šolskem sistemu in kurikulumu. V 

učnih načrtih je potrebno predvideti inkluzivne metode dela in individualne pristope za 

različne skupine otrok. Zasnovani morajo biti tako, da se lahko vsak učenec nekaj nauči in se 

izkaže na svojih močnih področjih. Poleg tega je za uspeh inkluzije odvisno tudi znanje 

učitelja. Učitelje je zato potrebno dodatno strokovno izobraževati v duhu inkluzivne šole, ki je 

odprta za vse učence ne glede na spol, narodnost, jezik ali pomanjkljivosti v duševnem oz. 

telesnem razvoju. Za celostno uresničitev tega cilja je potrebno učitelje seznaniti z delom v 

inkluzivnem razredu, potrebno je spremeniti način razmišljanja in odnos do drugačnosti. 

Poučiti jih je potrebno o načelih inkluzije, inkluzivnem ravnanju, poleg tega pa ne smemo 

pozabiti na izobraževanje o težavah in značilnostih najbolj izpostavljenih otrok v šoli 

(McConkey idr., 2001).   

V priročniku za učitelje Schools for All (2002) avtorji pravijo, da naj bi strokovna 

izpopolnjevanja učiteljev potekala v krajših tečajih ali modulih. Po njihovem mnenju je 

najbolje, da bi potekali na matičnih šolah učiteljev, kjer bi se konkretno soočali s šolskimi 

dogajanjem. Znanje bi si tako pridobivali praktično, poleg tega pa tudi teoretično. Učitelji naj 

bi se tudi redno dobivali na sestankih, kjer bi razpravljali o težavah, ki nastajajo v razredu. 

Dostopnejši bi morali biti tudi različni pravni akti, mednarodni dokumenti ter priporočila in 

izkušnje in rešitve drugih učiteljev v podobnih situacijah. 

 

Eden od načinov, kako izboljšati delo učiteljev in jih spodbuditi k večji fleksibilnosti in 

kreativnosti, je opazovanje kolegov pri poučevanju. Vsak učitelj bi imel možnost izraziti in 

reflektirati svoje videnje dela drugih. Takšen način dela bi moral postati stalnica, ravnatelji pa 

bi bili odgovorni za izvedbo in organiziranje takšnega načina izobraževanja zaposlenih 

(Schools for All, 2002). 

 

Za izboljšanje kakovosti izobraževanja v Evropi so bili šolski ministri na zasedanju 

Evropskega sveta leta 2007 enotni glede izboljšanja kakovosti izobraževanja učiteljev. 

Vsekakor je inkluzivna šola del teh izboljšav, zato je potrebno že mladim učiteljem 

začetnikom ponuditi  pomoč in podporo ter nadaljnje obvezno strokovno izobraževanje, ki bo 

učinkovito. Učitelji bi morali imeti dobro pedagoško, metodično, didaktično in strokovno 

znanje s področij, ki jih poučujejo. Poleg tega bi morali biti dovolj samoiniciativni na svoji 
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poklicni poti, kritični do svojega dela in se pripravljeni poklicno razvijati, pridobivati nova 

znanja, spretnosti in kompetence (Teachers and Trainers, 2010).  

 

Za uspešno inkluzivno izobraževanje je potreben usposobljen kader z ustreznim znanjem. V 

UNESCO poročilu z mednarodne izobraževalne konference v Ženevi leta 2008 (tema 

konference je bila »Inclusive education: The way of the future«) lahko zasledimo sklepe oz. 

priporočila glede inkluzivnega izobraževanja, s katerimi bi pripomogli k razvijanju ustreznega 

kadra. Ta priporočila so (Inclusive education: The way of the future, 2008; Policy Guidelines 

on Inclusion in Educatio, 2009): 

� okrepitev vloge učitelja (npr. obnovitev socialnega statusa učiteljskega poklica, 

zvišanje plač in s tem izboljšanje življenjskih pogojev, kar je predpogoj za 

profesionalizacijo poklica); 

�  učitelje je potrebno usposobiti in jim dati ustrezno znanje, spretnosti in gradiva za 

poučevanje različnih skupin učencev; 

� spodbujanje raziskav na področju procesov učenja in poučevanja v zvezi z inkluzivnim 

izobraževanjem; 

� razvijanje mehanizmov za izobraževanje učiteljev, ki bodo kompetentni za delo z 

različnimi skupinami otrok 

 

Učinkovito inkluzivno poučevanje zahteva od učitelja tudi visoko stopnjo morale in vrednot 

ter razumevanje njegove vloge, ki pa ni le posredovanje znanja učencem, ampak je učitelj tudi 

vzornik učencev ter njihov vodja pri razvijanju osebnosti.  

Navsezadnje pa različna izobraževanja ne morejo dati učitelju vseh kompetenc, ki jih bo 

potreboval pri svojem delu. Seveda so izobraževanja v veliko pomoč in so nujni del 

poklicnega razvoja, vendar pa različni seminarji in delavnice ne morejo nadomestiti izkušenj, 

ki jih učitelji pridobivajo s svojim delom. Pedagoški delavec bo postal dober takrat, ko bo z 

reflektiranjem lastnega dela spoznal svoje napake in tako izboljšal svoje delo (Teacher 

Education for Inclusion).   

 

Za izvajanje inkluzije v vzgojno-izobraževalnih ustanovah je potreben strokovno usposobljen 

kader, ki bo pripravljen za delo z ranljivimi otroki. Številne evropske organizacije, kot je 

UNESCO, pripravljajo gradiva za izobraževanje učiteljev, ki naj bi jim bila v pomoč pri 

uvajanju inkluzije v svoj razred.  
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Številna zasedanja Evropskega sveta in konference na temo inkluzije so le dokaz, da je 

inkluzivno izobraževanje eden od pomembnejših ciljev današnje šole, s katerim bomo naredili 

prvi korak v sprejemanju drugačnih ljudi. 

 

4.3 Kompetence pedagoških delavcev 

V tem poglavju bom predstavila nekatere bistvene splošne in specifične kompetence 

pedagoških delavcev, ki naj bi jih pridobili tekom študija in so bistvenega pomena za uspešno 

delo v razredu. 

Sprva bom opredelila pojem kompetenca, saj so današnje zahteve za ljudi, ki delajo z otroki, 

vse kompleksnejše. Ni dovolj, da zna učitelj zgolj poučevati, od njega se danes pričakuje tudi 

učinkovito soočanje in obravnavanje raznolikosti družbe (Duthilleul, 2005, str. 2). 

Navsezadnje je kakovost izobraževanja v veliki meri odvisna od učitelja in njegove 

pripravljenosti za delo.  

 

Kompetentnost je sposobnost učinkovitega delovanja v številnih situacijah in temelji na 

pridobljenem znanju, vendar ni omejeno s tem znanjem. Tako definicijo kompetentnosti je 

predlagal Perrenoud, ki pravi, da je pridobivanje kompetenc kot usposabljanje posameznikov 

za uporabo in združevanje pridobljenega znanja v različnih situacijah (Perrenoud, 2002, v 

Razdevšek Pučko, 2004, str. 58). Pojem kompetenca nam ne pove le, kaj posameznik zna, 

ampak tudi, kaj obvlada v teoriji in kaj je sposoben narediti v praksi (Razdevšek Pučko, 2004, 

str. 57). 

 

4.3.1 Kompetence učiteljev 

V današnji šoli učitelj ni več le prenašalec znanja, spremembe v družbi vplivajo na njegovo 

delo. Tako mora sprejeti nekatere nove vloge, druge mora opustiti ali pa jih spremeniti in 

prilagoditi novim okoliščinam.  

 

V Angliji so že leta 1993 zapisali vizijo učitelja 21. stoletja, ki bo med drugim avtoriteta in 

spodbujevalec znanja in idej, strokovnjak na didaktičnem področju, spodbujal in motiviral bo 

vsakega učenca, sposoben bo kritičnega mišljenja izobraževalnih programov, ciljev, ipd. Na 

tem seznamu kompetenc ni moč zaznati učiteljevega osebnostnega razvoja, zato Day poudarja 
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potrebo po vseživljenjskem učenju, sodelovanju z učenci, starši in ostalimi učitelji (Day, 

1999, v Razdevšek Pučko, 2004, str. 56).  

Tudi Razdevšek Pučko zagovarja vseživljenjsko učenje učiteljev, saj pravi, da v študiju 

pridobljeno znanje in sposobnosti danes ne zadoščajo več, zato je potreba po izpopolnjevanju 

profesionalnih kompetence vse večja, saj učiteljeve kompetence izhajajo iz profesionalnih 

vlog (npr. preusmeritev od poučevanja k učenju, usposobljenost za delo z različnimi 

skupinami učencev …), ki naj bi jih opravljal (Razdevšek Pučko, 2004, str. 53, 59). 

 

Kompetence, ki naj bi jih imel učitelj v današnji šoli, so zelo raznolike in odvisne od 

učiteljevih vlog. Učiteljeve kompetence je pri nas raziskovala Razdevšek Pučko (prav tam, str. 

64–65), ki je v času uvajanja devetletke izvedla anketo med slovenskimi ravnatelji osnovnih 

šol. Zanimalo jo je predvsem, katere kompetence (znanje, spretnosti, zmožnosti) potrebuje 

učitelj v današnji prenovljeni šoli. Na podlagi odgovorov ter seznama ekspertne skupine pri 

Evropski komisiji je oblikovala naslednje skupine kompetenc: 

� dobro didaktično in metodično znanje za organiziranje optimalnega učnega okolja z 

namenom spodbujati in olajšati proces učenja; 

� usposobljenost za timsko delo in tudi poučevanje, sodelovanje z drugimi učitelji in 

strokovnimi delavci, ki sodelujejo v vzgojno-izobraževalnem procesu; 

� drugačna vloga učitelja v razredu, ki zahteva več komunikacijskega in 

organizacijskega znanja; 

� psihološko znanje, ki omogoča učitelju spoznavati učence, njihove značilnosti in 

posebnosti, da jih bo lahko učinkovito motiviral, prilagodil in spodbujal proces učenja; 

� razvijanje lastne profesionalnosti; 

� uporaba sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije. 

Poleg tega se predpostavlja, da ima vsak učitelj dovolj specifičnega in strokovnega znanja s 

področij, ki jih bo poučeval. 

 

Iz omenjenih skupin kompetenc lahko vidimo, da so kompetence današnjega učitelja 

specifične in splošne. Specifične so vezane na posamezne predmete, splošne kompetence 

pa so cilji teh predmetov (npr. matematična, naravoslovna pismenost). Med specifične 

kompetence učitelja sodijo (Skribe Dimec, 2006, str. 109–110): 

� razumevanje didaktičnih in vsebinskih posebnosti razrednega pouka; 

� didaktično preoblikovanje vsebin za doseganje ciljev iz učnega načrta; 

� preverjanje in ocenjevanje znanja in dosežkov, oblikovanje povratnih informacij; 
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� prepoznavanje učnih težav učencev, razlik in potreb posameznika; 

� motiviranje učencev in spodbujanje razvoja; 

� učinkovito, ustrezno in razumljivo sporazumevanje v knjižnem jeziku; 

� razvijanje učenčeve zmožnosti ustnega in pisnega sporazumevanja v slovenskem 

jeziku; 

� refleksija in izboljšanje kakovosti lastnega dela; 

� strokovna avtonomnost pri izbiri metod, oblik, didaktičnih sredstev in učnega gradiva; 

� ustvarjanje spodbudnega učnega okolja, učinkovito reševanje disciplinskih problemov. 

 

Splošne kompetence učitelja so predmetno neodvisne, učitelj jih pridobiva pri več predmetih 

in se navezujejo na timsko delo, vseživljenjsko učenje, spretnosti pridobivanja znanja. Učitelji 

razrednega pouka naj bi imeli nekatere splošne (generične) kompetence, kot so (Razdevšek 

Pučko in Rugelj, 2006, str. 35–36): 

� občutljivost in odprtost do ljudi in socialne situacije; 

� poznavanje in razumevanje razvojnih zakonitosti, razlik in potreb posameznika; 

� sposobnost timskega dela in sodelovanja s starši; 

� znanje o vzgojno-izobraževalnih konceptih. 

 

Kot lahko vidimo, se od učitelja pričakuje predvsem kompetence na področju ustreznega 

poučevanja in prilagajanja učnih vsebin razvojni stopnji učencev. Od njega se pričakuje, da bo 

ustvaril učno okolje, v katerem se bodo učenci najlažje učili in usvajali nova znanja. 

 

4.3.2 Kompetence pedagogov 

Šolski pedagog je na šoli kot svetovalec neposredne pomoči posameznim učencem, hkrati pa s 

svojim poseganjem v šolski prostor daje tudi posredno svetovanje. V šoli mora biti v oporo in 

pomoč razvoju vsakega učenca. Vendar ni dovolj, da je naloga pedagogov le neposredna 

svetovalna pomoč učencem pri premagovanju in reševanju razvojnih ter šolskih težav. 

Njihovo delo bi moralo biti usmerjeno tudi v razvijanje šolskega okolja in s tem posredno 

pomagati učencem pri odpiranju možnosti za rast in produktiven stil življenja  v danih 

socialnih okoliščinah (Resman, 1996, str. 416).  

 

Zato naj bi bodoči pedagogi v času študija postali široko strokovno usposobljeni in si pridobili 

temeljne pedagoške teoretske koncepte in usvojili različne raziskovalne pristope. Skozi študij 
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naj bi študentje razvijali sodobno znanstveno mišljenje. Usposobljeni naj bi bili za 

profesionalno samorefleksijo in analiziranje kompleksnih situacij pri poučevanju in učenju. 

Nekatere naloge pedagogov so tudi pedagoško razvijanje programov in procesov ter pomoč 

pri pedagoškem svetovanju (Univerzitetni prvostopenjski študijski program pedagogika in 

andragogika Filozofske fakultete univerze v Ljubljani, 2011; Vloga za pridobitev mnenja o 

dvopredmetnem univerzitetnem študijskem programu I. stopnje pedagogika Filozofske 

fakultete Univerze v Mariboru, 2007).  

 

 

Študijski program naj bi bodoče pedagoge usposabljal za naslednje kompetence:  

� sposobnost uporabe usvojenega znanja v praksi;  

� razumevanje postopkov argumentacije in preverjanja znanstvenih teorij;  

� kritično in celostno razmišljanje na interdisciplinaren in celosten način;  

� komunikacijska odprtost in sposobnost usklajevanja različnih interesov;  

� odprtost za alternativne poglede in rešitve;  

� zmožnost kooperativnosti in skupinskega dela in samostojnega delovanja v timu; 

� sposobnost razreševanja konkretnih pedagoških problemov z uporabo znanstvenih 

metod in postopkov; 

� sposobnost učinkovitega pedagoškega komuniciranja s posamezniki in skupinami; 

� sposobnost upoštevanja in razumevanja individualnih razlik ter razvojnih zakonitosti; 

� sposobnost uporabe pedagoških teorij pri razreševanju konkretnih delovnih 

problemov. 

� sposobnost povezovanja znanja s področja različnih pedagoških disciplin in njeno 

aplikacijo. 

(Univerzitetni prvostopenjski študijski program pedagogika in andragogika Filozofske 

fakultete univerze v Ljubljani, 2011; Vloga za pridobitev mnenja o dvopredmetnem 

univerzitetnem študijskem programu I. stopnje pedagogika Filozofske fakultete Univerze v 

Mariboru, 2007.) 

 

Naloga pedagoga kot svetovalnega delavca je tudi prevzem vodilne in koordinacijske vloge 

pri sodelovanju med šolo (učitelji) in domom (starši). Dober svetovalni delavec naj bi se bil 

sposoben vživeti v sočloveka in razumeti njegove misli, čustva in dejanja. Poleg tega naj bi 

brezpogojno sprejemal in spoštoval posameznika takšnega, kot je, z vsemi njegovimi 
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pozitivnimi in negativnimi lastnostmi. Svetovalni delavec naj bi bil pristen, spontan, 

avtentičen, odprt, zavedal naj bi se svojih čustev (Mrvar, 2008, str. 124–125). 

 

4.3.3 Kompetence vzgojiteljev 

Bodoči vzgojitelji in vzgojiteljice naj bi se v času študija usposobili za delo s predšolskimi 

otroki, za delo v prvem razredu devetletne osnovne šole, za sodelovanje z drugimi strokovni 

delavci in s starši otrok. Zato naj bi študentje v času študija pridobili znanja o otroku in vzgoji, 

sistemu skrbi za otroke in otrokovih pravicah. Prav tako naj bi pridobili različna teoretična in 

praktična znanja iz vzgojnih področij ter se usposobili za komunikacijo z otroki in odraslimi. 

Cilj študija je tudi sposobnost posameznika za znanstveno kritično razmišljanje (Batistič 

Zorec, 1997, v Devjak, Batistič Zorec, Vogrinc, 2006, str. 193). 

 

Dober vzgojitelj naj bi zavestno kontroliral svojo dejavnost, postopke in odnose. Vsestransko 

naj bi obvladal tudi vsa predmetna področja in jih ustrezno prenesel, prilagodil in uporabil pri 

svojem delu z mlajšimi otroki. Zaželene kompetence vzgojiteljev so: 

� poglobljeno znanje na področju vzgoje predšolskih otrok in na širših strokovnih 

področjih; 

� usposobljenost za iskanje novih virov znanja na strokovnem in znanstvenem področju; 

� socialne in komunikacijske zmožnosti za vodenje skupinskega dela; 

� sposobnost kritične refleksije; 

� poznavanje in avtonomno izvajanje kurikuluma; 

� poznavanje teorij o otroštvu, razvoju in učenju; 

� spremljanje razvoja otrok; 

� nudenje čustvene varnosti; 

� negovanje radovednosti otrok; 

� poznavanje vseh področij dejavnosti v vrtcu in predmetov v 1. razredu; 

� upoštevanje individualnih razlik. 

(Razvoj programa 2. stopnje predšolske vzgoje, 2011; Devjak, Batistič Zorec, Vogrinc, 

2006, str. 201–201). 

 

Vzgojitelj naj bi bil kompetenten za delo z  mlajšimi otroki, zato se pričakuje, da ima ustrezna 

znanja na področju teorij o otroštvu, da ima ustrezen čut za delo z najmlajšimi. Podobno kot 

od učitelja se tudi od vzgojitelja pričakuje, da je pri svojem delu samostojen in avtonomen.  
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4.4 Inkluzivne kompetence 

Večinoma lahko v literaturi zasledimo le splošne kompetence za poučevanje in delo z učenci. 

Inkluzivna stališča omenja v svoji analizi služba Eurydice, ki se ukvarja z izmenjavo podatkov 

o izobraževanju. Na podlagi analize so ugotovili, da države pri oblikovanju zahtev za učitelje 

ne razmišljajo več zgolj o klasičnih kompetencah, vezanih na delo z učenci, učenjem in 

poučevanjem, ampak je vse več zahtev, ki se navezujejo na integracijo otrok s posebnimi 

potrebami in delo s skupinami različnih učencev, kot so na primer multikulturno mešane 

skupine. (2003, v Razdevšek Pučko, 2004, str. 59) 

Z inkluzivnimi kompetencami se je ukvarjala tudi ena izmed ekspertnih skupin Evropske 

komisije. Skupina je sestavila seznam novih kompetenc, ki jih učitelj potrebuje, da bo kos 

sodobnim strokovnim izzivom. Izhodišče za nastanek seznama je bilo spoznanje, da družbene 

razmere postavljajo učitelja vedno znova v nove položaje, ki pa jim bo kos le z novim 

znanjem in kompetencami. Kompetence, ki jih lahko prepoznamo kot inkluzivne v tem 

seznamu, so (Razdevšek Pučko, 2004, str. 60– 61): 

� usposobljenost za nove načine dela v razredu, kot so ustrezni pristopi dela glede na 

socialno, kulturno in etnično sestavo učencev, timsko delo, organiziranje optimalnega 

in spodbudnega učnega okolja ter tako olajšati spodbuditi proces učenja; 

� usposobljenost za razvijanje novih kompetenc in novega znanja pri učencih (učiti 

učence, kako se je treba učiti); 

� usposobljenost za nove naloge dela, kot je razvijanje kurikuluma, organiziranje in 

evalvacija pedagoškega dela; 

� razvijanje lastne profesionalnosti: to je usmerjenost v reševanje problemov, 

vseživljenjsko učenje, raziskovalni pristop). 

 

Tudi Marentič Požarnik (2002, str. 75–76) je opisala kompetence učiteljev za uspešnejše delo 

z učenci s posebnimi potrebami. Njena ideja o inkluzivnih kompetencah ne temelji zgolj na 

organizacijski ravni, kot pri omenjeni ekspertni skupini. V svoje videnje inkluzivnih 

kompetenc je vključila tudi kompetence, povezane s stališči.  

Kompetence je razdelila v štiri sklope in prvi sklop kompetenc se navezuje na poznavanje vrst 

razvojnih motenj in razvojnih značilnosti učencev.  

Druga vrsta kompetenc naj bi temeljila predvsem na prepoznavanju vedenjskih značilnosti, 

učnih posebnosti in zmožnostih posameznih otrok s posebnimi potrebami. Pomembno je tudi 
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obvladovanje posebnih metod in tehnik obravnave teh otrok, učitelj pa mora v razredu 

vzpostaviti tudi zaupanje med učenci in občutek varnosti.  

Naslednja dva sklopa kompetenc se navezujeta na učiteljevo zavedanje lastnih stališč do 

drugačnih učencev in zavedanje močnega vpliva lastnih pričakovanj do otrok. Pomembno je, 

da učitelj pri sebi razčisti morebitne predsodke in stereotipe ter da zna uravnavati svoja 

pričakovanja do učencev. 

Sama menim, da sta ti dve skupini inkluzivnih kompetenc kompleksnejši kot ostali dve, saj je 

do neke mere potrebno spremeniti stališča in sprejeti nove vzorce vedenja, medtem ko prvi 

dve skupini nekompetenc temeljita predvsem na znanju in poznavanju teorije.  

 

Selvi (2010, str. 171) gre še korak dlje od Marentič Požarnik, saj daje velik pomen tudi 

čustvenim kompetencam (Emotional Competencies) učitelja. Pravi, da so te sestavljene iz 

vrednot, prepričanj, stališč, vedenja, motivacije, empatije do učencev, idr. Te učiteljeve 

kompetence pomagajo učencem pri učenju. V primeru, da učitelj ve, kako izboljšati čustveno 

plat učencev do učenja, močno vplivajo tudi na njihovo voljnost in željo po pridobivanju 

znanja.  

 

Za delo z ranljivimi otroki tako niso dovolj le organizacijske kompetence učiteljev, 

vzgojiteljev in pedagogov. Pri delu z otroki in predvsem z ranljivimi skupinami otrok, ki nas 

najbolj potrebujejo, je pomembna tudi čustvena zrelost in ustrezno izražanje čustev glede na 

situacijo. Učitelj je pogosto v položaju, ko mora pri svojem odločanju pozabiti na čustva. 

Kljub temu pa so mu lahko čustva in pravilno ravnanje z njimi v veliko pomoč pri delu in to 

so čustvene kompetence, o katerih govori Selvi.  

  

5 ZAKLJUČEK TEORETIČNEGA DELA 

Iz prebrane literature uporabljene v teoretičnem delu sem ugotovila, da je inkluzivna šola tista 

šola, ki je namenjena vsem otrokom ne glede na ekonomski položaj družine, spol, versko in 

etnično pripadnost ter pomanjkljivosti v duševnem in telesnem razvoju. Cilj inkluzije je 

sprejetje vsakega posameznika v družbeno okolje. Znotraj šole pa ima inkluzija še en 

pomemben cilj, ki je bistven pri izobraževanju – enakovredno obravnavanje vseh učencev, to 

je z najmanjšim faktorjem ločevanja; učitelj, vzgojitelj ali pedagog mora pri svojem delu 

upoštevati razlike in potrebe vseh učencev. Ker pa so razlike in potrebe učencev zelo 
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raznolike, morajo biti tudi metode poučevanja temu primerne. Zato si morajo pedagoški 

delavci v času študija in svojega dela pridobiti čim več potrebnega znanja, ustreznih spretnosti 

in kompetenc, s katerimi bo lažje delal z ranljivimi otroki v svojem razredu. Le kompetence 

pa niso dovolj za uspešno vključevanje vseh otrok v reden pouk, saj igrajo stališča učitelja, 

vzgojitelja in pedagoga pomembnejšo vlogo pri uresničevanju inkluzije. Inkluzija je v 

precejšni meri odvisna od stališč, ki jih ima pedagoški delavec, saj vplivajo na njegovo 

poučevanje, pripravljenost za delo z ranljivimi otroki in tudi sama kakovost inkluzije je 

odvisna od stališč pedagoškega delavca. Zato je še kako pomembno, da je študijski program s 

svojimi predmeti čimbolj usmerjen v spreminjanje oz. oblikovanje inkluzivnih stališč. 
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6 OPREDELITEV PROBLEMA IN CILJI RAZISKOVANJA 

Inkluzivno izobraževanje je problem, s katerim se strokovnjaki soočajo že dalj časa. Vse večje 

so težnje po skupnem, enotnem izobraževanju vseh otrok v rednih osnovnih šolah. Ločeno 

izobraževanje naj bi močno vplivalo na socialni razvoj otrok, kar pa naj bi vodilo v socialno 

izključenost iz širšega družbenega okolja. Z inkluzivnim šolanjem naj bi se ta socialna 

izključenost zmanjšala. Tako bi tudi ranljivi otroci postali del širše družbe. Za učinkovito 

izvajanje inkluzije pa so pomembna inkluzivna stališča in kompetence učitelja, vzgojitelja ali 

pedagoga. Od stališč je odvisna kvaliteta inkluzije, inkluzivne kompetence pa pedagoškim 

delavcem omogočajo, da z različnimi strategijami in metodami poučevanja pouk prilagodijo 

vsem učencem.   

 

Empirični del bom razdelila na dva dela. V prvem kvalitativnem delu bom skušala ugotoviti, 

kako inkluzivni so študijski programi po katerih se izobražujejo bodoči učitelji, vzgojitelji in 

pedagogi. Drugi del, ki je kvantitativen in bo temeljil na analizi vprašalnika ter interpretaciji 

odgovorov.  

 

Kot problem diplomskega dela sem izbrala stališča študentov razrednega pouka, predšolske 

vzgoje in pedagogike do vključevanja ranljivih otrok v redno osnovno šolo. Zato bom v 

empiričnem delu s pomočjo vprašalnika raziskala, kakšen odnos in kako inkluzivna stališča 

imajo študentje ob začetku študija do vključevanja tistih otrok v redno osnovno šolo, ki 

potrebujejo drugačen pristop in način dela. Poleg tega me je zanimalo, ali se pojavljajo razlike 

v stališčih med študenti različnih študijskih smeri, zato bom podatke študentov posameznih 

smeri med seboj tudi primerjala. 

Želela sem se ugotoviti tudi njihovo (ne)pripravljenost za delo z ranljivimi otroki ter preveriti, 

kakšno večinsko mnenje anketirancev glede vključevanja ranljivih otrok v redne oblike 

šolanja.  

 

V kvantitativnem delu raziskave sem si zastavila naslednja raziskovalna vprašanja: 

� Katere skupine otrok potrebujejo po mnenju študentov največ dodatne pomoči pri 

učenju in socialnem vključevanju? Ali prihaja do razlik v stališčih študentov 

razrednega pouka, predšolske vzgoje in pedagogike glede nudenja pomoči pri učenju 

in socialnem vključevanju posameznih skupin ranljivih otrok?  
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� Katere skupine ranljivih otrok lahko po mnenju študentov  dosežejo enake učne 

dosežke kot ostali učenci? Ali prihaja do razlik s stališčih študentov razrednega pouka, 

predšolske vzgoje in pedagogike glede zmožnosti doseganja enakovrednih učnih 

dosežkov posameznih skupin ranljivih otrok?  

 

� Katere skupine ranljivih učencev lahko po mnenju študentov obiskujejo redne osnovne 

šole? Ali med študenti razrednega pouka, predšolske vzgoje in pedagogike obstajajo 

razlike v stališčih glede izobraževanja ranljivih otrok v rednih šolah? 

 

� Katere skupine otrok bi študentje vključili v svoj oddelek oz. skupino? Ali se 

pojavljajo razlike v stališčih študentov razrednega pouka, predšolske vzgoje in 

pedagogike do vključevanja ranljivih otrok v svoj oddelek oz. skupino? 

 

� Katere skupine otrok so po mnenju študentov deležne diskriminacije v šoli? Ali imajo 

študentje razrednega pouka, predšolske vzgoje in pedagogike različna stališča glede 

diskriminacije posameznih skupin ranljivih otrok v šoli? 

 

� Kdo bi moral po mnenju študentov pri učenju nuditi dodatno pomoč ranljivim 

skupinam učencev? Ali imajo študentje razrednega pouka, predšolske vzgoje in 

pedagogike različna stališča o tem, kdo bi moral ranljivim otrokom nuditi dodatno 

pomoč pri učenju?  

 

 

7 HIPOTEZE  

H 1: Večina anketirancev meni, da največ pomoči pri učenju in socialnem vključevanju 

potrebujejo otroci s posebnimi potrebami.  

H 2: Predpostavljam, da so med študenti razrednega pouka, predšolske vzgoje in pedagogike 

razlike v mnenju, katere skupine ranljivih otrok potrebujejo največ dodatne strokovne pomoči 

pri učenju in vključevanju. 

 

H 3: Večina anketirancev meni, da romski otroci, otroci iz revnih družin in otroci, katerih učni 

jezik ni materinščina (tudi otroci priseljencev), lahko dosegajo enakovredne učne dosežke kot 
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ostali učenci, medtem ko za učence s posebnimi potrebami večina študentov meni, da niso 

sposobni dosegati enakovrednih učnih dosežkov. 

H 4: Predpostavljam, da so med študenti razrednega pouka, predšolske vzgoje in pedagogike 

razlike v mnenju, katere skupine ranljivih otrok lahko dosežejo enake učne dosežke kot ostali 

učenci. 

 

H 5: Večina anketirancev meni, da lahko redne osnovne šole obiskujejo tiste skupine ranljivih 

otrok, ki so zmožne dosegati enakovredne učne dosežke kot ostali učenci.  

H 6: Predpostavljam, da so med študenti razrednega pouka, predšolske vzgoje in pedagogike 

razlike v mnenju, kateri učenci lahko obiskujejo redne osnovne šole.  

 

H 7: Večina anketirancev bi v svoj oddelek vključila romske otroke, otroke iz revnih družin, 

otroke priseljencev in tujcev in le nekatere otroke s posebnimi potrebami. 

H 8: Predpostavljam, da so med študenti razrednega pouka, predšolske vzgoje in pedagogike 

razlike v mnenju, katere skupine ranljivih otrok bi sami vključili v svoj oddelek oz. skupino. 

 

H 9: Večina anketirancev meni, da so romski otroci najbolj izpostavljeni diskriminaciji v šoli. 

H 10: Predpostavljam, da so med študenti razrednega pouka, predšolske vzgoje in pedagogike 

razlike v mnenju, katere skupine otrok so deležne diskriminacije v šoli. 

 

H 11: Večina anketirancev meni, da bi moral dodatno pomoč ranljivim učencem nuditi 

specialni pedagog in učitelj. 

H 12: Predpostavljam, da so med študenti razrednega pouka, predšolske vzgoje in pedagogike 

razlike v mnenju, kdo bi moral ranljivim skupinam učencev  pri učenju nuditi dodatno pomoč. 

 

8 TEMELJNE METODE DELA 

8.1  Opis vzorca 

V raziskavi so sodelovali študentje prvih letnikov Pedagoške fakultete v Ljubljani, smer 

razredni pouk in predšolska vzgoja ter študentje prvih letnikov pedagogike s Filozofske 

fakultete v Ljubljani.  

Anketni vprašalnik je bil razdeljen oktobra 2009 vsem študentom prvega letnika razrednega 

pouka in predšolske vzgoje s strani mentorice dr. Mojce Peček Čuk. Vrnjenih je bilo 113 
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vprašalnikov študentov razrednega pouka in 41 vprašalnikov študentov predšolske vzgoje. 

Vprašalnik so v oktobru 2009 reševali tudi študenti pedagogike. Vrnjenih je bilo 46 

vprašalnikov.  

Skupaj sem tako prejela 200 vprašalnikov.  

 

Tabela 1 prikazuje število anketirance glede na spol in smeri študija. Vseh moških 

anketirancev je bilo le pet, zato ni možno analizirati, če prihaja do razlik v odgovorih med 

spoloma. 

 

Tabela 1: Anketirani študentje glede na spol in smer študija 

 

PREDŠOLSKA 

VZGOJA 

 

RAZREDNI 

POUK 

 

PEDAGOGIKA 

 

SKUPAJ 

   SPOL F f % F f % F f % f f % 

MOŠKI 1 2,44 4 3,54 0 0 5 2,50 

ŽENSKE 40 97,56 109 96,46 46 100,00 195 97,50 

SKUPAJ 41 100,00 113 100,00 46 100,00 200 100,00 

 

8.2  Uporabljen merski instrument 

V prvem delu emipričnega dela bom analizirala cilje študijskih programov in hkrati tudi 

kompetence, ki naj bi jih razvijali študijski programi razrednega pouka, predšolske vzgoje in 

pedagogike. Pomagala si bom s predstavitvenimi zborniki študijskih programov vseh treh 

smeri. Analizirala bom Predstavitveni zbornik; prvostopenjski univerzitetni program razredni 

pouk (2011), Predstavitveni zbornik; drugostopenjski magistrski študijski program 

»poučevanje« (2011), Predstavitev prvostopenjskega študijskega programa pedagogika in 

andragogika (2011), Drugostopenjski študijski program; pedagogika (2011), Predstavitveni 

zbornik; prvostopenjski visokošolski strokovni študijski program predšolska vzgoja (2011) in 

Predstavitveni zbornik – drugostopenjski magistrski študijski program predšolska vzgoja 

(2011).  

 

Drugi del empiričnega dela temelji na raziskavi, pri kateri sem uporabila anketni vprašalnik, ki 

so ga sestavile Sunčiča Macura–Milovanović, Nataša Vujisić Živković in moja mentorica, 

Mojca Peček Čuk. Vprašalnik je sestavljeni iz treh sklopov. Uporabila sem le nekatera 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                            Kolar, Urška; diplomsko delo 

 

 52 

vprašanja iz prvega sklopa, in sicer tista, ki se navezujejo na stališča študentov do ranljivih 

skupin otrok, saj ta najbolj podpirajo moj teoretični del diplomskega dela.  

 

Za ugotavljanje stališč bom uporabila in analizirala pet vprašanj oz. trditev, povezanih z 

ranljivimi otroki. Vprašanja so spraševala o stopnji pomoči, ki jo potrebujejo posamezne 

skupine ranljivih otrok, katere šole (redne ali posebne) so najbolj primerne za njihovo 

izobraževanje, kateri ranljivi otroci so znotraj rednih šol sposobni dosegati enakovredne učne 

rezultate, ali bi sami sprejeli in poučevali ranljivega otroka, katere skupine ranljivih otrok so 

deležne največje diskriminacije v naših šolah ter kdo naj bi tem učencem nudil dodatno 

pomoč pri učenju 

 

Pri prvem, četrtem in petem vprašanju je bila uporabljena 5-stopenjska Likertova lestvica 

stališč, pri tretjem vprašanju pa 4-stopenjska. Na drugo vprašanje so imeli študentje pri prvem 

delu na voljo dva odgovora, in sicer redne oz. posebne šole, pri drugem delu vprašanja pa so 

se odločali med da in ne odgovorom. Pri zadnjem, petem vprašanju, so lahko anketiranci 

dopisali tudi svoj odgovor. 

 

8.3 Postopek obdelave podatkov 

V kvantitativnem delu bom analizirala cilje (kompetence), ki naj bi jih študentje razrednega 

pouka, predšolske vzgoje in pedagogike v času študija pridobili in na podlagi tega skušala 

ugotoviti, kako inkluzivni so študijski programi. 

 

Za kvalitativni del raziskave sem uporabila vprašalnik. Odgovore zbranih vprašalnikov sem 

vnašala v Excelovo bazo podatkov in jih nato obdelala. Podatke bom predstavila v tabelah, 

kjer bom za vsak študijski program ločeno navedla absolutne frekvence (f), odstotne 

frekvence (f %) in aritmetično sredino (M) pri vsaki trditvi. Za ugotavljanje statistično 

pomembnih razlik med študenti različnih smeri sem uporabila hi-kvadrat preizkus. Statistično 

pomembne razlike sem upoštevala pri tistih trditvah, kjer je bila raven statistične 

pomembnosti (P) manjša od 0,05.  

Predstavila bom splošno mnenje anketirancev in statistično pomembne razlike, ki se 

pojavljajo med študenti različnih študijskih smeri.  
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9 REZULTATI IN INTERPRETACIJA  

9.1 Vpliv študijskih programov na razvoj inkluzivnih kompetenc 

V času študija naj bi bodoči pedagoški delavci pridobili ustrezne kompetence za poučevanje in 

delo z različnimi otroki. Od učitelja/pedagoga/vzgojitelja začetnika se pričakuje, da bo na 

začetku svoje poklicne poti imel osnovna pedagoška znanja in spretnosti. Za uspešen začetek 

poučevanja potrebuje dobro znanje posameznih predmetnih področij, poznati mora različne 

razvojne teorije otroka, pomemben je tudi samozavesten pristop k delu, uporaba različnih 

metod in oblik poučevanja ter upoštevanje potreb učencev (Kervin in Turbill, 2003, v Chong, 

Choy, Wong, 2008, str. 2). Kot pa sem že omenila, je pri današnjem učitelju, vzgojitelju in 

pedagogu ključnega pomena tudi vseživljenjsko učenje in študij naj bi predstavljal le prvi 

korak na tej poti. Tako študij ne bi smel biti usmerjen v »proizvodnjo« pedagoških 

strokovnjakov, ki ostanejo vsevedi do konca življenja, ampak bi moral pri bodočih pedagoških 

delavcih zbuditi zanimanje za stalno, vseživljenjsko izpopolnjevanje in učenje (Duthilleul, 

2005, str. 4). 

 

Tudi Marentič Požarnik (2002, str. 76) daje veliko težo pridobivanju kompetenc v času 

študija. Takrat naj bi se študentje spoznali in tudi preizkusili  različne oblike dela in pomoči 

učencem s posebnimi potrebami v okviru pedagoško psihološkega in metodičnega 

izobraževanja.  

Vendar je pridobivanje in predvsem vrste kompetenc odvisno od študijskega programa in s 

tem povezanega profila pedagoškega delavca.  

 

V Sloveniji se bodoči učitelji, vzgojitelji in pedagogi izobražujejo po bolonjskem načinu 

študija. Študentje razrednega pouka se najprej izobražujejo 4 leta po programu prve stopnje, ki 

pa jim še ne omogoča samostojnega pedagoškega dela. Šele z zaključeno drugo stopnjo, ki 

traja 1 leto, lahko diplomanti samostojno opravljajo strokovno delo v vzgoji in izobraževanju. 

Temeljni cilj druge stopnje študija je usposobiti študenta za razvoj novih metod poučevanja 

(Razredni pouk, 2011; Predstavitveni zbornik; prvostopenjski univerzitetni program razredni 

pouk, 2011). 

 

Študentje predšolske vzgoje z zaključeno prvo stopnjo študija, ki traja 3 leta in je visokošolski 

program, lahko samostojno opravljajo strokovno delo. S študijem na drugi stopnji, ki traja 2 
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leti, gre predvsem za dvig kakovosti strokovne usposobljenosti vzgojiteljev, poleg tega naj bi 

se študentje usposobili za oblikovanje razvojnih politik, strokovnih standardov in etičnih meril 

strok  (Predšolska vzgoja, 2011).  

 

Študentje pedagogike so z zaključeno prvo stopnjo univerzitetnega študija, ki traja 3 leta, 

usposobljeni za pomoč pri načrtovanju dela in dejavnosti. Na drugi stopnji (traja 2 leti) se 

študentje usposobijo za svetovanje in pomoč udeležencem izobraževanja, še posebej učencem, 

njihovim staršem in učiteljem pri pouku in v drugih oblikah dela v šoli (Predstavitev 

prvostopenjskega študijskega programa pedagogika in andragogika, 2011; Drugostopenjski 

študijski program; pedagogika, 2011). 

 

Cilji študijskih programov, kot so razredni pouk, predšolska vzgoja in pedagogika so 

usmerjeni predvsem  v pridobivanje splošnih in specifičnih kompetenc, manjši je poudarek na 

pridobivanju inkluzivnih kompetenc, ki so v današnji šoli prav tako zelo pomembne, saj je 

težnja po vključevanju različnih otrok vse večja. Morda lahko razlog za to iščemo v pomenu 

vseživljenjskega učenja in izkušenj, kar omogoča pridobivanje novih kompetenc. Učinkovito 

vseživljenjsko učenje in profesionalni razvoj imata temelje v začetnem izobraževanju, ki pa se 

mora tesno povezovati z uvajanjem v delo ter strokovnim izpopolnjevanjem (Teachers 

Matters: Attracting, Developing and Retaining Effective Teachers, 2005, str. 95). 

 

9.1.2 Kako inkluzivni so študijski programi? 

Učitelj, vzgojitelj in pedagog potrebuje za svoje delo različne kompetence. V teoretičnem delu 

sem predstvila, kakšne kompetence naj bi imel posamezen profil pedagoškega delavca. Ker pa 

je v današnji šoli vse večja potreba po drugačnih kompetencah, ki se nanašajo na inkluzivno 

izobraževanje in poučevanje, me zanima, kakšne kompetence s tega področja naj bi študentje 

pridobili tekom študija. 

 

V tem poglavju bom skušala ugotoviti, ali so študijski programi inkluzivni in ali razvijajo 

inkluzivne kompetence študentov. Sama sem mnenja, da naj bi študentje v času študija 

pridobili komptence, ki bi jim pomagale pri inkluzivne poučevanju. Pridobiti bi morali 

potrebne izkušnje s poučevanjem različnih skupin ranljivih otrok, saj bi le na tak način svoje 

kompetence razvijali v smeri  inkluzije.   
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RAZREDNI POUK 

V Predstavitvenem zborniku; prvostopenjski univerzitetni program razredni pouk (2011) 

lahko zasledimo inkluzivne kompetence, ki naj bi jih študentje razvili po končani prvi stopnji 

študija. Te kompetence so: 

� poznavanje in razumevanje razvojnih značilnosti, razlik in potreb učencev; 

� prepoznavanje učnih zmožnosti in težav; 

� uporaba specialno pedagoških znanj za delo z otroki s posebnimi potrebami; 

� prilagajanje učno-vzgojnih pristopov glede na individualno, socialno, jezikovno in 

kulturno različnost učencev. 

 

Z dokončano drugo stopnjo naj bi diplomanti poglobili svoje kompetence in razvili nekaj 

novih, kot so (Predstavitveni zbornik; drugostopenjski magistrski študijski program 

»poučevanje«, 2011): 

� sposobnost za delovanje na podlagi etičnega presojanja 

� kritično spremljanje najnovejšega razvoja teorije in prakse na področju poučevanja na 

razredni stopnji. 

 

Na podlagi omenjenih kompetenc sklepam, da študijski program razredni pouk skuša 

razvijati inkluzivne kompetence, ki so usmerjene v upoštevanje razlik med učenci in 

prilagajanje poučevanja značilnostim učencev. Omenja se tudi prilagojene metode dela za 

otroke s posebnimi potrebami, prav tako pa tudi za ostale ranljive otroke. Od učitelja se 

tudi zahteva, da svoje delo opravlja etično in v skladu s sodobnimi metodami vzgoje in 

poučevanja. 

Menim, da je študij bodočih učiteljev dobro usmerjen v razvijanje inkluzivnih kompetenc, 

saj so cilji študijskega programa usmerjeni v pridobivanje inkluzivnih kompetenc 

(upoštevanje razlik in prilagajanje pouka le-tem), ki so pomembnejši dejavnik pri 

uresničevanju inkluzije v razredu.  

 

PEDAGOGIKA 

Univerzitetni prvostopenjski študijski program pedagogika in andragogika Filozofske 

fakultete univerze v Ljubljani (2011) in Vloga za pridobitev mnenja o dvopredmetnem 

univerzitetnem študijskem programu I. stopnje pedagogika Filozofske fakultete Univerze v 
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Mariboru (2007) so kot cilje prve stopnje študija pedagogike navedli naslednje inkluzivne 

kompetence: 

� usposobljenost za pomoč pri načrtovanju dela in dejavnosti, povezanih z vzgojo, 

izobraževanjem in učenjem različnih ciljnih skupin; 

� odprtost za alternativne poglede in rešitve; 

� sposobnost upoštevanja in razumevanja individualnih razlik. 

 

Z dokončano drugo stopnjo naj bi bili študentje sposobni razvijati tudi načine razmišljanja in 

delovanja, ki so značilni za sodobno poučevanje in učenje (Drugostopenjski študijski 

program; pedagogika, 2011). 

 

Tako kot učitelji naj bi tudi pedagogi pri svojem delu upoštevali individualne razlike med 

učenci in delovali v skladu s sodobnimi teorijami poučevanja. Prav tako se omenja 

kompetence za delo z različnimi ciljnimi skupinami. Sklepamo lahko, da mednje sodijo tudi 

skupine ranljivih otrok, ki se najpogosteje pojavljajo v naših šolah. Od pedagogov se 

pričakuje, da bodo pri svojem delu odprti za novosti pri delu z rizičnimi skupinami otrok. Zato 

lahko tudi za študijski program pedagogike trdimo, da teži k razvijanju inkluzivnih kompetenc 

bodočih pedagogov, ki jim omogočajo, da so pri delu z ranljivimi otroki učinkoviti. 

 

PREDŠOLSKA VZGOJA 

Inkluzivne kompetence diplomantov po končani prvi stopnji študija so usmerjene v 

prepoznavanje in upoštevanje individualnih potreb in drugih razlik med otroki (v osebnostnih 

lastnostih, sposobnostih, zmožnostih, kognitivnih stilih, družinskem oz. socialno-kulturnem 

okolju ...) (Predstavitveni zbornik; prvostopenjski visokošolski strokovni študijski program 

predšolska vzgoja, 2011). 

 

Na drugi stopnji naj bi študentje pridobili inkluzivne kompetence, kot so (Predstavitveni 

zbornik – drugostopenjski magistrski študijski program predšolska vzgoja, 2011): 

� delovanje v skladu z etičnimi normami in poklicnim kodeksom; 

� zmožnost prilagajanja dela specifičnim edukacijskim kontekstom; 

� zmožnost usmerjanje dela v smeri medkulturnega in medetičnega dialoga. 
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Tudi študijski program predšolska vzgoja je usmerjen k pridobivanju kompetenc, ki so 

povezane s prepoznavanjem in upoštevanjem individualnih razlik otrok pri svojem delu. Vsi 

trije profili pedagoških delavcev naj bi pri svojem delu poleg osebnostnih značilnosti otrok 

upoštevali tudi značilnosti socialnega in kulturnega okolja učencev. Od vzgojitelja se 

pričakuje, da je sposoben prilagoditi svoje metode dela različnim skupinam otrok ter da je 

sposoben svoje delo prilagoditi specifičnim potrebam skupine.  

 

Kljub temu, da so študijski programi naravnani v razvijanje inkluzivnih kompetenc, pa 

menim, da je vseeno premajhen poudarek na njih in da niso dovolj jasno zapisane. Inkluzivno 

šolanje je vse bolj prisotno tudi v naših šolah, zato bi morali jasno zastaviti tudi cilje, 

povezane z vključevanjem in poučevanjem ranljivih otrok.  

 

Ne glede na pedagoški poklic je na prvem mestu potrebno poudariti kompetence za delo z 

ranljivimi otroki. Pomembno je, da se učitelji, vzgojitelji in pedagogi zavedajo specifike 

posameznih otrok, katere so njihove šibke točke in katera so njihova močna področja. Poleg 

tega morajo znati prilagoditi pouk posameznim učencem, jim predstaviti učno snov na njim 

zanimiv način, upoštevajoč pomanjkljivosti učencev. Vedeti morajo, na kakšen način in katere 

metode ter oblike dela uporabiti za kvaliteten proces učenja. Vendar inkluzija ne bo uspešna, 

če bo imel učitelj zgolj znanje ter kompetence o ustreznem in primernem poučevanju ranljivih 

otrok. Zato so pomembne tudi kompetence zavedanja lastnih stališč do ranljivih učencev.  

 

Po mojem mnenju bi se moral vsak pedagoški delavec čutiti dovolj usposobljenega za delo z 

ranljivimi otroki, pri tem pa ne občutiti strahu pred neuspehom. Zato je pomembno, da bi si v 

času študija pridobili potrebne kompetence za delo z različnimi skupinami otrok, kar pa je 

skoraj nemogoče, saj si znanje in izkušnje, ki tudi vplivajo na razvoj kompetenc, pridobivamo 

vse življenje.  

 

O pomanjkanju nekaterih specifičnih kompetenc učiteljev, kot je upoštevanje učenčevih 

pomanjkljivosti, piše tudi Marentič Požarnik s sodelavci (2003, v Peček Čuk, 2006, str. 18). V 

svoji raziskavi so med drugim avtorice ugotovile, da učitelji sami menijo, da potrebujejo 

strokovno izpopolnjevanje na področju integracije otrok s posebnimi potrebami, kar je lahko 

vzrok premajhnega poudarka na to temo v času študija. 
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9.2 Predstavitev in analiza anketnega vprašalnika 

Rezultati in interpretacije odgovorov so predstavljeni po posameznih vprašanjih in hipotezah. 

 

9.2.1 Stopnja dodatne pomoči in podpore, ki jo potrebujejo ranljivi učenci 

pri učenju in socialnem vključevanju 

Pri prvem vprašanju me je zanimalo, kolikšno dodatno pomoč in podporo po mnenju 

študentov potrebujejo različne skupine ranljivih otrok pri učenju in socialnem vključevanju.  

 

Na vprašanje niso odgovorili štirje študentje, od tega trije predšolske vzgoje in en pedagogike. 

Tako sem analizirala odgovore 196 študentov.   

 

Tabela 2: Stopnje dodatne pomoči in podpore, ki jo potrebujejo ranljivi otroci 

O D G O V O R I 
Pomoč in 
podpora 
jim ni 

potrebna 

Potrebna jim 
je 

minimalna 
pomoč in 
podpora 

Potrebna 
jim je 

majhna 
pomoč in 
podpora 

Potrebna 
jim je 
delna 

pomoč in 
podpora 

Potrebna jim 
je velika 
pomoč in 
podpora 

Ni 
odg 

 
 

 
 

f f % f F % f f % f f % f F % f M 
VSI 0 0 10 5,10 27 13,76 82 41,84 77 39,29 4 4,15 
RP 0 0 6 5,31 17 15,04 49 43,36 41 36,28 0 4,11 
PV 0 0 2 5,26 7 18,42 14 36,84 15 39,47 3 4,11 

PED 0 0 2 4,44 3 6,67 19 42,22 21 46,67 1 4,31 

1. gibalno 
ovirani otroci 

Χ2 = 3,603                    P>0,05 
VSI 0 0 1 0,50 4 2,04 32 16,33 159 81,12 4 4,78 
RP 0 0 1 0,88 3 2,65 22 19,47 87 76,99 0 4,73 
PV 0 0 0 0 1 2,63 3 7,89 34 89,47 3 4,87 

PED 0 0 0 0 0 0 7 15,56 38 84,44 1 4,84 

2. slepi in 
slabovidni 

otroci 

Χ2 = 4,907                    P>0,05 
VSI 0 0 3 1,53 13 6,63 63 32,14 117 59,69 4 4,50 
RP 0 0 3 2,65 9 7,96 46 40,71 55 48,67 0 4,35 
PV 0 0 0 0 3 7,89 8 21,05 27 71,05 3 4,63 

PED 0 0 0 0 1 2,22 9 20,00 35 77,78 1 4,76 

3. gluhi in 
naglušni otroci 

χ2 =15,600                    P<0,05 
VSI 0 0 16 8,21 46 23,59 96 49,23 37 18,97 5 3,79 
RP 0 0 12 10,71 32 28,57 50 44,64 18 16,07 1 3,66 
PV 0 0 4 10,53 5 13,16 18 47,37 11 28,95 3 3,95 

PED 0 0 0 0 9 20 28 62,22 8 17,78 1 3,98 

4. otroci z 
govornimi 
motnjami 

Χ2 = 12,550                  P>0,05 
5. otroci z VSI 0 0 0 0 10 5,10 34 17,35 152 77,55 4 4,72 
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RP 0 0 0 0 4 3,54 26 23,01 83 73,45 0 4,70 
PV 0 0 0 0 3 7,89 2 5,26 33 86,84 3 4,79 

PED 0 0 0 0 3 6,67 6 13,33 36 80,00 1 4,73 

motnjami v 
duševnem 

razvoju 

Χ2 = 7,745                    P>0,05 
VSI 2 1,02 22 11,22 66 33,67 90 45,92 16 8,16 4 3,49 
RP 1 0,88 13 11,50 42 37,17 50 44,25 7 6,19 0 3,43 
PV 1 2,63 3 7,89 7 18,42 19 50,00 8 21,05 3 3,79 

PED 0 0,00 6 13,33 17 37,78 21 46,67 1 2,22 1 3,38 

6. otroci s 
primanjkljaji na 

posameznih 
področjih 

učenja χ2 =  15,696                   P<0,05 
VSI 0 0 7 3,57 34 17,35 75 38,27 80 40,82 4 4,16 
RP 0 0 5 4,42 23 20,35 50 44,25 35 30,97 0 4,02 
PV 0 0 2 5,26 3 7,89 10 26,32 23 60,53 3 4,42 

PED 0 0 0 0 8 17,78 15 33,33 22 48,89 1 4,31 

7. otroci z 
motnjami 
vedenja in 
osebnosti 

χ2 = 14,471                    P>0,05 
VSI 0 0 4 2,04 23 11,73 81 41,33 88 44,90 4 4,29 
RP 0 0 1 0,88 16 14,16 46 40,71 50 44,24 0 4,28 
PV 0 0 2 5,26 3 7,89 15 39,47 18 47,37 3 4,29 

PED 0 0 1 2,22 4 8,89 20 44,44 20 44,44 1 4,31 

8. dolgotrajno 
bolni otroci 

Χ2 = 4,247                    P>0,05 
VSI 16 8,16 48 24,49 74 37,76 51 26,02 7 3,57 4 2,92 
RP 10 8,85 34 30,09 44 38,93 23 20,35 2 1,77 0 2,76 
PV 3 7,89 6 15,79 11 28,95 14 36,84 4 10,53 3 3,26 

PED 3 6,67 8 17,78 19 42,22 14 31,11 1 2,22 1 3,04 

9. romski otroci 

χ2 = 14,657                    P>0,05 
VSI 2 1,02 20 10,20 48 24,49 91 46,43 35 17,86 4 3,70 
RP 2 1,77 14 12,39 28 24,78 51 45,13 18 15,93 0 3,61 
PV 0 0 4 10,53 5 13,16 18 47,37 11 28,95 3 3,94 

PED 0 0 2 4,44 14 33,33 22 48,89 6 13,33 1 3,71 

10. otroci, 
katerih učni 

jezik ni 
materinščina 

χ2 = 10,373                    P>0,05 
VSI 19 9,69 48 24,49 61 31,12 56 28,57 12 6,12 4 2,97 
RP 11 9,74 31 27,43 38 33,63 30 26,55 3 2,65 0 2,85 
PV 3 7,89 7 18,42 8 21,05 15 39,47 5 13,16 3 3,32 

PED 5 11,11 10 22,22 15 33,33 11 24,44 4 8,89 1 2,98 

11. otroci 
priseljencev iz 

bivših 
jugoslovanskih 

republik χ2 = 12,980                    P>0,05 
VSI 9 4,59 32 16,33 63 32,12 62 31,63 30 15,31 4 3,37 
RP 5 4,42 19 16,81 42 37,17 35 30,97 12 10,62 0 3,27 
PV 4 10,53 3 7,89 9 23,68 7 18,42 15 39,47 3 3,68 

PED 0 0 10 22,22 12 26,67 20 44,44 3 6,67 1 3,36 

12. otroci iz 
revnih družin 

Χ2 = 32,534                    P<0,001 
Legenda: 

RP – študentje razrednega pouka 

PV – študentje predšolske vzgoje 

PED – študentje pedagogike 

 

χ2 – hi-kvadrat preizkus 

P – raven statistične pomembnosti 

M – aritmetična sredina 

Zgornja legenda velja za vse naslednje tabele z rezultati v tem poglavju. 
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Analiza splošnega mnenja študentov 

Iz tabele 2 je razvidno, da so vsi študentje mnenja, da vsaj minimalno dodatno pomoč in 

podporo pri učenju in socialnem vključevanju potrebujejo skoraj vse skupine otrok s 

posebnimi potrebami, razen otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, saj 1,02% 

študentov meni, da ti otroci pomoči ne potrebujejo.  

 

Če si pogledamo samo stolpec, ki nam pove, katere skupine ranljivih otrok potrebujejo veliko 

pomoč in podporo, lahko vidimo, da največ študentov, kar 81,12%, meni, da veliko pomoči 

pri socialnem vključevanju in učenju potrebujejo slepi in slabovidni. 77,55% študentov 

izpostavlja tudi otroke z motnjami v duševnem razvoju kot skupino učencev, ki potrebuje 

veliko pomoči. Po mnenju anketirancev (59,69%) pa so tudi gluhi in naglušni tisti, ki naj bi 

bili deležni velike pomoči pri učenju in socialnem vključevanju. Mnenja o stopnji pomoči so 

nekoliko bolj deljena pri dolgotrajno bolnih otrocih, kjer 44,90% študentov meni, da 

potrebujejo veliko pomoči, medtem ko se je 41,33% anketirancev odločilo, da ti otroci 

potrebujejo delno pomoč in podporo. Še bolj so mnenja o potrebni pomoči deljena pri otrocih 

z motnjami vedenja in osebnosti, saj je 40,82% anketirancev odgovorilo, da ta skupina otrok 

potrebuje veliko pomoči, medtem ko se jih je za delno pomoč odločila 38,27%. 

 

41,84% študentov izpostavlja gibalno ovirane otroke kot skupino, ki potrebuje delno pomoč in 

podporo, vendar je delež študentov, ki menijo, da ti otroci potrebujejo veliko pomoči, le 

nekoliko nižji (39,29%).  

 

49,43% vprašanih je mnenja, da naj bi delno pomoč potrebovali še otroci z govornimi 

motnjami, 46,43% anketirancev pa meni, da delno pomoč in podporo potrebujejo tudi otroci, 

katerih učni jezik ni materinščina. Nekoliko manjši delež vprašanih, to je 45,92%, meni, da bi 

morali biti tudi otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja deležni delne pomoči. 

Zanimivo je, da več anketirancev meni, da otroci, ki ne obvladajo slovenščine, potrebujejo več 

pomoči kot otroci s primanjkljajih na posameznih področjih učenja, saj je kar 64,29% 

vprašanih mnenja, da otroci, katerih učni jezik ni materinščina, potrebujejo delno ali veliko 

pomoč, medtem ko je takih le 57,08%, ki so enakega mnenja glede otrok s primanjkljaji na 

posameznih področjih učenja. Prav tako več študentov meni, da otroci s primanjkljaji na 

posameznih področjih učenja (12,24%) v primerjavi z otroki, katerih učni jezik ni slovenščina 

(11,22%), pomoči ne potrebujejo, oz. naj bi bila ta le minimalna. Vzrok za takšen rezultat 

lahko iščemo v pomanjkanju znanja glede otrok s posebnimi potrebami, kamor uvrščamo 
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otroke s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. Glede na takšno opredelitev bi lahko 

sklepali, da naj bi ti otroci po pričakovanjih potrebovali večjo pomoč kot otroci, katerih učni 

jezik ni materinščina. 

 

Kar 34,15% študentov meni, da otroci priseljencev iz bivših jugoslovanskih republik 

potrebujejo minimalno pomoč oz. pomoči sploh ne potrebujejo. Podobno mnenje imajo 

študentje tudi o pomoči romskim otrokom, saj jih 32,65% meni, da ti otroci pomoči ne 

potrebujejo, oz. naj bi bili deležni zgolj minimalne pomoči. Več pomoči naj bi bili po mnenju 

študentov deležni otroci iz revnih družin, saj je le 20,92% vprašanih mnenja, da ti otroci 

pomoči ne potrebujejo oz. naj bi bila ta minimalna. Pri slednji skupini otrok so bili anketiranci 

razdvojeni med dvema odgovoroma, saj jih je 32,12% mnenja, da ti otroci potrebujejo majhno 

pomoč, medtem ko jih 31,63% meni, da potrebujejo delno pomoč. 

  

Kljub rezultatom, ki so pokazali, da otroci priseljencev potrebujejo najmanj pomoči, pa je 

vseeno več tistih, ki menijo, da ti otroci potrebujejo večjo pomoč kot romski otroci, saj jih 

34,69% meni, da otroci priseljencev potrebujejo delno oz. veliko pomoči, medtem ko jih je le 

29,59% enakega mnenja o pomoči romskim otrokom. 

 

H 1: Hipotezo o splošnem mnenju študentov lahko potrdim. Glede na rezultate so študentje 

res mnenja, da največ pomoči potrebujejo otroci s posebnimi potrebami, saj jih večina meni, 

da potrebujejo delno oz. veliko pomoči in podporo. Največ pomoči in podpore potrebujejo 

slepi in slabovidni otroci, najmanj pa romski otroci in otroci priseljencev. 

 

Primerjava rezultatov študentov razrednega pouka, predšolske vzgoje in pedagogike 

Statistično pomembne razlike med študenti vseh treh smeri so se pojavile pri treh skupinah 

otrok, in sicer pri gluhih in naglušnih otrocih, otrocih s primanjkljaji na posameznih področjih 

učenja in otrocih iz revnih družin. Pri ostalih skupinah otrok ne prihaja do statistično 

pomembnih razlik v stališčih anketirancev. 

Glede pomoči, ki jo potrebujejo gluhi in naglušni otroci ter otroci s primanjkljaji na 

posameznih področjih učenja, lahko z manj kot 5% tveganja trdimo, da prihaja med študenti 

razrednega pouka, predšolske vzgoje in pedagogike do statistično pomembnih razlik v 

stališčih do nudenja pomoči tema dvema skupinama otrok.  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                            Kolar, Urška; diplomsko delo 

 

 62 

Statistično pomembne razlike so se pojavile tudi v stališčih študentov glede potrebne pomoči 

in podpore otrokom iz socialno ogroženih družin. Za to skupino otrok lahko z manj kot 0,1% 

tveganja trdim, da se stališča študentov vseh treh smeri med seboj razlikujejo.  

 

Večina vprašanih študentov meni, da gluhi in naglušni otroci potrebujejo vsaj majhno dodatno 

pomoč in podporo pri učenju, saj so le trije študentje razrednega pouka, ki pravijo, da jim 

zadošča že minimalna pomoč. Največje razlike v mnenju glede stopnje pomoči, ki jo 

potrebujejo gluhi in naglušni pri delu, se je pojavilo znotraj odgovora, ki označuje veliko 

pomoč tem otrokom, saj je kar 77,78% študentov pedagogike mnenja, da gluhi in naglušni 

potrebujejo veliko pomoči in podpore. Enakega mnenja je 71,05% študentov predšolske 

vzgoje in »le« 48,67% študentov razrednega pouka. Bodoči učitelji so bili tudi sicer najbolj 

neenotni o stopnji pomoči gluhim in naglušnim, saj jih 40,71% meni, da je dovolj le delna 

pomoč, s tem pa se strinja 21,05% bodočih vzgojiteljev in 20,00% bodočih pedagogov.  

 

Anketiranci so enotni pri nudenju pomoči otrokom s primanjkljaji na posameznih področjih 

učenja, saj je polovica (50,00%) bodočih vzgojiteljev, 46,67% bodočih pedagogov in 44,25% 

bodočih učiteljev mnenja, da ta skupina otrok potrebuje delno pomoč pri učenju in socialnem 

vključevanju. Največje razlike med anketiranci so se pojavile znotraj odgovora, ki označuje 

veliko pomoči in podporo otrokom s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. 21,05% 

študentov predšolske vzgoje meni, da ti otroci potrebujejo veliko pomoči, medtem ko je takih 

le 6,19% študentov razrednega pouka in samo 2,22% študentov pedagogike.  

 

Glede na rezultate bi lahko rekli, da po mnenju študentov predšolske vzgoje največ pomoči 

potrebujejo otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, saj je le 28,67% takšnih, ki 

menijo, da ta skupina otrok ne potrebuje pomoči oz. naj bi bila ta minimalna ali majhna. 

Precej večji delež študentov razrednega pouka (49,55%)  in študentov pedagogike (51,11%) je 

enakega mnenja glede potrebne pomoči otrokom s primanjkljaji na posameznih področjih 

učenja. Glede na precejšen delež študentov pedagogike, ki menijo, da ta skupina otrok 

potrebuje minimalno/majhno pomoč, pa je zanimivo, da so izmed vseh vprašanih ravno oni 

tisti, ki so v celoti mnenja, da ti otroci potrebujejo vsaj minimalno pomoč. 

 

Mnenja o pomoči, ki jo potrebujejo otroci iz revnih družin, so med študenti zelo različna. 

39,47% študentov predšolske vzgoje je izbralo odgovor, da ti otroci potrebujejo veliko pomoči 

in podporo pri šolskem delu, kar je bil tudi najpogostejši odgovor bodočih vzgojiteljev. 
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Bodoči pedagogi so največkrat odgovorili, da otroci iz revnih družin potrebujejo delno pomoč, 

saj je bilo takih 44,44%. Študentje razrednega pouka pa so s 37,17% najpogosteje izbrali 

odgovor, ki označuje majhno pomoč tej skupini otrok. Če pogledamo stolpca, ki označujeta 

delno in veliko pomoč in podporo, lahko vidimo, da je kar 57,89% bodočih vzgojiteljev 

mnenja, da otroci iz socialno ogroženih družin potrebujejo delno ali veliko pomoč, medtem ko 

je takih 51,11% bodočih pedagogov, enakega mnenja pa je le 41, 59% bodočih učiteljev. 

Glede na to lahko trdimo, da so pomoči revnim otrokom najbolj naklonjeni študentje 

predšolske vzgoje, saj jih 42,10% meni, da ti otroci pomoči ne potrebujejo oz. potrebujejo 

minimalno ali majhno pomoč, medtem ko je enakega mnenja več študentov pedagogike 

(48,89%) in študentov razrednega pouka (58,40%). 

 

Pri stopnji pomoči in podpore, ki jo po mnenju vprašanih potrebujejo različne skupine 

ranljivih otrok, se pojavlja dilema, kako inkluzivna so stališča študentov glede pomoči, ki jo 

potrebujejo ranljivi otroci. Če so študentje mnenja, da nekatera skupina potrebuje veliko 

pomoči, ne moremo trditi, da so njihova stališča zato inkluzivna. Gre predvsem za to, kako 

anketiranci vidijo posamezne skupine otrok; otroke, ki potrebujejo več pomoči, lahko 

študentje vidijo kot šibkejše od ostalih, težje učljive, manj prilagodljive, ipd. Poraja se mi 

vprašanje, ali je potemtakem bistvo inkluzije v tem, da učitelj zgolj prepozna, da nekdo 

potrebujejo pomoč ali je pomembnejše zavedanje, koliko pomoči posameznik potrebuje, ali 

samo nudenje pomoči? Menim, da je vsekakor pomembnejše 

učiteljevo/vzgojiteljevo/pedagogovo prepoznavanje kako, v kolikšni meri in na kakšen način 

bo pomagal posamezniku pri učnem delu in socialnem vključevanju v skupino. Pomembno je, 

da zna pedagoški delavec pomagati posamezniku na njemu primeren in ustrezen način, saj ne 

glede na »primanjkljaj« vsak učenec potrebuje drugačno stopnjo pomoči. 

 

H 2: Hipotezo lahko skoraj v celoti zavrnem, saj med študenti razrednega pouka, predšolske 

vzgoje in pedagogike ne prihaja do statistično pomembnih razlik. Izjema so stališča do 

nudenja pomoči gluhim in naglušnim otrokom, otrokom s primanjkljaji na posameznih 

področjih učenja in otroci iz revnih družin, kjer je do teh razlik prišlo. Obema skupinama 

ranljivih otrok so najbolj naklonjeni študentje predšolske vzgoje.  
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9.2.2 Primerni načini izobraževanja za različne skupine ranljivih otrok in 

njihova sposobnost doseganja enakih učnih dosežkov 

Z drugim vprašanjem sem želela izvedeti, katere šole/vrtci so po mnenju študentov primerni 

za vzgojo in izobraževanje različnih skupin ranljivih otrok in kateri so tisti ranljivi otroci, ki 

so po mnenju anketirancev sposobni dosegati enake učne dosežke kot ostali otroci.  

 

Na vprašanje o vrsti izobraževanja ranljivih otrok ni odgovorilo pet anketirancev, od tega so 

bili štirje študenti predšolske vzgoje in en študent pedagogike. Na vprašanje o doseganju 

učnih dosežkov  ni odgovorilo osem anketirancev (pet študentov predšolske vzgoje in trije 

študenti pedagogike), pri eni trditvi pa devet. Pri analizi sem upoštevala odgovore 195, 192 

oz. 191 študentov.  

 

Tabela 3: Šole, primerne za ranljive otroke in kakšna je njihova sposobnost doseganja 

enakih učnih dosežkov 

O D G O V O R I 
Morajo obiskovati Sposobni so doseči enake učne 

dosežke 

Posebne 
šole/vrtce 

Redne 
šole/vrtce 

Ni 
odg 

DA NE Ni 
odg 

 

F f % F f % f f f % f f % F 
VSI 33 16,92 162 83,08 5 179 93,23 13 6,77 8 
RP 19 16,81 94 83,19 0 109 96,46 4 3,54 0 
PV 7 18,92 30 81,08 4 30 83,33 6 16,67 5 

PED 7 15,56 38 84,44 1 40 93,02 3 6,98 3 

1. gibalno 
ovirani otroci 

χ2 = 0,166                    P>0,05 χ2 = 7,457                    P<0,05 
VSI 174 89,23 21 10,77 5 132 68,75 60 31,25 8 
RP 98 86,73 15 13,27 0 82 72,57 31 27,43 0 
PV 35 94,59 2 5,41 4 19 52,78 17 47,22 5 

PED 41 91,11 4 8,89 1 31 72,09 12 27,91 3 

2. slepi in 
slabovidni 

otroci 

χ2 = 2,011                    P>0,05 χ2 = 5,264                    P>0,05 
VSI 162 83,08 33 16,92 5 130 67,71 62 32,29 8 
RP 85 75,22 28 24,78 0 85 75,22 28 24,78 0 
PV 37 100,00 0 0 4 18 50,00 18 50,00 5 

PED 40 88,89 4 11,11 1 27 62,79 16 37,21 3 

3. gluhi in 
naglušni otroci 

χ2 = 13,578                    P<0,01 χ2 = 8,556                    P<0,05 
VSI 49 25,13 146 74,87 5 157 81,77 35 18,23 8 
RP 29 25,66 84 74,34 0 93 82,30 20 17,70 0 
PV 7 18,92 30 81,08 4 31 86,11 6 13,89 5 

PED 13 28,89 32 71,11 1 33 76,74 10 23,26 3 

4. otroci z 
govornimi 
motnjami 

χ2 = 1,114                    P>0,05 χ2 =1,205                    P>0,05 
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VSI 170 87,18 25 12,82 5 34 17,71 157 81,77 8 
RP 104 92,04 9 7,96 0 17 15,04 96 84,96 0 
PV 26 70,27 11 29,73 4 12 33,33 24 66,67 5 

PED 40 88,89 5 11,11 1 5 11,90 37 88,10 3 

5. otroci z 
motnjami v 
duševnem 

razvoju 

χ2 = 11,967                    P<0,01 χ2 = 2,369                    P>0,05 
VSI 15 7,69 180 92,31 5 117 61,26 75 39,27 9 
RP 10 8,85 103 91,15 0 70 61,95 43 38,05 0 
PV 2 5,41 35 94,59 4 22 61,11 14 38,89 5 

PED 2 6,67 42 93,33 1 25 58,14 18 41,86 4 

6. otroci s 
primanjkljaji na 

posameznih 
področjih 

učenja χ2 = 0,552                    P>0,05 χ2 = 0,190                    P>0,05 
VSI 94 48,21 101 51,79 5 116 60,42 76 39,58 8 
RP 56 49,56 57 50,44 0 71 62,83 42 37,17 0 
PV 13 35,14 24 64,86 4 22 61,11 14 38,89 5 

PED 25 55,56 20 44,44 1 23 53,49 20 46,51 3 

7. otroci z 
motnjami 
vedenja in 
osebnosti 

χ2 = 3,588                    P>0,05 χ2 = 0,515                    P>0,05 
VSI 79 40,51 116 59,49 5 123 64,06 69 35,94 8 
RP 52 46,02 61 53,98 0 70 61,95 43 38,05 0 
PV 13 35,14 24 64,86 4 23 63,89 13 36,11 5 

PED 14 31,11 31 68,89 1 30 69,77 13 30,23 3 

8. dolgotrajno 
bolni otroci 

χ2 = 3,515                    P>0,05 χ2 = 0,828                    P>0,05 
VSI 7 3,59 188 96,41 5 180 93,75 12 6,25 8 
RP 4 3,54 109 96,46 0 105 92,92 8 7,08 0 
PV 1 2,70 36 97,30 4 34 94,44 2 5,56 5 

PED 2 4,44 43 95,56 1 41 95,35 2 4,65 3 

9. romski otroci 

χ2 = 0,180                    P>0,05 χ2 = 0,350                    P>0,05 
VSI 17 8,72 178 91,28 5 169 88,02 23 11,98 8 
RP 9 7,96 104 92,04 0 102 90,27 11 9,73 0 
PV 3 8,11 34 91,89 4 32 88,89 4 11,11 5 

PED 5 11,11 40 88,89 1 35 81,40 8 18,60 3 

10. otroci, 
katerih učni 

jezik ni 
materinščina 

χ2 = 0,422                    P>0,05 χ2 = 2,356                    P>0,05 
VSI 5 2,56 190 97,44 5 188 97,92 4 2,08 8 
RP 3 2,65 110 97,35 0 112 99,12 1 0,88 0 
PV 0 0 37 100,00 4 35 97,22 1 2,78 5 

PED 2 4,44 43 95,56 1 41 95,35 2 4,65 3 

11. otroci 
priseljencev iz 

bivših 
jugoslovanskih 

republik χ2 = 1,614                    P>0,05 χ2 = 2,271                   P>0,05 
VSI 0 0 195 100,00 5 192 100,00 0 0 8 
RP 0 0 113 100,00 0 113 100,00 0 0 0 
PV 0 0 37 100,00 4 36 100,00 0 0 5 

PED 0 0 45 100,00 1 43 100,00 0 0 3 

12. otroci iz 
revnih družin 

χ2 =0                    P>0,05 χ2 = 0                    P>0,05 
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a) SPOSOBNOST DOSEGANJA ENAKIH UČNIH DOSEŽKOV 

Analiza splošnega mnenja študentov 

Splošno mnenje o sposobnosti ranljivih otrok glede doseganja enakovrednih učnih dosežkov 

je, da lahko vse skupine ranljivih otrok dosežejo enakovredne rezultate - razen otrok z 

motnjami v duševnem razvoju, saj je le 17,71% študentov pritrdilno odgovorilo na vprašanje. 

Prav vsi anketirani pripisujejo sposobnost doseganja enakih učnih dosežkov otrokom iz revnih 

družin. Takoj za njimi študentje izpostavljajo otroke priseljencev iz bivših jugoslovanskih 

republik (97,92%). 93,75% vprašanih pripisuje sposobnost doseganja enakih učnih dosežkov 

romskim otrokom, 93,23% pa je enakega mnenja glede gibalno oviranih učencev. Nekoliko 

manj študentov, to je 88,02%, pripisuje enake sposobnosti otrokom, katerih učni jezik ni 

materinščina, še manjši pa je delež tistih vprašanih (81,77%), ki meni, da tudi otroci z 

govornimi motnjami lahko dosegajo enakovredne učne rezultate.  

 

Nekoliko bolj skeptični so o sposobnostih slepih in slabovidnih, gluhih in naglušnih, 

dolgotrajno bolnih, otrok s primanjkljaji na posameznih področjih učenja in otrok z motnjami 

vedenja in osebnosti, saj je delež odgovorov, da so sposobni dosegati enake rezultate, pri teh 

skupinah otrok povsod manjši od 70%, a še vedno večji od 60%. Kot sem že omenila, po 

mnenju 81,77% anketirancev le skupina otrok z motnjami v duševnem razvoju ni sposobna 

dosegati enakovrednih učnih dosežkov. 

 

Iz rezultatov lahko sklepamo, da imajo anketiranci pozitivna stališča do sposobnosti večine 

skupin otrok glede doseganja enakovrednih učnih dosežkov. Manj inkluzivna stališča imajo 

do sposobnosti otrok z motnjami v razvoju. 

 

 H 3: Hipotezo o splošnem mnenju študentov glede sposobnosti ranljivih otrok lahko le delno 

potrdim, saj po mnenju večine vprašanih niso le romski otroci, otroci, katerih učni jezik ni 

materinščina (tudi otroci priseljencev) ter otroci iz socialno ogroženih družin tisti, ki so po 

mnenju študentov sposobni dosegati enakovredne učne dosežke. Tudi gibalno ovirani otroci, 

slepi in slabovidni, gluhi in naglušni, otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, 

otroci z motnjami vedenja in osebnosti ter dolgotrajno bolni otroci so po mnenju večine 

anketirancev tiste skupine, ki lahko dosežejo enake učne dosežke kot ostali učenci. Izjema so 

le otroci z motnjami v duševnem razvoju, ki po mnenju večine študentov niso sposobni doseči 

enakovrednih učnih dosežkov. 
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Primerjava rezultatov študentov razrednega pouka, predšolske vzgoje in pedagogike 

Statistično pomembne razlike so se pojavile pri dveh skupinah ranljivih otrok, in sicer pri 

gibalno oviranih otrocih ter gluhih in naglušnih. Pri ostalih skupinah otrok ne prihaja do 

statistično pomembnih razlik v stališčih anketirancev. 

Glede stališč študentov razrednega pouka, predšolske vzgoje in pedagogike do doseganja 

enakih dosežkov gibalno oviranih otrok lahko z manj kot 5% tveganjem trdimo, da se stališča 

študentov med posameznimi študijskimi smermi razlikujejo.  

Prav tako lahko z manj kot 5% tveganjem trdimo, da se pojavljajo statistično pomembne 

razlike v stališčih študentov do doseganja enakih dosežkov gluhih in naglušnih.  

 

Razlike v stališčih do gibalno oviranih otrok so nastale zaradi stališč študentov predšolske 

vzgoje, saj v primerjavi z ostalima anketiranima skupinama najmanj verjamejo v sposobnosti 

pri doseganju učnih dosežkov. Ne glede na večinsko mnenje bodočih vzgojiteljev, kjer jih 

83,33% meni, da so gibalno ovirani otroci sposobni dosegati enakovredne učne dosežke, je še 

vedno delež tistih, ki tega ne verjamejo, večji kot pri študentih razrednega pouka in 

pedagogike; 16,67% bodočih vzgojiteljev ne verjame v sposobnosti gibalno oviranih učencev 

glede doseganja enakovrednih učnih rezultatov, medtem ko je takih le 6,98% bodočih 

pedagogov, delež bodočih učitelje pa je še manjši (3,54%). Glede na rezultate lahko trdimo, 

da so stališča študentov približno enako inkluzivna, morda so najmanj inkluzivna stališča 

študentov predšolske vzgoje, saj je njihov delež odgovora, ki ne verjame v doseganje 

enakovrednih učnih dosežkov, večji od deleža študentov razrednega pouka in pedagogike. 

 

Medtem, ko so bili študentje vseh treh študijskih smeri bolj prepričani v sposobnosti gibalno 

oviranih otrok, pa so mnenja glede gluhih in naglušnih otrok precej različna. 75,22% 

študentov razrednega pouka verjame v sposobnosti gluhih in naglušnih otrok, deleža ostalih 

dveh skupin študentov sta precej nižja, saj je enakega mnenja le 62,79% študentov pedagogike 

in samo 50,00% študentov predšolske vzgoje. Ostala polovica ne verjame, da lahko gluhi in 

naglušni otroci dosežejo enakovreden učni dosežek kot ostali otroci. Na podlagi rezultatov 

lahko sklepamo, da študentje razrednega pouka najbolj zaupajo v sposobnosti gluhih in 

naglušnih otrok, najmanj pa so v to prepričani študentje predšolske vzgoje. Kljub temu pa 

težko trdimo, da so stališča bodočih učiteljev zares inkluzivna, saj je še vedno četrtina takih, 

ki ne verjame, da lahko gluhi in naglušni dosežejo enak učni rezultat kot njihovi »normalni« 

vrstniki. 
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H 4: Hipotezo lahko skoraj v celoti zavrnem, saj sem s hi-kvadrat preizkusom dokazala, da pri 

večini skupin ranljivih otrok ne prihaja do statistično pomembnih razlik. Te so se pojavile le v 

primeru stališč do gibalno oviranih otrok ter gluhih in naglušnih. Študentje predšolske vzgoje 

izmed vseh vprašanih pripisujejo najmanjše sposobnosti doseganja enakih dosežkov gibalno 

oviranih otrok ter gluhih in naglušnih. Študentje razrednega pouka pripisujejo sposobnosti 

doseganja enakih rezultatov prav obema skupinama otrok. Študentje pedagogike so enakega 

mnenja glede sposobnosti gibalno oviranih otrok, nekoliko manj pa so prepričani v 

sposobnosti gluhih in naglušnih učencev.  

 

b) OBLIKE ŠOLANJA RANLJIVIH OTROK 

Analiza splošnega mnenja študentov 

Če pogledamo del tabele, ki prikazuje oblike izobraževanja, primerne za posamezne skupine 

otrok, lahko vidimo, da bi morala po mnenju študentov večina ranljivih otrok obiskovati redne 

osnovne šole oz. vrtce.  

Prav vsi anketiranci so odgovorili, da bi morali otroci iz revnih družin hoditi v redne 

šole/vrtce. Prav tako večinski delež vprašanih, to je 97,44%, vidi prostor v rednih šolah/vrtcih 

za otrok priseljencev iz nekdanjih jugoslovanskih republik, saj je le pet študentov mnenja, da 

bi morali ti otroci obiskovati posebne šole/vrtce. Kar 96,41% anketiranih meni, da bi morali 

redne šole/vrtce obiskovati tudi romski otroci. Kljub visokima deležema študentov, ki so za 

izobraževanje teh otrok v rednih šolah in vrtcih, pa še vedno obstaja prepričanje, da bi morali 

romski otroci in otroci priseljencev obiskovati posebne šole/vrtce, kar je popolnoma 

nesprejemljivo in v neskladju z inkluzijo.  

 

Več kot 90% študentov bi v redne oblike izobraževanja vključilo tudi otroke s primanjkljaji na 

posameznih področjih učenja in otroke, katerih učni jezik ni materinščina. Nekoliko manj 

pogosto (83,08%) vidijo v rednih šolah in vrtcih gibalno ovirane učence, le 74,87% študentov 

pa bi v redne šole/vrtce vključilo tudi otroke z govornimi motnjami. Nekoliko manj prepričani 

so o izobraževanju dolgotrajno bolnih otrok v rednih šolah in vrtcih, saj je takšnemu načinu 

naklonjenih le 59,49% vprašanih. Stališča anketirancev so najbolj deljena glede primernega 

načina izobraževanja otrok z motnjami vedenja in osebnosti, saj je 51,79% vprašanih za 

poučevanje teh otrok v rednih šolah/vrtcih, medtem ko je proti 40,51% anketirancev.  

Najmanj naklonjeni so obiskovanju rednih šol/vrtcev slepih in slabovidnih otrok, saj bi kar 

89,23% vprašanih te otroke vključilo v posebne šole in vrtce. Po mnenju študentov bi morali 

posebne šole/vrtce obiskovati tudi otroci z motnjami v duševnem razvoju (87,18%) ter gluhi 
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in naglušni otroci (83,08%).  Nenaklonjenost anketirancev izobraževanju teh treh skupin 

ranljivih otrok je lahko povezano s strahom pred poučevanjem in delom s temi otroki. Morda 

so po njihovem mnenju sluh, vid in intelektualne sposobnosti bistveni dejavniki pri učenju. 

Dileme glede primernosti šol in vrtcev za otroke z motnjami vedenja in osebnosti ter 

dolgotrajno bolnih otrok so lahko povezane s pomanjkljivim znanjem anketirancev o teh dveh 

skupinah otrok s posebnimi potrebami.  

 

H 5: Hipotezo o splošnem mnenju študentov glede obiskovanja rednih šol in vrtcev lahko le 

delno potrdim. Predvidevala sem, da študentje obiskovanje rednega načina izobraževanja 

povezujejo z doseganjem enakovrednih učnih dosežkov. Glede na rezultate temu ni tako. 

Kljub temu, da so anketiranci mnenja, da so slepi in slabovidni ter gluhi in naglušni otroci 

sposobni v šoli/vrtcu dosegati enakovredne rezultate kot njihovi vrstniki, bi večina vprašanih 

ti dve skupini otrok vključila v posebne oblike izobraževanja. Razlog je morda v specifiki 

njihove pomanjkljivosti, saj sta vid in sluh glavna vira za sprejemanje informacij. Kljub 

dilemi, ki se je pojavila pri obiskovanju rednih šol in vrtcev dolgotrajno bolnih otrok, pa so 

študentje odgovorili v skladu z mojim predvidevanjem – delež tistih anketirancev, ki 

pripisujejo sposobnosti doseganja enakih rezultatov, je skoraj enak deležu vprašanih, ki so za 

poučevanje te skupine otrok v rednih šolah in vrtcih.  

 

Primerjava rezultatov študentov razrednega pouka, predšolske vzgoje in pedagogike 

Statistično pomembne razlike so se pojavile v stališčih glede primernega načina izobraževanja 

za gluhe in naglušne otroke ter otroke z motnjami v duševnem razvoju.  Pri ostalih skupinah 

otrok ne prihaja do statistično pomembnih razlik v stališčih anketirancev.  

Glede primernega načina izobraževanja gluhih in naglušnih otrok lahko z manj kot 1% 

tveganjem trdimo, da se stališča študentov različnih smeri do načina izobraževanja teh otrok 

med seboj razlikujejo.  

Tudi pri skupini otrok z motnjami v duševnem razvoju lahko z manj kot 1% tveganjem 

trdimo, da se stališča študentov različnih smeri do načina izobraževanja teh otrok med seboj 

razlikujejo.  

 

Prav vsi študentje predšolske vzgoje so prepričani, da se morajo gluhi otroci izobraževati v 

posebnih šolah in vrtcih. Pri tej skupini otrok ne moremo govoriti, da anketiranci podpirajo 

njihovo izobraževanje v rednih šolah/vrtcih, saj se s tem strinja le 24,78% študentov 

razrednega pouka in le skromnih 11,11% študentov pedagogike. Glede na rezultate lahko 
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sklepamo, da so stališča anketiranih študentov ne glede na smer študija neinkluzivna, saj so 

večinoma za posebno izobraževanje. Vseeno pa so bodoči učitelji nekoliko bolj naklonjeni 

njihovemu izobraževanju v rednih šolah in vrtcih kot ostali študentje. 

 

Študentje predšolske vzgoje so od vseh anketirancev najmanj naklonjeni izobraževanju 

gluhim in naglušnim otrok v rednih šolah/vrtcih, so pa zato izmed vseh študentov najbolj 

naklonjeni izobraževanju otrok  z motnjami v duševnem razvoju v rednih šolah/vrtcih, saj bi 

jih tja vključilo 29,73% vprašanih. Takšnih je le 7,96% bodočih učiteljev, medtem ko je 

nekoliko več bodočih pedagogov (11,11%) za izobraževanje teh otrok v rednih šolah/vrtcih. 

Podobno kot v primeru ustreznega načina izobraževanja za gluhe in naglušne otroke bi lahko 

rekli, da študentje vseh treh smeri niso naklonjeni rednemu šolanju otrok z motnjami v 

duševnem razvoju, saj se je več študentov odločilo, da so posebne šole in vrtci za to skupino 

ranljivih otrok bolj primerni. Iz tega lahko sklepamo, da tudi stališča do te skupine otrok niso 

inkluzivna.  

 

Tudi na splošno je težko trditi, da so stališča ene skupine študentov bolj inkluzivna kot stališča 

ostalih dveh skupin, saj so si rezultati študentov posameznih smeri zelo podobni. Res je, da bi 

večino ranljivih učencev vključil v redne šole/vrtce, še vedno pa je velik odstotek tistih, ki 

menijo da določene skupine ranljivih otrok nimajo prostora v rednih šolah in vrtcih, predvsem 

so to otroci s posebnimi potrebami. 

 

Zanimivo se mi zdi, da študentje (ne glede na smer študija) v redno izobraževanje ne bi 

vključili vseh tistih otrok, za katere menijo, da so v rednih šolah/vrtcih sposobni dosegati 

enake učne dosežke. Zakaj bi te učence izobraževali v posebnih šolah in vrtcih, če pa so 

učenci sposobni doseči rezultate, ki so enakovredni rezultatom njihovih vrstnikov v rednih 

šolah/vrtcih? Ločeno izobraževanje je v tem primeru popolnoma nepotrebno, potrebne so le 

prilagoditve znotraj redne šole in vrtca. Morda pa vidijo študentje razlog posebnega/ločenega 

izobraževanju v težavah oz. pomanjkljivosti, ki jih imajo ti otroci. Morda so mnenja, da jim je 

v posebnih šolah/vrtcih lažje, ker so med sebi enakimi učenci. Lahko pa niso bili pozorni na 

to, da so dosežki v šoli in vrtcu vezani na redne šole oz. vrtce. 

 

H 6: Hipotezo o obstoju razlik v stališčih med študenti posameznih smeri lahko skoraj v celoti 

zavrnem, saj sem s hi-kvadrat preizkusom dokazala, da obstajajo statistično pomembne razlike 
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v stališčih le do dveh skupin ranljivih otrok (gluhi in naglušni otroci, otroci z motnjami v 

duševnem razvoju). 

 

Kljub neskladju v odgovorih (med sposobnostjo doseganja učnih rezultatov in primernosti 

šole/vrtca) ter v statistično pomembnih razlikah, ki so se pojavile, pa lahko na podlagi 

odgovorov drugega vprašanja trdimo, da so stališča študentov vseh treh smeri precej 

inkluzivna oz. bi bilo dobro, da bi njihova stališča postala še bolj inkluzivna. Vsi študentje 

vseh treh študijskih smeri verjamejo, da lahko enakovredne učne dosežke dosežejo vse 

skupine ranljivih otrok, razen otroci z motnjami v razvoju, katerih tudi ne bi vključili v redne 

osnovne šole in vrtce. Študentje bi v posebnih šolah/vrtcih izobraževali še slepe in slabovidne 

otroke ter gluhe in naglušne.  

 

9.2.3 Sprejetje ranljivega učenca v svoj oddelek/razred 

Pri tretjem vprašanju me je zanimalo, katere skupine ranljivih otrok bi študentje sprejeli v svoj 

oddelek/razred.  

 

Na vprašanje nista odgovorila dva študenta predšolske vzgoje, zato sem pri analizi uporabila 

odgovore ostalih 198 študentov. 

 

Za lažjo interpretacijo bom odgovora »ne bi bili« in »verjetno ne bi bili« združila v en 

odgovor in ga navajala kot »ne bi bili«. Enako bom storila tudi za odgovora »verjetno bi bili« 

in »sigurno bi bili«. Ta dva odgovora bom navajala kot »bi bili«. 

 

Tabela 4: Stopnja (ne)pripravljenosti študentov sprejetja ranljivega otroka v svoj 

oddelek  

O D G O V O R I 
Ne bi bili Bi bili 

Ne bi bili Verjetno ne 
bi bili 

Verjetno bi 
bili 

Sigurno bi 
bili 

Ni 

odg 

 

f f % f f % f f % f f % f 

 

M 

VSI 5 2,53 27 13,64 102 51,52 64 32,32 2 3,14 
RP 1 0,88 17 15,04 58 51,33 37 32,74 0 3,16 
PV 2 5,13 3 7,69 20 51,28 14 35,90 2 3,18 

PED 2 4,35 7 15,22 24 52,17 13 28,26 0 3,04 

1. gibalno 
ovirani otroci 

Χ2 = 4,515                    P>0,05 
2. slepi in VSI 29 14,65 90 45,45 54 27,27 25 12,62 2 2,38 
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RP 16 14,16 56 49,56 30 26,55 11 9,73 0 2,32 
PV 10 25,64 18 46,15 9 23,08 2 5,13 2 2,08 

PED 3 6,52 16 34,78 15 32,61 12 26,09 0 2,78 

slabovidni 
otroci 

χ2 = 16,725                    P<0,05 
VSI 26 13,13 90 45,45 61 30,81 21 10,61 2 2,39 
RP 14 12,39 52 46,02 37 32,74 10 8,85 0 2,38 
PV 8 20,51 19 48,72 10 25,64 2 5,13 2 2,15 

PED 4 8,70 19 41,30 14 30,43 9 19,57 0 2,61 

3. gluhi in 
naglušni otroci 

Χ2 = 8,019                    P>0,05 
VSI 5 2,53 23 11,62 113 57,07 57 28,79 2 3,12 
RP 3 2,65 17 15,04 64 56,64 29 25,66 0 3,05 
PV 1 2,56 1 2,56 25 64,10 12 30,77 2 3,23 

PED 1 2,17 5 10,87 24 52,17 16 34,78 0 3,20 

4. otroci z 
govornimi 
motnjami 

Χ2 = 5,492                    P>0,05 
VSI 37 18,69 87 43,94 58 29,29 16 8,08 2 2,27 
RP 27 23,89 56 49,56 26 23,01 4 3,54 0 2,06 
PV 7 17,95 17 43,59 12 30,77 3 7,69 2 2,28 

PED 3 6,52 14 30,43 20 43,48 9 19,57 0 2,76 

5. otroci z 
motnjami v 
duševnem 

razvoju 

χ2 = 23,127                    P<0,01 
VSI 1 0,51 13 6,57 93 46,97 91 45,96 2 3,39 
RP 1 0,88 8 7,08 58 51,33 46 40,71 0 3,32 
PV 0 0 4 10,26 12 30,77 23 58,97 2 3,49 

PED 0 0 1 2,17 23 50,00 22 47,83 0 3,46 

6. otroci s 
primanjkljaji 

na posameznih 
področjih 

učenja χ2 = 10,626                    P>0,052 
VSI 16 8,08 64 32,32 80 40,40 38 19,20 2 2,71 
RP 8 7,08 41 36,28 43 38,05 21 18,58 0 2,68 
PV 2 5,13 15 38,46 16 41,03 6 15,38 2 2,67 

PED 6 13,04 8 17,39 21 45,65 11 23,91 0 2,80 

7. otroci z 
motnjami 
vedenja in 
osebnosti 

Χ2 = 7,461                    P>0,05 
VSI 6 3,03 43 21,72 101 51,01 48 24,24 2 2,96 
RP 4 3,54 30 26,55 59 52,21 20 17,70 0 2,84 
PV 1 2,56 9 23,08 14 35,90 15 38,46 2 3,10 

PED 1 2,17 4 8,70 28 60,87 13 28,26 0 3,15 

8. dolgotrajno 
bolni otroci 

χ2 = 13,285                    P<0,05 
VSI 10 5,05 19 9,60 97 49,00 72 36,36 2 3,17 
RP 7 6,19 10 8,85 55 48,67 41 36,28 0 3,15 
PV 1 2,56 3 7,69 20 51,28 15 38,46 2 3,26 

PED 2 4,35 6 13,04 22 47,82 16 34,78 0 3,13 

9. romski 
otroci 

Χ2 = 1,733                    P>0,05 
VSI 1 0,51 14 7,07 88 44,44 95 47,98 2 3,40 
RP 1 0,88 8 7,08 51 45,13 53 46,90 0 3,38 
PV 0 0 4 10,26 16 41,03 19 48,72 2 3,38 

PED 0 0 2 4,35 21 45,65 23 50,00 0 3,46 

10. otroci, 
katerih učni 

jezik ni 
materinščina 

Χ2 = 1,614                    P>0,05 
11. otroci VSI 2 1,01 8 4,04 81 40,91 107 54,04 2 3,48 
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RP 2 1,77 3 2,65 50 44,25 58 51,33 0 3,45 
PV 0 0 3 7,69 13 33,33 23 58,97 2 3,51 

PED 0 0 2 4,35 18 30,13 26 56,52 0 3,52 

priseljencev iz 
bivših 

jugoslovanskih 
republik Χ2 = 1,995                    P>0,05 

VSI 1 0,51 1 0,51 42 21,21 154 77,78 2 3,76 
RP 1 0,88 1 0,88 23 20,35 88 77,88 0 3,75 
PV 0 0 0 0 8 20,51 31 79,49 2 3,79 

PED 0 0 0 0 11 23,91 35 76,09 0 3,76 

12. otroci iz 
revnih družin 

Χ2 = 4,612                    P>0,05 
 

Analiza splošnega mnenja študentov 

98,99% anketirancev bi v svoj oddelek ali skupino sprejelo otroka iz revne družine. Za to 

skupino otrok bi lahko rekli, da so najbolj zaželeni izmed ranljivih otrok, saj le dva 

anketiranca teh otrok v svojem oddelku/skupini ne bi imela. Več kot 90% študentov bi 

sprejelo še otroke priseljencev iz nekdanjih jugoslovanskih republik, otroke s primanjkljaji na 

posameznih področjih učenja in otroke, katerih učni jezik ni materinščina. Študentje bi manj 

pogosto v svoj razred/skupino sprejeli otroke z govornimi motnjami (85,86%), 85,63% 

vprašanih bi vključili tudi romske otroke. Takoj za njimi bi 83,84% študentov v svoj oddelek 

vključilo tudi gibalno ovirane učence. Rezultat za pripravljenost poučevanja romskih otrok 

kaže, da imajo študentje morda odpor ali pa predsodek glede poučevanja Romov. Če 

natančneje pogledamo zgornjo tabelo, lahko vidimo, da je samo 36,36% anketirancev 

zagotovo pripravljenih sprejeti romskega otroka. Pri ostalih dveh skupinah ranljivih otrok 

(gibalno ovirani in otroci z jezikovnimi motnjami) menim, da ne gre za odpor pri sprejemanju, 

ampak bolj za občutek neusposobljenosti za delo s temi otroki. 

 

75,25% vseh vprašanih bi v svojem oddelku/skupini poučevali dolgotrajno bolne otroke, 

manjši je delež tistih, to je 59,60%, ki bi bili pripravljeni sprejeti otroka z motnjami vedenja in 

osebnosti.  

 

Na drugi strani pa imamo zopet tri skupine otrok s posebnimi potrebami, ki jih večina 

vprašanih ne bi sprejela v svojo skupino. Kar 62,63% študentov v svoj oddelek ne bi vključilo 

učenca z motnjami v duševnem razvoju, 60,10% vprašanih v svoji skupini ne bi imelo slepega 

oz. slabovidnega otroka, 58,58% anketirancev pa ne bi sprejelo gluhega ali naglušnega 

učenca. Takšno opredeljenost študentov lahko povežemo tudi z njihovimi odnosom do 

rednega šolanja ranljivih otrok. Skupine otrok (slepi in slabovidni, gluhi in naglušni, otroci z 

motnjami v duševnem razvoju), ki jih več kot polovica anketirancev ne bi sprejela v svoj 
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oddelek/skupino, so ravno tiste skupine, ki po njihovem mnenju potrebujejo posebne oblike 

šolanja. Vzrok za takšno stanje je mogoče iskati v strahu in nekompetentnosti za delo in 

poučevanje teh skupin otrok. 

 

H 7: Hipotezo o splošnem mnenju anketirancev glede pripravljenosti sprejetja ranljivih otrok 

v svoj oddelek/skupino lahko sprejmem, saj bi večina študentov sprejela in poučevala večino 

skupin ranljivih otrok. Večina jih ne bi sprejela le slepih in slabovidnih otrok, gluhih in 

naglušnih ter otrok z motnjami v duševnem razvoju, kar je skladno z njihovim mnenjem o 

ustreznosti izobraževanja v posebnih šolah. 

 

Primerjava rezultatov študentov razrednega pouka, predšolske vzgoje in pedagogike 

Statistično pomembne razlike so se pojavile v stališčih študentov do slepih in slabovidnih 

otrok, otrok z motnjami v duševnem razvoju in dolgotrajno bolnih otrok. Pri ostalih skupinah 

otrok ne prihaja do statistično pomembnih razlik v stališčih anketirancev. 

Glede stališč študentov do sprejemanja slepega in slabovidnega otroka lahko z manj kot 5% 

tveganjem trdimo, da obstajajo statistično pomembne razlike v stališčih med študenti 

razrednega pouka, predšolske vzgoje in pedagogike.  

Prav tako prihaja do sprememb tudi v stališčih glede sprejetja otrok z motnjami v duševnem 

razvoju. Za to skupino ranljivih otrok lahko s tveganjem, manjšim kot 1%, trdimo, da prihaja 

do statistično pomembnih razlik v stališčih med študenti različnih študijskih smeri. 

Glede na izračun hi-kvadrat preizkusa lahko s tveganjem, manjšim od 5%, trdimo, da med 

študenti prihaja do statistično pomembnih razlik tudi glede stališča o sprejemanju dolgotrajno 

bolnih otrok v oddelek/skupino.   

 

Več kot polovica študentov pedagogike (58,70%) bi sprejela slepe in slabovidne otroke, 

medtem ko je takšnih le 36,28% študentov razrednega pouka. Še manjši je delež študentov 

predšolske vzgoje, ki so pripravljeni sprejeti slepega ali slabovidnega v svojo skupino; takšnih 

je le 28,21%. Kljub temu, da bi bodoči pedagogi najpogosteje vključili to skupino otrok v svoj 

oddelek, pa vseeno ne morem trditi, da so njihova stališča zares inkluzivna, saj je delež 

študentov, ki niso pripravljeni poučevati teh otrok, še vedno velik (41,30%).  

 

Študentje pedagogike bi tudi otroke z motnjami v duševnem razvoju najpogosteje od vseh 

vprašanih vključili svoj oddelek/skupino, saj je to pripravljeno storiti 63,05% vseh bodočih 
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pedagogov, medtem ko je takih samo 37,37% bodočih vzgojiteljev. Bodoči učitelji so najmanj 

pripravljeni sprejeti otroka z motnjami v duševnem razvoju, saj je takih le skromnih 26,55%. 

Vzrok večje naklonjenosti bodočih pedagogov slepim in slabovidnim otrokom ter otrokom z 

motnjami v duševnem razvoju je moč razumeti kot večji čut za delo s temi učenci. Težko 

trdimo, da je temu tako zaradi znanja, ki so ga pridobili na fakulteti, saj je anketa potekala na 

začetku študijskega leta. So pa njihovi odgovori nepričakovani, saj so skoraj vsi mnenja, da ti 

dve skupini otrok sodita v posebne šole.  

 

Dolgotrajno bolne otroke bi v svoj razred sprejel visok delež študentov, bodoči pedagogi pa so 

veliko bolj pripravljeni na sprejetje, saj bi jih kar 89,13% vprašanih v svoji skupini poučevalo 

dolgotrajno bolne otroke. Pripravljenost sprejetja in poučevanja dolgotrajno bolnih je veliko 

manjša pri študentih predšolske vzgoje in razrednega pouka, saj bi jih vključilo 74,36% 

bodočih vzgojiteljev in le 69,91% bodočih učiteljev. Glede na rezultate lahko sklepamo, da so 

študentje pedagogike najbolj pripravljeni sprejeti te otroke v svojo oddelek, najmanj 

pripravljeni pa so študentje razrednega pouka. Vzroki so lahko isti kot pri prejšnjih dveh 

skupinah otrok. 

 

Stališča katerih študentov do sprejemanja ranljivih otrok v svoj oddelek/skupino so bolj 

inkluzivna? Lahko bi rekli, da imajo kar vsi študentje podobna stališča in pripravljenost do 

vključevanja ranljivih otrok v svoj razred ali skupino. Nekoliko izstopajo študentje 

pedagogike, saj je njihova pripravljenost sprejeti otroke z motnjami v razvoju, dolgotrajno 

bolne otroke ter slepe in slabovidne večja kot pri študentih razrednega pouka in predšolske 

vzgoje. Vseeno pa ne morem trditi, da  so zato njihova stališča bolj inkluzivna, saj je delež 

tistih, ki jih ne bi sprejeli, še vedno precej visok.  

 

H 8: Hipotezo o obstoju razlik v stališčih študentov do sprejemanja ranljivih otrok v svoj 

oddelek/skupino lahko skoraj v celoti zavrnem, saj obstajajo statistično pomembne razlike le 

pri treh skupinah ranljivih otrok (slepi in slabovidni, otroci z motnjami v duševnem razvoju in 

dolgotrajno bolni otroci). Za delo s temi skupinami otrok so najbolj pripravljeni študentje 

pedagogike.  
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9.2.4 Skupine ranljivih otrok, ki so v slovenskem vzgojno-izobraževalnem 

sistemu deležne diskriminacije 

S četrtim vprašanjem sem želela ugotoviti, katere skupine ranljivih otrok so po mnenju 

študentov najbolj izpostavljene diskriminaciji v slovenskem vzgojno-izobraževalnem sistemu.  

 

Na vprašanje niso odgovorili trije študentje predšolske vzgoje, zato sem pri analizi uporabila 

odgovore 197 študentov. 

Za lažjo interpretacijo bom združila kategoriji odgovorov »sploh se ne strinjam« in »pretežno 

se ne strinjam« v en odgovor in ga navajala kot »se ne strinjam«. Enako bom storila tudi za 

odgovora »pretežno se strinjam« in »popolnoma se strinjam«. Ta dva odgovora bom navajala 

kot »se strinjam«. 

 

Tabela 5: Primerjava odgovorov študentov razrednega pouka, predšolske vzgoje in 

pedagogike na vprašanje o diskriminaciji ranljivih skupin otrok 

O D G O V O R I 
Se ne strinjam Se strinjam 

Sploh se 
ne 

strinjam 

Pretežno 
se ne 

strinjam 

Se ne 

morem 

odločiti 

Pretežno 
se 

strinjam 

Popolnoma 
se strinjam 

Ni 

odg 

 

f f % f f % f f % f f % f f % f 

 

M 

VSI 41 20,81 66 33,50 18 9,14 66 33,50 6 3,05 3 2,65 
RP 22 19,47 41 36,28 9 7,96 40 35,40 1 0,88 0 2,62 
PV 10 26,32 8 21,05 5 13,16 12 31,58 3 7,89 3 2,74 

PED 9 19,57 17 36,96 4 8,70 14 30,43 2 4,35 0 2,63 

1. gibalno 
ovirani otroci 

χ2 = 8,935                   P>0,05 
VSI 35 17,77 69 35,03 27 13,71 54 27,41 12 6,09 3 2,69 
RP 20 17,70 41 36,28 16 14,16 34 30,09 2 1,77 0 2,62 
PV 8 21,05 13 34,21 2 5,26 11 28,95 4 10,53 3 2,74 

PED 7 15,22 15 32,61 9 19,57 9 19,57 6 13,04 0 2,83 

2. slepi in 
slabovidni 

otroci 

χ2 = 13,382                   P>0,05 
VSI 34 17,26 70 35,53 26 13,20 57 28,93 10 5,08 3 2,69 
RP 19 16,81 42 37,17 17 15,04 34 30,09 1 0,88 0 2,62 
PV 8 21,05 12 31,58 2 5,26 12 31,58 4 10,53 3 2,79 

PED 7 15,22 16 34,78 7 15,22 11 23,91 5 10,87 0 2,80 

3. gluhi in 
naglušni otroci 

χ2 =12,667                    P>0,05 
VSI 25 12,69 68 34,52 31 15,74 61 30,96 12 6,60 3 2,83 
RP 15 13,27 43 38,05 17 15,04 32 28,32 6 5,31 0 2,73 
PV 8 21,05 7 18,42 6 15,79 15 39,47 2 5,26 3 2,89 

PED 2 4,35 18 39,13 8 17,39 14 30,43 4 8,70 0 3,00 

4. otroci z 
govornimi 
motnjami 

χ2 = 10,123                    P<0,05 
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VSI 14 7,11 40 20,30 31 15,74 81 41,12 31 15,74 3 3,38 
RP 8 7,10 24 21,24 24 21,24 44 38,93 13 11,50 0 3,27 
PV 4 10,53 4 10,53 4 10,53 16 42,11 10 26,32 3 3,63 

PED 2 4,35 12 26,09 3 6,52 21 45,65 8 17,39 0 3,46 

5. otroci z 
motnjami v 
duševnem 

razvoju 

χ2 = 13,464                    P>0,05 
VSI 30 15,23 66 33,50 34 17,26 57 28,93 10 5,08 3 2,75 
RP 19 16,81 41 36,28 20 17,70 28 24,78 5 4,42 0 2,64 
PV 6 15,79 9 23,68 5 13,16 13 34,21 5 13,16 3 3,05 

PED 5 10,87 16 34,78 9 19,57 16 34,78 0 0 0 2,78 

6. otroci s 
primanjkljaji 

na posameznih 
področjih 

učenja χ2 = 11,573                    P>0,05 
VSI 15 7,61 37 18,78 32 16,24 93 47,21 20 10,15 3 3,34 
RP 9 7,96 24 21,24 19 16,81 53 46,90 8 7,10 0 3,24 
PV 3 7,89 4 10,53 6 15,79 21 55,26 4 10,53 3 3,50 

PED 3 6,52 9 19,57 7 15,22 19 41,30 8 17,39 0 3,43 

7. otroci z 
motnjami 
vedenja in 
osebnosti 

χ2 = 6,203                    P>0,05 
VSI 44 22,34 63 31,98 50 25,38 37 18,78 3 1,52 3 2,45 
RP 21 18,58 41 36,28 28 24,78 22 19,47 1 0,88 0 2,48 
PV 11 28,95 10 26,32 9 23,68 7 18,42 1 2,63 3 2,39 

PED 12 26,09 12 26,09 13 28,26 8 17,39 1 2,17 0 2,43 

8. dolgotrajno 
bolni otroci 

χ2 = 4,305                    P>0,05 
VSI 9 4,57 14 7,11 9 4,57 79 40,10 86 43,65 3 4,11 
RP 3 2,65 8 7,10 5 4,42 54 47,79 43 38,05 0 4,12 
PV 2 5,26 2 5,26 3 7,89 11 28,95 20 52,63 3 4,18 

PED 4 8,70 4 8,70 1 2,17 14 30,43 23 50,00 0 4,04 

9. romski 
otroci 

χ2 = 10,362                    P>0,05 
VSI 30 15,23 39 19,80 31 15,74 70 35,53 27 13,71 3 3,13 
RP 21 18,58 23 20,35 22 19,47 37 32,74 10 8,85 0 2,93 
PV 6 15,79 4 10,53 6 15,79 21 55,26 4 10,53 3 3,42 

PED 3 6,52 12 26,09 7 15,22 13 28,26 11 23,91 0 3,37 

10. otroci, 
katerih učni 

jezik ni 
materinščina 

χ2 = 18,998                    P<0,05 
VSI 22 11,18 38 19,29 22 11,18 77 39,09 38 19,29 3 3,36 
RP 15 13,27 24 21,24 15 13,27 42 37,17 17 15,04 0 3,19 
PV 2 5,26 3 7,89 5 13,16 18 47,37 10 26,32 3 3,82 

PED 5 10,87 11 23,91 2 4,34 17 36,96 11 23,91 0 3,39 

11. otroci 
priseljencev iz 

bivših 
jugoslovanskih 

republik χ2 = 10,794                    P>0,05 
VSI 37 18,78 55 27,92 22 11,17 57 28,93 26 13,20 3 2,70 
RP 24 21,24 35 30,97 12 10,62 30 26,55 12 10,62 0 2,74 
PV 7 18,42 5 13,16 7 18,42 12 31,58 7 18,42 3 3,18 

PED 6 13,04 15 32,61 3 6,52 15 32,61 7 15,22 0 3,04 

12. otroci iz 
revnih družin 

χ2 = 9,613                    P>0,05 
 

Analiza splošnega mnenja študentov 

83,75% študentov se strinja, da so romski otroci v našem izobraževalnem sistemu podvrženi 

diskriminaciji. Nekaj več kot polovica študentov, to je 58,78%, pravi, da so diskriminacije 
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deležni tudi priseljenci, nekoliko manj pogosto pa po mnenju anketirancev diskriminacijo 

občutijo otroci z motnjami vedenja in osebnosti (57,36%) ter otroci z motnjami v duševnem 

razvoju (56,85%). Odgovori manj kot polovica vseh vprašanih, natančneje 49,23%, pa kaže 

tudi na diskriminacijo otrok, katerih učni jezik ni materinščina, saj je bil ta odgovor 

najpogostejši. 

 

Po mnenju 54,31% študentov so najmanj diskriminirane skupine ranljivih otrok  dolgotrajno 

bolni otroci in gibalno ovirani, sledijo slepi in slabovidni (52,80%) ter gluhi in naglušni 

(52,79%). Pri gibalno oviranih otrocih je prišlo do zanimivih rezultatov, saj je kar 25,38% 

takih študentov, ki se ne morejo opredeliti o diskriminaciji dolgotrajno bolnih otrok, kar je 

celo več od tistih, ki mislijo, da so ti otroci v naših šolah diskriminirani, saj je bilo teh 

20,30%. Menim, da je razlog za takšno neopredeljenost v pomanjkanju znanja o dolgotrajno 

bolnih otrocih. 

 

Glede na rezultate pa po mnenju vprašanih diskriminacije naj ne bi občutili tudi otroci s 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja (48,73%) ter otroci z govornimi motnjami 

(47,21%). Kljub temu, da pri teh dveh skupinah otrok ne moremo govoriti, da rezultati 

prikazujejo večinsko mnenje, pa sta bila ta dva odgovora vseeno najpogostejša.  

Mnenja anketirancev pa so najbolj neenotna o obstoju diskriminacije do otrok iz revnih 

družin, saj jih 42,13%% meni, da ti otroci občutijo diskriminacijo, s čimer pa se ne strinja 

46,70% vprašanih, saj pravijo, da revni otroci niso diskriminirani.  

 

Glede na dobljene rezultate lahko sklepamo, da so mnenja študentov o diskriminiranosti 

ranljivih otrok zelo deljena. Le v primeru romskih otrok lahko govorimo o večinskem mnenju. 

Pri drugih skupinah otrok so razlike med odgovori manjše, precej je tudi takih, ki se niso 

mogli opredeliti, kar lahko razberemo tudi iz aritmetičnih sredin, ki se gibljejo med 2,60 in 

3,40 (vrednost 3 ima odgovor »ne morem se odločiti«). Razlog za takšno razmerje med 

odgovori je lahko tudi ta, da je področje o diskriminaciji v naših šolah študentom manj znano 

in da sklepajo zgolj iz svojih izkušenj in predvidevanj. 

 

H 9: V celoti lahko sprejmem hipotezo, saj je večinsko mnenje anketirancev enako mojemu 

predvidevanju; romski otroci so po njihovem mnenju res najbolj izpostavljeni diskriminaciji v 

našem šolskem sistemu.  
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Primerjava rezultatov študentov razrednega pouka, predšolske vzgoje in pedagogike 

Statistično pomembne razlike so se pojavile le v primeru stališč do diskriminiranosti otrok, 

katerih učni jezik ni materinščina. Pri ostalih skupinah otrok ne prihaja do statistično 

pomembnih razlik v stališčih anketirancev.  

Glede na izračun hi-kvadrata lahko s tveganjem, manjšim od 5%, trdimo, da prihaja do razlik 

v stališču študentov razrednega pouka, predšolske vzgoje in pedagogike glede diskriminacije 

otrok, katerih učni jezik ni materinščina.  

 

Kar 67,79% študentov predšolske vzgoje je prepričanih, da je skupina otrok, katerih učni jezik 

ni materinščina, deležna diskriminacije. S tem se strinja tudi 52,17% študentov pedagogike, 

medtem ko je enakega mnenja 41,59% študentov razrednega pouka. Prav oni so najbolj 

razdvojeni, saj jih 38,93% meni, da otroci, katerih učni jezik ni materinščina, diskriminacije 

ne občuti, kar je skoraj enako deležu, ki meni ravno nasprotno. Poleg tega so bodoči učitelji 

tudi najbolj neopredeljeni, ali diskriminacija te skupine otrok obstaja ali ne, saj se jih kar 

19,47% ne more odločiti, ali so ti otroci diskriminirani ali ne. Enakega mnenja je nekoliko 

manj (15%) študentov predšolske vzgoje in pedagogike. 

 

H 10: Hipotezo, ki pravi, da med študenti vseh treh smeri obstajajo statistično pomembne 

razlike v stališčih do obstoja diskriminacije posameznih skupin ranljivih otrok lahko zavrnem, 

saj so se te razlike pojavile samo v primeru otrok, katerih učni jezik ni materinščina. Študentje 

razrednega pouka so o tem problemu najbolj razdvojeni.  

 

9.2.5 Osebe, ki bodo morale ranljivim otrokom v redni šoli nuditi dodatno 

pomoč pri učenju 

Z zadnjim - petim - vprašanjem sem želela ugotoviti, kdo bi po mnenju študentov moral v 

redni šoli/vrtcu nuditi ranljivim otrokom dodatno pomoč pri učenju. 

 

Na vprašanje so odgovorili vsi anketiranci.  

 

Za lažjo interpretacijo bom združila kategoriji odgovorov »sploh se ne strinjam« in »pretežno 

se ne strinjam« v en odgovor in ga navajala kot »se ne strinjam«. Enako bom storila tudi za 

odgovora »pretežno se strinjam« in »popolnoma se strinjam«. Ta dva odgovora bom navajala 

kot »se strinjam«. 
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Tabela 6: Osebe, ki naj bi ranljivim otrokom pomagale pri učenju 

O D G O V O R I 
Se ne strinjam Se strinjam 

Sploh se ne 
strinjam 

Pretežno se ne 
strinjam 

Se ne morem 

odločiti Pretežno se 
strinjam 

Popolnoma 
se strinjam 

 

f f % f f % f f % f f % f f % 

 

M 

VSI 4 2,00 13 6,50 3 1,50 54 27,00 126 63,00 4,43 
RP 0 0 2 1,77 2 1,77 32 28,32 77 68,14 4,63 
PV 2 4,88 4 9,76 0 0 9 21,95 26 63,41 4,29 

PED 2 4,35 7 15,22 1 2,17 13 28,26 23 50,00 4,04 

1. starši 

χ2 = 18,168                    P<0,05 
VSI 1 0,50 3 1,50 3 1,50 72 36,00 121 60,50 4,55 
RP 0 0 0 0 3 2,65 48 42,48 62 54,87 4,52 
PV 0 0 3 7,32 0 0 12 29,27 26 63,41 4,49 

PED 1 2,17 0 0 0 0 12 26,09 33 71,74 4,65 

2. 
vzgojitelj/ 
učitelj 

χ2 = 21,991                    P<0,01 
VSI 1 0,50 11 5,50 11 5,50 82 41,00 95 47,50 4,30 
RP 0 0 6 5,31 8 7,08 54 47,79 45 39,82 4,22 
PV 0 0 3 7,32 1 2,44 11 26,83 26 63,41 4,46 

PED 1 2,17 2 4,35 2 4,35 17 36,96 24 71,74 4,32 

3. asistent 
(pomočnik) 
vzgojitelja/ 
učitelja 

χ2 = 12,196                    P>0,05 
VSI 0 0 3 1,50 8 4,00 75 37,50 114 57,00 4,50 
RP 0 0 1 0,88 6 5,31 46 40,71 60 53,10 4,46 
PV 0 0 1 2,44 2 4,88 10 24,39 28 68,29 4,59 

PED 0 0 1 2,17 0 0 19 41,30 26 56,52 4,52 

4. specialni 
pedagog, 
logoped, 
socialni 
pedagog χ2 = 6,657                    P>0,05 

VSI 0 0 9 4,50 14 7,00 76 38,00 101 50,50 4,35 
RP 0 0 6 5,31 11 9,73 46 40,71 50 44,25 4,24 
PV 0 0 1 2,44 0 0 15 36,56 25 60,98 4,56 

PED 0 0 2 4,35 3 6,52 15 32,61 26 56,52 4,41 

5. šolska 
svetovalna 
služba: 
psiholog, 
pedagog, 
socialni 
delavec 

 
χ2 = 7,334                    P>0,05 

VSI 3 1,50 13 6,50 31 15,50 92 46,00 61 30,50 3,97 
RP 2 1,77 9 7,96 22 19,47 46 40,71 34 30,09 3,85 
PV 0 0 3 7,32 2 4,88 21 51,22 15 36,59 4,17 

PED 1 2,17 1 2,17 7 15,22 25 54,35 12 26,09 4,00 

6. drugi 
učenci 

χ2 = 9,109                    P>0,05 
             

            

           

SKUPAJ 

 

VSI 6 20,00 1 0,33 18 60,00 5 16,67 0 0 30  

RP 0 0 1 11,11 6 66,67 2 22,22 0 0 9  

7. nekdo drug, 
kdo? 
 
7a) ni  
dopisana oseba 

PV 1 11,11 0 0 5 55,56 3 33,33 0 0 9  
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PED 5 41,67 0 0 7 58,33 0 0 0 0 12  

VSI 0  0  0  1 33,33 2 66,67 3  

RP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

PV 0 0 0 0 0 0 1 50,00 1 50,00 2  

7b) prijatelji, 
vrstniki 

PED 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100,00 1  

VSI 0 0 0 0 0 0 3 100,00 0 0 3  7c)sorodniki 

PV 0 0 0 0 0 0 3 100,00 0 0 3  

VSI 1 100,00 0 0 0 0 0 0 0 0 1  7č) otroci z 

isto težavo PV 1 100,00 0 0 0 0 0 0 0 0 1  

VSI 0 0 0 0 0 0 2 66,67 1 33,33 3  

RP 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100,00 1  

7d) 
prostovoljci,de
lavci 
šole/vrtca; 
osebni 
pomočnik 

 
PV 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
2 

 
100,00 

 
0 

 
0 

 
2 

 

 

Analiza splošnega mnenja študentov 

Iz zgornje tabele je razvidno, da  so po mnenju študentov  prav vse osebe, omenjene v 

vprašalniku, dolžne nuditi dodatno pomoč pri učenju ranljivemu otroku. Kar 96,50% 

anketirancev se strinja, da bi moral v šoli dodatno pomoč ranljivim otrokom v prvi vrsti nuditi 

učitelj/vzgojitelj. Takoj za njim 94,50% študentov izpostavlja pomoč specialnega pedagoga, 

logopeda in socialnega pedagoga. Sledi pomoč staršev, za katero se je odločilo 90,00% 

vprašanih, 88,50% pa jih meni, da bi moral dodatno pomoč zagotoviti asistent 

vzgojitelja/učitelja ali svetovalna služba. Najmanj študentov, to je 76,50%, pričakuje pomoč s 

strani ostalih učencev. 

 

Zanimivo je, da se kar 8,50% študentov strinja, da staršem ni potrebno nuditi dodatne pomoči 

ranljivim otrokom, 2% vprašanih pa celo meni, da učitelj ni dolžan nuditi dodatne pomoči 

ranljivim otrokom.  

 

Anketiranci so se najtežje odločali pri pomoči s strani ostalih učencev, saj jih je kar 15,50% 

takih, ki se niso znali odločiti. Menim, da je do takšnega rezultata prišlo zato, ker lahko vsak 

razume vprašanje na svoj način. Morda so dodatno pomoč pri učenju zamenjali s strokovno 

pomočjo. 
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Rezultati me niti niso presenetili, saj sem mnenja, da morajo vsem otrokom pomagati ljudje, 

ki so kakorkoli z njimi povezani. Posebno pozornost in pomoč pa je treba nudit predvsem 

ranljivim otrokom. Odvisno je samo, kdo nudi pomoč in vrsta oz. način pomoči. Od sošolcev 

in staršev ne moremo pričakovati enake pomoči, kot jo lahko zagotovi strokovni pedagoški 

delavec. 

 

Anketiranci pa so navajali še nekatere druge osebe, ki bi morale nuditi pomoč ranljivim 

otrokom. Izmed štiridesetih odgovorov je kar trideset takšnih, ki so se zgolj opredelili, da 

mora pomoč nuditi neka tretja oseba, pozabili pa so dopisati, kdo naj bi ta oseba bila. Pri 

tistih, ki so napisali še osebo, pa je iz tabele razvidno, da naj bi ranljivim otrokom pomagali 

tudi prijatelji in vrstniki, prostovoljci in sorodniki (vsi s tremi odgovori). Zanimiv je odgovor, 

da otrok z isto težavo nikakor ni dolžan ali pa ne sme pomagati ranljivemu otroku. Morda je 

anketiranec s tem odgovorom želel poudariti, da je to naloga strokovnega delavca in ne 

učenca. 

 

H 11: Hipotezo lahko sprejmem, saj je večinsko mnenje, da sta učitelj in specialni pedagog 

tisti osebi, ki bi morali ranljivim otrokom v največji meri nuditi dodatno pomoč pri učenju. 

Vendar pa je potrebno dodati, da je mnenje anketirancev, da so tudi druge osebe, kot so starši, 

pomočniki, sošolci, itd. tudi dolžni pomagati tem otrokom.  

 

Primerjava rezultatov študentov razrednega pouka, predšolske vzgoje in pedagogike 

Do statistično pomembnih razlik prihaja v primeru nudenja pomoči s strani staršev in 

vzgojitelja/učitelja. Pri ostalih skupinah oseb ne prihaja do statistično pomembnih razlik v 

stališčih anketirancev. 

Glede nudenja dodatne pomoči s strani staršev lahko s tveganjem, manjšim od 1%, trdimo, da 

prihaja do statistično pomembnih razlik v stališčih študentov vseh treh smeri glede starševske 

pomoči. 

Prav tako lahko z manj kot 1% tveganjem trdimo, da obstajajo razlike v stališčih študentov 

razrednega pouka, predšolske vzgoje in pedagogike do nudenja pomoči s strani 

učitelja/vzgojitelja. 

 

Večina (96,46%) bodočih učiteljev se strinja, da bi morali tudi starši nuditi dodatno pomoč 

ranljivim otrokom. Enakega mnenja je 85,36% bodočih vzgojiteljev in 78,26% bodočih 

pedagogov, kar je skoraj petino manj kot bodočih učiteljev. Presenetljivo je, da kar 19,57% 
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študentov pedagogike in 14,64% študentov predšolske vzgoje meni, da staršem ni potrebno 

nuditi dodatne pomoči ranljivim otrokom, medtem ko je enakega mnenja le 1,77% študentov 

razrednega pouka.  

Zakaj je do takih rezultatov prišlo, lahko sklepamo podobno kot pri rezultatih splošnega 

mnenja; študentje ne ločijo med dodatno in strokovno pomočjo, ki jo lahko nudi le strokovni 

delavec.  

 

Ne glede na vse pa je tudi naloga staršev, da pomagajo ranljivemu otroku pri šolskem delu. 

Res je, da starši niso neposredno vključeni v sam pouk, vendar so pomemben del v otrokovem 

šolanju in vsak starš bi se moral zavedati, da nekateri otroci pri učenju potrebujejo več pomoči 

kot drugi.  

 

Kljub temu, da se skoraj vsi (97,35%) študentje razrednega pouka strinjajo, da je 

vzgojitelj/učitelj tisti, ki bi moral nuditi dodatno pomoč pri učenju, pa je delež tistih, ki se s to 

trditvijo popolnoma strinjajo, le 54,87%, medtem ko je takih 71,74% bodočih pedagogov in 

nekoliko manj (63,41%) študentov predšolske vzgoje. Trije študentje predšolske vzgoje in dva 

študenta pedagogike so mnenja, da učitelju in vzgojitelju ni potrebno nuditi dodatne pomoči. 

Nihče izmed bodočih učiteljev se s to trditvijo ni strinjal. Je pa res, da se 2,65% bodočih 

učiteljev ni znalo opredeliti o nudenju pomoči s strani učitelja oz. vzgojitelja. Ostali dve 

skupini študentov te dileme nista imeli. Vse to lahko razumemo kot vzroke za statistično 

pomembne razlike v stališčih študentov vseh treh smeri glede nudenja pomoči s strani 

učitelja/vzgojitelja..  

 

H 12: Hipotezo, ki pravi, da obstajajo razlike v stališčih študentov vseh treh smeri, lahko 

skoraj v celoti zavrnem, saj sem s hi-kvadrat preizkusom dokazala, da prihaja do statistično 

pomembnih razlik v stališčih le v dveh primerih, in sicer pri nudenju pomoči s strani staršev in 

nudenju pomoči s strani učitelja oz. vzgojitelja. Bodoči učitelji so skoraj vsi mnenja, da 

morajo dodatno pomoč zagotoviti tudi starši, temu pa so najmanj naklonjeni bodoči pedagogi. 

Študentje razrednega pouka pa so tudi najbolj prepričani o nudenju pomoči s strani 

vzgojitelja/učitelja, saj se ni nihče opredelil, da tem osebam ni treba pomagati ranljivim 

otrokom. Hkrati pa so bili tudi v največji dilemi, saj so edina skupina anketirancev, kjer se vsi 

študentje niso mogli opredeliti.  
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10 ZAKLJUČEK EMPIRIČNEGA DELA 

V tem poglavju bom povzela glavne ugotovitve in spoznanja kvalitativnega in kvantitativnega 

dela mojega raziskovanja.  

Kvalitativna analiza ciljev študijskih programov razredni pouk, predšolska vzgoja in 

pedagogika je pokazala, da so programi na prvi in drugi stopnji usmerjeni k razvijanju 

inkluzivnih kompetenc. Z dokončano drugo stopnjo naj bi študentje svoje kompetence 

nadgradili in hkrati pridobili tudi nove. Na vseh treh smereh skušajo pri študentih doseči 

sposobnosti prepoznavanja in upoštevanja razlik med učenci pri svojem delu. Bodoči 

pedagoški delavci naj bi metode in oblike dela prilagodili specifičnim lastnostim skupine in 

vsakega posameznika. Cilji vseh treh študijskih programov so usposobiti kader, ki bo 

upošteval tako osebnostne kot tudi socialne in kulturne razlike med učenci in hkrati delal v 

skladu z etičnimi normami.  

Menim, da so študijski programi precej dobro usmerjeni k razvijanju inkluzivnih kompetenc, 

vendar bi lahko v svojih ciljih poleg splošnih in specifičnih kompetenc bolj natančno 

opredelili tudi inkluzivne kompetence, saj bi s tem tudi univerzitetne profesorje bolj usmerili v 

razvijanje inkluzivnih kompetenc pri študentih. 

 

Z analizo anketnih vprašanj sem ugotovila, da je splošno mnenje anketirancev glede obsega 

pomoči, ki jo potrebujejo ranljivi otroci, enako mnenju študentov posameznih študijskih 

smeri. Študentje so tako mnenja, da slepi in slabovidni otroci, gluhi in naglušni ter otroci z 

motnjami v duševnem razvoju potrebujejo pri učenju in socialnem vključevanju veliko 

dodatne pomoči in podpore. Najmanj pomoči potrebujejo romski otroci in otroci priseljencev 

iz nekdanjih jugoslovanskih republik, nekateri celo menijo, da ti dve skupini otrok dodatne 

pomoči sploh ne potrebujeta.  

 

Večina anketirancev ima pozitivna, inkluzivna stališča glede vključevanja ranljivih otrok v 

redne šole in vrtce. Vprašani so najmanj naklonjeni izobraževanju v rednih šolah/vrtcih slepih 

in slabovidnih otrok, gluhih in naglušnih ter otrok z motnjami v razvoju, saj bi jih v posebne 

šole in vrtce vključilo več kot 80% študentov vseh treh študijskih smeri. Študentje razrednega 

pouka so bili pri skupini otrok z motnjami vedenja in osebnosti ter dolgotrajno bolnih otrok 

najbolj neprepričani v primerne oblike izobraževanja teh dveh skupin ranljivih otrok. Njihovo 

stališče si lahko razlagamo s pomočjo rezultatov prvega vprašanja, saj je precejšen delež tistih, 

ki menijo, da dolgotrajno bolni otroci potrebujejo veliko pomoči in podpore pri učenju in 
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socialnem vključevanju. Razlike v stališčih vprašanih so se pojavile le pri stališčih do 

določenih skupin otrok, in sicer pri gluhih in naglušnih otrocih ter otrocih z motnjami v 

duševnem razvoju. Vsi študentje predšolske vzgoje so za izobraževanje gluhih in naglušnih 

otrok v posebnih šolah in vrtcih, medtem ko je 24,78% študentov razrednega pouka in 11,11% 

študentov pedagogike, ki bi te otroke vključili v redne šole/vrtce. Podobno je tudi pri načinu 

šolanja otrok z motnjami v duševnem razvoju, le da so v tem primeru bodoči vzgojitelji 

nekoliko bolj naklonjeni izobraževanju v rednih šolah/vrtcih kot ostali dve skupini študentov, 

saj bi 29,73% študentov predšolske vzgoje to skupino otrok vključilo v redne oblike 

izobraževanja, takšnih pa je le 11,11% bodočih pedagogov in 7,96% bodočih učiteljev.   

 

Glede sposobnosti doseganja enakovrednih učnih dosežkov lahko trdimo, da vsi anketiranci 

verjamejo, da so tega sposobni otroci iz revnih družin. Prav tako lahko dosežejo enakovredne 

učne rezultate tudi vse ostale skupine otrok, le otroci z motnjami v duševnem razvoju ne. Do 

statistično pomembnih razlik je prišlo pri stališčih glede doseganja enakih rezultatov gluhih in 

naglušnih otrok, saj so študentje predšolske vzgoje najbolj razdvojeni, medtem ko so študentje 

razrednega pouka in pedagogike bolj prepričane v sposobnosti teh otrok. 75,22% bodočih 

učiteljev in 62,79% bodočih pedagogov meni, da so ti učenci sposobni dosegati enakovredne 

rezultate a le polovica bodočih vzgojiteljev je enakega mnenja. Podobne razlike so se pojavile 

tudi glede sposobnosti gibalno oviranih otrok; bodoči vzgojitelji tudi pri tej skupini otrok bolj 

dvomijo v njihove sposobnosti kot ostali študenti.  

Če povzamem, izobraževanje gluhih in naglušnih otrok v rednih šolah in vrtcih najbolj 

podpirajo študentje pedagogike, najmanj pa študentje predšolske vzgoje, šolanju otrok z 

motnjami v duševnem razvoju pa so najbolj naklonjeni bodoči vzgojitelji, najmanj pa bodoči 

učitelji. Glede na rezultate  anketiranci niso najbolj naklonjeni izobraževanju otrok s 

posebnimi potrebami v rednih osnovnih šolah in vrtcih, zato tudi ne morem trditi, da so 

njihova stališča inkluzivna.  

 

Vprašani študentje bi v svoj razred/oddelek zagotovo sprejeli otroke iz revnih družin. Manj 

prepričani so o sprejemanju otrok priseljencev in otrok, katerih učni jezik ni slovenščina. Kar 

14,65% anketirancev pa si v svoji skupini ne želi romskega otroka, kar lahko kaže na odpor do 

poučevanja teh otrok. Med vprašanimi so najmanj zaželene skupine otrok s posebnimi 

potrebami, gluhi in naglušni ter otroci z motnjami v duševnem razvoju, saj jih v svoj razred ne 

bi sprejelo kar 58,58% oz. 62,63% vseh študentov. Slepe in slabovidne otroke bi v svoj 

oddelek vključilo 58,70% študentov pedagogike, a kar 63,72% bodočih učiteljev in 71,79% 
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bodočih vzgojiteljev slepega otroka ne bi sprejelo. Njihovo (ne)pripravljenost lahko povežemo 

z rezultati prvega in drugega vprašanja, saj so najmanj »zaželene« tiste skupine otrok, ki po 

mnenju anketirancev potrebujejo največ pomoči in posledično tudi izobraževanje v posebnih 

šolah ter vrtcih. 

 

Anketiranci vseh treh študijskih smeri so najmanj opredeljeni glede diskriminacije 

posameznih ranljivih skupin otrok v naših šolah in vrtcih. Kar nekaj študentov se ne more 

odločiti, ali so ranljivi otroci deležni diskriminacije ali ne, mnenje o diskriminiranju 

posameznih skupin ranljivih otrok pa so precej deljena. Zagotovo lahko trdim le, da se kar 

83,75% anketirancev strinja, da so najpogosteje diskriminirani romski otroci, kar lahko resno 

kaže na obstoj diskriminacije. Po mnenju vsaj polovice študentov diskriminacijo najmanjkrat 

občutijo gibalno ovirani otroci, slepi in slabovidni, gluhi in naglušni otroci ter dolgotrajno 

bolni. Vendar moram poudariti, da so mnenja o diskriminaciji teh skupin  zelo različna, saj je 

precejšen delež tistih študentov, ki se ne morejo opredeliti. Kar 25,38% je tistih, ki ne veho, 

ali so dolgotrajno bolni otroci diskriminirani v naših šolah/vrtcih ali ne. Splošno gledano 

statistično pomembnih razlik med študenti o diskriminaciji ranljivih otrok ni, pojavile so se le 

manjše razlike pri skupini otrok, kateri učni jezik ni materinščina, saj 41,59% študentov 

razrednega pouka pravi, da so ti otroci deležni diskriminacije, medtem ko je takih 60,87% 

študentov pedagogike.  

 

Vsi študentje so med seboj enotni glede osebe, ki bi morala nuditi dodatno pomoč ranljivim 

otrokom pri učenju. Največ študentov, to je 96,50%, meni, da je učitelj/vzgojitelj tisti, ki je 

dolžan nuditi pomoč ranljivim otrokom. Takoj za njimi 94,50% študentov izpostavlja pomoč 

specialnega pedagoga in logopeda. 90,00% študentov je mnenja, da bi morali ranljivemu 

otroku pomagati tudi starši, nekoliko manj (88,50%) jih poudarja tudi pomoč asistenta in 

šolske svetovalne službe. Najmanj študentov, to je 76,50%, izpostavlja tudi pomoč ranljivim 

otrokom s strani ostalih sošolcev. Do statistično pomembnih razlik v splošnem ni prišlo, so se 

pa pojavile razlike pri nudenju pomoči s strani staršev in učiteljev. Šest študentov predšolske 

vzgoje in devet študentov pedagogike meni, da staršem ni potrebno nuditi dodatne pomoči 

ranljivim otrokom, enakega mnenja pa sta le dva študenta razrednega pouka. Po mnenju treh 

bodočih vzgojiteljev prav tako tudi učitelj/vzgojitelj ni dolžan nuditi dodatne pomoči, s čimer 

se strinja en študent pedagogike. Prav vsi študentje razrednega pouka menijo ravno nasprotno; 

učitelj mora nuditi dodatno pomoč ranljivim otrokom.  
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Vse hipoteze o splošnem mnenju anketirancev sem sprejela. Te hipoteze so: 

� H 1, ki pravi, da otroci s posebnimi potrebami potrebujejo največ pomoči. 

� H 3, ki pravi, da so romski otroci, otroci iz revnih družin in otroci, katerih učni jezik ni 

materinščina (tudi otroci priseljencev), sposobni dosegati enakovredne učne rezultate. 

Ugotovila sem, da lahko po mnenju anketirancev enake rezultate dosežejo tudi otroci s 

posebnimi potrebami, pri tem so izjema le otroci z motnjami v duševnem razvoju.   

� H 5, ki pravi, da bi anketiranci v redne šole vključili otroke, ki so sposobni dosegati 

enakovredne učne rezultate. Vendar bi slepe in slabovidne, gluhe in naglušne kljub 

temu vključili v posebne šole, tako kot otroke z motnjami v duševnem razvoju. 

� H 7, ki pravi, da bi anketiranci v svoj oddelek vključili romske otroke, otroke iz revnih 

družin, otroke priseljencev in tujcev in le nekatere otroke s posebnimi potrebami. V 

oddelek ne bi sprejeli slepih in slabovidnih, gluhih in naglušnih ter otrok z motnjami v 

duševnem razvoju. 

� H 9, ki pravi, da so romski otroci najpogosteje deležni diskriminacije v slovenskih 

šolah. 

� H 11, ki pravi, da bi morala dodatno pomoč nuditi učitelj/vzgojitelj in socialni 

pedagog. Poleg njiju naj bi pomoč nudile še druge osebe, kot so starši, pomočnik 

učitelja/vzgojitelja, šolska svetovalna služba in ostali učenci. 

 

Hipoteze (H 2, H 4, H 6, H 8, H 10 in H 12), v katerih sem predvidevala, da obstajajo razlike 

v stališčih, sem zavrnila, saj prihaja do statistično pomembnih razlik le pri nekaterih skupinah 

otrok. Te razlike v stališčih med študenti razrednega pouka, predšolske vzgoje in pedagogike 

niso očitne, so pa tudi nezanemarljive. 
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11 ZAKLJUČEK 

Težnje po skupnem, inkluzivnem izobraževanju vseh otrok so vedno večje, saj se ljudje vedno 

bolj zavedamo pomembnosti vključevanja vseh posameznikov v družbo. Izključevanje in 

potiskanje drugačnih ljudi na rob družbe ne prinaša nobene koristi, celo negativne posledice 

pusti pri izključenih osebah.  

 

Tudi šola pri inkluziji in sprejemanju vseh otrok ni izjema. Za lažje vključevanje v redne 

šolske oddelke so potrebna primerna znanja, spretnosti in veščine pedagoških delavcev, kot 

tudi njihove osebnostne lastnosti, pozitiven odnos do vseh otrok, tudi drugačnih, ter 

pripravljenost pomagati izključenim otrokom. Pomembno je, da so učitelji pripravljeni sprejeti 

ranljive otroke v svoj razred/oddelek ter da je njihov odnos do inkluzivnega poučevanja 

pozitiven, da inkluzije ne vidijo kot vir dodatnih obremenitev in nepotrebnega dela, temveč 

način pomoči vsem otrokom do boljšega znanja in prijetnejših odnosov.  

 

Na podlagi opravljene raziskave lahko zaključim, da imajo študentje razrednega pouka, 

predšolske vzgoje in pedagogike že delno izoblikovana inkluzivna stališča, vendar se še 

pojavljajo stališča, ki niso skladna z inkluzijo. Študentje so še vedno mnenja, da nekateri 

učenci zaradi svojih posebnosti ne sodijo v redne šole, da je za njih bolj primerno posebno 

izobraževanje. Najmanj inkluzivna stališča imajo študentje do ranljivih otrok, predvsem slepih 

in slabovidnih, gluhih in naglušnih ter otrok z motnjami v duševnem razvoju. Te skupine 

ranljivih otrok so med anketiranimi študenti najmanj »zaželene«, kar lahko kaže tudi na 

nekompetentnost, strah pred delom in poučevanjem teh otrok. Ker pa so študentje šele na 

začetku svoje študijske poti, bi moral biti cilj študija spreminjanje stališč v inkluzivna ter 

pridobivanje ustreznih znanj, kompetenc in izkušenj za delo z ranljivimi otroki. V času študija 

bi morali vsi pridobiti izkušnje s poučevanjem različnih otrok, saj se bodo le v tem primeru že 

na začetku svoje poklicne poti počutili bolj usposobljene za delo z različnimi otroki. S tem bi 

tudi študentje pridobljeno teoretično znanje uporabili v praksi in si tako pridobili potrebne 

veščine, učinkovite strategije poučevanja in več kot potrebne kompetence za delo z ranljivimi 

otroki.  S pridobitvijo vsega tega v času študija bo tudi začetek poučevanja v šoli za 

učitelje/vzgojitelje/pedagogike začetnike veliko lažji. 

 

Glede na analizo ciljev študijskih programov lahko sklepam, da naj bi študentje tekom študija 

pridobili ustrezna znanja, izkušnje in kompetence za delo z različnimi skupinami otrok. Študij 
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je usmerjen v razvijanje inkluzivnih kompetenc pedagoških delavcev, saj naj bi študentje v 

času študija pridobili pomembno znanje za ustrezne metode in oblike poučevanja, ki jih bodo 

potrebovali pri delo z različnimi otroki, tudi ranljivimi. 

 

Kljub temu pa znanje in kompetence niso dovolj za uresničevanje inkluzije. Študijski 

programi, ki izobražujejo bodoče pedagoške delavce, morajo biti usmerjeni v spreminjanje 

njihovih stališč. Večkrat sem poudarila, da je za uspešno inkluzijo potrebno spremeniti 

stališča in si pridobiti ustrezne izkušnje za delo z najbolj ranljivimi otroki, saj bo v prihodnje 

šola morala biti še bolj inkluzivna. Taka pa lahko postane le, če so učitelji v šoli inkluzivni, 

kar pomeni, da pri svojem delu upoštevajo značilnosti posameznika, se zavedajo razlik med 

učenci in svoje delo prilagodijo vsakemu posamezniku. Navsezadnje pa se morajo učitelji, 

vzgojitelji in pedagogi tudi kasneje v svoji pedagoški karieri neprestano strokovno 

izpopolnjevati in si tako pridobivati nova znanja, povezana z delom v sodobni šoli.  

 

Temelji dobrega poučevanja in uspešnega izvajanja inkluzije v šoli so pozitivno naravnana 

inkluzivna stališč in ustrezne kompetence za poučevanje različnih otrok. Oblikovanje 

inkluzivnih stališč in kompetenc bi morala biti temeljni cilj in vodilo študijskih programov za 

pedagoške poklice, saj so študentje razrednega pouka, predšolske vzgoje in pedagogike tiste 

osebe, ki bodo v prihodnosti kreirale inkluzivno slovensko šolo. 
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