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POVZETEK 

Zakon o osnovni šoli iz leta 1996 ter Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami iz leta 
2000 sta na formalni ravni omogočila vključevanje otrok s posebnimi potrebami v osnovne 
šole, ki je slednje postavil pred nove izzive. Uresničevanje inkluzije v šolski praksi je 
strokovno zahtevna in odgovorna naloga, v kateri svojo vlogo prevzema tudi razrednik. 

V teoretičnem delu so predstavljeni formalni vidiki integracije otrok s posebnimi potrebami, 
razmejitev integracije od inkluzije ter dejavniki, ki vplivajo na uresničevanje inkluzije v šolski 
praksi. Predstavljena je vloga razrednika z vidika šolske zakonodaje in strokovne literature, s 
posebnim poudarkom na vlogi in nalogah razrednika pri delu z otroki s posebnimi potrebami. 
Predstavljeni so različni modeli in dejavniki profesionalnega razvoja učitelja razrednika. 

V kvantitativni raziskavi smo izhajali iz konkretne izkušnje 51 razrednih učiteljev ter 41 
predmetnih učiteljev razrednikov iz desetih namensko izbranih osnovnih šol po Sloveniji, ki 
imajo oziroma so že imeli v oddelek vključenega otroka s posebnimi potrebami. 

Rezultati raziskave kažejo, da se razredniki praviloma strinjajo z načeli inkluzije, a jo v večji 
meri pojmujejo kot integracijo otrok s posebnimi potrebami v redno osnovno šolo, kjer se od 
otroka s posebnimi potrebami pričakuje, da se bo prilagodil učnemu okolju. V največji meri 
se razredniki posvečajo skrbi za zagotavljanje ustreznih prilagoditev, v nekoliko manjši meri 
pa iskanju in omogočanju razvoja otrokovih močnih področij. Velika večina razrednikov 
ocenjuje, da lahko sami pomembno pripomorejo k socialni vključenosti otroka s posebnimi 
potrebami v oddelčno skupnost (razredni učitelji v večji meri kot predmetni učitelji 
razredniki), pri čemer navajajo predvsem sistematično, načrtno delo s celotnim oddelkom ter 
z ravnanjem in s sporočili, ki dajejo vedeti, kakšni odnosi, vedenje, vrednote in prepričanja so 
zaželeni. Razredniki svojo usposobljenost pri delu z otroki s posebnimi potrebami na začetku 
poklicne poti ocenjujejo pomembno nižje kot njihovo sedanjo usposobljenost, pri čemer kot 
najpomembnejše dejavnike profesionalnega razvoja navajajo njihove dosedanje izkušnje z 
razredništvom, vzpodbudno klimo na šoli, sodelovanje v strokovnih skupinah ter nadaljnje 
izobraževanje in usposabljanje. V prihodnje si razredniki želijo usposabljanja na področju 
konkretnih metod, oblik dela, možnih prilagoditev in načinov preverjanja in ocenjevanja 
znanja za posameznega otroka s posebnimi potrebami, izražajo pa tudi žejo po usposabljanju 
na področju vloge in nalog razrednika pri delu z otroki s posebnimi potrebami, kar kaže na 
aktualnost in nedefiniranost obravnavane teme.  

 

KLJUČNE BESEDE: inkluzija, otroci s posebnimi potrebami, osnovna šola, vloga 
razrednika, profesionalni razvoj 

 

 



ABSTRACT 

Elementary School Act (1996) and Placement of Children with Special Needs Act (2000) 
have on a formal level enabled integration of children with special needs in primary schools 
which have been encountered with new challenges. Realization of inclusion in school practice 
is a professionally demanding and responsible task in which the class teacher has an important 
role. 

In the theoretical part we present formal views of integrating students with special needs, 
division of integration and inclusion, and factors which influence realisation of inclusion in 
school practice. We introduce class teacher’s role from the point of view of school legislation 
and specialized literature, focusing on class teacher’s role and his or her tasks when working 
with children with special needs. Different models and factors of class teacher’s professional 
development are presented as well. 

In the quantitative research we have referred to experiences of 51 general class teachers and 
41 specialist class teachers from ten selected schools in Slovenia that have had a student with 
special needs included in their classroom. 

Research analyses show that class teachers generally do agree with inclusion concepts, 
however, they understand it as integration of students with special needs in regular primary 
school where such students are expected to adjust to educational environment. Teachers are 
mostly concerned with enabling suitable adjustments, and to a lesser extent with searching for 
and developing children’s strong points. Most of the class teachers believe that they can 
significantly help to socially include a child with special needs in his or her classroom 
(general class teachers feel this way more frequently than special class teachers). This is 
achieved by systematically working with the rest of the class, behaving and giving messages 
that reveal what relationships, conducts, values and beliefs are desirable. At the beginning of 
their career class teachers evaluate their competences at work with children with special needs 
significantly worse than afterwards, while listing their experiences with class teaching, 
encouraging school climate, participation in expert groups, as well as educational and 
qualification programmes as the most important factors for their professional development. In 
the future class teachers desire qualification programmes dealing with concrete teaching 
methods and classroom interaction patterns, possible adjustments and ways of testing and 
assessing children with special needs. They also wish for qualification programmes dealing 
with the role and functions of class teacher working with children with special needs, which 
shows how up-to-date and undefined the issue concerned is. 

 

KEY WORDS: inclusion, students with special needs, primary school, class teacher's role, 
professional development 
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1 UVOD 

 

Zakon o osnovni šoli iz leta 1996 ter Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami iz leta 
2000 sta v Sloveniji na formalni ravni omogočila vključevanje otrok s posebnimi potrebami v 
izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo oziroma v 
redne osnovne šole, ki je slednje postavil pred nove izzive. Uresničevanje inkluzije v šolski 
praksi je namreč strokovno zahtevna, odgovorna in zapletena naloga (Kavkler, 2008c), ki 
zahteva sistemski pristop štirih podsistemov (Ferguson, Kozlevski in Smith, 2001, v Kavkler, 
2005): otrok, razred, šola in širše okolje. Le če vsi podsistemi delujejo usklajeno, dobimo 
učinkovit sistem, ki podpira uspešno vključevanje otrok s posebnimi potrebami v redno 
osnovno šolo (prav tam). 

V sistemu uresničevanja inkluzije v praksi svojo vlogo prevzema tudi razrednik1. Čeprav 
njegovo vlogo opredeljujejo različni zakoni in pravilniki, je v konkretnih vsakdanjih 
situacijah razrednik (naj)večkrat prepuščen preteklim izkušnjam in lastni pripravljenosti na 
iskanje odgovorov (Kalin, 2001a). Razredniki imajo različen odnos do te vloge – doživljajo in 
uresničujejo jo vsak na svoj specifični način, odvisno tudi od stopnje profesionalnega razvoja 
posameznika (Kalin, 2004). J. Kalin (2001a) opozarja, da se vsak razrednik vsakodnevno 
srečuje tudi s številnimi raznolikimi pričakovanji ter da razrednikom veliko nejasnosti in 
negotovosti pri uresničevanju njihove vloge v vseh obdobjih profesionalnega razvoja 
povzroča neusposabljanje v času dodiplomskega izobraževanja. To postavlja razrednike pred 
številna vprašanja ter povzroča veliko nejasnosti in negotovosti pri uresničevanju njihove 
vloge v vseh obdobjih profesionalnega razvoja (Kalin, 2004). 

V teoretičnem delu magistrskega dela najprej predstavimo formalne vidike integracije otrok s 
posebnimi potrebami, nato preidemo od integracije k inkluziji ter se posvetimo uresničevanju 
inkluzije v šolski praksi. V nadaljevanju predstavimo vlogo razrednika z vidika šolske 
zakonodaje ter opredelimo vsebino razrednikove vloge – pedagoško, administrativno in 
organizacijsko. Podrobneje predstavimo vlogo in naloge razrednika pri delu z otroki s 
posebnimi potrebami, kot jo lahko zasledimo v šolski zakonodaji in strokovni literaturi. Delo 
z otroki s posebnimi potrebami še posebej terja prilagajanje vedno novim situacijam in 
izzivom, kar zmore le rezilienten razrednik, ki si neprestano prizadeva za svoj profesionalni 
razvoj skozi vsa obdobja poklicne poti. Tako predstavimo različne modele in dejavnike 
profesionalnega razvoja učitelja razrednika. V magistrskem delu izhajamo iz primarne 
učiteljeve vloge in teorij o njegovem profesionalnem razvoju. »Razredništvo ni poseben 
poklic, predstavlja pa pomembno učiteljevo nalogo […]« (Kalin, 1999, str. 11).  

V kvantitativno raziskavo, ki je bila izpeljana z deskriptivno in kavzalno neeksperimentalno 
metodo pedagoškega raziskovanja smo zajeli razredne učitelje ter predmetne učitelje 
razrednike iz namensko izbranih osnovnih šol po Sloveniji, ki imajo oziroma so že imeli v 
oddelek vključenega otroka s posebnimi potrebami – z odločbo o usmeritvi. Raziskali smo tri 

                                                           
1 V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo 
enakovredno za oba spola. 
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področja – stališča razrednikov do vključevanja otrok s posebnimi potrebami v redno osnovno 
šolo oziroma v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 
pomočjo, vlogo in naloge razrednika pri delu z otroki s posebnimi potrebami, s posebnim 
poudarkom na vlogi razrednika pri socialni vključenosti otrok s posebnimi potrebami v 
oddelčno skupnost, ter profesionalni razvoj razrednikov pri delu z otroki s posebnimi 
potrebami.  
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2 TEORETIČNI DEL 

 

2. 1 OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI V OSNOVNI ŠOLI 

Naziv »otroci s posebnimi potrebami« se je prvič pojavil leta 1980 v Veliki Britaniji in se je 
nato izredno hitro razširil po vsem svetu (Opara, 2015). Stara terminologija, ki je vsebovala 
stigmativna poimenovanja in je bila namenjena izločanju in segregaciji, ni ustrezala idejam 
integracije in inkluzije (prav tam). 

V Sloveniji smo pojem otroci s posebnimi potrebami uvedli s šolsko prenovo 1995/1996 in 
opustili naziv otroci in mladostniki z motnjami v telesnem in duševnem razvoju, ki je izhajal 
iz stare paradigme (Opara, 2005).  

Prav tako so od leta 1990 v svetu potekala prizadevanja, ki so pri opredelitvi posameznika s 
posebnimi potrebami na prvo mesto postavljala človeka, šele nato njegovo motnjo, 
primanjkljaj, oviro (Kavkler, 2008b). »Ni posameznik motnja, ki jo ima človek, ampak ima 
posameznik motnjo, oviro, primanjkljaj, bolezen, učno težavo itd.« (prav tam, str. 42) Tako 
smo najprej usmerjeni na posameznika – na njegova močna področja, posebne potrebe, šele 
nato na njegovo motnjo, primanjkljaj itd. (prav tam) Oziroma kot poudarja Opara (2015), nas 
najprej zanima, kaj posameznik zmore, ne pa, česa ne zmore. 

Trenutno veljavni Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011) v 2. členu 
opredeljuje devet skupin otrok s posebnimi potrebami: 

- otroci z motnjami v duševnem razvoju, 
- slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne funkcije, 
- gluhi in naglušni otroci, 
- otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, 
- gibalno ovirani otroci, 
- dolgotrajno bolni otroci, 
- otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, 
- otroci z avtističnimi motnjami ter  
- otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami. 

V 5. členu so (prav tam) navedene vrste programov, po katerih poteka vzgoja in izobraževanje 
otrok s posebnimi potrebami v Sloveniji: 

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

- prilagojen program za predšolske otroke, 
- vzgojno-izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo, 
- prilagojen program vzgoje in izobraževanja z enakovrednim izobrazbenim 

standardom, 
- prilagojen program vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom, 
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- posebni program vzgoje in izobraževanja za otroke z zmerno, težjo in težko motnjo v 
duševnem razvoju in drugi posebni programi, 

- vzgojni programi. 
 

V izobraževalni program osnovne šole s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 
pomočjo se lahko po Pravilniku o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s 
posebnimi potrebami (2013) praviloma usmerijo vse zgoraj navedene skupine otrok s 
posebnimi potrebami, razen otrok z motnjami v duševnem razvoju. 
 
Pri usmeritvi otroka s posebnimi potrebami v ustrezen program vzgoje in izobraževanja se 
(prav tam) upoštevajo otrokove potrebe na telesnem, spoznavnem, čustvenem, socialnem 
področju ter posebne zdravstvene potrebe ob upoštevanju otrokove dosežene ravni razvoja, 
zmožnosti za učenje in doseganja standardov znanja ter prognoze njegovega nadaljnjega 
razvoja ob upoštevanju otrokovih primanjkljajev, ovir oziroma motenj in kriterijev za 
opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj (glej Vovk-Ornik, 2015). 
 
Košir idr. (2008) navajajo, da mora otrok s posebnimi potrebami, ki je usmerjen v 
izobraževalni program osnovne šole s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo 
izkazovati takšne razvojne ter učne zmožnosti, da bo dosegel vsaj minimalne cilje oziroma 
standarde znanja, ki so določeni v učnih načrtih posameznih predmetov v predmetniku 
osnovne šole. Pri tem se otrokom s posebnimi potrebami, ki so usmerjeni v izobraževalni 
program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, glede na vrsto in stopnjo 
primanjkljaja, ovire oziroma motnje lahko prilagodi organizacija, način preverjanja in 
ocenjevanja znanja, napredovanje, časovna razporeditev pouka ter zagotovi tudi dodatna 
strokovna pomoč (Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, 2011). 
 
V šolskem letu 2016/2017 je bilo po podatkih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport  
(Podatki v zvezi z učenci s posebnimi potrebami v osnovnih šolah s prilagojenim izvajanjem 
in dodatno strokovno pomočjo, b.d.) v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in 
dodatno strokovno pomočjo vključenih 10 072 otrok. Predstavljali so 5,75% celotne 
populacije učencev v rednih osnovnih šolah. Od tega je bilo največ (43,4%) otrok s 
primanjkljaji na posameznih področjih učenja, nato (27,6%) otrok z več motnjami, na tretjem 
mestu so bili dolgotrajno bolni otroci (11,5%). Število otrok s posebnimi potrebami je 
naraščalo po razredih – od 1,5% otrok s posebnimi potrebami v 1. razredu do 9,6% otrok s 
posebnimi potrebami v 9. razredu. 
 
M. Kavkler (2008c) poudarja, da so otroci s posebnimi potrebami izrazito raznovrstna 
skupina. Njihove posebne potrebe so prehodne ali vseživljenjske, razprostirajo se od 
enostavnejših do kompleksnih, zato potrebujejo tudi različno stopnjo podpore in pomoči. 
Poznavanje posebnih potreb je torej ključnega pomena za pripravo kakovostnega projekta 
pomoči in podpore (Kavkler, 2008b). Tudi v Navodilih za izobraževalne programe s 
prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za devetletno osnovno šolo (2003) je 
poudarjena senzibilnost in odprtost pedagoških delavcev za prepoznavanje otrokovih 
posebnih potreb. Kot poudarja M. Kavkler (2008b) ima vsakdo potrebe, a otroci s posebnimi 
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potrebami jih imajo izrazitejše na več področjih. »Če jih spregledamo, jim onemogočimo 
uspešno izobraževanje in socialno vključevanje« (prav tam, str. 41). 

Lewis in Doorlag (1986, v Kavkler, 2008b) na primer navajata štiri področja posebnih potreb: 

- posebne potrebe, povezane z organizacijo (vključujejo organizacijo okolja, lastno 
urejenost in slabšo mentalno organizacijo), 

- posebne potrebe na področju motorike (povezane so z grobo- in finomotoriko), 
- posebne potrebe pri socialni integraciji (opazne so pri večini otrok s posebnimi 

potrebami, posebno izrazite pa so pri otrocih z avtističnimi motnjami, pri otrocih s 
čustvenimi in vedenjskimi motnjami, z neverbalnimi specifičnimi učnimi težavami 
itd.) ter 

- posebne izobraževalne potrebe (npr. otrok, ki je slep, potrebuje prilagoditev gradiv in 
pripomočkov). 
 

2. 1. 1 Formalni vidiki integracije otrok s posebnimi potrebami 

Temeljna izhodišča za nov koncept vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami so 
bila v Sloveniji postavljena leta 1995 z Belo knjigo o vzgoji in izobraževanju. Področje 
vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami je bilo integrirano v vsa druga (Opara, 
2005). Odpravljen je bil dvotirni šolski sistem (normalni-prizadeti), za otroke s posebnimi 
potrebami je bil postavljen kontinuum vzgojno izobraževalnih programov, s tem pa so bili 
postavljeni sistemski pogoji za njihovo integracijo (Opara idr., 2010). 

Zakon o osnovni šoli iz leta 1996 ter Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami iz leta 
2000 pa sta tudi na formalni ravni omogočila vključevanje otrok s posebnimi potrebami v 
redne osnovne šole oziroma v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno 
strokovno pomočjo. Specialne šole in zavodi so se morali prilagoditi za opravljanje le tistih 
nalog, ki jih ni mogoče v rednih šolah (Opara, 2003) oziroma kot poudarja M. Kavkler 
(2010), specialne šole ostajajo primerna oblika za 1–2% otrok z izrazitimi in kompleksnimi 
posebnimi potrebami (Kavkler, 2010). 

Pri prenovi šolskega sistema je Slovenija sledila številnim mednarodnim dokumentom, med 
drugim je bilo upoštevano stališče Splošne deklaracije o človekovih pravicah iz leta 1948, da 
imajo starši pravico do izbire vrste izobrazbe za svoje otroke, in načelo enakih možnosti 
(Opara, 2005). 

Republika Slovenija je ratificirala večino pomembnih dokumentov s področja človekovih 
pravic, za zagotavljanje pravic otrok s posebnimi potrebami do optimalnega vključevanja v 
redno okolje pa so bili ključni (Kavkler, 2003): 

- Konvencija o otrokovih pravicah (1989), 
- Sklepi Svetovne konference o posebnih potrebah otrok v Salamanci (1994), 
- Unescova deklaracija (1994) Vključevanje vseh otrok, 
- Deklaracija Svetovnega izobraževalnega foruma (2000) Izobraževanje za vse, 
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- ugotovitve konference ELA – 9. Evropske konference o zakonodaji in politiki v 
izobraževanju otrok s posebnimi potrebami (2001) itd. 

Opara idr. (2010) ugotavljajo, da so bile v času prenove šolskega sistema po eni strani 
poznane ključne filozofske in teoretične predpostavke za spreminjanje vzgoje in 
izobraževanja otrok s posebnimi potrebami, po drugi strani pa je bilo premalo razmisleka o 
uresničevanju nove paradigme v praksi. Poleg tega ugotavljajo, da so se mnogi učitelji v 
rednih šolah počutili  premalo usposobljeni za sprejem otrok s posebnimi potrebami, v čemer 
vidijo razlog, da je bil precejšen del pedagoških delavcev mnenja, da otroci s posebnimi 
potrebami spadajo v posebno šolstvo. Poleg tega tudi med strokovnjaki ni bilo enotnih 
pogledov na spremembe. 

Inkluzivno usmerjena zakonodaja predstavlja sicer temelj inkluzivnega izobraževanja, a kot 
ugotavljata Meijer in Watkins (2003, v Kavkler, 2008c) ustrezna zakonodaja ni zadosten 
pogoj za razvoj inkluzije v praksi. Kateri so ti pogoji, predstavljamo v nadaljevanju. 

 

2. 1. 2 Od integracije k inkluziji 

V strokovni literaturi lahko zasledimo različne izraze, s katerimi avtorji označujejo 
vključevanje otrok s posebnimi potrebami v redne osnovne šole. Danes večina avtorjev 
integracije in inkluzije nima več za sinonima, kot so to navajali številni avtorji pred letom 
2000 (Kavkler, 2008a). 

Najpogosteje navedena razlika med integracijo in inkluzijo je sledeča (NASEN, 1999, v 
Kavkler 2005): 

Če integracija pomeni le namestitev otroka v razred, s pričakovanjem, da se bo le-ta prilagodil 
šoli, predpisanim standardom, inkluzija poudarja, da je šola tista, ki se prilagaja otroku, 
odstranjuje ovire v izobraževalnem procesu, kar omogoča optimalni razvoj potencialov 
vsakega otroka.  

J. Corbett (1999, v Kavkler, 2008a, str. 11) opredeljuje integracijo z metaforo »Vstopi, če se 
lahko prilagodiš.«, inkluzijo pa z metaforo »Vstopi, ker spoštujemo razlike in ker si lahko tak, 
kot si.« 

Šućur (1999, prav tam) poudarja, da popolno integracijo v šolsko okolje lahko doseže le 
otrok, ki je sposoben doseči predpisane minimalne vzgojno-izobraževalne dosežke in se 
prilagoditi učnemu okolju. V nasprotju inkluzija omogoča vsakemu otroku, da sodeluje, 
kolikor zmore. Temelj za socialno povezovanje so razlike posameznikov in ne povprečni 
dosežki. 

Opara (2015) navaja, da je ideja inkluzije pomenila nadgradnjo integracije. Temelj za 
spreminjanje so bile nove etične vrednote – človekove pravice, antidiskriminatornost, enake 
možnosti, predvsem pa pravičnost. »Vsi otroci pripadajo skupni šoli, kjer je vsak otrok 
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unikaten. Šola mora to razumeti, sprejeti in se prilagoditi vsakemu posamezniku« (prav tam, 
str. 11). 

Inkluzivna vzgoja in izobraževanje ustreza potrebam vseh otrok z namenom optimalnega 
razvoja potencialov vseh otrok (Viola, 2006, v Kavkler, 2010). 

Zgodovinsko gledano so bili od leta 1920 do 1960 po svetu aktualni segregacija otrok s 
posebnimi potrebami, od leta 1960 do 2000 integracija in po letu 2000 inkluzivna vzgoja in 
izobraževanje otrok s posebnimi potrebami (Brusling in Pepin, 2003, v Kavkler, 2008a). 

Specifičnosti ločenega vzgojno-izobraževalnega sistema, integriranega in inkluzivnega 
šolanja nam zanimivo ponazarjajo naslednje tri slike:  

 

 

Slika 1: Značilnosti specialnega in rednega šolanja (Stubbs, 2000, v Lesar, 2009, str. 108) 

 

 

 

Slika 2: Značilnosti integriranega šolanja (Stubbs, 2000, v Lesar, 2009, str. 109) 
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Slika 3: Značilnosti inkluzivnega šolanja (Stubbs, 2000, v Lesar, 2009, str. 109) 

Glavne razlike v opredelitvi integracije in inkluzije je iz različnih virov zbrala M. Kavkler 
(2008a, str. 18) in jih predstavljamo v tabeli spodaj: 

Tabela 1: Razlike v opredelitvi integracije in inkluzije (Kavkler, 2008a, str. 18) 

INTEGRACIJA INKLUZIJA 
le za nekatere otroke s posebnimi potrebami šola za vse otroke, tudi otroke s posebnimi 

potrebami 
tekmovanje, selekcija cenjena je različnost pri vseh učencih 
doseganje standardov sprejetost, sodelovanje, uspešnost 
poudarjajo se motnje, ovire, primanjkljaji itd. poudarek je na optimalnem razvoju vsakega 

učenca – učinkovito poučevanje 
otrok se mora prilagoditi šoli, zato potrebuje 
specialno pomoč 

šola se bolj prilagaja otroku (odstrani ovire 
za uspešno vzgojo in izobraževanje, prilagodi 
kurikul itd.) 

otroku pomaga specialist pomaga predvsem učitelj, ki je deležen 
podpore in pomoči specialista 

specialne oblike pomoči se praviloma 
izvajajo zunaj razreda 

otrok s posebnimi potrebami, ki potrebuje 
pomoč in podporo, je praviloma deležen vseh 
oblik pomoči v razredu 

vedno več ur pomoči za vedno več otrok, ki 
naj bi jo najpogosteje prejemali zunaj razreda 
za kar ves čas šolanja 

pomoč učencu se organizira čim bolj zgodaj, 
čim bolj fleksibilno, čim manj opazno, čim 
bliže učencu in za čim krajši čas  

individualna pomoč učencu sodelovanje učitelja in specialista omogoča 
učitelju, da je vedno bolj kompetenten za 
odstranjevanje ovir pri vseh otrocih 

specialist obravnava predvsem učenca, malo 
pa svetuje učitelju 

specialist pomaga, podpira in krepi otroka in 
učitelja 

prevelika usmerjenost na učitelja šola je usmerjena na otroka 
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evalvacija uspešnosti otroka evalvacija uspešnosti otrokovega napredka in 
strokovne pomoči 

težave in odpori pri uvajanju sprememb, 
novosti itd. 

stalno spreminjanje, sodelovanje različnih 
strokovnjakov v različnih oblikah, šola je del 
učeče družbe itd. 

 

 

2.1.3 Uresničevanje inkluzije v šolski praksi 

Na razvoj inkluzije v praksi najbolj vplivajo naslednji dejavniki (Special Needs Education in 
Europe, 2003, v Kavkler, 2005): 

 Premik od medicinske usmeritve k bolj socialno-interaktivni usmeritvi 

Za organizacijo ustreznih oblik pomoči je pomembno poznavanje otrokovih močnih področij 
in njegovih posebnih potreb, manj poznavanje diagnoze z navedbo bolezni, motnje itd., kar 
poudarja medicinska usmeritev. Kot navaja L. Magajna (2006) gre za premik od modela 
deficitov, ki se osredotoča na primanjkljaje, k pristopom perspektive moči in modelu rizičnost 
– rezilientnost, ki proučuje močna področja in dejavnike uspešnosti. 

 Spremembe zakonodaje in sistema financiranja šol 

Inkluzivno usmerjena zakonodaja je temelj za razvoj inkluzivnega izobraževanja, vendar le-ta 
ne zadostuje za razvoj inkluzije v praksi. Pomemben dejavnik je namreč tudi model 
financiranja šolanja otrok s posebnimi potrebami. Strokovni in materialni viri morajo slediti 
otrokom s posebnimi potrebami v redno šolo, zato inkluzija praviloma ne pripomore k temu, 
da bi se stroški šolanja otrok s posebnimi potrebami zmanjšali. V večji meri kot so financirane 
specialne ustanove, manj se iščejo oblike inkluzivne vzgoje in izobraževanja. 

 Razvoj kontinuuma oblik izobraževanja otrok s posebnimi potrebami 

Če želimo doseči optimalni izobraževalni in socialni razvoj vsakega otroka s posebnimi 
potrebami, se mora kontinuum pomoči razprostirati od programov z malo pomoči in 
prilagoditev do programov z intenzivnimi oblikami pomoči in prilagoditev. Tudi posebne 
potrebe otrok se namreč razprostirajo od lažjih, zmernih, težjih do težkih. 

 Preoblikovanje specialnih šol v »centre virov inkluzivnega izobraževanja otrok s 
posebnimi potrebami« 

Spreminjanje namembnosti specialnih ustanov kot centre strokovnih in materialnih virov je 
proces, ki zahteva precej časa, a je pogoj za uspešno vključevanje otrok s posebnimi 
potrebami v redne osnovne šole. 
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 Pravica staršev do izbire šole 

Za starše otrok s posebnimi potrebami je pomembno predvsem učenje socialnih veščin po 
modelu, ki jim ga nudijo vrstniki, hkrati pa pravica do izbire šole (tudi specialne) za optimalni 
razvoj potencialov njihovih otrok. 

Ferguson, Kozlevski in Smith (2001, v Kavkler, 2005) zagovarjajo, da je načrtovanje in 
izvajanje inkluzivnega izobraževanja otrok s posebnimi potrebami učinkovito, če ga izvajamo 
s pomočjo štiristopenjskega sistemskega modela razvoja inkluzivne šole, v katerega so 
vključeni štirje podsistemi: otrok, razred, šola in širše okolje, ki se prepletajo. Le če vsi 
podsistemi delujejo usklajeno, dobimo učinkovit sistem, ki podpira uspešno vključevanje 
otrok s posebnimi potrebami v redno šolo (prav tam). 

V nadaljevanju podrobneje predstavljamo posamezne podsisteme (Kavkler, 2005 in 2008c): 

1. podsistem: Otrok s posebnimi potrebami 

Do otrok s posebnimi potrebami moramo imeti visoka pričakovanja, a jim je hkrati potrebno 
zastavljati uresničljive zahteve. Možnost uspešnejšega vključevanja večjega števila otrok s 
posebnimi potrebami v redne osnovne šole se povečuje, če se poveča količina strokovnih in 
materialnih virov. Kot poudarja Jones (2005, v prav tam), pa bi v procesu inkluzivnega 
izobraževanja morali bolj upoštevati tudi glas otrok s posebnimi potrebami, ki se želijo šolati 
v redni šoli. 

2. podsistem: Razred  

Uspeh inkluzivnega izobraževanja je pomembno odvisen od učiteljevih stališč, učiteljeve 
občutljivosti in veščin za razvoj socialnih odnosov med vrstniki, učiteljevih znanj in strategij 
ter virov za delo z otroki s posebnimi potrebami. Učitelj mora biti zato deležen vse potrebne 
podpore in pomoči, saj le-ta pomembno vpliva na njegova stališča pri delu z otroki s 
posebnimi potrebami, povečuje njegovo samozavest itd. Poleg tega je pomembno dejstvo, da 
so strategije dela z otroki s posebnimi potrebami učinkovite za vse otroke in da ne vplivajo le 
na učne dosežke, temveč tudi na sposobnost socialnega vključevanja vseh otrok. 

V kolikšni meri so inkluziji naklonjeni oziroma se za njeno uresničevanje čutijo usposobljeni 
učitelji, predstavljamo v nadaljevanju. 

Hines (2001, v Kavkler, 2008c, str. 78) navaja, da »[…] se učitelji praviloma strinjajo z načeli 
inkluzije, ne čutijo pa se dovolj pripravljeni za praktično uvajanje, sodelovanje, ki terja 
nadzor, manj individualnega prostora posameznega učitelja, sprejemanje novih idej v zvezi s 
poučevanjem, učenjem in učnimi stili.«  

Van der Valle in Sekušak-Galešev (2002, v Kavkler, 2008c, str. 59) navajata, da »[…] so 
strokovni delavci pogosto prepričani, da vse najbolje vedo o otroku, toda pogosto tega ne 
vedo, saj premalo evalvirajo uspešnost svojega dela, koliko so postavljeni cilji v resnici 
usklajeni s posebnimi potrebami, željami in osebnimi značilnostmi otrok, posebno tistih z 
izrazitimi posebnimi potrebami.« 
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Mnogi avtorji ugotavljajo (npr. Medveš, 2003; Cencič, 2003; Opara 2003), da je med 
slovenskimi učitelji čutiti mnogo negotovosti, dvomov in strahov glede integracije otrok s 
posebnimi potrebami. Prav tako ugotavljajo, da se mnogi učitelji ne čutijo usposobljeni za 
delo z osebami s posebnimi potrebami, zato jih je potrebno za takšno delo ustrezno 
usposobiti. 

Raziskava o strokovni avtonomiji in odgovornosti pedagoških delavcev (Marentič Požarnik, 
Kalin, Šteh in Valenčič Zuljan, 2005) je pokazala, da so slovenski učitelji med različnimi 
področji najnižje ocenili svojo usposobljenost za integracijo otrok s posebnimi potrebami. To 
je bilo tudi področje, na katerem so učitelji izrazili največjo željo po nadaljnjem 
izpopolnjevanju. 

3. podsistem: Šola 

Uspešnost vključevanja otroka s posebnimi potrebami ni odvisna le od učitelja, ampak gre za 
projekt celotne šole in širše okolice. Šolsko okolje mora biti organizirano tako, da zagotavlja 
podporo učiteljem in drugim strokovnim delavcem v šoli. Na organizacijo šole vplivajo 
različni dejavniki kot na primer vodstvo šole, nagnjenost k izboljšanju učinkovitosti, strategije 
razvoja strokovnih in materialnih virov, prilagajanje okolja in opreme, povezava šole z 
okoljem itd. Prav tako mora biti natančno opredeljeno, kdo bo nudil učitelju podporo, kakšne 
in kolikšne pomoči bo deležen, kar zahteva dobro načrtovanje in medsebojno sodelovanje 
zaposlenih. Izmenjava izkušenj, znanj, materialov itd. naj bi potekala tudi na ravni več šol 
oziroma med specialnimi in rednimi osnovnimi šolami. 

4. podsistem: Širše okolje 

Dobro razvita inkluzivna politika, jasno izražena podpora inkluzivnemu izobraževanju otrok s 
posebnimi potrebami, zagotavljanje finančnih sredstev za strokovne in materialne vire, 
potrebne za vključevanje otrok s posebnimi potrebami, ustrezno izobraževanje in 
usposabljanje učiteljev ter podpora raziskovanju s strani državnih organov imajo pomemben 
vpliv na vključevanje otrok s posebnimi potrebami v šolo in širšo okolje. 

  

Slika 4: Grafični prikaz podsistemov sistemskega modela razvoja inkluzivne šole (Kavkler, 
2008c, str. 58) 
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Na razvoj inkluzije v šolski praksi pomembno vpliva timsko delo (Lipec Stopar, 1999). 
Uresničevanje inkluzije v šolski praksi zahteva sodelovanje strokovnjakov različnih 
profilov. Timsko delo na področju integracije pogosto pomeni multidisciplinarni pristop. 
Skrb za otroke s posebnimi potrebami zahteva vsaj učiteljevo sodelovanje s specialnim 
pedagogom, ravnateljem in starši (prav tam). 

»Učitelj sam ne more uspešno vključiti otroka s posebnimi potrebami v razred, ampak le 
timsko delo prinese uspeh, saj se tako učitelj izogne strahu, da ni dovolj usposobljen za delo z 
otrokom s posebnimi potrebami, in dobi potrebno pomoč in podporo« (Kavkler, 2008c, str. 
80). 

Tudi I. Adlešič, M. Ferkolj Smolič, I. Fišter in M. Murgelj (2010) navajajo, da je pogoj za 
uspeh pri delu z učenci s posebnimi potrebami sodelovanje vseh, ki so vpleteni v inkluzivno 
izobraževanje. 

S kom naj bi sodeloval razrednik pri delu z otroki s posebnimi potrebami, navajamo v 
nadaljevanju v poglavju  2.2.3. 

A. Polak (2012) poudarja, da se tim oblikuje z namenom postavljanja in doseganja skupnih 
ciljev, ki pa jih individualno vsak posamezni strokovni delavec ne bi mogel kakovostno 
dosegati. Timsko delo mora temeljiti na skupnih ciljih, zaupanju in na pozitivni soodvisnosti 
pri udejanjanju skupnih ciljev (prav tam). 

Pomembno je, da ima vsak član tima jasno vlogo, naučiti se mora spretnosti sodelovanja 
(Kavkler, 2008c). 

Tudi A. Polak (2012, str. 35) poudarja, da je za zagotavljanje uspešnega in učinkovitega 
delovanja tima nujno, da se oblikujejo pravila, »[…] saj se z njimi vzpostavlja predvidljivost 
socialnega prostora, ki temelji na zadovoljeni potrebi po varnosti in sprejetosti vseh članov 
tima.« Prav tako priporoča, »[…] da o ustrezno razvitih spretnostih posameznih članov tima 
razmišljamo že pri oblikovanju tima« (prav tam, str. 30). 

Kot najpogostejšo oviro za razvoj sodelovalnega okolja in učinkovito izvajanje inkluzije v 
praksi M. Kavkler (2008c) navaja neustrezno načrtovanje časa. A. Polak (2012) rešitev vidi v 
jasni časovni opredeljenosti srečanj tima, saj to med drugim zagotavlja učinkovitejše 
načrtovanje dela, članom tima zagotavlja psihološko varnost, predvidljivost delovnega okolja 
itd. M. Kavkler (2008c) predlaga, da so timski sestanki kratki (približno 30 minut) in dobro 
pripravljeni (točke dnevnega reda so časovno določene). 

Kot poudarja M. Kavkler (2008c) timsko delo v inkluzivni šoli vključuje različne oblike 
sodelovanja med učenci (sodelovalno učenje, vrstniška pomoč, krog prijateljev itd.) in 
sodelovanja med strokovnimi delavci. Kot učinkovite oblike sodelovanja med strokovnimi 
delavci so se izkazale naslednje (Kavkler, 2008c): 

 Svetovanje učitelju pri reševanju težav v razredu izvajajo strokovni delavci, ki 
obvladajo specialna znanja in strategije za delo z otroki s posebnimi potrebami – 
specialni pedagog, psiholog, logoped, socialni pedagog itd. 
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 Skupno delo šolskega in inkluzivnega tima.  

I. Adlešič idr. (2010) vlogo inkluzivnega tima vidijo v: 

- podpori otroku s posebnimi potrebami, staršem in šoli pri uspešnem in 
kakovostnem vključevanju otroka s posebnimi potrebami, 

- podpori šolskemu timu z usposabljanjem, svetovanjem, iskanjem virov in 
organizacijo znotraj in zunaj šole in v 

- podpori pri oblikovanju partnerskega odnosa med otrokom, starši in šolskim 
timom. 

Vlogo šolskega tima pa vidijo v (prav tam): 

- iskanju načinov, da pride otrok s posebnimi potrebami do zastavljenih ciljev, 
- načrtovanju in izpeljavi individualiziranega programa za otroka s posebnimi 

potrebami, 
- seznanjanju staršev ter sodelovanju z njimi, 
- sodelovanju med seboj. 

 
 Sodelovalno poučevanje učitelja in drugega strokovnega delavca (npr. specialnega 

pedagoga) omogoča partnerstvo v procesu poučevanja s ciljem kakovostnejšega 
poučevanja učencev z različnimi posebnimi potrebami v razredu, pri tem pa pridobijo 
tako otroci s posebnimi potrebami kot tudi vrstniki. 
 

 Pomoč v razredu se izvaja takrat, ko so potrebne le določene občasne oblike pomoči in 
ne intenzivna strokovna pomoč in podpora učitelju in otroku. Izvajajo jo lahko tudi 
prostovoljci, drugi strokovni delavci brez posebnih izkušenj pri delu z otroki s 
posebnimi potrebami. 
 

 Neformalno reševanje problemov je že utečena praksa predmetnih učiteljev, ki učijo 
istega učenca s posebnimi potrebami in si izmenjujejo informacije med odmorom, po 
pouku itd. 
 

 Individualna obravnava zunaj razreda – o njej se odloči tim, ki pripravlja 
individualiziran program. V inkluzivni šoli se izvaja redkeje, vendar je občasno 
potrebna (npr. obravnava logopeda, delavnega terapevta itd.). 

Kot navaja M. Kavkler (2008c), so timi lahko različni, odvisno od potreb otroka in učitelja. 
Pomembno pa je, da so enakovredni člani tima tudi otroci s posebnimi potrebami in njihovi 
starši. 
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V. Kiswarday in K. Drljić (2015) kot orodje za udejanjanje inkluzije v vzgoji in izobraževanju 
navajata rezilientnost2. Razmere s še ne uresničenimi vsemi sistemskimi pogoji, ki bi 
omogočali uresničevanje inkluzivne paradigme, ter pomanjkanje izkušenj in kompetenc pri 
učinkovitem delu z otroki s posebnimi potrebami lahko učitelji doživljajo kot stres ali napor. 
Rezilientnost, učinkovit odziv posameznika na zanj zahtevne, težke ali neugodne okoliščine 
(Beltman idr., 2011, v prav tam), pa učitelja naravna tako, da nove, kompleksne in težke 
situacije, ki so neizbežni spremljevalec inkluzije, prepozna kot izziv in ne kot problem. 
»Doživljanje inkluzije kot problem […] učitelja zapira in mu jemlje moč, medtem ko 
sprejemanje inkluzije v smislu izziva in novih možnosti usmerja v raziskovanje, učenje, 
ustvarjanje, inovativnost in sodelovanje […].« (Kiswarday in Drljić, 2015, str. 259) Učitelju 
izgrajevanje lastne rezilientnosti omogoča lažje uresničevanje načel inkluzije, hkrati pa je 
učitelj vzor in model vzgoje in izobraževanja otrokom v inkluzivni šoli (Kiswarday in Drljić, 
2015). 

V. Kiswarday in K. Drljić (2015) navajata, da sta si inkluzija in rezilientnost učitelja 
konceptualno dopolnjujoči in podporni: Strategije za spodbujanje rezilientnosti predstavljajo v 
procesu udejanjanja inkluzije model celostnega načrtovanja, ki se osredotoča na 
odstranjevanje ovir ter iskanje konstruktivnih rešitev in načinov, kako otroku omogočiti 
optimalen razvoj na učnem ter socio-emocionalnem področju. »V inkluzivnem konceptu, ki je 
osredinjen na razvoj otrokovih potencialov v največji možni meri, se izrisuje vloga 
rezilientnega učitelja kot (pomembne) odrasle osebe, ki v svoji vsakodnevni praksi kljub 
številnim dejavnikom in tveganjem stremi, kolikor je v dani situaciji v njegovi moči, k 
oblikovanju inkluzivnega učno-vzgojnega okolja« (prav tam, str. 249). 

 

2. 2 VLOGA RAZREDNIKA V NAŠEM ŠOLSKEM SISTEMU  

Učitelj v osnovni šoli poleg pouka pogosto prevzema tudi vlogo razrednika posameznemu 
oddelku učencev, ki je v našem šolskem sistemu močno poudarjena. Kot navajajo M. Pušnik, 
B. Žarkovič Adlešič in C. Bizjak (2000) je le-ta morda včasih celo prevelika, saj se učitelji ob 
problemih, ki jih imajo v posameznemu oddelku, pogosto obračajo na razrednika in od njega 
pričakujejo rešitev problema. Pogosto je tudi slišati, da učitelji ob koncu učne ure rečejo 
razredniku: Danes so mi pa tvoji čisto pokvarili uro. Ali pa: Danes so se pa tvoji pri testu 
dobro odrezali. »Ko namreč razrednik prevzame razred, postane le-ta 'njegov'. […] Od njega 
je odvisno, kako bo razred deloval kot skupina, kakšna pravila bodo v tem razredu« (prav 
tam, str. 9). 

Tudi drugi avtorji poudarjajo pomembnost, odgovornost in zahtevnost vloge razrednika: 

                                                           
2 Beseda rezilienten v najširšem smislu pomeni »dobro prilagoditev ne glede na okoliščine« (Kiswarday, 2013, 
str. 46). Kot navaja V. Kiswarday (prav tam, str. 48) lahko termin rezilientnost slovenimo kot »življenjska 
odpornost in prožnost.« Tudi L. Magajna (2006, str. 87) navaja, da rezilientnost pomeni »prožnost ali elastičnost 
in se nanaša ob delovanju neugodnih pritiskov in obremenitev na zmožnost vračanja v ustrezno stanje.« Kljub 
temu, da obstajajo številne definicije rezilientnosti, velja za najbolj splošno sprejeto definicijo opredelitev 
pionirske skupine raziskovalcev (Masten, Best in Garmezy, 1990, v Kiswarday, 2013, str. 47), ki rezilientnost 
opredeljujejo kot »dinamičen proces, zmožnost ali rezultat uspešne prilagoditve posameznika ali skupine 
navkljub težkim ali ogrožajočim okoliščinam.«  
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»Njegova vloga je zahtevna in odgovorna. Zahteva strokovne, humane, človeško tople, 
tankočutne dimenzije, ki sproščajo napetosti in tkejo niti zaupanja, zbliževanja na torišču 
vzgoje in izobraževanja« (Žagar idr., 2001, str. 115). 

»Razrednik v osnovni […] šoli je stičišče različnih pričakovanj, ki jih implicitno ali 
eksplicitno izražajo različni subjekti vzgojno-izobraževalnega procesa: učenci […], njihovi 
starši, ravnatelji, kolegi v zbornici, šolska svetovalna služba ter jo razredniki doživljajo vsak 
na svoj specifični način« (Kalin, 2001c, str. 6). 

»Razrednik je v stičišču silnic med starši, učenci in šolo, ki marsikdaj vlečejo vsaka v svojo 
smer. Razredništvo je ena najzahtevnejših nalog učitelja […]« (Verbnik Dobnikar, 2002, str. 
50). 

»Od učitelja, še posebno od razrednika, danes veliko pričakujejo prav vsi: učenci, starši, 
kolegi, ravnatelji, strokovna javnost z raznimi projekti, ki jih uvaja v šolo, in drugi – pogosto 
pa največ pričakujejo prav razredniki sami« (Ažman, 2012, str. 1). 

Razredništvo tako predstavlja eno izmed socialnih vlog, pri kateri gre za »[…] strukturo 
eksplicitnih ali implicitnih pričakovanj o vedenju posameznikov v skupini, ki jih gojijo drug o 
drugem in o sebi« (Ule, 2004, str. 335). Glede na to posamezniki samim sebi in drug drugemu 
konstruiramo socialne vloge. Ob tem pa nastajajo velike razlike v pojmovanjih in oblikovanju 
pričakovanj različnih subjektov od posamezne socialne vloge (prav tam). 

V Programskih smernicah za delo oddelčnega učiteljskega zbora in oddelčne skupnosti v 
osnovnih in srednjih šolah ter v dijaških domovih (2005) je poudarjeno, da naj se razrednik 
pričakovanj različnih subjektov (učencev, staršev, sodelavcev, ravnatelja) zaveda ter naj v 
skladu s svojo avtonomno odločitvijo o najbolj pomembnih vidikih svojega dela oblikuje 
temeljno vizijo svojega dela.  

J. Kalin (2001a) opozarja, da čeprav razrednikovo vlogo opredeljujejo različni zakoni in 
pravilniki, je v konkretnih vsakdanjih situacijah razrednik (naj)večkrat prepuščen preteklim 
izkušnjam in lastni pripravljenosti na iskanje odgovorov.  

Raziskava (Pušnik, Žarkovič Adlešič in Bizjak, 2000) je pokazala, da se predmetni učitelji 
razredniki pri svojem delu najpogosteje obračajo po pomoč na šolsko svetovalno službo in 
bolj izkušene kolege, razredniki na razredni stopnji pa na bolj izkušene kolege in razrednike v 
paralelki, nato na svetovalno službo.  

Kljub temu, da je v raziskavi B. Čagran (1998) le slaba tretjina učiteljev ocenila, da se za delo 
razrednika čuti dobro usposobljena, pa je 61,1% učiteljev ocenilo, da se v vlogi razrednika 
počutijo dobro. 

Poleg tega raziskave kažejo (Čagran, 1998; Kalin, 1999; Pušnik, Žarkovič Adlešič in Bizjak, 
2000), da razrednikov v času dodiplomskega izobraževanja za njihovo zahtevno vlogo skoraj 
ne usposabljamo in da obstaja velik razkorak med njihovo dejansko in zaželeno 
usposobljenostjo. Vse to postavlja razrednike pred številna vprašanja ter povzroča veliko 
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nejasnosti in negotovosti pri uresničevanju njihove vloge v vseh obdobjih profesionalnega 
razvoja (Kalin, 2004). 

 

2. 2. 1 Razredništvo z vidika šolske zakonodaje 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (1996) v 119. členu uvršča 
razredništvo k delovni obveznosti učitelja: 

 119. člen 

Delovna obveznost učitelja obsega pouk in druge oblike organiziranega dela z učenci […], 
pripravo na pouk, popravljanje in ocenjevanje izdelkov in drugo delo, potrebno za uresničitev 
izobraževalnega programa. 

Drugo delo obsega: 

- sodelovanje s starši, 
- sodelovanje v strokovnih organih šole, 
- opravljanje nalog razrednika,  
- […] 

Isti zakon v 60. členu opredeljuje razrednika kot strokovni organ v javni šoli, v 63. členu 
vlogo oziroma naloge razrednika, v 62. členu pa opredeljuje sestavo in naloge oddelčnega 
učiteljskega zbora: 

 60. člen 

Strokovni organi v javni šoli so: 

- učiteljski zbor, 
- programski učiteljski zbor, 
- oddelčni učiteljski zbor, 
- razrednik in 
- strokovni aktivi. 

 
 63. člen 

Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira vzgojne in učne rezultate 
oddelka, skrbi za reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev, vajencev 
oziroma dijakov, sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo, odloča o vzgojnih ukrepih ter 
opravlja druge naloge v skladu z zakonom.  

 62. člen 

Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno 
delo v posameznem oddelku. 
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Oddelčni učiteljski zbor obravnava vzgojno-izobraževalno problematiko v oddelku, oblikuje 
program za delo z nadarjenimi učenci, vajenci oziroma dijaki in s tistimi, ki težje napredujejo, 
odloča o vzgojnih ukrepih ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom. 

Zakon o osnovni šoli (1996) v 15. členu ure oddelčne skupnosti uvršča v obvezni program, v 
19. členu pa opredeljuje njihov namen: 

 15. člen 

Obvezni program obsega obvezne predmete, izbirne predmete in ure oddelčne skupnosti. 

 19. člen 

Pri urah oddelčne skupnosti učenci skupaj z razrednikom obravnavajo vprašanja, povezana z 
delom in življenjem učencev. 

Predmetnik osnovne šole (1998) predvideva 0,5 ure oddelčne skupnosti tedensko, in sicer od 
4. do 9. razreda osnovne šole.  

Tudi drugi členi Zakona o osnovni šoli (1996) opredeljujejo delo razrednika: razrednik poda 
mnenje o dodelitvi, mirovanju oziroma prenehanju statusa učenca perspektivnega oziroma 
vrhunskega športnika ali mladega umetnika (51. člen), pripravi pisno obrazložen predlog za 
izrek vzgojnega opomina (60.f člen) oziroma o ponavljanju razreda (69. člen). 

V Pravilniku o dokumentaciji v osnovni šoli (2012) se pogosto uporablja termin šola vodi 
dokumentacijo ter šola izda spričevalo, v praksi pa mora večinoma te dokumente voditi 
oziroma izdati razrednik. Podobno zasledimo tudi v Pravilniku o preverjanju in ocenjevanju 
znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli (2013), na primer šola starše pisno obvesti o 
pridobljenih učenčevih ocenah, v praksi pa to delo opravlja razrednik. 

Tudi v Pravilniku o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega 
izobraževanja (2004) je navedenih nekaj nalog razrednika:  

Razrednik vpisuje osebne podatke učencev v šolsko dokumentacijo – matični list, matična 
knjiga, dnevnik dela, redovalnica (9. člen), v začetku vsakega šolskega leta preveri, ali 
ostajajo podatki o učencih, vpisanih v osnovno šolo in njihovih starših, ki so vpisani v šolski 
dokumentaciji, nespremenjeni. V primeru, da je prišlo do spremembe podatkov, jih razrednik 
vnese v ustrezno dokumentacijo ter jih sporoči tudi svetovalnemu delavcu oziroma drugemu 
pooblaščenemu delavcu (18. člen). Na podlagi osebnih podatkov o učencih in njihovih starših 
morajo razredniki za vsak oddelek posebej na začetku šolskega leta pripraviti seznam učencev 
s podatkom o telefonski številki, na katero je mogoče posredovati nujna sporočila v času, ko 
je učenec v šoli (19. člen). 

Na podlagi predstavljenih zakonov in pravilnikov lahko zaključimo, da razrednik vodi, 
analizira, izdaja, obvešča, vpisuje podatke, skrbi za reševanje problemov, sodeluje, odloča, 
predlaga, skupaj z učenci obravnava vprašanja itd. Ugotovimo lahko, da so naloge razrednika 
v šolski zakonodaji opredeljene zelo splošno, predvsem ko govorimo o pedagoški vlogi 
razrednika.  
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Kot navaja J. Kalin (2001a) so pristojnosti in naloge, ki naj jih razrednik opravi, v zakonih in 
pravilnikih sicer opredeljene, a se problem pojavi pri prenosu in udejanjanju le-teh v 
konkretnih vsakdanjih situacijah. 

V nadaljevanju zato predstavljamo nekaj opredelitev, ki skušajo pojasniti vsebino dela 
razrednika. 

 

2. 2. 2 Opredelitev razrednikovih vlog in nalog 

Malić (1988) vsebino razrednikove funkcije klasificira na administrativno, organizacijsko in 
pedagoško. Pri tem opozarja, da je delitev le pogojna, saj je potrebno vse tri funkcije 
opazovati v njihovi enotnosti. 

K administrativnim nalogam razrednika prišteva izpolnjevanje spričeval, opravičevanje 
izostankov, pisanje zapisnikov, vnašanje podatkov v matično knjigo, pripravljanje seznamov 
učencev itd. 

K organizacijskim nalogam prišteva organizacijo in pripravo roditeljskih sestankov, 
oblikovanje oddelka, sklicevanje in vodenje oddelčnega učiteljskega zbora, sodelovanje s 
strokovnimi službami itd. 

K pedagoškim nalogam prišteva reševanje vzgojne problematike v oddelku, spremljanje in 
raziskovanje oblikovanja kolektiva učencev, izrekanje vzgojnih ukrepov, spremljanje 
napredka učencev, spoznavanje družinskih razmer učencev, animiranje kulturnega in 
družabnega življenja učencev v oddelku itd.  

J. Kalin (1999, str. 92) ob tem poudarja, »[…] da je razrednik svetovalec učencem, 
oblikovalec razredne skupnosti, posredovalec vrednot, spodbujevalec, posrednik med učenci 
in vodstvom šole, posredovalec informacij, sogovornik staršem, tisti, ki spremlja učence in 
njihov osebnostni razvoj, skrbi za razredne ure.« 

J. Kalin (1999, str. 92) je temeljne vloge razrednika priredila po Malić (1988) in jih 
predstavljamo v nadaljevanju: 

Tabela 2: Vloge razrednika (Kalin, 1999, str. 92) 

Pedagoško vodenje oddelka Organizacijska dela Administrativna dela 
spremlja in raziskuje proces 
formiranja kolektiva učencev  

formira oddelek in sodeluje 
pri njegovem formiranju  

vodi in pregleduje dnevnik 
dela 

v prvi fazi rešuje vse vzgojne 
probleme oddelka 

sodeluje pri ustanovitvi 
oddelčne skupnosti 

pripravlja sezname učencev 

predlaga pohvale, nagrade in 
vzgojne ukrepe odboru 
oddelčne skupnosti in 
učiteljskemu zboru 

pripravlja sestanke 
učiteljskega zbora oddelka, 
jih sklicuje in vodi 

zbira potrebne dokumente za 
vnašanje točnih podatkov v 
šolsko dokumentacijo 

izreka vzgojne ukrepe iz zagotavlja koordinacijo izpolnjuje spričevala in 
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svoje pristojnosti učiteljev oddelka izkaze 
spremlja napredek učencev 
pri pouku in drugih oblikah 
vzgojno-izobraževalnega 
dela 

organizira usmerjanje 
učencev v dodatno vzgojno-
izobraževalno delo 

izdeluje program dela, 
program dela učiteljskega 
zbora oddelka in sodelovanja 
s starši 

spremlja telesni in 
zdravstveni napredek 
učencev 

organizira razpored učencev 
pri zunajšolskih dejavnostih 

opravičuje izostanke in vodi 
njihovo evidenco 

spremlja in spoznava 
družinske razmere učencev 

vodi komisije za razredne in 
popravne izpite 

piše zapisnike sestankov 
učiteljskega zbora oddelka in 
roditeljskih sestankov 

animira kulturno in družabno 
življenje učencev v oddelku 

organizira pogoje za 
kulturno, zabavno in športno 
življenje svojega oddelka 

pripravlja in predlaga 
poročila o delu oddelka 

 sodeluje z upravo šole in s 
strokovnimi službami 

vodi tudi druga dela, o 
katerih mora biti 
dogovorjena evidenca 

 organizira in pripravlja 
roditeljske sestanke 

 

 

J. Kalin (1999 in 2001b) nadalje govori o šestih vidikih razrednikove vloge: 

Vzgojno-pedagoška vloga: razrednik rešuje osebna vprašanja učencev, pozna razmere v 
družini svojih učencev, vodi, usmerja učenca v nadaljnje življenje, spremlja napredek, razvoj 
učenca, svetuje staršem, vzgaja, oblikuje učence. 

Administrativno-izvajalska vloga: vodi razredno dokumentacijo, izreka pohvale, vzgojne 
ukrepe, izvaja razredne ure, posreduje informacije učencem, staršem, sodeluje s starši, 
organizira in vodi roditeljske sestanke in govorilne ure, vodi razredno skupnost, rešuje 
razredno problematiko. 

Vloga razsodnika in zagovornika: zavzema se za pravice učencev, razsoja v problemskih 
situacijah. 

Povezovalno-sodelovalna vloga: posreduje med starši, otroki in šolo kot institucijo, ureja 
odnose z drugimi učitelji in vodstvom šole, sodeluje s šolsko svetovalno službo. 

Animacijsko-opazovalna vloga: učence spodbuja k aktivnemu sodelovanju, spodbuja 
sodelovanje med učenci, opazuje in spoznava razred. 

Vloga pomočnika in svetovalca učencem: želi in zna svetovati učencem, pomaga učencem pri 
učenju, navaja na spoštovanje različnosti. 

Delo razrednikov poleg zakonov in pravilnikov usmerjajo tudi Programske smernice za delo 
oddelčnega učiteljskega zbora in oddelčne skupnosti v osnovnih in srednjih šolah ter v 
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dijaških domovih (2005, str. 7), ki pojasnjujejo sedem temeljnih vlog, ki jih opravlja 
razrednik, in sicer: 

Povezovalna vloga: razrednik je vodja oddelčnega učiteljskega zbora, povezovalec oddelčne 
skupnosti z ostalimi sistemi na šoli in izven nje, skrbi za povezanost šole kot institucije z 
učenci in starši. 

Vzgojna vloga: načrtuje in organizira situacije, v katerih učenci prevzemajo soodgovornost za 
življenje v oddelčni skupnosti ter odgovornost za svoja ravnanja in odločitve, spodbuja 
razvijanje čuta za sočloveka, razvoj temeljnih človeških vrednot, oblikovanje zrele, 
samostojne osebnosti, ki ravna po ponotranjenih etičnih načelih. 

Animatorska vloga: spodbuja, motivira, aktivira učence in učitelje, da lahko uveljavijo in 
razvijajo svoje darove, sposobnosti in zamisli, omogoča, da posamezniki prevzemajo svoj del 
odgovornosti za življenje skupnosti. 

Načrtovalska vloga: skupaj z ostalimi člani načrtuje in evalvira delo in življenje oddelčne 
skupnosti. 

Posredovalna v problemskih situacijah: pomaga vsem vpletenim pri reševanju problemskih 
situacij, ki nastanejo med učenci, med učenci in učitelji ipd., poskrbi, da proces reševanja 
konfliktov poteka konstruktivno. 

Informativna vloga: posreduje informacije učencem, staršem in ostalim članom učiteljskega 
zbora. 

Administrativna vloga: ureja dokumentacijo, skrbi za zakonitost postopkov, zapisnike, 
evidence, piše spričevala ipd. 

Poudarjeno je (prav tam), da so te vloge odvisne od vsakokratne situacije v oddelčni 
skupnosti, značilnosti posamezne skupine, potreb in izzivov. Razrednik mora svojo vlogo 
prilagajati potrebam oddelčne skupnosti ter v svojem prizadevanju in delu pokriti vsa zgoraj 
našteta področja. 

T. Ažman (2012, str. 31, prirejeno po Ažman, 2006) je opredelila štiri ravni razrednikovega 
delovanja:  

- vodenje oddelka, 
- vodenje učenca, 
- sodelovanje z različnimi deležniki v šoli in zunaj nje ter 
- skrb za lasten profesionalni razvoj. 
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Slika 5: Prikaz štirih ravni razrednikove vloge (Ažman, 2012, str. 31, prirejeno po Ažman, 
2006) 

T. Ažman (prav tam) poudarja, da se na vsaki izmed štirih ravni prepletajo pedagoške, 
organizacijske in administrativne naloge, na opravljanje razrednikovih vlog in nalog pa 
vplivajo njegova osebnost ter znanje in vsakokratne okoliščine tako v oddelčni skupnosti kot 
tudi v šoli.  

 

2.2.3 Vloga in naloge razrednika pri delu z otroki s posebnimi potrebami 

V prejšnjih dveh poglavjih predstavljena zakonodaja, pravilniki, smernice in druge 
opredelitve vloge in nalog razrednika v osnovni šoli se nanašajo na vlogo razrednika pri delu 
z vsemi učenci v posameznem oddelku, torej tudi na vlogo razrednika pri delu z otroki s 
posebnimi potrebami, na primer razrednik rešuje vzgojne in učne probleme posameznih 
učencev, sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo, pri urah oddelčne skupnosti skupaj z 
učenci obravnava vprašanja, povezana z delom in življenjem učencev itd. 

V nadaljevanju pa predstavljamo le tista področja zakonodaje, pravilnikov, smernic itd., ki se 
še prav posebej nanašajo na delo z otroki s posebnimi potrebami. 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (1996) v 2. členu med cilje 
sistema vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji prišteva zagotavljanje optimalnega 
razvoja posameznika ne glede telesno in duševno konstitucijo oziroma invalidnost, vzgajanje 
za medsebojno strpnost, spoštovanje drugačnosti. Tem ciljem na bi sledili vsi strokovni 
delavci na šoli, tako tudi razrednik. 

V Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011) pa so še dodatno navedeni cilji in 
načela, katerim naj bi sledila vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami, med 
drugim na primer: 

- enake možnosti s hkratnim upoštevanjem različnih potreb otrok, 
- individualiziran pristop, 
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- takojšnja in kontinuirana podpora in strokovna pomoč v programih vzgoje in 
izobraževanja, 

- zagotavljanje ustreznih pogojev, ki omogočajo optimalen razvoj posameznega otroka 
itd. 

V Programskih smernicah za delo oddelčnega učiteljskega zbora in oddelčne skupnosti v 
osnovnih in srednjih šolah ter v dijaških domovih (2005, str. 15) je navedeno, da naj bi 
usposabljanje in izpopolnjevanje razrednika med drugim zajemalo tudi razvoj naslednje 
kompetence: »Prepoznava in se odziva na posebne potrebe učencev: koordinira delo 
oddelčnega učiteljskega zbora in sodeluje v strokovnih timih, ki načrtujejo in izvajajo delo z 
otroki s posebnimi potrebami.« 

Med področji delovanja oddelčnega učiteljskega zbora in oddelčne skupnosti (prav tam, str. 
10) najdemo tudi Ustvarjanje optimalnih pogojev za razvoj posameznika. Znotraj tega 
področja je med drugim naveden naslednji pristop: »Skrb za specifične potrebe otrok s 
posebnimi potrebami, sodelovanje z zunanjimi inštitucijami pri zagotavljanju 
individualizacije dela z otroki s posebnimi potrebami, sodelovanje pri načrtovanju, izvajanju 
in evalvaciji individualiziranih programov za otroke s posebnimi potrebami.« Pri področju 
Spodbujanje učne učinkovitosti posameznikov in oddelka kot celote je poudarjena 
»individualizacija pouka s posebnim poudarkom na upoštevanju otrok s posebnimi 
potrebami« (prav tam, str. 12). 

V Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011) je v 36. členu navedeno, da mora 
vzgojno-izobraževalni zavod najkasneje v roku 30 dni po dokončnosti odločbe izdelati za 
otroka s posebnimi potrebami individualizirani program ter da ga je potrebno najmanj v 
vsakem vzgojno-izobraževalnem obdobju evalvirati in ga po potrebi spremeniti. V 37. členu 
pa je navedeno, da ravnatelj vzgojno-izobraževalnega zavoda za pripravo in spremljanje 
izvajanja individualiziranega programa imenuje strokovno skupino, ki jo sestavljajo strokovni 
delavci, ki bodo sodelovali pri izvajanju vzgojno-izobraževalnega programa. 

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011) izdelavo in evalvacijo 
individualiziranega programa torej nalaga šoli oziroma strokovni skupini, ki jo na šoli 
imenuje ravnatelj. Kdo na šoli naj bi bil nosilec (tisti, ki individualiziran program izdela) in 
kdo koordinator (tisti, ki spodbudi vse člane strokovne skupine za pripravo, izvedbo in 
spremljanje individualiziranega programa) zakonsko ni natančno opredeljeno, zato je tudi 
praksa po šolah zelo različna. 

Zgoraj predstavljene Programske smernice za delo oddelčnega učiteljskega zbora in oddelčne 
skupnosti v osnovnih in srednjih šolah ter v dijaških domovih (2005) razredniku nalagajo 
sodelovanje v strokovnih timih, ki načrtujejo in izvajajo delo z otroki s posebnimi 
potrebami, prav tako oddelčnemu učiteljskemu zboru nalagajo sodelovanje pri načrtovanju, 
izvajanju in evalvaciji individualiziranih programov za otroke s posebnimi potrebami. V 
Programskih smernicah za svetovalno službo v osnovni šoli (Čačinovič Vogrinčič idr., 2008, 
str. 17) pa najdemo navedeno, da je nosilec individualiziranega programa praviloma učitelj 
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oziroma razrednik, šolska svetovalna služba pa koordinator: »[…] šolska svetovalna služba z 
nosilcem individual(izira)nega programa (praviloma učiteljem oziroma razrednikom) sodeluje 
kot koordinator, ki v ta namen spodbudi in poveže vse potrebne strokovne moči za pripravo, 
izvedbo in spremljanje individual(izira)nega programa.« 

Natančneje je vloga razrednika opredeljena v Konceptu dela – učne težave v osnovni šoli 
(Magajna, Kavkler, Pečjak, Čačinovič Vogrinčič in Bregar Golobič, 2008a), ki na začetku 
izpostavi vlogo razrednika, kot jo opredeljujejo Programske smernice za delo oddelčnega 
učiteljskega zbora in oddelčne skupnosti v osnovnih in srednjih šolah ter v dijaških domovih 
(2005, str. 6) in je pomembna še zlasti pri delu z učenci z učnimi težavami: »[…] je razrednik 
učenčev prvi učitelj, na katerega se ima pravico nasloniti, ga nagovoriti, ko gre za vprašanja 
njegovega počutja in vsakdanjega življenja v razredu in na šoli. Razrednik za posameznega 
učenca in celotno oddelčno skupnost pomeni most, preko katerega vstopa in se vključuje v 
širšo skupnost, ki jo predstavlja šola.« 

V nadaljevanju natančneje predstavljamo vlogo razrednika, kot je opredeljena v Konceptu 
dela – učne težave v osnovni šoli (Magajna idr., 2008a), kamor sodijo tudi otroci s 
posebnimi potrebami, in sicer najtežja oblika specifičnih učnih težav – otroci s primanjkljaji 
na posameznih področjih učenja.  

V Konceptu dela je razredniku dodeljena vloga nosilca izvirnega delovnega projekta pomoči 
učencu z učnimi težavami. V tej vlogi je najbolj odgovoren za vzpostavitev projekta, njegov 
potek, nadaljevanje in končanje ter najbolj odgovoren za omogočanje učenčevega dejavnega 
sodelovanja v projektu pomoči.  

Prav tako je (prav tam, str. 80) poudarjeno razrednikovo sodelovanje s šolsko svetovalno 
službo: »Skupaj s šolsko svetovalno službo usklajuje, vodi in skrbno dokumentira izvirni 
delovni projekt pomoči.«  

V projektu pomoči učencu z učnimi težavami je poudarjeno razrednikovo sodelovanje s 
kolegi učitelji ter dolžnost dodatnega strokovnega usposabljanja na tem področju 
(sodelovanje, timsko delo itd.). 

Poudarjena je pomembnost sodelovanja razrednika v strokovnih organih – učiteljski zbor, 
oddelčni učiteljski zbor ter strokovni aktivi. 

»Razrednik je v stalnem stiku z učencem, spremlja ga in mu je v stalno oporo in pomoč 
pri reševanju težave« (prav tam, str. 81). Pri tem je pomembno, da razrednik vzpostavi 
občutljiv in odprt dialog z učencem. 

Poudarjeno je, da razrednik tudi za starše predstavlja »most« do drugih učiteljev in 
strokovnjakov na šoli in da je pomembno, da vzpostavi s starši odprt, občutljiv in spoštljiv 
odnos soustvarjanja pri opredeljevanju in reševanju učenčevih težav. 
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Zelo pomembno je razrednikovo delo z oddelčno skupnostjo. »Za učenca z učnimi težavami 
je nadvse pomembno, da se v oddelčni skupnosti počuti sprejetega in dejavno udeleženega. 
Pomembno je, da pri sošolcih in odraslih doživlja razumevanje in podporo« (prav tam, str. 
82). 

Razrednik naj bi kot nosilec izvirnega delovnega projekta pomoči spremljal in spodbujal 
učenca z učnimi težavami tudi na področju poklicne orientacije (odkrivanje in raziskovanje 
učenčevih posebnih interesov, nadarjenosti, znanj itd.). 

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011) v 9. členu navaja, da skupno število 
ur dodatne strokovne pomoči, ki jo prejema otrok s posebnimi potrebami ne sme presegati pet 
ur tedensko, od tega pa mora biti vsaj ena ura svetovalnih storitev. Pravilnik o dodatni 
strokovni in fizični pomoči za otroke s posebnimi potrebami (2013) v 6. členu pojasnjuje, da 
se s svetovalno storitvijo zagotavlja podporno okolje za uspešnejše vključevanje otroka s 
posebnimi potrebami, zato je namenjena družinam otroka s posebnimi potrebami, 
strokovnim delavcem, ki vzgajajo in poučujejo otroka s posebnimi potrebami ter drugim 
učencem iz oddelka, v katerega je otrok s posebnimi potrebami vključen. 

Izvajalce svetovalne storitve določi strokovna skupina z individualiziranim programom, in 
sicer so to strokovni delavci šole, lahko pa tudi zunanji strokovni delavci (Svetovalna storitev 
v okviru DSP, b.d.). Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je (prav tam) natančneje 
določilo, kaj naj bi svetovalna storitev obsegala, v njeno izvrševanje pa naj bi se glede na 
zgoraj predstavljeno vlogo razrednika pri delu z otroki s posebnimi potrebami v osnovni šoli v 
veliki meri vključeval prav razrednik. 

Svetovalna storitev obsega (prav tam): 

Delo z otrokom: 

- svetovanje glede ustreznih prilagoditev in pripomočkov, 
- individualni pogovori, 
- hospitacije v oddelku, 
- svetovanje glede prilagoditev v domačem okolju, 
- svetovanje glede ustreznosti izbire poklica, 
- svetovanje ob konkretno izpostavljenih problemih, dilemah, vprašanjih itd. 

Delo s starši: 

- svetovanje staršem ob vključitvi, 
- predstavitev pomena in izvajanja specialnih znanj, 
- svetovanje glede prilagojenih gradiv ter prilagojenih pripomočkov, 
- delavnice za starše, sorojence in širšo družino (stari starši), 
- roditeljski sestanki za starše, 
- svetovanje ob konkretno izpostavljenih problemih, dilemah, vprašanjih itd. 
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Sodelovanje s šolo: 

- izobraževanje strokovnih delavcev v obliki seminarjev in individualnih predstavitev 
posebnih potreb otroka, didaktičnih pripomočkov in opreme, gradiv ter prilagoditev, 

- predstavitev posebnih potreb otroka vrstnikom v oddelku (predstavitev posebnih 
potreb otroka, predstavitev prilagojene opreme, pomen prilagoditev, načini 
komuniciranja z otrokom itd.), 

- sodelovanje v strokovni skupini pri izdelavi individualiziranega programa, 
dopolnitvah le-tega ter evalvaciji, 

- ocena ustreznosti prilagoditve okolja in svetovanje, 
- svetovanje učiteljem in drugim strokovnim delavcem šole, v katero je vključen otrok, 
- svetovanje ob konkretno izpostavljenih problemih, dilemah, vprašanjih itd. 

Delo z vrstniki in njihovimi starši: 

- predstavitev prisotnosti otroka v oddelku vrstnikom, staršem na roditeljskem sestanku, 
- različne izkustvene delavnice in predstavitve na temo primanjkljaja ali ovire 

vključenega otroka za sovrstnike,  
- svetovanje ob konkretno izpostavljenih problemih, dilemah, vprašanjih itd.  

Delo z zunanjimi inštitucijami: 

- sodelovanje s strokovnjaki drugih področij (zdravstvo, fizioterapija, delovna terapija, 
psihiatrija, oftalmologija, pedopsihiatrija itd.), 

- sodelovanje s humanitarnimi ustanovami, 
- sodelovanje z Zavodom RS za šolstvo,  
- sodelovanje s centri za socialno delo, 
- sodelovanje z društvi, sodelovanje z distributerji specialne didaktične opreme, optičnih 

pripomočkov, 
- sodelovanje z občino ipd. 

Če povzamemo vlogo razrednika pri delu z otroki s posebnimi potrebami v osnovni šoli, kot 
jo zasledimo v šolski zakonodaji in strokovni literaturi, je vloga razrednika poudarjena, saj naj 
bi razrednik pri delu z otroki s posebnimi potrebami prepoznaval, se odzival, koordiniral, 
sodeloval, povezoval, usklajeval, vodil, skrbno dokumentiral, bil v stalnem stiku in v stalno 
oporo in pomoč pri reševanju težav, spremljal, vzpostavljal dialog, odnose soustvarjanja, 
skratka zagotavljal podporno okolje za uspešno vključevanje otrok s posebnimi potrebami v 
redno osnovno šolo.  

 

2. 3 PROFESIONALNI RAZVOJ UČITELJA RAZREDNIKA 

V magistrskem delu izhajamo iz primarne učiteljeve vloge in teorij o njegovem 
profesionalnem razvoju. »Razredništvo ni poseben poklic, predstavlja pa pomembno 
učiteljevo nalogo […]« (Kalin, 1999, str. 11), ki jo bomo v nadaljevanju osvetlili z vidika 
profesionalnega razvoja.  
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V 60. letih prejšnjega stoletja se je začelo gibanje za profesionalizacijo izobraževanja 
učiteljev (Valenčič Zuljan, 2012). O profesionalnosti poklica učitelja lahko govorimo, saj gre 
pri učiteljevem delu za »[…] visok nivo znanj in spretnosti, za proces stalnega strokovnega 
spopolnjevanja, za visoko odgovornost in etičnost poklica kot tudi za veliko mero 
avtonomnosti in svobode znotraj šolskega sistema […]« (Kalin, 1999, str. 13). 

Zaradi zavedanja, da je doseganje kakovosti izobraževanja v največji meri odvisno prav od 
učitelja, postaja izobraževanje učiteljev in spodbujanje njihovega profesionalnega razvoja 
skupaj z njihovo kariero ena od ključnih nalog politike EU (Valenčič Zuljan in Kiswarday, 
2015). 

Kot navaja M. Valenčič Zuljan (2001a) so delovne razmere, v katerih pedagoški delavci 
opravljajo vse zahtevnejšo poklicno vlogo, negotove, nepredvidljive in raznolike, kar od 
vsakega posameznika terja stalen proces učenja in poklicne rasti. M. Valenčič Zuljan in D. 
Blanuša Trošelj (2014) opozarjata, da dandanes profesionalni razvoj ni le izbira vznesenih 
posameznikov, ampak nujnost in poklicna dolžnost vsakega pedagoškega delavca. 
Kakovostno in strokovno delo je namreč mogoče zagotoviti le z vseživljenjskim učenjem in 
skrbjo za stalen profesionalni razvoj (Valenčič Zuljan, Vogrinc, Bizjak, Krištof in Kalin, 
2007). 

B. Marentič Požarnik je leta 2000 med vse težje okoliščine, v katerih deluje učitelj, uvrstila 
tudi vse bolj raznolike učence kot posledico multikulturnosti, socialne razslojenosti ter tudi 
integracije učencev s posebnimi potrebami. Kot odgovor na te izzive je že v začetku 90. let 
20. stoletja (Marentič Požarnik, 1993) predlagala razvoj višje stopnje profesionalnosti v 
smislu učitelja – razmišljajočega praktika, pri čemer izhaja iz idej Donalda Schona, da je 
potrebno preiti od razmišljanja v akciji do razmišljanja o akciji. 

Tudi J. Kalin (1999) vidi v viziji učitelja razmišljajočega praktika pot, metodo in cilj, ki 
učitelja lahko vodi na poti stalnega profesionalnega razvoja, tudi ko prevzema vlogo 
razrednika. Poudarja, da razredništvo terja od učiteljev stalen proces profesionalnega in 
osebnega razvoja. Profesionalnega razvoja namreč ne smemo omejiti  (prav tam, str. 52) »[…] 
le na razvoj spretnosti – v smislu dobrega izvrševanja nalog, ne gre namreč le za kopičenje 
znanja in izkušenj, ampak tudi za dozorevanje znotraj osebnostnega razvoja, ki pomeni, da 
učitelj postaja reflektivni praktik in ga označujejo fleksibilnost, razločevanje čustev, 
spoštovanje individualnosti, toleranca konfliktov in nejasnosti, negovanje medosebnih vezi in 
širša družbena perspektiva« (Witherell in Erickson 1978, v Kalin, 1999, str. 52). 

Tudi M. Valenčič Zuljan (2012, str. 15) poudarja, da brez refleksije ni ne premišljenega 
ravnanja in ne razvoja, »zato je refleksija središče sodobnega pojmovanja ekspertovega 
delovanja.« 

J. Kalin (2001a) opozarja, da razrednikom veliko nejasnosti in negotovosti pri uresničevanju 
njihove vloge v vseh obdobjih profesionalnega razvoja povzroča neusposabljanje v času 
dodiplomskega izobraževanja in ves čas poudarja na zahtevnost funkcije razredništva (1999, 
2001, 2004), ki prinaša vedno nove naloge, vprašanja in izzive. Slednje zmore po M. Valenčič 
Zuljan in V. R. Kiswarday (2015, str. 10) le rezilienten učitelj, ki ga avtorici definirata kot 
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»usposobljenega profesionalca, ki je zmožen oblikovati ustrezno učno okolje za optimalen 
izobraževalni in osebnostni razvoj vseh učencev, in si je sposoben skozi proces medsebojnega 
sovplivanja osebnih in socialnih vidikov oblikovati predelano podobo o sebi kot učitelju in o 
učiteljskem poklicu kot profesiji.« Tako lahko ves čas gradi svoj profesionalni razvoj in 
obenem konstruktivno spreminja okolje (prav tam). Med drugim je zmožen spodbuditi razvoj 
rezilientnosti pri učencih, ki je po M. Kavkler (2008c) eden izmed dejavnikov, ki pomembno 
vplivajo na uspešnost vključevanja otroka s posebnimi potrebami v šolsko okolje. Oziroma je 
rezilientnost, kot poudarjata V. Kiswarday in K. Drljić (2015), orodje za udejanjanje inkluzije 
v vzgoji in izobraževanju (glej poglavje 2.1.3). 

Odgovornost učitelja je, da svoje učence pripravi za življenje in delo v hitro spreminjajočih se 
pogojih. Ti bodo namreč od njih zahtevali nenehno učenje na delu, ob delu, z delom ter učenje 
v odnosih z drugimi (Devjak in Polak, 2007). Toda le učitelj, ki se sam profesionalno razvija, 
lahko spodbudi celosten razvoj njegovih učencev (Valenčič Zuljan in Kiswarday, 2015). 

 

2. 3. 1 Opredelitev profesionalnega razvoja 

V kontekstu uresničevanja koncepta inkluzije vključujoča šola vključevanje med drugim 
razume tudi kot pot profesionalnega in osebnega razvoja učiteljev (Grah, Rogič Ožek in 
Žarkovič Adlešič, 2017). 

Profesionalni razvoj v širšem smislu pomeni po Terhartu (1997, v Valenčič Zuljan in Blanuša 
Trošelj, 2014) proces, ki poteka od takrat, ko se posameznik odloči za poklic učitelja oziroma, 
ko prične z izobraževanjem zanj in vse do upokojitve. V ožjem smislu pa je profesionalni 
razvoj vezan na posamezna obdobja oziroma tiste kritične situacije, v katerih posameznik 
spreminja svoja pojmovanja, stališča, prakso delovanja – se torej dejansko profesionalno 
razvija. 

V strokovni literaturi obstajajo različne definicije učiteljevega profesionalnega razvoja. V 
magistrskem delu izhajamo iz opredelitve M. Valenčič Zuljan (1999, str. 138), ki opredeljuje 
učiteljev poklicni razvoj kot »proces signifikantnega in vseživljenjskega, izkustvenega učenja, 
pri katerem študenti in učitelji razvijajo (osmišljajo) svoja pojmovanja in spreminjajo svojo 
prakso poučevanja; gre za proces, ki vključuje učiteljevo osebnostno, poklicno in socialno 
dimenzijo in pomeni učiteljevo napredovanje v smeri kritičnega, neodvisnega, odgovornega 
odločanja in ravnanja.«  

Kot poudarjajo Muršak, P. Javrh in J. Kalin (2011) je profesionalni razvoj veliko več kot le 
sprememba vedenja. Kot nadaljujejo, učiteljev razvoj sicer lahko spodbujamo in podpiramo 
od zunaj, a je nekaj, kar se dogaja v človeku, zato ga ne moremo dosegati tehnološko. 

M. Valenčič Zuljan (1999) razlikuje med tradicionalnim in sodobnim, kritično-refleksivnim 
razumevanjem poklicnega razvoja.  

Prvi model temelji na tradicionalnem pojmovanju poklica učitelja, ki se opira na 
behavioristično pojmovanje učenja in pouka ter na tehnično racionalno razumevanje 
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poklicnega delovanja. V šestdesetih in sedemdesetih letih so raziskovalci pozornost namenjali 
predvsem spremembam v učiteljevem vedenju in ravnanju. Pri tem so se zanemarjala 
vprašanja, o čem so učitelji ob tem spreminjanju razmišljali, kakšne so bile njihove skrbi, 
potrebe itd. (Javornik Krečič, 2008) Učitelji so bili pojmovani kot pasivni objekti, ki niso 
dovolj poklicno kompetentni in jih je k razvoju potrebno prisiliti (Valenčič Zuljan, 1999). 

Drugi model pa temelji na sodobnem, kritično-refleksivnem pojmovanju poklica, ki temelji na 
kognitivno-konstruktivističnem modelu učenja in pouka ter na alternativnem pojmovanju 
profesionalizma (prav tam). A. Lieberman in L. Miller (1984, v Javornik Krečič, 2008) 
navajata, da ob koncu sedemdesetih let na učiteljev razvoj niso več gledali kot na rezultat 
enkratnih seminarjev, delavnic, ampak so se usmerili na kvalitativno raziskovanje učiteljevih 
kognicij. Potrebno je bilo spoznati, kako učitelj razmišlja o svojem ravnanju in ravnanju 
učencev in kakšni so odnosi med notranjimi procesi učitelja ter samim ravnanjem učitelja. 

M. Valenčič Zuljan (1999) opredeljuje kritično-refleksivno razumevanje učiteljevega 
poklicnega razvoja z naslednjimi značilnostmi: 

- učitelj je aktivni oblikovalec in usmerjevalec svojega lastnega profesionalnega 
razvoja, 

- refleksija je sredstvo za učiteljev profesionalni razvoj, 
- učiteljev profesionalni razvoj pomeni povezovanje učiteljevih pojmovanj in 

subjektivnih teorij ter učiteljevih ravnanj, 
- kognitivno-konstruktivistični model pouka pomeni okvir za razumevanje učiteljevega 

profesionalnega razvoja, 
- učiteljev profesionalni razvoj je vseživljenjski proces, 
- učiteljev poklicni razvoj je proces sodelovanja in kooperativnega učenja, ki vključuje 

tako razvoj posameznika kot tudi razvoj institucije, 
- učiteljev profesionalni razvoj je celovit proces rasti, ki zajema in povezuje osebno, 

socialno in poklicno raven, 
- učitelj je kritični profesionalec, kar zajema strokovno avtonomijo in etično 

odgovornost. 

 

2. 3. 2 Modeli profesionalnega razvoja 

Kot poudarja M. Javornik Krečič (2008), vsak učitelj v procesu svojega razvoja prehodi 
določena obdobja, ki so jih številni avtorji poskusili osvetliti iz različnih konceptualnih 
izhodišč.       

V nadaljevanju bomo predstavili tri modele učiteljevega profesionalnega razvoja, in sicer: 

 enega izmed prvih empiričnih poskusov opredeljevanja profesionalnega razvoja, tako 
imenovani trifazni model Frances Fullerjeve, ki je učiteljev profesionalni razvoj 
povezala s spreminjanjem učiteljevega razmišljanja o profesionalnih dilemah in 
skrbeh,  
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 stopnje profesionalnega razvoja po Hubermanu, ki je model Fullerjeve razširil in ga 
večnivojsko razvejal ter 

 S-model učiteljevega profesionalnega razvoja, ki ga je na osnovi Hubermanovega 
modela v slovenskem prostoru oblikovala P. Javrh (Valenčič Zuljan, 2012). 

 

Model učiteljevega profesionalnega razvoja po F. Fuller  

Model učiteljevega razvoja po F. Fuller (v Kalin, 1999, Valenčič Zuljan, 1999, Javornik 
Krečič, 2008) izhaja iz skrbi, vprašanj, problemov, s katerimi se ukvarja učitelj v določenem 
obdobju svojega profesionalnega razvoja. Gre za prehod od faze preživetja in usmerjenosti 
učitelja v svoj položaj in vlogo, prek faze izkušenosti in usmerjenosti v sam proces 
poučevanja, k zadnji fazi, kjer se učiteljevo zanimanje usmeri predvsem na vpliv, ki ga ima 
njegovo ravnanje na učence: 

1. Stopnja preživetja: predstavlja obdobje, ko se učitelj prvič sreča z vodenjem razreda in 
je usmerjen predvsem na vprašanje poklicnega preživetja. Učitelja skrbi, ali bo imel 
pregled in kontrolo nad učno situacijo. Učitelj se osredotoča na svojo vlogo in položaj in 
se obremenjuje z vprašanji o lastni usposobljenosti, ustreznosti, primernosti. Odkriti skuša 
značilnosti šolske situacije in določiti lastno vlogo v njej in predvidevati in zadovoljiti 
pričakovanja drugih. 
 

2. Stopnja izkušenosti (v poučevanje usmerjena stopnja): učitelj se osredotoči v sam 
proces poučevanja. Razmišlja o učenčevem napredku ter o učiteljevi vlogi v tem procesu. 
Postane bolj gotov vase, oklene se rutine. Za novosti je manj navdušen, raje ima 
napovedljivo in znano.  
 

3. Stopnja ponovne dovzetnosti za spremembe (v »vpliv na učenca« usmerjena 
stopnja): učitelj se osredotoči predvsem na vpliv, ki ga ima njegovo ravnanje na učence. 
Poglobi s v spoznavanje učencev kot posameznikov – v njihove emocionalne, kognitivne 
in socialne značilnosti. Za učitelja je značilna zrelost, gotovost ter naklonjenost 
spremembam. 

 

F. Fuller je prvotni trifazni model nekoliko spremenila in mu dodala še eno fazo. Ta se nanaša 
na študente med usposabljanjem na fakulteti. Le-ti naj bi imeli nerealno predstavo o učiteljevi 
vlogi, vloge učitelja naj ne bi razumeli preveč jasno. 

Raziskave, ki so kasneje spremljale učitelje v prvem, tretjem in petem letu poučevanja v 
splošnem potrjujejo Fullerjev model profesionalnega razvoja učiteljev, saj se je z leti 
službovanja zmanjševalo učiteljevo razmišljanje o lastni vlogi, povečevalo pa se je 
razmišljanje o samem pouku (Valenčič Zuljan, 2012). 
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Model učiteljevega profesionalnega razvoja po Hubermanu 

Huberman (1992, 1993, v Kalin, 1999, Valenčič Zuljan, 1999, Javornik Krečič, 2008) je 
model F. Fuller razširil in večnivojsko razvejal. Ta model tako opredeljuje več možnih 
alternativnih poti, ki vodijo h kvalitativno različnim sklepom učiteljeve kariere – vedrini, 
umirjenosti na eni strani oziroma zagrenjenosti na drugi strani.  

M. Valenčič Zuljan (1999) vidi prednost Hubermanovega razvejanega pojasnjevanja 
učiteljevega profesionalnega razvoja v poudarku, da ne gre za homogen in enoten proces, ki 
naj bi potekal pri vsakemu učitelju po isti poti oziroma pri katerem bi vsi učitelji dosegli isti 
rezultat, le v različnem časovnem okvirju.  

M. Valenčič Zuljan (prav tam) opozarja tudi na pomanjkljivosti tega modela, saj Huberman 
pri različnih poteh ne opredeljuje potrebne stopnje in vsebine temeljne poklicne kompetence, 
značilno za neko fazo in jo je učitelj v svojem življenju dosegel oz. ni dosegel, prav tako 
Huberman ne opredeli dejavnike, ki vplivajo na učiteljev profesionalni razvoj. 

Shematski prikaz učiteljevega profesionalnega razvoja po Hubermanu (Huberman, 1992 in 
Huberman, 1993, v Valenčič Zuljan, 2012, str. 22) izriše dve poti razvoja učiteljevega 
razvoja, ki potekata vsaka po svoji strani modela – »harmonična« in »problematična« pot: 

 

 

Slika 6: Shematski prikaz učiteljevega profesionalnega razvoja po Hubermanu (Huberman, 
1992 in Huberman, 1993, v Valenčič Zuljan, 2012, str. 22) 
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S-model učiteljevega profesionalnega razvoja po P. Javrh 

P. Javrh je v slovenskem prostoru na obsežnem vzorcu učiteljev preizkusila Hubermanov 
model (Valenčič Zuljan, 2012). Oblikovala je t. i. S-model (slovenski model) in med 
najpomembnejše odmike od izvornega Hubermanovega modela navedla novo odkrito fazo 
»kritična odgovornost« ter spremembe v značilnostih v fazi nemoč oziroma konservativnost 
po Hubermanu (Javrh, 2007). 

Tudi pri tem modelu se podobno kot pri Hubermanovemu modelu pojavlja »zaželena« in 
»nezaželena« stran modela, ob tem pa S-model pokaže tudi na »nevtralno« oziroma 
»običajno« poklicno pot, ki predstavlja ugodno uravnotežitev vseh izkušenj v zrelem obdobju 
(Javrh, 2011). 

S- model povzema tri značilne učitelje zrele kariere: kritičnega entuziasta, ki se povezuje vse 
širše in ohranja mladostno aktivnost, zrelega sproščenega učitelja, osredotočenega na 
strokovno odličnost in na delo v razredu ter nemočnega, zagrenjenega učitelja, ki si želi čim 
prej zapustiti poklic (Javrh, 2007). 

 

 

Slika 7: S-model, ki upošteva slovenske posebnosti razvoja učiteljeve kariere (Javrh, 2007, 
str. 74) 

Posamezne stopnje S-modela, ki upošteva slovenske posebnosti razvoja učiteljeve kariere, 
predstavljamo v nadaljevanju (Javrh, 2007, Javrh, 2011, Valenčič Zuljan, 2012): 
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Faza preživetje in odkrivanje 

P. Javrh (2007) navaja, da nekateri učitelji ob vstopu v poklic takoj najdejo odličen »stik« z 
učenci, spet drugi poročajo o bolečih začetkih, ki so povezani s strahom, z negotovostjo, 
neprijetnostmi, včasih celo s »šokom«. Vendar pa so prva izkustva zelo pomembna in imajo 
vpliv na učiteljevo delo še v zreli karieri. Nekateri učitelji potrebujejo kar nekaj let, da se 
»stabilizirajo«. Pri tem ima osrednje mesto in zelo velik poudarek odnos novinca z 
mentorjem, dobri odnosi z vodstvom šole ter sprejetost s strani kolektiva. Glavni zaviralni 
dejavniki, ki otežujejo hiter in kakovosten prehod v drugo fazo pa so prevelike obremenitve 
zaradi iskanja ravnotežja med šolskimi in domačimi obveznostmi, vstop tistih učiteljev, ki so 
imeli poprejšnje delovne izkušnje zunaj poučevanja ter neuvajanje začetnika s strani 
ravnatelja oziroma mentorja. 

Faza stabilizacije 

Univerzalna značilnost faze stabilizacije je (Javrh, 2011), da se učitelj formalno zaposli. Krepi 
se njegovo zaupanje vase. Učitelj hitro napreduje v razvoju poklicnih kompetenc, veliko 
opazuje, preizkuša, poglablja stroko, sodeluje v strokovnih krogih zunaj šole. V tej fazi je še 
prisotno iskanje ravnotežja med zahtevami družine in dela. Vpliv mentorja na učitelja stopi v 
ozadje, v ospredje vstopajo drugi sodelavci, strokovni kolegi, pozitivna vloga ravnatelja. 

Faza poklicna aktivnost/eksperimentiranje 

V tej fazi se kvalitativno stopnjujejo lastnosti, ki so značilne za fazo stabilizacije: povečana 
fleksibilnost, avtonomnost, entuziazem, učna izkušenost (Valenčič Zuljan, 2012). Učitelj 
veliko preizkuša, eksperimentira, vpeljuje novosti, kar sproža osebno in strokovno zorenje 
(Javrh, 2011). Delovna zavzetost, strokovno znanje in obvladovanje socialnih spretnosti 
omogočajo učiteljevo vertikalno napredovanje. Za preseganje težav sta pomemben dejavnik te 
faze nadaljevanje študija ali stalno strokovno izpopolnjevanje. Odnos s sodelavci in 
ravnateljem je v tej fazi razvoja še vedno zelo pomemben (prav tam). 

Faza negotovost/revizija 

Nekateri učitelji iz faze stabilizacije preidejo v fazo negotovosti, vnovičnega 
samoovrednotenja oziroma »inventuro profesionalnega dela« (Valenčič Zuljan, 2012). Kadar 
samoevalvacija ni opravljena kakovostno, to povzroča poznejše zaplete v profesionalnem 
razvoju (Javrh, 2011). Učitelji se v tej fazi soočajo z naraščajočim nezadovoljstvom, strahom 
pred rutino. Blažji znaki izgorelosti se kažejo kot pogostejše telesno obolevanje ali pa kot 
kriza srednjih let. Učitelji razmišljajo o umiku iz poklica, o spremembi poklicne poti, kar je 
posledica soočenja z negativno podobo lika učitelja, nizkega ugleda poklica v družbi, 
nezanimanja vodstva, nezmožnosti najti pristen stik z učenci itd. (prav tam) 

Faza kritična odgovornost 

V nasprotju s Hubermanovim modelom, ki te faze ne prepozna, je izredno poudarjena lastnost 
slovenskih učiteljev kritična odgovornost (prav tam). Ta etapa je vzporedna etapama 
sproščenosti in nemoči. Izkušenega učitelja pomanjkljivosti dodatno spodbujajo k aktivnosti 
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(Valenčič Zuljan, 2012). Zanj je značilna avtonomnost, pozitivna kritičnost, zaznavanje 
pomanjkljivosti ga spodbuja k premisleku, oblikovanju in posredovanju jasnih stališč (prav 
tam). Profesionalne aktivnosti na različnih nivojih jih ne ovirajo do pristnega, poglobljenega 
stika z učenci, zaradi česar so dodatno zavezani k odgovornemu delu v razredu (Javrh, 2007). 

Faza sproščenost 

Za fazo sproščenosti so še vedno značilni eksperimentiranje, izzivi, iskanja, pozitivne 
potrditve (Javrh, 2011). Učitelji se počutijo strokovno avtonomne, najdejo uravnoteženost v 
ravnanju, odpirajo se navzven (prav tam). Zaradi izkušenosti so bolj sproščeni v uporabi 
metod, pristopov, gradiva in tehnik. Imajo intenziven »stik« z učenci (Javrh, 2007). Novo 
poglavje v razvoju kariere jim predstavljajo projekti zunaj poučevanja ali v študiju (Javrh, 
2011). Opažajo prve znake staranja, a je njihovo doživljanje v nasprotju z nekaterimi enako 
starimi kolegi (prav tam). 

Faza nemoč 

V primerjavi s Hubermanovim modelom, ki v tej fazi vidi obdobje revizije, gre v S-modelu 
bolj za izgorelost oziroma zlom učiteljev (Valenčič Zuljan, 2012). Kljub pretekli močni 
angažiranosti, visokim ambicijam, so učitelji na profesionalni poti doživljali različne 
negativne izkušnje, ki so jim odvzele voljo do dela, zaupanje vase (prav tam). Učitelji se 
zavedajo generacijskega razkoraka, imajo vse več disciplinskih težav, slabše odnose z učenci. 
Izolacija se pojavi v nekaterih primerih, predvsem pri moških (Javrh, 2007). 

Faza izpreganje 

S-model loči dve fazi izpreganja – sproščeno ali zagrenjeno, za obe pa velja, da učitelji 
izstopajo iz prvih vrst, ne prevzemajo več večjih odgovornosti, obveznosti in obremenitev, 
vendar na kakovostno različnem nivoju (prav tam). 

Sproščeno izpreganje: Kot navaja M. Valenčič Zuljan (2012) se sproščeni učitelji na ravni 
dnevnih dejavnosti šole sicer do določene ravni umikajo, a so po drugi strani drugače 
angažirani. So konstruktivno kritični, kakovostni mentorji, razmišljajo o dejavnostih po 
upokojitvi (Javrh, 2011). Še vedno imajo živ »stik« z učenci (Valenčič Zuljan, 2012). 

Zagrenjeno izpreganje: Zagrenjeni učitelji v nasprotju s sproščenimi ne zmorejo vzpostaviti 
živega »stika« z učenci. V življenje šole se ne vključujejo, značilni so kritika, distanca, 
odkrito nasprotovanje (prav tam). Težko pričakuje upokojitev, ne načrtuje strokovne 
dejavnosti po upokojitvi (Javrh, 2011). 

 

2. 3. 3 Dejavniki profesionalnega razvoja 

Na profesionalni razvoj pedagoških delavcev vplivajo številni dejavniki. M. Javornik Krečič 
(2008) jih deli na notranje in zunanje. Pri notranjih gre za prepričanja, pojmovanja ter 
subjektivne teorije, pri zunanjih pa za različne oblike formalnega izobraževanja in 
izpopolnjevanja, uvajanje novosti, spremembe v šolskem sitemu in neformalne vplive, kot so 



34 
 

klima na šoli, vplivi staršev itd. V nadaljevanju predstavljamo nekatere izmed dejavnikov 
profesionalnega razvoja učiteljev razrednikov. 

 Učiteljeva pojmovanja, prepričanja 

M. Valenčič Zuljan (1999) navaja, da si učitelj oblikuje pojmovanja o različnih vsebinah 
svojega poklicnega delovanja (o pouku, znanju, učiteljevi vlogi itd.), ki vplivajo na njegovo 
poklicno razmišljanje, doživljanje ter ravnanje in vodijo njegov profesionalni razvoj. 

Pri tem M. Valenčič Zuljan (2001b, str. 18) pojmovanja razume kot »[…] oseben, impliciten 
konstrukt, ki se oblikuje v posameznikovi osebni zgodovini kot nekakšna usedlina vseh 
njegovih izkušenj, doživetij ter spoznanj s fenomenom pojmovanja in ima vlogo kompasa v 
njegovem življenju. To se kaže v kvalitativno različnih načinih posameznikovega 
razumevanja, interpretiranja in delovanja.« 

Številni modeli ponazarjajo vpliv učiteljevih pojmovanj in prepričanj na njegova razmišljanja, 
doživljanja in ravnanja. Kot primer navajamo model Clarka in Petersenove: 

Clark in Petersen (1986, v Javornik Krečič, 2007) sta oblikovala model medsebojne 
povezanosti in sovplivanja med učiteljevimi kognitivnimi procesi, učiteljevim ravnanjem in 
tudi posledicami tega ravnanja.  

Pri učiteljevih kognitivnih procesih gre za krožno sovplivanje med učiteljevim predaktivnim, 
medaktivnim in poaktivnim načrtovanjem in analiziranjem, učiteljevim odločanjem in 
njegovimi prepričanji, pojmovanji ali implicitnimi teorijami. Znotraj učiteljevega delovanja in 
zaznavnih rezultatov oziroma posledic v praksi pa gre za krožno sovplivanje med ravnanjem 
učitelja, ravnanjem učencev in rezultati učencev (Valenčič Zuljan, 1999, str. 2): 

 

Slika 8: Model povezanosti učiteljevega razmišljanja in delovanja (Valenčič Zuljan, 1999, str. 
2) 

Na ravnanje učitelja razrednika pomembno vplivajo njegova pojmovanja razrednikove vloge, 
učenja otrok s posebnimi potrebami itd. Z vidika spodbujanja profesionalnega razvoja 
razrednika je zelo pomembno ozaveščanje posameznikovih pojmovanj in pridobivanje 
ustreznih spretnosti ravnanj. 
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Kot navaja M. Valenčič Zuljan (1999) je za učiteljev profesionalni razvoj pomembno, da čim 
bolj spozna samega sebe – način učenja, razmišljanja, vrednotenja itd. in svoje učence. 

 Začetno izobraževanje 

Obstajajo različne klasifikacije modelov izobraževanja učiteljev. V shematski obliki je glavne 
značilnosti teh modelov predstavila B. Kosevski Puljić (2007, v Ivajnšič in Ivanuš Grmek, 
2009, str. 107):  

 

Slika 9: Modeli izobraževanja učiteljev (Kosevski Puljić, 2007, v Ivajnšič in Ivanuš Grmek, 
2009, str. 107) 

Kot navajata A. Ivajnšič in M. Ivanuš Grmek (2009) je izobraževanje učiteljev izredno 
pomembno in odgovorno delo. Učitelji namreč opravljajo zahtevno družbeno funkcijo, ki 
pogojuje družbeni razvoj. »Izobraževanje učiteljev mora biti tako povezano z zahtevnostjo 
njihovega poklica, ki se spreminja sočasno z vsem drugim v družbi, hkrati pa mora biti 
ustrezno organizacijsko in programsko zasnovano« (prav tam, str. 108). 

M. Valenčič Zuljan (1999) izpostavlja, da je z vidika profesionalnega razvoja velikega 
pomena, v kolikšni meri model izobraževanja spodbuja študentovo refleksijo in povezovanje 
subjektivnih in znanstvenih teorij pouka. 

Po besedah M. Cencič in M. Cencič (1994) pedagoška praksa pomembno prispeva k 
učinkovitemu usposabljanju prihodnjih učiteljev, saj omogoča povezovanje akademskega in 
profesionalnega študija, stroke in poklica, teorije in prakse. Omogoča učenje z izkušnjo (prav 
tam). Tudi T. Resnik Planinc in M. Ilc (2007) izpostavljata, da naj bi pedagoška praksa v 
sodobnih programih za izobraževanje učiteljev imela pomembno vlogo ravno zaradi vezi med 
teoretičnim in praktičnim delom kurikulov. V pedagoški praksi, ki je z bolonjsko reformo 
postala obvezen del programa za izobraževanje bodočih učiteljev, se študenti naučijo 
načrtovati, izpeljati in evalvirati poučevanje določenega predmeta oziroma predmetov in 
drugega pedagoškega dela v razredu, naučijo se uporabe različnih učnih oblik oziroma metod, 
seznanijo se, kako pripraviti in izpeljati preverjanje in ocenjevanje znanja ter z drugimi orodji, 
ki so učitelju pri njegovem delu na voljo (prav tam).  
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»Usposabljanje za poklic pomeni postopno preoblikovanje laičnih modelov razumevanja 
dogodkov in odzivanja nanje v profesionalne modele, saj pogojuje profesionalno razmišljanje 
profesionalno delovanje. Naučiti se moramo poimenovati pogosto le intuitivno doživeto 
dogajanje, nato povezati in, če je treba, usklajevati osebna prepričanja z znanstvenimi 
teorijami. Tako dobijo profesionalna ravnanja za posameznika osebni pomen – mladi učitelj 
začne verjeti, da so usvojena profesionalna ravnanja v resnici smiselna« (Bizjak, 2004, v 
Resnik Planinc in Ilc, 2007, str. 60). 

Raziskave kažejo (glej poglavje 2.2), da razrednikov v času dodiplomskega izobraževanja za 
njihovo zahtevno vlogo skoraj ne usposabljamo in da obstaja velik razkorak med njihovo 
dejansko in zaželeno usposobljenostjo.  

 Vstopanje v poklic 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (1996) v 110. členu določa, da je 
pripravnik strokovni delavec, ki v šoli prvič začne opravljati delo, ustrezno smeri in stopnji 
njegove strokovne izobrazbe, z namenom, da se usposobi za samostojno opravljanje dela. 
Pripravnik v času pripravništva sodeluje s strokovnimi delavci pri vzgojno-izobraževalnem 
delu in se pripravlja na strokovni izpit. Pripravnikovo delo vodi, spremlja in ocenjuje mentor. 

Pripravništvo – vstop v poklicno delo – je občutljivo in odločilno obdobje v strokovnem 
razvoju učitelja (Ivajnšič in Ivanuš Grmek, 2009). V tem obdobju naj bi pripravniki ob 
profesionalno spretnih, reflektivnih učiteljih razvijali profesionalne spretnosti in si pridobivali 
kakovostne pozitivne izkušnje (Črčinovič, Fošnarič in Planinšec, 2007, v prav tam).  

Kot navajata M. Valenčič Zuljan in B. Marentič Požarnik (2014) ekonomske, socialne, 
tehnološke in kulturne spremembe v Evropi vplivajo na spremenjeno in vse zahtevnejšo vlogo 
učitelja, ki predstavlja pravi izziv za izobraževanje prihodnjih učiteljev. Poudarjata (prav 
tam), da je posebno pozornost potrebno nameniti prehodu iz študija v poklicno življenje. V 
tem obdobju lahko pride do plodne sinteze teorije in prakse, če se pripravnike sistematično 
uvaja v poklicno delo in jih pri tem podpira usposobljen mentor. Evropski sindikalni odbor za 
izobraževanje (ETUCE, 2008, v Valenčič Zuljan in Marentič Požarnik, 2014) izpostavlja, da  
mora faza pripravništva trajati vsaj eno leto in da je to hkrati pravica in obveznost za učitelje 
začetnike, ki mora združevati sistematično usmerjanje ter osebno, socialno in profesionalno 
podporo. 

T. Ažman (2012) navaja, da ima mladi učitelj možnost vpogleda v delo razrednika, če je 
mentor tudi razrednik. Sicer naj bi ga mentor priporočil drugemu kolegu razredniku. Mentor  
je »oseba, ki po eni strani spodbuja, daje naloge, postavlja svojega varovanca pred nove 
izzive, mu organizira možnosti za pridobivanje izkušenj, po drugi strani pa pomaga, olajša 
delo in učenje, ga varuje pred prehudimi napakami in drugimi posledicami neizkušenosti« 
(Valenčič Zuljan idr., 2007, str. 125). Pri tem pa ne gre pozabiti, da gre za »[…]dinamičen, 
recipročen odnos, ki pospešuje poklicno učenje obeh« (Cencič, 2004, str. 98). 
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 Nadaljnje izobraževanje in usposabljanje pedagoških delavcev 

»Vse bolj se krepi zavest, da lahko še tako dobro organizirano visokošolsko izobraževanje 
opremi učitelja le z osnovnim 'priborom za preživetje'; nadaljnja učiteljeva uspešnost, 
kvaliteta njegovega poučevanja in odnosov z učenci, odprtost za uvajanje novosti v pouk, vse 
to pa je v veliki meri odvisno od stalnega strokovnega izpopolnjevanja« (Marentič Požarnik, 
1988, str. 3). 

Tudi Bečaj (2001, str. 33) opozarja, da postaja obvezno izobraževanje »[…] zgolj dober 
temelj za poznejše dopolnjevanje in specializiranje. […] Funkcija temeljnega izobraževanja 
zato postaja zgolj dober start v vseživljenjsko učenje, brez katerega ne bo mogoče učinkovito 
sprotno prilagajanje vedno hitrejšim in vse pogosteje tudi težko predvidljivim spremembam.« 

Kot opozarja Terhart (1997, v Bizjak in Valenčič Zuljan, 2007), število let delovne dobe ne 
moremo enačiti z učiteljevo izkušenostjo oziroma ekspertnostjo. Ne učimo se namreč iz 
izkušenj, ampak iz razmišljanja o svojih izkušnjah (Emerson, v Bizjak in Valenčič Zuljan, 
2007). Oziroma kot slikovito podata razliko C. Bizjak in M. Valenčič Zuljan (2007, str. 71): 
»Zmožnost izkustvenega učenja in refleksije je tisto, kar razlikuje učitelja s tridesetletnimi 
izkušnjami od kolega, ki je le tridesetkrat ponovil isto leto.«  

V nadaljevanju želimo poudariti pomen kakovostnega načina usposabljanja pedagoških 
delavcev. Vogrinc in M. Valenčič Zuljan (2007) navajata, da naj bi proces izobraževanja 
učiteljev potekal v skladu s kognitivno-konstruktivističnim modelom pouka. V skladu s tem 
modelom je potreben določen kognitivni konflikt, izhajajoč iz posameznikovih izkušenj (na 
primer z zrcaljenjem, ki posamezniku omogoča, da problem vidi z druge perspektive, z 
ozaveščanjem njegovih lastnih nedoslednosti itd.), ki privede do uvida, da je potrebno nekaj 
spremeniti. Tej fazi sledi faza modeliranja in pomoči v smislu prilagojene podpore v iskanju 
lastnega stila poučevanja, ki pomeni integracijo pojmovanj in znanstvenih teorij (prav tam). V 
tem zahtevnem procesu posameznikovega spreminjanja je pomembnih veliko dejavnikov – 
sproščena, varna klima, medsebojna pomoč in sodelovanje, izkustveno učenje itd. (prav tam). 

Kot navaja M. Cencič (2004) nadaljnje izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev 
vodi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, vanj pa se lahko vključujejo učitelji na 
lastno željo, ob podpori ravnateljev, ali pedagoških vodij. Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport vsako leto izda obsežen katalog (glej Katis, 2017/18), vendar pa se 
posamezni programi ne izvajajo zaradi nezadostnih prijav.  

Po pregledu Kataloga programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih 
delavcev v vzgoji in izobraževanju (Katis, 2017/18) lahko ugotovimo, da izobraževanja za 
razredništvo – neposrednega in s tem ciljem – v šolskem letu 2017/18 ni razpisanega, je pa 
mogoče pridobiti specifična znanja in spretnosti, ki se nanašajo bodisi na posamezni vidik 
vloge razrednika (npr. uspešna komunikacija, delo s starši), bodisi na posamezno skupino 
otrok s posebnimi potrebami (npr. otroci z avtističnimi motnjami, gluhi in naglušni otroci, 
otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja). Kot ugotavljajo M. Cencič, A. Polak 
in T. Devjak (2005) v svoji raziskavi, si pedagoški delavci želijo izobraževanja in 
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usposabljanja s področja otrok s posebnimi potrebami, kar utemeljujejo z dejstvom, da za delo 
z njimi niso dovolj dobro usposobljeni. 

 Branje strokovne literature 

Brookfield (1995, v Ažman, 2012, str. 183) navaja, da »branje podpira kritično refleksijo, 
pomaga osmisliti izkušnje, bralcu omogoča, da vidi svojo prakso v širši luči (od zgoraj), do 
neke mere nadomešča strokovne razprave s kolegi, preprečuje nekritično sprejemanje 
prepričanj skupine in razkriva pogled na vpetost razrednikovega dela v širši prostor.« 

M. Cencić (2004) ugotavlja, da je branje strokovne literature kot priložnostna oblika učenja 
razmeroma razširjena med slovenskimi učitelji, saj je med drugim zelo priročna – poteka 
lahko na različnih mestih, ob različnem času. Učitelji se je poslužujejo, da rešijo aktualen 
problem, s tem pa porabijo malo časa, da usvojijo splošno zanje (Kirsch in Guthrie, 1984, v 
prav tam). Commeyras in DeGroff (1998, v Cencić, 2004) ob tem opozarjata, da bi se ob tem 
morali vprašati, kaj učitelji berejo in ali tovrstno branje spreminja njihovo mišljenje in prakso.  

M. Valenčič Zuljan (2017) v raziskavi med slovenskimi osnovnošolskimi učitelji ugotavlja, 
da je dejavnik branje strokovne literature med enajstimi dejavniki profesionalnega razvoja 
zasedel četrto mesto (prva tri mesta so po presoji učiteljev zasedli kolegialno sodelovanje in 
aktivnost v strokovni skupini, individualna refleksija poučevanja ter usposabljanje zunaj šole), 
pri čemer so učitelji pri dejavniku branja strokovne literature podali vsebinsko različne 
komentarje. Od splošnih, ki se nanašajo na potrebo po branju strokovne literature zaradi hitro 
spreminjajočega se sveta, do komentarjev, ki se nanašajo na razloge za branje strokovne 
literature (od pomanjkanja znanja, reševanja problemov, do novih izzivov, dodatnih interesov, 
poglabljanja oz. širjenja znanja). Raziskava je pri učiteljih zaznala tudi določeno kritiko, 
dvom branja strokovne literature (na primer teorija in praksa se razlikujeta, pomembnejše je 
učenje iz izkušenj kot branje strokovne literature itd.). Med komentarji o vsebini so učitelji 
med drugim najpogosteje navajali tudi učence s posebnimi potrebami. 

 Klima in kultura šole 

V. Domović (1999, str. 167) navaja, da je šolska klima »relativno trajna kvaliteta šolskega 
prostora, ki vpliva na vedenje vseh vpletenih. Temelji na zaznanem dogajanju v šoli s strani 
neposrednih udeležencev (učiteljev, učencev, vodstva šole…). Nanjo vpliva formalna 
organizacija, neformalna organizacija, osebnosti udeležencev in vodenje šole.« 

Bečaj (2000, str. 6) šolsko kulturo opredeljuje kot »vsoto splošno sprejetih prepričanj in 
vrednot ter drugih iz tega izpeljanih socialno oblikovanih kategorij (npr. norme, stališča, 
pričakovanja, predsodki, stereotipi), s pomočjo katerih člani sistema osmislijo okolje in svoje 
ravnanje v njem.«  

Profesionalni razvoj učitelja je namreč odvisen tudi od šolske kulture in klime (Javornik 
Krečič, 2008). Slednja lahko omejujeta ali omogočata posameznikov razvoj. To je razlog, 
zakaj je pomembno oblikovati in ohranjati pozitivno šolsko klimo, ki podpira posameznikovo 
spreminjanje, napredek in rast (prav tam).  
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Skrb za razvoj vseh zaposlenih je v kulturi, kjer je zaznati odprto, pozitivno in podpirajočo 
šolsko klimo, v kateri so cenjene odprte diskusije, timsko delo in medsebojno sodelovanje, 
nekaj vsakdanjega (Smith in West-Burnham, 1993, v Valenčič Zuljan, Vogrinc, Krištof in 
Bizjak, 2006). 

Rezilientno delovno okolje, kjer se zaposleni medsebojno spoštujejo, si zaupajo in so 
pripravljeni na medsebojno učenje, je hkrati eden izmed pomembnih varovalnih dejavnikov 
pri soočanju s stresom (Valenčič Zuljan in Kiswarday, 2015). Pri tem ima pomembno vlogo 
ravnatelj, vendar lahko k graditvi kulture sodelovanja v zbornici in na šoli pomembno 
doprinese vsak zaposleni s svojo pripravljenostjo za sodelovanje z drugimi ter pripravljenostjo 
za delovanje v širši skupnosti (prav tam). Kot poudarjata M. Valenčič Zuljan in V. Kiswarday 
(2015) sta medsebojno učenje ter kultura sodelovanja zlasti pomembni za učitelje začetnike, 
zato je že pri bodočih učiteljih – študentih – izrednega pomena grajenje kulture sodelovanja. 

Javornik Krečič (2008) navaja, da je sodelovalna kultura pomembna tako za učiteljev 
profesionalni razvoj kot tudi za zadovoljevanje njegovih profesionalnih potreb ter tudi za 
kakovost dela v razredu in na šoli. 

Bečaj (2001, str. 38) opozarja, da je nesmiselno pričakovati, da lahko šolsko kulturo, na 
primer s poudarkom na sodelovanju, »[…] najprej oblikujemo na ravni celotne šole, nato pa 
se bo samodejno prenesla še v posamezne oddelke. Pot po kateri je treba iti, je nasprotna: 
najprej se mora želelna kultura oblikovati v dovolj velikem številu oddelkov, potem pa se bo 
prenesla tudi na šolo kot celoto.« 

 Medsebojno sodelovanje pedagoških delavcev 

Salo (1996, v Muršak idr., 2011, str. 48) navaja, da »učenje v organizaciji lahko zajema tri 
različne ravni […]: 

a. učenje od skupine (posnemanje, socialno učenje, opazovanje drugih ipd.); 
b. učenje v skupini ('produkt' šole je izid skupnega in usklajenega prizadevanja vseh 

učiteljev; učitelji imajo svoje specifične vloge v skupnem prizadevanju; sodelovanje 
ipd.); 

c. učenje za skupino (cilj učenja je izboljšanje in razvijanje skupnosti učiteljev; učitelji si 
delijo skupno poslanstvo in prizadevanje za cilje).« 

Kot navajajo Muršak idr. (2011) v šoli obstajajo možnosti za učenje posameznikov in 
skupnosti. Flores s sodelavci (2007, v prav tam) v svoji raziskavi ugotavljajo, da učenje 
skupnosti obstaja samo v tistih skupnostih, kjer imajo učitelji jasno strukturo sodelovalnih 
nalog in kjer vlada medsebojno spoštovanje in zaupanje.  

M. Valenčič Zuljan (2017) v raziskavi med slovenskimi osnovnošolskimi učitelji ugotavlja, 
da je kolegialno sodelovanje in aktivnost v strokovni skupini po presoji učiteljev 
najpomembnejši dejavnik njihovega profesionalnega razvoja. Učitelji so poleg vpliva na 
individualno delo in strokovnost poudarili pomen takšnega sodelovanja na šolsko klimo. 
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M. Cencič (2004) timsko delo vidi kot nujnost pri delu z otroki s posebnimi potrebami. Zato 
se ji zdi nujno, da bi učitelji več in bolje sodelovali in se povezovali, tako interdisciplinarno 
kot tudi intradisciplinarno.  

Timsko delo je po A. Polak (2007, str. 10) »tisto dogajanje, ko se dva ali več pedagoških 
delavcev z vzgojno-izobraževalnimi nameni (cilji) hkrati usmerjata ali usmerjajo na iste 
učence v okviru posamezne pedagoške dejavnosti, učnega predmeta ali kombinacije 
predmetov, znotraj ali zunaj učilnice.« Oblikovanje tima temelji na pozitivni soodvisnosti, 
njegov namen pa je oblikovanje in doseganje skupnih ciljev, ki jih vsak posamezen učitelj 
zase ne bi mogel dosegati (prav tam). 

Več o pomenu timskega dela pri uresničevanju inkluzije v šolski praksi glej poglavje 2.1.3. 

Pomemben dejavnik profesionalnega razvoja so tudi kolegialne hospitacije s povratno 
informacijo. Izmed enajstih dejavnikov profesionalnega razvoja je v raziskavi M. Valenčič 
Zuljan (2017) med slovenskimi osnovnošolskimi učitelji zavzel peto mesto. Izjave učiteljev 
so pokazale, da se tovrstna praksa po šolah zelo razlikuje glede pogostosti, analize, usmeritev, 
čeprav naj bi bilo kolegialno hospitiranje »danes v naših šolah že nekaj povsem utečenega« 
(Kosevski Puljić, 2007, str. 87). 

Kot navaja B. Kosevski Puljić (2007), je poučevanje kompleksno delovanje, zato so za 
učitelja natančno opazovanje in povratne informacije zelo koristni. Kolegialna hospitacija 
pripomore k ponovnemu ovrednotenju lastnega dela in dela kolegov v razredu, zato je 
pomembno razvijati kulturo medsebojne podpore pri pouku (prav tam). 

Kolegialna evalvacija je učinkovita oblika razvoja kakovosti pri poučevanju, če (prav tam): 

- izvira iz  pripravljenosti posameznega učitelja, 
- medsebojno hospitiranje ne izvira iz službene dolžnosti v pomenu inšpekcije, 
- hospitacije potekajo sistematično (so dogovorjene in vsebujejo povratno informacijo), 
- so učenci vnaprej obveščeni, za kaj gre pri hospitiranju, 
- vsi udeleženci pri hospitiranju obvladajo pravila povratne informacije. 

Zavedanje raznolikosti učencev in omogočanje optimalnega razvoja vsakega posameznika od 
učitelja terja nenehno izboljševanje vzgojno-izobraževalne prakse (Valenčič Zuljan, Kalin, 
2007). V ta namen je bil oblikovan raziskovalni (inovacijski) model, ki učitelje enakopravno 
vključuje v proces raziskovanja in inoviranja šolske prakse – akcijsko raziskovanje. V tem 
raziskovanju postanejo učitelji praktiki soraziskovalci v akciji, med njimi in raziskovalci 
vlada partnerski odnos, rezultati raziskave pa se takoj vključujejo v prakso (Sagadin, 1989 in 
Somekh, 1989 v Valenčič Zuljan, Kalin, 2007). 

Vogrinc in M. Valenčič Zuljan (2007) akcijsko raziskovanje prištevata med dejavnike 
učiteljevega profesionalnega razvoja. Pri akcijski raziskavi ni pomemben le končni rezultat, 
ampak tudi sam postopek raziskovanja. Po začetni identifikaciji problema učitelj poišče 
različne možne poti za rešitev problema in jih skozi proces raziskovanja evalvira. Tako lahko 
pride do izboljšav lastne pedagoške prakse (na primer: katere metode so primerne za otroke s 
posebnimi potrebami), ki jih lahko deli s kolegi. Akcijsko raziskovanje hkrati motivira in 
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usposablja učitelje za branje in kritično presojo raziskav s podobno tematiko, ki jih tako lažje 
prenašajo v lastno prakso (prav tam). 

 

V strokovni literaturi različni avtorji navajajo še nekatere dejavnike, ki vplivajo na 
profesionalni razvoj pedagoških delavcev. T. Ažman (2012) med načine in oblike 
profesionalnega razvoja razrednikov navaja še nenehno razrednikovo izobraževanje v 
oddelku, supervizijo, osebno mapo, osebni dnevnik in beležke, avdio in video posnetke, 
refleksijo, samoevalvacijo in evalvacjo. M. Cencič (2004) poleg tega navaja še obiskovanje 
konferenc, študijske skupine, sodelovanje v projektih, sodelovanje s kolegi zunaj institucije. 
M. Javornik Krečič (2008) med druge vplive prišteva vpliv družine, aktualno dogajanje v 
družbi, sama odločitev za učiteljski poklic itd. 

Za učinkovito opravljanje funkcije razrednika se ne da na hitro usposobiti (Ažman, 2012). 
»Za uspešno ravnanje namreč ni dovolj le informacija (predavanje, pogovor) o nečem, 
potrebna je tudi izkušnja, vaja in priložnost za soočanje z lastno osebnostjo« (prav tam, str. 
183). Pot do obvladovanja razredništva je po mnenju T. Ažman (prav tam) »[…] v 
profesionalizaciji vloge razrednika, v nenehnem usposabljanju vseh učiteljev in vsakega 
posameznega razrednika za načrtno, usklajeno, spremljano in redno ovrednoteno delovanje.« 
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3 EMPIRIČNI DEL 

 

3.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

V naši raziskavi se osredotočamo na razredne učitelje ter na predmetne učitelje razrednike v 
redni osnovni šoli, ki imajo oziroma so že imeli v oddelek vključenega otroka s posebnimi 
potrebami, usmerjenega v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno 
strokovno pomočjo. 

Raziskati želimo, kakšna stališča imajo razredniki do vključevanja otrok s posebnimi 
potrebami v redno osnovno šolo oziroma v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem 
in dodatno strokovno pomočjo, kako razredniki vidijo lastno vlogo pri delu z otroki s 
posebnimi potrebami, s posebnim poudarkom na vlogi razrednika pri socialni vključenosti 
otrok s posebnimi potrebami v oddelčno skupnost ter kakšne izkušnje imajo pri tem, in 
katerim področjem delovanja se razredniki pri delu z otroki s posebnimi potrebami posvečajo 
v največji meri in katerim v najmanjši meri. Zanimal nas bo tudi profesionalni razvoj 
razrednikov – kako ocenjujejo lastno usposobljenost za opravljanje vloge razrednika pri delu 
z otroki s posebnimi potrebami na začetku profesionalne poti, kako jo ocenjujejo danes, kateri 
dejavniki so vplivali na njihov profesionalni razvoj ter katera so tista področja, na katerih bi 
razredniki najbolj potrebovali dodatno strokovno usposabljanje pri delu z otroki s posebnimi 
potrebami. 

Raziskati želimo, ali se stališča razrednikov do vključevanja otrok s posebnimi potrebami v 
izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo ter 
pojmovanja lastne vloge pri socialni vključenosti otrok s posebnimi potrebami v oddelčno 
skupnost razlikujejo glede na leta delovne dobe, leta razredništva, strokovni naziv, delovno 
mesto ter glede na število otrok s posebnimi potrebami, ki so jim bili do sedaj razrednik. 

Pri raziskavi izhajamo iz teoretičnega ozadja o pomenu pozitivnih stališč strokovnih delavcev 
do vključevanja otrok s posebnimi potrebami (npr. Kavkler, 2008b, Opara, 2003, Marentič 
Požarnik, 2003), iz do sedaj opravljenih raziskav na temo razredništva (Čagran, 1998, Kalin, 
1999, Pušnik, Žarkovič Adlešič in Bizjak, 2000), ki potrjujejo, da razrednikov sistematično ne 
usposabljamo za njihovo zahtevno vlogo in da obstaja velik razkorak med njihovo dejansko in 
zaželeno usposobljenostjo ter iz praktičnih spoznanj, da so naloge, ki naj bi jih razrednik 
opravljal, ohlapne in nedefinirane. To postavlja razrednike pred številna vprašanja ter 
povzroča veliko nejasnosti in negotovosti pri uresničevanju njihove vloge v vseh obdobjih 
profesionalnega razvoja (Kalin, 2004). To potrjuje tudi raziskava o strokovni avtonomiji in 
odgovornosti pedagoških delavcev (Marentič Požarnik, Kalin, Šteh in Valenčič Zuljan 2005), 
saj so učitelji med področji, med katerimi bi najbolj potrebovali izpopolnjevanje, navedli prav 
integracijo otrok s posebnimi potrebami. 
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3.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Stališča razrednikov do vključevanja otrok s posebnimi potrebami v redno osnovno šolo: 
 

 Kakšna stališča imajo razredniki do vključevanja otrok s posebnimi potrebami v  
redno osnovno šolo oziroma v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in 
dodatno strokovno pomočjo in ali se njihova stališča razlikujejo glede na leta delovne 
dobe, leta razredništva, strokovni naziv, delovno mesto ter glede na število otrok s 
posebnimi potrebami, ki so jim bili do sedaj razrednik? 
 

Vloga in naloge razrednika pri delu z otroki s posebnimi potrebami: 
 

 Katerim področjem delovanja se razredniki pri delu z otroki s posebnimi potrebami 
posvečajo v največji meri in katerim v najmanjši meri? 
 

 Kako razredniki vidijo lastno vlogo pri socialni vključenosti otrok s posebnimi 
potrebami v oddelčno skupnost, kakšne izkušnje imajo pri tem in ali se pojmovanje 
njihove vloge pri socialni vključenosti otrok s posebnimi potrebami v oddelčno 
skupnost razlikuje glede na leta delovne dobe, leta razredništva, strokovni naziv, 
delovno mesto ter glede na število otrok s posebnimi potrebami, ki so jim bili do sedaj 
razrednik? 

 
Profesionalni razvoj razrednikov: 
 

 Kako razredniki ocenjujejo lastno usposobljenost za opravljanje vloge razrednika pri 
delu z otroki s posebnimi potrebami na začetku profesionalne poti, kako jo ocenjujejo 
danes ter kateri dejavniki so vplivali na njihov profesionalni razvoj? 
 

 Na katerih področjih bi razredniki najbolj potrebovali dodatno strokovno 
usposabljanje pri delu z otroki s posebnimi potrebami? 

 

3.3 RAZISKOVALNA METODA 

Uporabljena je bila deskriptivna in kavzalno – neeksperimentalna metoda pedagoškega 
raziskovanja (Sagadin, 1993). 
 

3.4 RAZISKOVALNI VZOREC 

V raziskavo smo zajeli razredne učitelje ter predmetne učitelje razrednike, ki imajo oziroma 
so že imeli v oddelek vključenega otroka s posebnimi potrebami, usmerjenega v izobraževalni 
program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, iz desetih namensko 
izbranih osnovnih šol iz različnih regij Slovenije. 
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V anketnem vprašalniku smo razrednike vprašali po njihovem spolu, številu let delovne dobe, 
številu let razredništva, delovnem mestu, strokovnem nazivu, številu otrok v posamezni 
skupini otrok s posebnimi potrebami, ki so jim bili do sedaj razrednik. V nadaljevanju 
podatke prikazujemo v frekvenčnih in strukturnih tabelah in jih ponazorimo z grafi. 

 

Spol 

Tabela 3: Anketirani razredniki po spolu 

Spol f f% 

moški 6 6,5% 

ženske 86 93,5% 

Skupaj 92 100,0% 

 

 

 

Graf 1: Delež anketiranih razrednikov po spolu 

 

Med anketiranimi razredniki močno prevladujejo predstavnice ženskega spola, saj je 93,5% v 
raziskavo zajetih razrednikov žensk in le 6,5% moških, kar je v skladu s feminizacijo tega 
poklica. 
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Leta delovne dobe 

Tabela 4: Anketirani razredniki glede na število let delovne dobe 

Število let delovne dobe f f% 

do 3 leta 5 5,4% 

4–6 let  9 9,8% 

7–18 let 32 34,8% 

19–30 let 24 26,1% 

31 let in več 22 23,9% 

Skupaj 92 100,0% 

 

 

 

Graf 2: Delež anketiranih razrednikov glede na število let delovne dobe 

 

Največ v raziskavo zajetih razrednikov ima 7–18 let delovne dobe (34,8%), sledijo razredniki 
z 19–30 let delovne dobe (26,1%) ter tisti razredniki, ki imajo več kot 31 let in več delovne 
dobe (23,9%). Najredkeje so zastopani razredniki z najmanj delovne dobe v osnovni šoli 
(5,4%). 
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Leta razredništva 

Tabela 5: Anketirani razredniki glede na število let razredništva 

Število let razredništva f f% 

do 3 leta 19 20,7% 

4–6 let  8 8,7% 

7–18 let 27 29,3% 

19–30 let 29 31,5% 

31 let in več 9 9,8% 

Skupaj 92 100,0% 

 

 

Graf 3: Delež anketiranih razrednikov glede na število let razredništva 

Največ v raziskavo zajetih učiteljev ima 19–30 let (31,5%) ter 7–18 let (29,3%) razredništva. 
Najredkeje so zastopani učitelji z 4–6 leti razredništva (8,7%) ter tisti z 31 leti in več 
razredništva (9,8%). 

 

Delovno mesto 

Tabela 6: Anketirani razredniki glede na delovno mesto 
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Delovno mesto f f% 

razredni učitelj 51 55,4% 

predmetni učitelj 41 44,6% 

Skupaj 92 100,0% 



47 
 

 

Graf 4: Delež anketiranih razrednikov glede na delovno mesto 

Glede na delovno mesto je v raziskavo zajetih nekoliko več razrednih učiteljev kot 
predmetnih učiteljev razrednikov. 

 

Strokovni naziv 

Tabela 7: Anketirani razredniki glede na strokovni naziv 

Strokovni naziv f f% 

brez naziva 12 13,0%  

mentor 39 42,4% 

svetovalec 39 42,4% 

svetnik 2 2,2% 

Skupaj 92 100,0% 

 

 

Graf 5: Delež anketiranih razrednikov glede na strokovni naziv 
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Večina v raziskavo zajetih razrednikov ima naziv mentor ali svetovalec. Le dva v raziskavo 
zajeta razrednika imata naziv svetnik. 

 

Število otrok s posebnimi potrebami, ki jim je bil učitelj razrednik 

Tabela 8: Anketirani učitelji glede na število otrok s posebnimi potrebami, ki so jim bili do 
sedaj razrednik 

Število otrok s posebnimi potrebami f f% 

do 3 otroci  13 14,1%  

4–10 otrok 31 33,7% 

11–20 otrok 33 35,9% 

21 otrok in več 15 16,3% 

Skupaj 92 100,0% 

 

 

Graf 6: Delež anketiranih učiteljev glede na število otrok s posebnimi potrebami, ki so jim bili 
do sedaj razrednik 

V povprečju je bil vsak v raziskavo zajet učitelj razrednik 15,7 otrokom s posebnimi 
potrebami. Največji delež je takih učiteljev, ki so bili razredniki 11–20 otrokom s posebnimi 
potrebami (35,9%) oziroma 4–10 otrokom s posebnimi potrebami (33,7%). 
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Tabela 9: Število otrok v posamezni skupini otrok s posebnimi potrebami, ki so jim bili 
učitelji razredniki 

Skupina otrok s posebnimi potrebami  f Rang 

slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne funkcije 15 9 

gluhi in naglušni otroci 23 8 

otroci z govorno-jezikovnimi motnjami 129 4 

gibalno ovirani otroci 39 7 

dolgotrajno bolni otroci 74 5 

otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja 543 13 

otroci z avtističnimi motnjami 43 6 

otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami 172 2 

otroci z več motnjami 130 3 

Skupaj 1168  

 

Po podatkih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport  (Podatki v zvezi z učenci s 
posebnimi potrebami v osnovnih šolah s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 
pomočjo, b.d.) je v zadnjih treh šolskih letih v izobraževalni program s prilagojenim 
izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo vključenih največ otrok s primanjkljaji na 
posameznih področjih učenja, sledijo otroci z več motnjami, dolgotrajno bolni otroci, otroci z 
govorno-jezikovnimi motnjami ter otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami. Tudi iz 
podatkov v tabeli zgoraj je razvidno, da so bili anketirani učitelji v največji meri razredniki 
omenjenim skupinam otrok s posebnimi potrebami. 

 

3.5 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

Zbiranje podatkov je potekalo s pomočjo anketiranja. Rešenih vprašalnikov je bilo 92. 
Podatka o točnem številu razrednih učiteljev in predmetnih učiteljev razrednikov na 
posamezni osnovni šoli, ki so že bili v vlogi razrednika otroku s posebnimi potrebami, nismo 
mogli pridobiti. 
 
Merske karakteristike vprašalnika smo preverili na pilotnem vzorcu. 
 
Objektivnost anketiranja smo zagotovili z jasnimi, nedvoumnimi navodili za izvedbo 
anketiranja in z izdelanimi kriteriji za vrednotenje odgovorov na anketna vprašanja. 

                                                           
3 Rang 1 vsakokrat pomeni največji delež oziroma največjo povprečno vrednost v nadaljevanju. 
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Diskriminativnost merskega instrumenta nam zagotavljajo številna vprašanja oziroma trditve, 
diskriminativnost ocenjevalnih lestvic pa smo zagotovili z večstopenjskimi lestvicami (3–6). 

Vsebinsko veljavnost anketnega vprašalnika je ocenila skupina petih ekspertov in je bila 
ustrezna. 

Zanesljivost smo ocenili s pomočjo ponavljalne metode in ugotovili ustrezno stabilnost 
odgovorov. 

Anketni vprašalnik smo deloma sestavili sami, nekatera anketna vprašanja pa smo povzeli 
oziroma prilagodili za naše razmere iz že opravljenih raziskav, in sicer: 

- Čagran, B. (1998). Razredništvo v osnovni šoli z vidika izsledkov empirične 
raziskave. Sodobna pedagogika, 49(4), 371–390. 

- Pušnik, M., Žarkovič Adlešič, B. in Bizjak, C. (2000). Razrednik v osnovni in srednji 
šoli. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo.  

- Magajna, L., Kavkler, M., Pečjak, S., Čačinovič Vogrinčič, G. in Bregar Golobič, K. 
(2008b). Vprašalnik za strokovne delavce o stanju dela na področju učnih težav v 
osnovni šoli. V Učne težave v osnovni šoli: problemi, perspektive, priporočila (str. 
277–322). Ljubljana: Zavod RS za šolstvo. 

Vprašanje o odnosu anketirancev do vključevanja otrok s posebnimi potrebami v redno 
osnovno šolo »Vstopi, če se lahko prilagodiš.« ter »Vstopi, ker spoštujemo razlike in ker si 
lahko tak, kot si.« smo citirali po (Corbett, 1999, v Kavkler, 2008a, str. 11). 

Anketiranje smo izvedli na šolah februarja in marca 2018. Ravnateljem oz. ravnateljicam 
osnovnih šol smo predstavili namen raziskave in jih spodbudili k sodelovanju.   
 
Reševanje vprašalnika je bilo anonimno. Šole smo zaprosili, da zberejo rešene vprašalnike do 
dogovorjenega datuma.  
 

3.6 OBDELAVA PODATKOV 

Podatke smo obdelali s programom SPSS. Pri opisni statistiki smo za atributivne 
spremenljivke izračunali absolutne frekvence (f) ter strukturne odstotke (f%), za numerične 
spremenljivke pa aritmetično sredino (M) in standardni odklon (SD) (Sagadin, 2003).  
 
Normalnost porazdelitve numerične spremenljivke smo preverili s Kolmogorov-Smirnovim 
testom, homogenost varianc pa z Leveneovim testom (prav tam).  
 
Za preverjanje razlik odvisnih spremenljivk smo uporabili: 

- χ2-preizkus za neodvisne vzorce oziroma Kullbackov preizkus, če je bilo več kot 20% 
od skupnega števila teoretičnih frekvenc manjših od 5 ter 

- Wilcoxonov test za odvisne vzorce (prav tam). 
 
Odgovore na odprta vprašanja smo obdelali  po načelih kvalitativne analize. 
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4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 

4.1 STALIŠČA RAZREDNIKOV DO VKLJUČEVANJA OTROK S POSEBNIMI 
POTREBAMI V REDNO OSNOVNO ŠOLO 

V naši raziskavi smo preverili, kakšna stališča imajo razredniki do vključevanja otrok s 
posebnimi potrebami v  redno osnovno šolo oziroma v izobraževalni program s prilagojenim 
izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo in ali se njihova stališča razlikujejo glede na leta 
delovne dobe, leta razredništva, strokovni naziv, delovno mesto ter glede na število otrok s 
posebnimi potrebami, ki so jim bili do sedaj razrednik. 
 
Že Salamanška izjava iz leta 1994 (UNESCO) izpostavlja pomen učiteljeve pripravljenosti za 
inkluzijo, čemur pritrjujejo tudi številni slovenski avtorji. M. Kavkler (2008c) poudarja, da 
inkluzija terja stalno spreminjanje prakse, kar zmorejo le strokovni delavci, ki imajo med 
drugim pozitivna stališča do vključevanja otrok s posebnimi potrebami. Tudi Opara (2003) 
poudarja pomen pozitivnega odnosa in pripravljenosti vsakega učitelja, B. Marentič Požarnik 
(2003) za uspešnost inkluzije poudarja premik na ravni mentalnih konstruktov – v pogledih, 
prepričanjih in pričakovanjih učiteljev. Tudi v Programskih smernicah za delo oddelčnega 
učiteljskega zbora in oddelčne skupnosti v osnovnih in srednjih šolah ter v dijaških domovih 
(2005) je poudarjeno, da narava razrednikovega dela med drugim vključuje posebna stališča, 
vrednote in prepričanja. Kot kažejo analize (UNESCO, 2003; Dyson, Howes & Roberts, 
2003, v Peček Čuk in Lesar, 2008) so ključni dejavnik pri udejanjanju inkluzije prav učitelji, 
njihove vrednote in naravnanost, sprejemanje soodgovornosti za vključevanje. 

Mnogi avtorji ugotavljajo (npr. Medveš, 2003; Opara, 2003; Cencič, 2003), da je med 
slovenskimi učitelji čutiti mnogo negotovosti, dvomov in strahov glede integracije otrok s 
posebnimi potrebami. V nadaljevanju predstavljamo rezultate naše raziskave. 

 
Kakšno stališče imajo razredniki do vključevanja otrok s posebnimi potrebami v redno 
osnovno šolo 

 
Tabela 10: Stališče razrednikov do vključevanja otrok s posebnimi potrebami v redno 
osnovno šolo 

Izjava f f% Rang 

 »Raje ne vstopi.« 0 0% 3 

 »Vstopi, če se lahko prilagodiš.« 18 19,6% 2 

 »Vstopi, ker spoštujemo razlike in ker si lahko tak, kot si.« 74 80,4% 1 

Skupaj 92 100,0%  
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Kot kažejo rezultati v tabeli zgoraj, je kar 80,4% anketiranih razrednikov praviloma 
naklonjenih inkluziji, 19,6% v raziskavo zajetih razrednikov pa je mnenja, da naj otrok s 
posebnimi potrebami v redno osnovno šolo vstopi le, če se lahko prilagodi.  

Tudi tisti razredniki, ki so izbrali izjavo »Vstopi, če se lahko prilagodiš.« so v izjavah 
poudarjali sprejemanje drugačnosti, spoštovanje razlik, veselje do pomoči otrokom s 
posebnimi potrebami, a je iz njihovih izjav čutiti nekatere pomisleke o uspešnosti integracije, 
kar predstavljamo v nadaljevanju: 

 neustreznost osnovnošolskega programa za nekatere otroke s posebnimi potrebami 
(5)4 

»Sprejemam drugačnost, zato sem pripravljena sprejeti in sodelovati z otroki s posebnimi 
potrebami, vendar se nekateri otroci s posebnimi potrebami zelo težko vključijo v klasičen 
program osnovne šole in prilagoditve za nekatere niso dovolj, zato je bolje, da se v takem 
primeru vključijo v posebne programe, prilagojene njim, saj so tam ponavadi tudi bolj 
uspešni in srečni.« (Ž, R, 3/2, 6 OPP)5 

»Razlike spoštujemo, se ti prilagodimo, kolikor se v redni osnovni šoli lahko. Če so razlike 
prevelike, ti bo morda lažje tam, kjer so možne večje prilagoditve.« (Ž, R, 4/2, 5 OPP) 

»V prilagojenih skupinah bi ti otroci lahko dosegli več. Da se razumemo. Ne želim jih izločiti. 
Želim jim omogočiti uspeh, ki ga v rednem programu osnovne šole zaradi obsega dela ali 
načina dela ne morejo doseči.« (M, P, 19/15, 16 OPP) 

 negativen vpliv zahtevnosti osnovnošolskega programa na oblikovanje osebnosti 
otroka s posebnimi potrebami (3) 

»Otroci, ki ne zmorejo programa, pridobijo čustvene motnje.« (Ž, P, 15/8, 15 OPP) 

»V kolikor otrok ne sledi programu, je neuspešen. To pa vpliva na njegovo samozavest, 
posledično lahko trpi, je odrinjen itd.« (Ž, R, 30/25, 28 OPP) 

»Menim, da ni dobro za vsako ceno vključevati vse otroke v redno osnovno šolo. Otroci so v 
šoli s prilagojenim programom lahko uspešni, v redni osnovni šoli pa zelo neuspešni in 
posledično nezadovoljni.« (Ž, P, 11/4, 2 OPP) 

 številčnost oddelkov in pomanjkanje časa za ostale učence v oddelku (2) 

»Tudi ostali otroci potrebujejo veliko moje pozornosti. Ne morem se ves čas posvečati 
otrokom s posebnimi potrebami (kar je včasih realno). Torej z veseljem jih spremljam, jim 
pomagam – ampak ne toliko, da za ostale otroke nimam časa.« (Ž, P, 19/15, 11 OPP) 

                                                           
4 V oklepaju navajamo število takšnih izjav. 
5 Utemeljitve oz. obrazložitve anketiranih razrednikov smo dali v navednice. V oklepaju je naveden spol 
razrednika (Ž-ženski, M-moški), delovno mesto (R-razredni pouk, P-predmetni pouk), leta delovne dobe/leta 
razredništva, število otrok s posebnimi potrebami, ki so jim bili do sedaj razrednik.  
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»Ker so razredi zelo številčni, je učitelj velikokrat soočen s težavami, posledično pa je v 
težavah tudi tak otrok, ker ni deležen ustrezne pozornosti. Tukaj mislim na otroke s težjimi 
motnjami in številnimi primanjkljaji. Če so motnje oz. težave obvladljive in je mogoče s 
prilagoditvami slediti delu in učnemu načrtu podpiram vključevanje v redno šolo.« (Ž, R, 
15/15, 6 OPP) 

 delo z otroki s posebnimi potrebami ni ustrezno ovrednoteno (1) 

»Delo z otroki s posebnimi potrebami je sigurno zelo zahtevno delo in na žalost nič 
ovrednoteno. V takem razredu moraš biti učitelj in pol!« (Ž, R, 33/30, 21 OPP) 

Kar 80,4% v raziskavo zajetih razrednikov je izbralo izjavo »Vstopi, ker spoštujemo razlike 
in ker si lahko tak, kot si.«, kar so utemeljevali s sledečim: 

 etične vrednote: človekove pravice, enake možnosti, pravičnost, antidiskriminatornost 
(13) 

»Vsi otroci imajo pravico do izobraževanja.« (Ž, P, 8/2, 3 OPP) 

»Glej otrokove pravice, Ustavo RS.« (Ž, R, 16/16, 16 OPP) 

»Vsakdo mora imeti enake možnosti.« (Ž, R, 36/31, 17 OPP) 

»Vsak otrok s PP naj ima možnost vključitve v reden program OŠ, prilagoditve po IP.« (Ž, R, 
36/36, 16 OPP) 

»Želim pomagati vsem učencem (iz različnih zornih kotov).« (Ž, R, 26/20, 11 OPP) 

 »Spoštovanje drugačnosti.« (Ž, P, 11/8, 6 OPP) 

»Že sam stavek pove, da je potrebno razlike spoštovati in sprejemati.« (Ž, R, 11/7, 7 OPP) 

»Spoštovati je potrebno vse otroke in jim dati možnost, da se izobrazijo. Prilagoditi jim je 
potrebno delo.« (Ž, R, 8/7, 7 OPP) 

 otroci s posebnimi potrebami nas bogatijo (8) 

»Različnost nas bogati.« (Ž, R, 38/38, 26 OPP) 

»Otroci s posebnimi potrebami lahko bogatijo razredno skupnost. Potrebno jim je zagotoviti 
enake možnosti kot otrokom brez posebnih potreb.« (Ž, R, 17/12, 17 OPP) 

»Drugačnost nas bogati in vsi iz te skupnosti prihajamo bogatejši za bogata življenjska 
spoznanja.« (Ž, R, 34/32, 15 OPP) 

»Ti otroci prinašajo dodano vrednost k raznoliki družbi.« (M, P, 7/2, 5 OPP) 

 vsi imamo svoja močna področja (5) 

»Gre za to, da moramo upoštevati, da smo različni, da vsi vsega ne zmoremo in da smo vsi v 
nečem dobri. Najdimo močna področja in jih krepimo.« (Ž, P, 36/30, 37 OPP) 
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»Vsak človek ima potenciale na določenem področju, ki jih je vredno razvijati. Vsak ima tudi 
primanjkljaje. Pri tem mu v šoli lahko pomagamo, saj iščemo različne poti k uspehu.« (Ž, R, 
38/38, 34 OPP) 

»V ospredju je tisto, kar zmorejo.« (Ž, R, 11/5, 3 OPP) 

 pomembnost vloge oz. odnosa pedagoškega delavca do otrok s posebnimi potrebami 
(4) 

»V mnogih letih poučevanja sem spoznala, da tudi ostali učenci lahko sprejemajo drugačnost, 
le če so na to pripravljeni s strani razrednika in strokovnih sodelavcev.« (Ž, R, 36/33, 12 
OPP) 

»S svojim odnosom do otrok s posebnimi potrebami želim izžarevati spoštovanje do njih in do 
sebe.« (Ž, R, 3/1, 2 OPP) 

»Otroci potrebujejo sprejetost, ne glede na to, kakšni so, šele potem se lahko prilagodijo.« (Ž, 
P, 20/12, 20 OPP) 

Kljub temu, da je 80,4% anketiranih razrednikov praviloma naklonjenih inkluziji in njihov 
odnos do vključevanja otrok s posebnimi potrebami v redno osnovno šolo najbolje opredeljuje 
izjava »Vstopi, ker spoštujemo razlike in ker si lahko tak, kot si.«, pa je iz njihovih 
utemeljitev razvidno, da vključevanja otrok s posebnimi potrebami ne razumejo kot inkluzije, 
v smislu omogočanja optimalnega razvoja potencialov vsakega otroka, pri čemer se šola 
prilagaja otroku in odstranjuje ovire v izobraževalnem procesu (glej poglavje 2.1.2), temveč 
kot integracijo, kjer se od otroka s posebnimi potrebami pričakuje, da se bo prilagodil učnemu 
okolju, predpisanim standardom znanja, redno osnovno šolo vidijo le za nekatere otroke s 
posebnimi potrebami (12): 

»Vendar to vseeno velja do neke meje. Tudi oni se morajo prilagoditi, saj je vse to priprava 
na nadaljnje življenje.« (Ž, P, 10/4, 4 OPP) 

»Prilagoditev mora biti obojestranska.« (Ž, P, 20/18, 13 OPP) 

 »V kolikor zmore slediti učnemu načrtu v sklopu svojih prilagoditev je vključitev dobra za 
vse.« (Ž, R, 7/5, 12 OPP) 

»Dokler imajo otroci sposobnosti, da lahko dosegajo cilje v OŠ. V primeru zmanjšanih 
sposobnosti takega otroka reden program OŠ 'uniči'.« (Ž, R, 15/15, 15 OPP) 

»Strinjam se, da so OPP vključeni v redno OŠ. Žal se pa včasih izkaže, da ne glede na vse, kaj 
šola oz. učitelji naredijo za OPP, OPP ne zmore. V takem primeru menim, da je za otroka 
bolje, da gre v šolo s prilagojenim programom.« (Ž, R, 9/4, 4 OPP) 

Nekateri razredniki izražajo naklonjenost inkluziji, vendar pri tem izpostavljajo določene 
pogoje: 

 strokovni in materialni viri za delo z otrokom s posebnimi potrebami (4) 
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»V primeru, da ti lahko šola zagotovi ustrezne strokovnjake.« (Ž, R, 30/25, 27 OPP) 

»Če je omogočeno upoštevanje prilagoditev, zagotovitev ustreznih pripomočkov, 
spremljevalcev, pomoč strokovnjakov. Z zelo hudimi motnjami – ne podpiram vstopa.« (Ž, R, 
33/30, 10 OPP) 

 vloga staršev (3) 

»Vstopi, če se starši zavedajo, da imajo otroka s posebnimi potrebami in zanj primerno 
poskrbijo in mu stojijo ob strani. Sicer je za razrednika in otroka dostikrat izjemno stresno in 
so rezultati slabi.« (Ž, R, 23/20, 16 OPP) 

 vloga otroka s posebnimi potrebami (6) 

»Z dodatkom – 'in tudi ti spoštuješ skupino, v katero vstopaš.'« (Ž, R, 24/22, 11 OPP) 

»Le, da slediš in spoštuješ prilagoditve in dogovore.« (Ž, R, 15/15, 20 OPP) 

»Razumem, da imajo učenci različne sposobnosti, nekateri primanjkljaje. Rada jim pomagam 
na njim prilagojen način, z njimi iščem možnosti in rešitve, vendar v zameno želim, da se 
trudijo po svojih najboljših močeh, nikakor mi ni všeč, če ne vložijo v svoje delo nekaj truda.« 
(Ž, P, 14/7, 6 OPP) 

V naši raziskavi nas je zanimalo tudi, ali se stališča razrednikov do vključevanja otrok s 
posebnimi potrebami razlikujejo glede na leta delovne dobe, leta razredništva, strokovni 
naziv, delovno mesto ter glede na število otrok s posebnimi potrebami, ki so jim bili do sedaj 
razrednik, vendar so se vse povezanosti izkazale za statistično nepomembne (glej Priloga 2). 
 

Kako razredniki pojmujejo inkluzijo 

V raziskavi smo preverjali tudi, kako razredniki pojmujejo inkluzijo. S. Rutar (2012, str. 19) 
pri tem opozarja na ključno razdelitev, ki se je pri tem moramo zavedati, in sicer da 
»razumevanje inkluzije v slovenskem izobraževalnem prostoru v zadnjih desetletjih spremlja 
dediščina ožjega in širšega pojmovanja inkluzije. Ožje pojmovanje je orientirano na inkluzijo 
otrok (oseb) s posebnimi potrebami, širše pa na inkluzijo, zagotavljanje enakih možnosti za 
vse otroke (osebe).« Kako inkluzijo pojmujejo razredniki, vključeni v našo raziskavo, 
predstavljamo v nadaljevanju. 

11 razrednikov (12,0%) na vprašanje, kako razumejo izraz inkluzija, ni odgovorilo, pri čemer 
sklepamo, da izraza najverjetneje ne poznajo. 

Približno polovica v raziskavo zajetih razrednikov (51,1%) pojmuje inkluzijo v njenem ožjem 
pomenu, saj so orientirani na inkluzijo otrok s posebnimi potrebami oziroma na njihovo 
integracijo (»vključevanje/vključenost/vključitev«) v redno osnovno šolo z ustreznimi 
prilagoditvami: 

»Inkluzijo razumem kot možnost vključitve otrok s posebnimi potrebami v redno osnovno 
šolo.« (Ž, P, 33/30, 20 OPP) 
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»Vključevanje otrok s posebnimi potrebami v redne programe OŠ, seveda z ustreznimi 
prilagoditvami glede na primanjkljaje.« (Ž, P, 19/15, 11 OPP) 

»Vključevanje otrok s posebnimi potrebami v redne oddelke OŠ.« (Ž, R, 11/5, 3 OPP) 

»Vključitev otrok z različnimi posebnimi potrebami v redno osnovno šolo in nudenje 
prilagoditev.« (Ž, R, 15/15, 20 OPP) 

Pri tem so nekateri razredniki poudarili, da popolno integracijo v šolsko okolje lahko doseže 
le tisti otrok s posebnimi potrebami, ki je sposoben doseči predpisane minimalne standarde 
znanja in se prilagoditi šolskemu okolju (glej poglavje 2.1.2: Šućur, 1999): 

»Vključenost otrok s posebnimi potrebami v običajno šolo, vendar ne za vsako ceno.« (Ž, R, 
30/25, 27 OPP) 

»Vključevanje učencev na področjih oz. v programe, kjer je zmožen dela in sledenja učnemu 
načrtu.« (Ž, R, 7/5, 12 OPP) 

Med razredniki, ki inkluzijo razumejo kot vključevanje otrok s posebnimi potrebami v redno 
osnovno šolo, pa so razlike v stališču, kdo naj se prilagaja: šola otroku, posameznik šoli, 
največ pa je takih, ki so izrazili stališče, da se morata prilagoditi oba – tako šola posamezniku 
kot posameznik šoli: 

»Vključitev otrok v redno šolsko okolje in prilagajanje okolja otroku.« (Ž, R, 15/15, 6 OPP) 

»Vključevanje OPP v osnovno šolo. Gre za to, da so res v ospredju njegove potrebe in se mi 
(šola, razredniki) prilagodimo OPP.« (Ž, R, 9/4, 4 OPP) 

»Vključevanje otrok s posebnimi potrebami v redne OŠ in hkrati omogočiti, da se otroku 
prilagaja sama področja, kjer to potrebuje, vendar se mora tudi on prilagajati določenim 
normam, pravilom, standardom.« (Ž, R, 21/17, 11 OPP) 

»Kot prilagajanje okolja otroku z upoštevanjem njegovih individualnih potreb, prav tako pa 
tudi prilagajanje posameznika okolju. Inkluzija – DA, vendar ne za vsako ceno.« (Ž, R, 33/30, 
10 OPP) 

»Vključitev OPP v redno osnovno šolo. Gre za prilagajanje OPP okolju in okolja OPP.« (Ž, 
R, 30/25, 28 OPP) 

10 razrednikov (10,9%) je pri opredelitvi inkluzije navedlo le vključevanje, vključenost, 
vključitev, pri čemer predvidevamo, da so najverjetneje mislili na integracijo oziroma na 
inkluzijo v ožjem pomenu – vključitev otrok s posebnimi potrebami v redne osnovne šole: 

»Vključitev.« (Ž, R, 37/35, 3 OPP) 

»Vključevanje.« (Ž, P, 5/1, 3 OPP) 

»Vključenost.« (Ž, P, 6/3, 4 OPP) 
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8,7% v raziskavo zajetih razrednikov pa inkluzijo razume v širšem pomenu, v smislu 
zagotavljanja enakih možnosti, sprejemanja, vključevanja ne le otrok s posebnimi potrebami, 
temveč vseh otrok: 

»Popolno sprejemanje in vključevanje vseh otrok s ciljem, da se razvija sožitje in občutek 
pripadnosti tako v razredu kot v družbi.« (Ž, R, 33/30, 17 OPP)  

»Prilagajanje okolja vsakemu otroku posebej. Vsak otrok mora biti dobrodošel in sprejet.« 
(Ž, R, 34/32, 15 OPP) 

»Vključenost z vseh vidikov.« (Ž, P, 12/3, 2 OPP) 

»Otroci so med seboj različni, sprejmimo vsakega takšnega kot je!« (Ž, R, 38/38, 34 OPP) 

Med ostalimi opredelitvami inkluzije najdemo še inkluzijo kot sprejemanje drugačnosti, 
različnosti ter inkluzijo kot vključevanje v družbo na sploh. 

Čeprav razredniki inkluzijo v večji meri pojmujejo kot integracijo (nekaterih) otrok s 
posebnimi potrebami v redno osnovno šolo in kot temelj za socialno povezovanje vidijo 
povprečne dosežke, so med njimi tudi taki, ki inkluzijo razumejo širše – kot šolo za vse 
otroke, kjer je cenjena različnost pri vseh učencih. 

 

Kako razredniki presojajo uspešnost vključenosti otrok s posebnimi potrebami na šoli, 
kjer so zaposleni 

Anketirani razredniki so v veliki večini (82,6%) mnenja, da je uspešnost vključenosti otrok s 
posebnimi potrebami na šoli, kjer so zaposleni, dokaj oziroma zelo uspešna, 15,2% jih 
ocenjuje, da je srednje uspešna in le 2,2% anketiranih, da je precej neuspešna. Nihče izmed v 
raziskavo zajetih razrednikov ne ocenjuje vključenosti otrok s posebnimi potrebami na njihovi 
šoli kot povsem neuspešno. 

 

Tabela 11: Presoja razrednikov o uspešnosti vključenosti otrok s posebnimi potrebami na šoli, 
kjer so zaposleni 

Uspešnost vključenosti f f% Rang 

zelo uspešna 20 21,7% 2 

dokaj uspešna 56 60,9% 1 

srednje uspešna 14 15,2% 3 

precej neuspešna 2 2,2% 4 

povsem neuspešna 0 0% 5 

Skupaj 92 100,0%  
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Razredniki zelo uspešno oziroma dokaj uspešno vključenost otrok se posebnimi potrebami 
na šoli, kjer so zaposleni, utemeljujejo sledeče: 

 dobro sodelovanje med različnimi deležniki (14) 

»Strokovno sodelovanje razrednika s specialnim pedagogom, svetovalno službo, 
ravnateljem.« (Ž, R, 33/30, 17 OPP) 

»Aktivno sodelovanje med specialnim pedagogom in učiteljem, ki poučuje posamezen 
predmet.« (Ž, P, 12/8, 4 OPP) 

 »Zaposleni med seboj zelo dobro sodelujemo in se dopolnjujemo z izkušnjami.« (Ž, R, 15/15, 
20 OPP) 

»Kvalitetno timsko delo (učiteljica – izvajalka DSP – svetovalna delavka). Izboljšanje učnega 
uspeha ali zmanjšanje vedenjskih težav pri otroku s posebnimi potrebami.« (Ž, R, 25/25, 26 
OPP) 

»Upoštevamo prilagoditve, uspešno sodelujemo z otroki in starši.« (Ž, P, 11/4, 7 OPP) 

 upoštevanje prilagoditev (10) 

»Naša šola izvaja vsa možna prilagajanja in še več, zato mislim, da smo na tem področju zelo 
uspešni.« (Ž, R, 3/1, 3 OPP) 

»Ker učitelji upoštevamo prilagoditve in tudi med učenci so ti otroci sprejeti.« (Ž, P, 10/4, 4 
OPP) 

»Upoštevajo se prilagoditve, dobro sodelujemo s starši in svetovalno službo.« (Ž, R, 4/2, 5 
OPP) 

 vložen trud vseh zaposlenih (10) 

»Vsi zaposleni se trudimo po najboljših močeh.« (M, P, 30/15, 9 OPP) 

»Na naši šoli se vsi trudimo, da je za take otroke čim bolj poskrbljeno.« (Ž, R, 37/35, 3 OPP) 

»Zelo se trudimo (tako učitelji kot ŠSS) za uspeh teh otrok, a vedno je lahko še bolje. (Ž, P, 
10/8, 12 OPP) 

 sprejetost otrok s posebnimi potrebami s strani vrstnikov (5) 

»Upoštevajo se prilagoditve, zapisane v odločbi, učenci so pri svojih vrstnikih lepo sprejeti.« 
(Ž, P, 20/19, 10 OPP) 

»Učenci so dokaj uspešno vključeni, večinoma jih razred dobro sprejema. Je pa to tudi 
odvisno od značaja učenca, pa tudi od motnje. Učenca, ki ogroža druge, težko sprejemajo.« 
(Ž, P, 30/20, 9 OPP) 

»Učitelji upoštevajo prilagoditve. Učenci načeloma dobro sprejmejo te otroke.« (Ž, P, 20/18, 
13 OPP) 
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 uspešno zaključena osnovna šola otrok s posebnimi potrebami (3) 

»Večina učencev uspešno zaključi devetletno šolanje in se vključi v programe srednjega 
izobraževanja.« (Ž, P, 30/20, 13 OPP) 

»Večji delež teh otrok uspešno konča šolanje in ga nadaljujejo.«  (Ž, R, 30/25, 27 OPP) 

»Večina jih zaključi OŠ.« (Ž, R, 36/36, 16 OPP) 

 nadaljnje izobraževanje in usposabljanje učiteljev (3) 

»Se trudimo, učitelji se izobražujemo in skušamo tem otrokom dati najboljše, kar lahko.« (Ž, 
R, 8/7, 7 OPP) 

»Vsi zaposleni se trudimo, da bi otroke s posebnimi potrebami uspešno vključevali v pouk in 
se dodatno izobražujemo.« (Ž, R, 7/6, 6 OPP) 

»Dobro sodelovanje med razredniki in svetovalnimi delavci, izobraževanje učiteljev, 
upoštevanje prilagoditev za posamezne učence.« (Ž, R, 3/2, 6 OPP) 

 uspešno delo izvajalcev dodatne strokovne pomoči, kvalitetni individualizirani 
programi in njihovo uspešno izvajanje (3) 

»Ustrezna pomoč strokovnjakov, dobri individualni načrti in dosledno uresničevanje le-teh.« 
(Ž, R, 33/30, 10 OPP) 

»'Strokovna pomoč' odlično opravlja svoje delo.« (Ž, R, 11/7, 7 OPP) 

Kljub temu, da so nekateri razredniki vključevanje otrok s posebnimi potrebami na šoli, kjer 
so zaposleni, ocenili kot dokaj oziroma zelo uspešno, pa so opozorili na nekatere težave, in 
sicer na prezahtevnost programa osnovne šole za nekatere otroke s posebnimi potrebami, 
pomanjkanje strokovnega znanja učiteljev, težavo s časovnim ovrednotenjem dela, sprejetost 
otroka s posebnimi potrebami s strani ostalih staršev v oddelku: 

»V nekaterih primerih bi bilo bolje, da bi bili ti učenci (nekateri) na šoli s prilagojenim 
programom.« (Ž, P, 11/4, 2 OPP) 

»Vsi učitelji, ki delamo z otroki s posebnimi potrebami, se trudimo, da jim ponudimo čimveč. 
Velikokrat pa čutimo strokovni primanjkljaj, saj nimamo ustrezne izobrazbe. Znamo si 
priskočiti na pomoč.« (Ž, R, 33/30, 21 OPP) 

»Dobro sodelovanje s svetovalno službo, težava s časovnim vrednotenjem dela.« (M, R, 6/3, 
10 OPP) 

»Dokaj uspešna, ker včasih naletimo na zunanji odpor (ostali starši).« (Ž, R, 21/11, 12 OPP) 

Tudi tisti razredniki, ki so uspešnost vključitve ocenili kot srednje uspešno (15,2%) so poleg 
zgornjih težav opozorili še na tri vidike vključenosti otrok s posebnimi potrebami, in sicer na 
potrebo po več ur dodatne strokovne pomoči, ki naj bi jo bili deležni otroci s posebnimi 
potrebami, na dejstvo, da je uspešnost vključenosti odvisna tudi od vrste posebnih potreb 
otroka ter od števila učencev v oddelku: 
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»Pomoč strokovnjakov bi morala biti vsakodnevna.« (Ž, R, 38/38, 26 OPP) 

»Potrebovali bi več specialnih pedagogov. Čeprav so učenci s posebnimi potrebami deležni 
ur DSP po odločbi, so še vedno veliko ur prisotni pri rednem pouku brez dodatne pomoči.« 
(Ž, P, 33/30, 20 OPP) 

»Uspeh vključitve je odvisen od številčnosti oddelka in posebnih potreb otroka.« (M, P, 35/30, 
16 OPP) 

Razrednik, ki je uspešnost vključenosti opredelil kot precej neuspešno, jo je utemeljil z 
zahtevnostjo programa osnovne šole: 

»Zaradi zahtevnosti učnega načrta.« (M, P, 35/30, 20 OPP) 

 

Graf 7: Presoja razrednikov o uspešnosti vključenosti otrok s posebnimi potrebami na šoli, 
kjer so zaposleni 
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4.2 VLOGA IN NALOGE RAZREDNIKA PRI DELU Z OTROKI S POSEBNIMI 
POTREBAMI 

V naši raziskavi smo preverili, kakšna je vloga in kakšne so naloge razrednika pri delu z 
otroki s posebnimi potrebami. Zanimalo nas je, katerim področjem delovanja se razredniki pri 
delu z otroki s posebnimi potrebami posvečajo v največji meri in katerim v najmanjši meri ter 
kako razredniki vidijo lastno vlogo pri socialni vključenosti otrok s posebnimi potrebami v 
oddelčno skupnost, kakšne izkušnje imajo pri tem in ali se pojmovanje njihove vloge pri 
socialni vključenosti otrok s posebnimi potrebami v oddelčno skupnost razlikuje glede na leta 
delovne dobe, leta razredništva, strokovni naziv, delovno mesto ter glede na število otrok s 
posebnimi potrebami, ki so jim bili do sedaj razrednik. 

Učitelje smo prosili, da presodijo, ali se vloga razrednika pri delu z otroki s posebnimi 
potrebami razlikuje od vloge razrednika pri delu z ostalimi učenci, in da opredelijo kako 
se razlikuje. 

Tabela 12: Presoja učiteljev o tem, ali se vloga razrednika pri delu z učenci s posebnimi 
potrebami razlikuje od vloge razrednika pri delu z ostalimi učenci 

Odgovor f f% 

DA 87 94,6% 

NE 5 5,4% 

Skupaj 92 100,0% 

 

Le pet razrednikov (5,4%) je mnenja, da se njihova vloga pri delu z učenci s posebnimi 
potrebami ne razlikuje od vloge pri delu z ostalimi učenci. Nobeden od teh razrednikov svoje 
izjave ni nadalje utemeljil.  

Kar 94,6% v raziskavo zajetih razrednikov pa je mnenja, da se vloga  razrednika pri delu z 
učenci s posebnimi potrebami razlikuje od vloge razrednika pri delu z ostalimi učenci, saj 
zahteva: 

 več sodelovanja s starši (24), 
 več sodelovanja z drugimi strokovnimi delavci (19) – s šolsko svetovalno službo, z 

drugimi učitelji, z izvajalci dodatne strokovne pomoči (specialnim pedagogom idr.), z 
zunanjimi institucijami, s člani strokovne skupine, 

 več pozornosti, empatije, senzibilnosti, potrpežljivosti pri delu z otroki s posebnimi 
potrebami (14), 

 več administrativnega dela (14), 
 več časa, energije (8), 
 več individualnega dela z otrokom (razgovori) (7), 
 skrb za socialno vključenost otroka s posebnimi potrebami (6), 
 več znanja, dodatna usposabljanja (5). 
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Odgovora razrednikov zahtevnejše učne priprave (8) ter zagotavljanje prilagoditev med 
poukom, pri ocenjevanju znanja (28) pa se nanašajo na delo učitelja in ne razrednika. 

Kot smo že poudarili v poglavju 2.1.3, uresničevanje inkluzije v šolski praksi zahteva 
sodelovanje strokovnjakov različnih profilov (Lipec Stopar, 1999).  Kot navajajo I. Adlešič 
idr. (2010), je pogoj za uspeh pri delu z učenci s posebnimi potrebami sodelovanje vseh, ki so 
vpleteni v inkluzivno izobraževanje. Tega se očitno zavedajo tudi anketirani razredniki, saj se 
največ odgovorov o njihovi vlogi pri delu z otroki s posebnimi potrebami nanaša prav na 
sodelovanje – z drugimi strokovnimi delavci ter s starši. Kot ugotavljajo Žagar idr. (2001, str. 
115) vloga razrednika zahteva »humane, človeško tople, tankočutne dimenzije«, kar so 
razredniki izrazili z izjavami po več pozornosti, empatije, senzibilnosti, potrpežljivosti, ki ga 
prinaša delo z otroki s posebnimi potrebami. Nadalje so razredniki izpostavili, da delo z otroki 
s posebnimi potrebami pomeni tudi več administrativnega in pedagoškega dela – dodatni 
pogovori, razgovori z učenci s posebnimi potrebami in skrb za njihovo socialno vključenost.  

V nadaljevanju predstavljamo, v kolikšni meri se razredniki pri delu z otroki s posebnimi 
potrebami posvečajo posameznim področjem, in sicer učni uspešnosti otrok s posebnimi 
potrebami, njihovi socialni vključenosti, iskanju in omogočanju razvoja otrokovih močnih 
področij, prepoznavanju in odzivanju na otrokove vzgojno-izobraževalne potrebe in v kolikšni 
meri skrbi za zagotavljanje ustreznih prilagoditev. 

Tabela 13: Povprečne vrednosti posameznih področij, ki se jim razredniki posvečajo pri delu 
z otroki s posebnimi potrebami 

[Opomba: Učitelji so ocenjevali, v kolikšni meri so se oz. se v vlogi razrednika pri delu z 
otroki s posebnimi potrebami posvečajo posameznim področjem, in sicer na lestvici od 
1=nikoli do 5=zelo pogosto.] 

Področje  M SD Rang 

učna uspešnost otrok s posebnimi 
potrebami 

4,18 0,66 3 

socialna vključenost otrok s posebnimi 
potrebami v oddelčno skupnost 

4,27 0,71 2 

iskanje in omogočanje razvoja otrokovih 
močnih področij 

4,03 0,83 5 

prepoznavanje in odzivanje na otrokove 
vzgojno-izobraževalne potrebe 

4,09 0,79 4 

skrb za zagotavljanje ustreznih 
prilagoditev 

4,32 0,80 1 

 

Kot vidimo v tabeli zgoraj, se razredniki v povprečju vsem področjem posvečajo 4 – pogosto. 
Pri tem se v nekoliko večji meri posvečajo skrbi za zagotavljanje ustreznih prilagoditev, sledi 
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skrb za socialno vključenost otrok s posebnimi potrebami v oddelčno skupnost ter učna 
uspešnost otrok s posebnimi potrebami. Izmed navedenih področij se v nekoliko manjši meri 
posvečajo prepoznavanju in odzivanju na otrokove vzgojno-izobraževalne potrebe in iskanju 
in omogočanju razvoja otrokovih močnih področij. Toda kot poudarja M. Kavkler (2005) je 
za organizacijo ustreznih oblik pomoči pomembno prav poznavanje otrokovih močnih 
področij in njegovih posebnih potreb. Oziroma kot navaja L. Magajna (2006) je za 
uresničevanje inkluzije v šolski praksi potrebno preiti od osredotočenosti na primanjkljaje, k 
proučevanju otrokovih močnih področij in dejavnikov uspešnosti. 

Razrednike smo v raziskavi prosili, da posamezna področja dela obrazložijo, kar 
predstavljamo v nadaljevanju. 

Skrb za zagotavljanje ustreznih prilagoditev 

Razredniki navajajo, da je zagotavljanje prilagoditev redno, vsakodnevno delo, do katerega 
imajo otroci s posebnimi potrebami pravico in je določeno po zakonu. Zaradi velikega števila 
učencev s posebnimi potrebami na šoli je potrebno občasno opozoriti kakšnega učitelja na 
upoštevanje prilagoditev. Nekateri navajajo, da gre predvsem za zagotavljanje prilagoditev pri 
ocenjevanju znanja. Navajajo še, da pri zagotavljanju ustreznih prilagoditev sodelujejo s 
specialno pedagoginjo ter da bi lahko naredili na tem področju še več, a v obilici dela ne 
zmorejo.  

Socialna vključenost otrok s posebnimi potrebami v oddelčno skupnost  

Razredniki, ki se temu področju posvečajo pogosto oziroma zelo pogosto, poudarjajo 
predvsem pomembnost socialne vključenosti tako za otroka s posebnimi potrebami kot za 
celoten oddelek: 

»Ker je vključenost takega otroka v kolektiv ključna.« (Ž, R, 34/32, 15 OPP) 

»Pomembno je, da se otrok dobro počuti.« (Ž, R, 33/30, 17 OPP) 

»V kolikor tega ne storiš, je OPP izključen.« (Ž, R, 30/25, 28 OPP) 

»Potrebna za delo razreda.« (Ž, R, 17/12, 17 OPP) 

»Ustvarjenje pozitivne klime za vse v oddelku.« (Ž, R, 11/5, 3 OPP) 

Razredniki navajajo tudi primere prakse, kako socialno vključenost otrok s posebnimi 
potrebami uresničujejo, in sicer preko pogovorov, mediacije, socialnih iger, skupinskega dela, 
igre vlog. 

Učna uspešnost otrok s posebnimi potrebami 

Razredniki navajajo, da se temu področju posvečajo na način, da redno spremljajo ocene, 
učenčev napredek, da bi čimpreje zaznali morebitne težave, ter skrbijo, da se upoštevajo 
prilagoditve. Dodajajo še, da učence spodbujajo, usmerjajo, opozarjajo na roke ocenjevanja. 
V skrbi za učno uspešnost sodelujejo z ostalimi oddelčnimi učitelji in usmerjajo starše otrok s 
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posebnimi potrebami. Učencem nudijo dodatno pomoč, razlago pred in po pouku, usmerjajo 
proces samostojnega učenja. 

Prepoznavanje in odzivanje na otrokove vzgojno-izobraževalne potrebe 

Razredniki navajajo, da je pri prepoznavanju in odzivanju na otrokove vzgojno-izobraževalne 
potrebe potrebno redno sodelovanje s šolsko svetovalno službo, s specialnim pedagogom, s 
starši otroka. Navajajo, da potrebe lahko najbolje prepozna posamezni učitelj pri svojem 
predmetu in se nanje ustrezno odziva. Sprotno odzivanje je včasih zaradi časovne stiske in 
številčnosti oddelkov oteženo. Pomembno je biti pozoren na vse oblike vzgojno-
izobraževalnih potreb. 

Iskanje in omogočanje razvoja otrokovih močnih področij 

Kot navajajo razredniki, iskanje in omogočanje razvoja otrokovih močnih področij pomaga 
pri socialni vključenosti otroka s posebnimi potrebami, krepi se otrokova samopodoba, raste 
njegova samozavest, saj »otrok začuti, da je tudi on kljub oviram lahko nekje uspešen«. 
Razredniki navajajo, da pogosto otrokovega močnega področja ni mogoče uresničiti v šoli, 
sploh če gre za praktične veščine in da se s posameznim močnim področjem ukvarjajo le, če 
gre za »njihovo področje«.  

 

Vloga razrednika pri socialni vključenosti otrok s posebnimi potrebami v oddelčno 
skupnost 

Inkluzivna šola naj bi poleg fizične omogočala tudi emocionalno in socialno vključenost otrok 
s posebnimi potrebami. Kot poudarjajo N. Lebarič, D. Kobal Grum in Kolenc (2006), je 
temelj za socialno integracijo skrb za socialne odnose med vsemi otroki, tistimi s posebnimi 
potrebami in tistimi brez njih, kar potrjuje tudi njihova raziskava: otroci s posebnimi 
potrebami se najbolje vključijo v tista socialna okolja, v katerih je indeks socialne integracije 
v celotni skupini najvišji (prav tam). Pri tem M. Kavkler (2008c) izpostavi, da je odgovornost 
za uspešnost vključevanja otrok s posebnimi potrebami v oddelčno skupnost projekt celotne 
šole in tudi širše okolice in ne le učitelja. Hkrati pa poudarja, da je sposobnost socialne 
integracije precej odvisna od vzgojnih priložnosti, ki jih organizira učitelj. »Od otrokovih 
socialnih veščin je pogosto bolj odvisna uspešnost vključevanja v okolje kot od intelektualnih 
sposobnosti« (Kavkler, 2008a, str. 15). Poleg tega C. Peklaj in S. Pečjak (2015) opozarjata, da 
je socialna vključenost učenca eden od pomembnih dejavnikov pred učnimi težavami. 

Največji vpliv na dobro vključenost vseh učencev ima razrednik (Rutar Ilc, 2017). V 
nadaljevanju predstavljamo, kako razredniki sami ocenjujejo, koliko lahko pripomorejo k 
socialni vključenosti otroka s posebnimi potrebami v oddelčno skupnost.  
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Tabela 14: Ocena razrednikov o tem, koliko lahko sami pripomorejo k socialni vključenosti 
otroka s posebnimi potrebami v oddelčno skupnost 

Ocena  f f% Rang 

skoraj nič 0 0% 4,5 

malo 0 0% 4,5 

srednje 13 14,1% 3 

precej 44 47,8% 1 

veliko 35 38,1% 2 

Skupaj 92 100,0%  

M=4,24; SD=0,69 

 

Graf 8: Ocena razrednikov o tem, koliko lahko sami pripomorejo k socialni vključenosti 
otroka s posebnimi potrebami v oddelčno skupnost 

Nihče izmed anketiranih razrednikov ni mnenja, da razrednik ne bi mogel nič oziroma le malo 
pripomoči k socialni vključenosti otroka s posebnimi potrebami v oddelčno skupnost, ampak 
jih velika večina (85,9%) ocenjuje, da lahko sami pomembno pripomorejo k temu. 

Tudi iz tabele 13 je razvidno, da se razredniki socialni vključenosti otrok posvečajo v 
povprečju pogosto do zelo pogosto (M=4,27; SD=0,71), približno takšno pa je tudi povprečje 
njihove ocene o tem, koliko lahko sami pripomorejo k socialni vključenosti otroka s 
posebnimi potrebami (M=4,24; SD=0,69). 
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Razrednike smo prosili, da nam navedejo njihove izkušnje (primere dobre prakse), kako se 
kot razredniki posvečajo socialni vključenosti otroka s posebnimi potrebami v oddelčno 
skupnost. Njihove odgovore smo združili v tematske sklope: 

 socialne igre (14) 

»Razne socialne igre, kjer sodelujejo vsi in si izmenjujejo npr. pozitivne poglede, mnenja.« (Ž, 
P, 3/1, 3 OPP) 

»Razne socialne igre – skriti prijatelj, igre za vključevanje, tako da tudi sama dam takim 
učencem kakšno 'pomembno' nalogo itd.« (Ž, R, 7/6, 6 OPP) 

 pogovori z učenci (14) 

»Odprti pogovori z učenci, iskrenost drug do drugega. Izvajam dejavnosti, pri katerih učenec 
s posebnimi potrebami lahko izkaže svoje močno področje.« (Ž, R, 15/15, 6 OPP) 

»Pogovor z učenci o sošolcu in njegovih potrebah.« (Ž, R, 37/35, 3 OPP) 

 izpostavljanje otrokovih močnih področij, pohvala otroka pred skupino (12) 

»Poiščem dobro, pozitivno, močno stran otroka, s katero lahko izstopa.« (Ž, R, 21/11, 12 
OPP) 

»Poudarjanje močnih področij. Omogočanje, da otrok pokaže, v čem je dober pred ostalimi, 
vključevanje v delo.« (M, R, 6/3, 10 OPP) 

»Pohvalim ga pred skupino, njegovo delo, njegovo pot do uspešno narejenih nalog. Dam mu 
pomembno vlogo pri dramatizaciji.« (Ž, R, 38/38, 34 OPP) 

 učiteljev zgled (9) 

»Če učitelj kaže razumevanje do otrok s posebnimi potrebami, potem tudi vrstniki, sošolci 
tako ravnajo. Morebiten odklanjajoč odnos se prav tako prenaša na celotno skupino, v katero 
je vključen ta otrok.« (Ž, P, 36/30, 37 OPP) 

»Odnos učitelja do učenca s posebnimi potrebami ima največjo vlogo, saj je vzgled ostalim 
učencem. Če se učitelj prilagoditvam v veliki meri posveča, učenca pohvali, ga spodbuja je 
takšen v večini primerov do učenca s posebnimi potrebami tudi razred – ostali učenci.« (Ž, R, 
7/7, 6 OPP) 

 predstavitev učenčevih primanjkljajev, značilnosti v razredu (7) 

»Seznanitev učencev s težavami takšnega otroka (lahko tudi ob pomoči primerne zgodbice) 
ter pravočasno odpravljanje težav, če se pojavijo.« (Ž, R, 33/30, 10 OPP) 

»Če razrednik na primer pri dislektičnem otroku obrazloži ostalim, kaj to je disleksija, 
vzpodbudi pri ostalih empatijo, razumevanje, pomoč.« (Ž, P, 19/12, 16 OPP) 

 skupinsko delo, skupni projekti (8) 
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»Socialne igre, delo po skupinah.« (Ž, P, 6/3, 4 OPP) 

»Socialne igre, delo v skupini, skupni projekti.« (Ž, R, 21/17, 11 OPP) 

 pomoč učenec učencu (5) 

»Pomoč učenec – učencu, delo v skupini.« (Ž, R, 35/27, 19 OPP) 

»Razredne ure (socialne igre); učenec pomočnik (uspešnejši učenec pomaga manj 
uspešnemu).« (Ž, P, 8/2, 3 OPP) 

 spodbujanje strpnosti, sprejemanje različnosti (6) 

»Izbira tem, ki na neprisiljen način sporočajo o drugačnosti.« (Ž, R, 11/6, 2 OPP) 

»Pripomoremo s seznanjanjem sošolcev s težavami, spodbujanjem strpnosti, toleriranjem 
različnosti, s socialnimi igrami.« (Ž, R, 36/33, 12 OPP) 

Med ostalimi navedbami primerov dobre prakse se dvakrat oziroma posamič pojavljajo še: 

 igre vlog, 
 delavnice za vključenost, 
 otrok s posebnimi potrebami sam predstavi svojo drugačnost (npr. sladkorna bolezen), 
 individualni razgovori z otrokom s posebnimi potrebami, 
 ogledi poučnih video vsebin, spletnih strani, 
 prilagojen sedežni red, 
 druženje z otrokom ves dan v okviru projekta celega oddelka, 
 ko je otrok s posebnimi potrebami nemiren, ima možnost, da se umakne v kotiček za 

umirjanje, 
 predstavitev posebnih potreb otroka drugim staršem na roditeljskem sestanku. 

Povzamemo lahko, da razredniki navajajo predvsem sistematično, načrtno delo s celotnim 
oddelkom (npr. socialne igre, igre vlog, delavnice za vključenost, predstavitev učenčevih 
primanjkljajev v oddelku, skupni projekti, ogledi poučnih video vsebin, spletnih strani itd.) 
ter z ravnanjem in s sporočili, ki dajejo vedeti, kakšni odnosi, kakšno vedenje, katere 
vrednote in prepričanja so zaželena (npr. pogovori z učenci, pohvala učenca pred skupino, 
učiteljev zgled, spodbujanje strpnosti, sprejemanje različnosti itd.). 

Preverili smo, ali se pojmovanje vloge razrednika pri socialni vključenosti otrok s posebnimi 
potrebami v oddelčno skupnost razlikuje glede na leta delovne dobe, leta razredništva, 
strokovni naziv, delovno mesto ter glede na število otrok s posebnimi potrebami, ki so jim bili 
do sedaj razrednik (glej Priloga 2). 

Za statistično pomembno se je pokazala povezava med delovnim mestom in oceno 
razrednikov o tem, koliko lahko sami pripomorejo k socialni vključenosti otroka s posebnimi 
potrebami. Rezultate SPSS analize predstavljamo v nadaljevanju. 
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Tabela 15: Leveneov test o homogenosti varianc 

F df1 df2 P 
1,622 1 90 ,206 

 

Ničelno hipotezo o homogenosti varianc obdržimo. Razlika med variancami ni statistično 
pomembna. Variance so homogene. 

Tabela 16: Kolmogorov-Smirnov test o normalnosti porazdelitve numerične spremenljivke 

 
delovno mesto 

Kolmogorov-Smirnov test 
D df P 

socialna vključenost razredni učitelj ,336 51 ,000 
predmetni učitelj ,285 41 ,000 

 

Ničelno hipotezo o normalnosti porazdelitve numerične spremenljivke zavrnemo. Sprejmemo 
alternativno hipotezo, da porazdelitev ni normalna. 

Tabela 17: Presoja razrednikov o tem, koliko lahko sami pripomorejo k socialni vključenosti 
otroka s posebnimi potrebami v oddelčno skupnost glede na delovno mesto (razredni učitelji, 
predmetni učitelji) 

ocena razrednikov 

delovno mesto 

srednje 

3 

precej 

4 

veliko 

5 
Skupaj 

razredni učitelj 
f 3 21 27 51 

f% 5,9% 41,2% 52,9% 100,0% 

predmetni učitelj 
f 10 23 8 41 

f% 24,4% 56,1% 19,5% 100,0% 

Skupaj 
f 13 44 35 92 

f% 14,1% 47,8% 38,1% 100,0% 

 

Tabela 18: Razlike v ocenah razrednikov glede na delovno mesto 

 
χ2 df 2P 

13,244a 2 ,001 
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Graf 9: Presoja razrednikov o tem, koliko lahko sami pripomorejo k socialni vključenosti 
otroka s posebnimi potrebami v oddelčno skupnost glede na delovno mesto (razredni učitelji, 
predmetni učitelji) 

Delovno mesto pomembno učinkuje na oceno razrednikov o tem, v kolikšni meri lahko sami 
pripomorejo k socialni vključenosti otroka s posebnimi potrebami v oddelčno skupnost s 
tveganjem 2P=0,001. 

Razredni učitelji (52,9%) se v primerjavi s predmetnimi učitelji razredniki (19,5%) v večji 
meri odločajo, da lahko veliko pripomorejo k socialni vključenosti otroka s posebnimi 
potrebami v oddelčno skupnost oziroma se razredni učitelji (5,9%) v manjši meri v primerjavi 
s predmetnimi učitelji razredniki (24,4%) odločajo, da lahko srednje pripomorejo k socialni 
vključenosti otroka s posebnimi potrebami.  

Se pa predmetni učitelji razredniki (56,1%) v večji meri odločajo v primerjavi z razrednimi 
učitelji (41,2%), da lahko precej pripomorejo k socialni vključenosti otroka s posebnimi 
potrebami v oddelčno skupnost.   

Enega izmed razlogov je iskati v količini časa, ki jo razredniki preživijo z učenci, kar nam 
lepo opiše izjava učiteljice: 

»Razrednik, sploh na razredni stopnji, to lažje naredi, ker je večino časa z razredom. Ima 
veliko možnosti za pogovor, reševanje konfliktov.« (Ž, R, 11/7, 7 OPP) 

Predmetnim učiteljem razrednikom je na voljo le 0,5 ure oddelčne skupnosti tedensko, ostali 
čas je odvisen od predmeta, ki ga poučujejo v tem oddelku. 

Morda vpliva program izobraževanja (količina pedagoške izobrazbe) bodočih učiteljev 
razrednega pouka oziroma predmetnih učiteljev. Morda je razlog v večji naravnanosti 
razrednih učiteljev na učenca, ne toliko na vsebino kot morda pri predmetnih učiteljih. 
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Zaključimo lahko, da tako razredni učitelji kot predmetni učitelji razredniki ocenjujejo, da 
lahko sami pomembno pripomorejo k socialni vključenosti otroka s posebnimi potrebami v 
oddelčno skupnost, razredni učitelji nekoliko bolj kot predmetni učitelji razredniki. Razlog za 
to se lahko skriva v količini časa, ki ga preživijo s svojimi učenci, v samem programu 
izobraževanja (količini pedagoške izobrazbe), ki so jo deležni bodoči učitelji, razlog je lahko 
tudi večja naravnanost razrednih učiteljev na učenca, ne toliko na vsebino kot morda pri 
predmetnih učiteljih. 

 

Vključenost otrok s posebnimi potrebami v vsakdanje življenje oddelčne skupnosti 

V nadaljevanju predstavljamo, kako so razredniki ocenili vključenost otrok s posebnimi 
potrebami v vsakdanje življenje oddelčne skupnosti. 

Tabela 19: Povprečne vrednosti vključenosti otrok s posebnimi potrebami v vsakdanje 
življenje oddelčne skupnosti 

[Opomba: Učitelji so ocenjevali, kako so oz. so bili otroci s posebnimi potrebami, katerim so 
oz. so bili razrednik vključeni v vsakdanje življenje oddelčne skupnosti, in sicer na lestvici od 
1=nikoli, 2=redko, 3=pogosto do 4=skoraj vedno.] 

Vključenost M SD 

določeni sošolci jih zelo spodbujajo in 
podpirajo 

3,33 0,74 

sošolci so do njih v glavnem strpni, ne 
nudijo pa jim posebne opore 

2,97 0,72 

določeni sošolci jih ignorirajo 2,11 0,73 

sošolci jih izključujejo, se jim 
posmehujejo 

1,78 0,72 

 

Nekateri v raziskavo zajeti razredniki so svojo oceno tudi na kratko obrazložili, kar 
predstavljamo v nadaljevanju: 

Določeni sošolci jih zelo spodbujajo in podpirajo 

Slabša ocena razrednika (nikoli oziroma redko) pri postavki določeni sošolci jih zelo 
spodbujajo in podpirajo ne pomeni nujno slabše vključenosti otroka s posebnimi potrebami, 
kar so razredniki utemeljevali s sledečim: 

»Sošolci ga ne spodbujajo, ker ne odstopa veliko od drugih.« (Ž, R, 5/2, 5 OPP) 

»Redko, ker jih ne izpostavljamo posebej.« (Ž, P, 19/15, 11 OPP) 
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Ocene pogosto oziroma skoraj vedno pa so razredniki utemeljevali z empatijo nekaterih otrok, 
pozitivnimi komentarji, nudenjem pomoči otroku s posebnimi potrebami s strani vrstnikov, 
pomembno vlogo razrednika (zgled učencem) ter dejstvom, da se v oddelku vedno najde vsaj 
en učenec oziroma manjša skupinica učencev, ki je otroku s posebnimi potrebami pripravljena 
pomagati, ga podpirati in spodbujati. 

Sošolci so do njih v glavnem strpni, ne nudijo pa jim posebne opore 

To izjavo so razredniki obrazložili z dejstvom, da večina učencev otroke s posebnimi 
potrebami sprejema (odvisno tudi od posebnih potreb in značajskih lastnosti otroka, učence z 
vedenjskimi motnjami slabše sprejemajo kot druge skupine otrok s posebnimi potrebami), 
niso pa pripravljeni narediti nekaj več za njih: 

»Večina učencev jih sprejema, niso pa pripravljeni, da bi naredili kaj več.« (Ž, R, 35/27, 19 
OPP) 

Razredniki so navedli tudi vzroke, zakaj je po njihovem mnenju temu tako: 

 pomanjkanje časa za pomoč sošolcem 

»Danes imajo učenci nasploh manj časa in tudi interesa za pomoč.« (Ž, P, 36/30, 37 OPP) 

»Učenci imajo običajno premalo časa za pomoč sošolcem.« (Ž, P, 19/15, 11 OPP) 

 preobremenjenost učencev z drugimi dejavnostmi 

»Imajo preveč opravkov s samim seboj, so preobremenjeni še z drugimi dejavnostmi.« (Ž, P, 
10/4, 4 OPP) 

 brezbrižnost, pomanjkanje empatije, preveč tekmovalnosti in egoizma 

»Jim je vseeno za njegov uspeh.« (Ž, R, 5/2, 5 OPP) 

»Na splošno so otroci v današnjem času premalo empatični ter preveč tekmovalni in 
egoistični – ne zdi se jim potrebno, da bi drugim pomagali.« (Ž, P, 14/7, 6 OPP) 

»Se ne zanimajo za njih.« (Ž, R, 23/23, 30 OPP) 

Določeni sošolci jih ignorirajo 

Kot lahko vidimo v tabeli 16, v raziskavo vključeni razredniki navajajo, da določeni sošolci 
otroke s posebnimi potrebami v povprečju ignorirajo redko, iz njihovih obrazložitev pa je 
razvidno, da se to dogaja tudi učencem brez posebnih potreb, občasno ignoranco utemeljujejo 
s pomanjkanjem empatije nekaterih učencev ter izpostavljajo pomembnost pogovora pri 
odpravljanju tovrstnih težav: 

»To se dogaja tudi učencem, ki nimajo posebnih potreb.« (Ž, P, 14/7, 6 OPP) 

»Ker ne kažejo empatije.« (Ž, R, 3/1, 2 OPP) 
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»Če se to zgodi, se pogovorimo, zakaj to ni v redu.« (Ž, R, 38/38, 34 OPP) 

Sošolci jih izključujejo, se jim posmehujejo 

V raziskavo vključeni razredniki navajajo, da sošolci otroke s posebnimi potrebami 
izključujejo oziroma se jim posmehujejo redko oziroma nikoli (M=1,78). Tisti razredniki, ki 
so izbrali oceno nikoli, svojo odločitev utemeljujejo z dejstvom, da izključevanja in posmeha 
enostavno ne dovolijo, prav tako so poudarili pomembno vlogo razrednika ter pogovora pri 
tem: 

»Ne dovolim!« (Ž, P, 21/19, 21 OPP) 

»Ne dovolim tega oz. se o tem pogovarjamo.« (Ž, R, 5/2, 5 OPP) 

»Zaenkrat še takega primera nisem imela, zdi se mi, da ima tukaj ključno vlogo razrednik.« 
(Ž, R, 17/13, 14 OPP) 

Tisti razredniki, ki so izbrali oceno redko, pa navajajo, da se vedno najde kakšen učenec, ki se 
posmehuje, izključuje druge, a da so to navadno učenci, ki se posmehujejo tudi drugim 
otrokom v oddelku in ne le otrokom s posebnimi potrebami. Izključevanje, posmeh se dogaja 
predvsem, ko učitelj ni prisoten (med odmorom, kosilom): 

»Tudi taki učenci se vedno najdejo. Z njimi je treba sistematično delati, da sprejmejo takega 
otroka.« (Ž, R, 17/12, 17 OPP) 

»Običajno so to učenci, ki se posmehujejo tudi drugim učencem.« (Ž, P, 30/20, 9 OPP) 

»Ko ni zraven učitelja, med odmori in kosilom.« (Ž, R, 7/5, 12 OPP) 
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Naloge razrednika pri delu z otroki s posebnimi potrebami 

Razrednike smo prosili, da navedejo, v kolikšni meri so vključeni v naloge pri delu z otroki s 
posebnimi potrebami. Rezultate predstavljamo v nadaljevanju. 

Tabela 20: Naloge razrednika pri delu z otroki s posebnimi potrebami 

Naloga Ocena f f% 

priprava individualiziranega programa (nosilec IP-ja) – 
tisti, ki ga izdela 
 

nikoli 29 31,5% 
občasno 26 28,3% 
redno 37 40,2% 

sodelovanje pri pripravi individualiziranega programa nikoli 5 5,4% 
občasno 38 41,3% 
redno 49 53,3% 

spremljanje izvajanja individualiziranega programa nikoli 1 1,1% 
občasno 20 21,7% 
redno 71 77,2% 

organizacija strokovne skupine (obveščanje članov, staršev, 
priprava vabil itd.) 

nikoli 35 38,0% 
občasno 26 28,3% 
redno 31 33,7% 

seznanjanje oddelčnega učiteljskega zbora o prilagoditvah, 
posebnih potrebah, močnih področjih otroka s posebnimi 
potrebami 

nikoli 7 7,6% 
občasno 36 39,1% 
redno 49 53,3% 

predstavitev posebnih potreb učenca vrstnikom v oddelku nikoli 7 7,6% 
občasno 21 22,8% 
redno 64 69,6% 

obveščanje učencev o urniku ur dodatne strokovne pomoči 
na začetku šolskega leta 

nikoli 9 9,8% 
občasno 24 26,1% 
redno 59 64,1% 

svetovanje staršem glede prilagojenih gradiv in 
pripomočkov 

nikoli 3 3,3% 
občasno 42 45,7% 
redno 47 51,1% 

sodelovanje z zunanjimi inštitucijami nikoli 27 29,3% 
občasno 56 60,9% 
redno 9 9,8% 

 

V raziskavo zajeti razredniki redno opravljajo naslednje naloge v navedenem deležu: 

- spremljanje izvajanja individualiziranega programa (77,2%), 
- predstavitev posebnih potreb učenca vrstnikom v oddelku (69,6%), 
- obveščanje učencev o urniku ur dodatne strokovne pomoči na začetku šolskega leta 

(64,1%), 
- sodelovanje pri pripravi individualiziranega programa (53,3%), 
- seznanjanje oddelčnega učiteljskega zbora o prilagoditvah, posebnih potrebah, močnih 

področjih otroka s posebnimi potrebami (53,3%), 
- svetovanje staršem glede prilagojenih gradiv in pripomočkov (51,1%), 
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- priprava individualiziranega programa (nosilec IP-ja) – tisti, ki ga izdela (40,2%) 
- organizacija strokovne skupine (obveščanje članov, staršev, priprava vabil itd.) 

(33,7%), 
- sodelovanje z zunanjimi inštitucijami (9,8%). 

V raziskavo zajeti razredniki nikoli ne opravljajo naslednjih nalog v navedenem deležu: 

- organizacija strokovne skupine (obveščanje članov, staršev, priprava vabil itd.) 
(38,0%), 

- priprava individualiziranega programa (nosilec IP-ja) – tisti, ki ga izdela (31,5%), 
- sodelovanje z zunanjimi inštitucijami (29,3%), 
- obveščanje učencev o urniku ur dodatne strokovne pomoči na začetku šolskega leta 

(9,8%), 
- seznanjanje oddelčnega učiteljskega zbora o prilagoditvah, posebnih potrebah, močnih 

področjih otroka s posebnimi potrebami (7,6%), 
- predstavitev posebnih potreb učenca vrstnikom v oddelku (7,6%), 
- sodelovanje pri pripravi individualiziranega programa (5,4%), 
- svetovanje staršem glede prilagojenih gradiv in pripomočkov (3,3%), 
- spremljanje izvajanja individualiziranega programa (1,1%). 

Med druge naloge razrednika pri delu z otroki s posebnimi potrebami učitelji navajajo še: 

- redno sodelovanje s starši – obveščanje o posebnostih, napredku, težavah, 
- sodelovanje s šolsko svetovalno službo, 
- reševanje konfliktnih situacij, 
- spremljanje otrokovega napredka, 
- zagotavljanje medvrstniške pomoči, 
- spremljanje obiska ur dodatne strokovne pomoči, 
- izpolnjevanje vprašalnikov, 
- individualni pogovori z učencem s posebnimi potrebami, 
- skrb za vključenost učenca v oddelek, 
- dodatno izobraževanje, usposabljanje. 

 

V povprečju 50,2% razrednikov vse zgoraj omenjene naloge opravlja redno, 34,9% 
razrednikov jih opravlja občasno, 14,9% v raziskavo zajetih razrednikov pa teh nalog ne 
opravlja nikoli. Razredniki so navedli tudi, kdo oziroma kdo še opravlja omenjene naloge. 

Priprava individualiziranega programa: 

- šolska svetovalna služba, 
- specialni pedagog, 
- izvajalci dodatne strokovne pomoči, 
- pomoč predhodnih učiteljev, 
- vsi učitelji, kjer ima učenec največ težav. 

 



75 
 

Spremljanje izvajanja individualiziranega programa: 

- ravnatelj, 
- šolska svetovalna služba, 
- izvajalci dodatne strokovne pomoči, 
- starši. 

Organizacija strokovne skupine: 

- šolska svetovalna služba, 
- izvajalec dodatne strokovne pomoči. 

Seznanjanje oddelčnega učiteljskega zbora o prilagoditvah, posebnih potrebah, močnih 
področjih otroka s posebnimi potrebami: 

- ravnatelj, 
- šolska svetovalna služba, 
- izvajalci dodatne strokovne pomoči, 
- učitelj posameznega predmeta. 

Predstavitev posebnih potreb učenca vrstnikom v oddelku: 

- šolska svetovalna služba, 
- specialni pedagog. 

Obveščanje učencev o urniku ur dodatne strokovne pomoči na začetku šolskega leta: 

- šolska svetovalna služba, 
- izvajalci dodatne strokovne pomoči. 

Svetovanje staršem glede prilagojenih gradiv in pripomočkov: 

- šolska svetovalna služba, 
- izvajalci dodatne strokovne pomoči, 
- učitelj posameznega predmeta. 

Sodelovanje z zunanjimi inštitucijami: 

- šolska svetovalna služba, 
- izvajalci dodatne strokovne pomoči, 
- starši, 
- pomočnik ravnatelja. 

Kot lahko vidimo, uresničevanje inkluzije v šolski praksi zahteva sodelovanje strokovnjakov 
različnih profilov. Razrednik sam ne more uspešno vključiti otroka s posebnimi potrebami, 
potreben je multidisciplinarni pristop (glej poglavje 2.1.3). V delo z otroki s posebnimi 
potrebami se po navedbah razrednikov na šoli predvsem vključujejo še šolska svetovalna 
služba, izvajalci dodatne strokovne pomoči (specialni pedagog, socialni pedagog, psiholog, 
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logoped, učitelji – izvajalci učne pomoči, itd.), učitelji posameznega predmeta, ravnatelj in 
pomočnik ravnatelja. 

V Programskih smernicah za delo oddelčnega učiteljskega zbora in oddelčne skupnosti v 
osnovnih in srednjih šolah ter v dijaških domovih (2005) je navedeno (glej poglavje 2.2.3), da 
naj bi razrednik sodeloval v strokovnih timih, ki načrtujejo, izvajajo in evalvirajo delo z otroki 
s posebnimi potrebami. Kot lahko vidimo v tabeli 17, 40,2% v raziskavo zajetih razrednikov 
redno pripravlja individualiziran program, 53,3% jih redno sodeluje pri pripravi, 77,2% pa jih 
redno spremlja izvajanje individualiziranega programa. V nasprotju 31,5% razrednikov nikoli 
ne pripravlja individualiziranega programa, 5,4% razrednikov nikoli ne sodeluje pri njegovi 
pripravi, le en razrednik pa je navedel, da nikoli ne spremlja izvajanje individualiziranega 
programa. 

Zaključimo lahko, da se v našo raziskavo vključeni razredniki v tem, katere naloge opravljajo 
redno, katere občasno in katere ne opravljajo nikoli, razlikujejo med seboj (na primer 33,7% v 
raziskavo zajetih razrednikov redno organizira strokovno skupino, 38,0% nikoli). Vzroki za 
takšno razhajanje so lahko različni, odvisni so lahko od vodstva šole, različnih pričakovanj, 
lastne angažiranosti razrednika, stopnje profesionalnega razvoja razrednika, nedefiniranosti 
nalog, ki naj bi jih opravljal razrednik pri delu z otroki s posebnimi potrebami itd. 

 

4.3 PROFESIONALNI RAZVOJ RAZREDNIKOV 

V naši raziskavi smo preverili, kako razredniki ocenjujejo lastno usposobljenost za 
opravljanje vloge razrednika pri delu z otroki s posebnimi potrebami na začetku profesionalne 
poti, kako jo ocenjujejo danes ter kateri dejavniki so vplivali na njihov profesionalni razvoj. 
 

Ocena učiteljev o usposobljenosti za opravljanje vloge razrednika pri delu z otroki s 
posebnimi potrebami na začetku poklicne poti 

Tabela 21: Ocena učiteljev o usposobljenosti za opravljanje vloge razrednika pri delu z otroki 
s posebnimi potrebami na začetku poklicne poti 

Usposobljenost učiteljev kot začetnikov f f% Rang 

zelo dobro 0 0% 5 

precej dobro 3 3,3% 4 

dobro 16 17,4% 3 

slabo 47 51,1% 1 

zelo slabo 26 28,3% 2 

Skupaj 92 100,0%  

M=1,96; SD=0,77 
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Graf 10: Ocena učiteljev o usposobljenosti za opravljanje vloge razrednika pri delu z otroki s 
posebnimi potrebami na začetku poklicne poti 

Skoraj 80% v raziskavo zajetih učiteljev je svojo usposobljenost za opravljanje vloge 
razrednika pri delu z otroki s posebnimi potrebami na začetku poklicne poti označila kot 
slabo oziroma zelo slabo, kar so utemeljevali s sledečim: 

 nezadostno izobraževanje in usposabljanje v času študija, predvsem pomanjkanje 
praktičnega usposabljanja za delo z otroki s posebnimi potrebami (22) 

»Žal nam je fakulteta ponudila kar nekaj teoretičnega znanja, premalo pa praktičnih prijemov 
za delo s temi učenci.« (Ž, R, 21/17, 11 OPP) 

»Fakulteta na to zelo pomanjkljivo pripravi, premalo prakse.« (Ž, R, 7/7, 6 OPP) 

»Fakulteta ne da zadostnega znanja za delo s tako različnimi specifikami otrok, kot prihajajo 
v redno osnovno šolo.« (Ž, R, 23/23, 30 OPP) 

»Na fakulteti smo se seznanili s skupinami otrok s posebnimi potrebami, nismo pa pridobili 
ustreznega znanja za delo z njimi.« (Ž, R, 3/2, 6 OPP) 

 izobraževanja za delo z otroki s posebnimi potrebami v času študija ni bilo (21) 

»Na fakulteti nisem slišala besedne zveze otrok s posebnimi potrebami.« (Ž, P, 15/8, 15 OPP) 

»Na fakulteti tega usposabljanja ni bilo.« (M, P, 7/2, 5 OPP) 

»Usposabljanja na fakulteti ni bilo.« (Ž, P, 6/3, 4 OPP) 

»Ni formalne izobrazbe, že za delo razrednika ne, kaj šele za delo z otroki s posebnimi 
potrebami.« (Ž, P, 20/19, 10 OPP) 
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»Kot učitelj začetnik nikakor nisem usposobljena na tem področju. Letos sem s pomočjo naše 
pedagoginje dobila ogromno znanja na tem področju.« (Ž, R, 3/1, 3 OPP) 

 otroci s posebnimi potrebami so bili včasih vključeni v šole s prilagojenim programom 
(12) 

»Se o tem niti ni veliko govorilo. Otroke smo pošiljali v šolo s prilagojenim programom.« (Ž, 
R, 23/20, 16 OPP) 

»Teh otrok ni bilo na šoli oz. so bili kratek čas, nato so bili prešolani na šolo s prilagojenim 
programom.« (Ž, R, 33/25, 20 OPP) 

»Pred več kot 30 leti otrok s posebnimi potrebami ni bilo, ker so bili usmerjeni v šole s 
prilagojenim programom.« (Ž, R, 37/30, 28 OPP) 

»Takrat se ni delalo s takimi otroki (vsaj spomnim se ne).« (Ž, R, 33/30, 21 OPP) 

Z oceno precej dobro in dobro pa so v raziskavo zajeti učitelji svojo usposobljenost za 
opravljanje vloge razrednika pri delu z otroki s posebnimi potrebami na začetku poklicne poti 
utemeljevali s sledečim: 

 zanimanje za tovrstno delo, lastna angažiranost za pridobivanje ustreznega znanja (5) 

»Ker me je to zanimalo že prej, sem se do neke mere že sama veliko izobraževala, vendar še 
vedno premalo.« (Ž, R, 7/6, 6 OPP) 

»Sama sem poiskala informacije in se poučila o vseh osnovnih stvareh, ki so značilne za 
posamezno motnjo.« (Ž, P, 35/27, 12 OPP) 

 obiskovanje modula za otroke s posebnimi potrebami v času študija (3) 

»Na fakulteti sem obiskovala modul za otroke s posebnimi potrebami.« (Ž, R, 11/5, 3 OPP) 

 lastna izkušnja (1) 

»Lastna izkušnja.« (Ž, R, 24/22, 11 OPP) 

J. Kalin (2001a) opozarja, da razrednikom veliko nejasnosti in negotovosti pri uresničevanju 
njihove vloge v vseh obdobjih profesionalnega razvoja povzroča neusposabljanje v času 
dodiplomskega izobraževanja. Tudi v našo raziskavo zajeti razredniki izpostavljajo, da so bili 
na začetku poklicne poti v povprečju usposobljeni slabo (M=1,96, SD=0,77), kar so v 
največji meri utemeljevali z neusposabljanjem oziroma nezadostnim usposabljanjem v času 
študija. Razredniki z največ delovne dobe pa so navajali, da so bili otroci s posebnimi 
potrebami na začetku njihove poklicne poti vključeni v šole s prilagojenim programom. Kot 
smo že navedli v poglavju 2.1.1 so bila namreč v Sloveniji temeljna izhodišča za nov koncept 
vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami postavljena leta 1995 z Belo knjigo o 
vzgoji in izobraževanju. Področje vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami je bilo 
integrirano v vsa druga (Opara, 2005). Odpravljen je bil dvotirni šolski sistem (normalni-
prizadeti), za otroke s posebnimi potrebami je bil postavljen kontinuum vzgojno 
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izobraževalnih programov, s tem pa so bili postavljeni sistemski pogoji za njihovo integracijo 
(Opara idr., 2010). 

20,7% v raziskavo zajetih razrednikov je svojo usposobljenost za opravljanje vloge razrednika 
pri delu z otroki s posebnimi potrebami na začetku poklicne poti označila z oceno precej 
dobro in dobro, kar so utemeljevali z zanimanjem za tovrstno delo, lastno angažiranostjo za 
pridobivanje ustreznega znanja, usposabljanjem v času študija (obiskovanje modula za otroke 
s posebnimi potrebami) ter z lastno izkušnjo otroka s posebnimi potrebami. 

 

Ocena učiteljev o sedanji usposobljenosti za opravljanje vloge razrednika pri delu z 
otroki s posebnimi potrebami 

Tabela 22: Ocena učiteljev o sedanji usposobljenosti za opravljanje vloge razrednika pri delu 
z otroki s posebnimi potrebami 

Sedanja usposobljenost učiteljev  f f% Rang 

zelo dobro 3 3,3% 3,5 

precej dobro 37 40,2% 2 

dobro 49 53,3% 1 

slabo 3 3,3% 3,5 

zelo slabo 0 0% 5 

Skupaj 92 100,0%  

M=3,43; SD=0,62 
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Graf 11: Ocena učiteljev o sedanji usposobljenosti za opravljanje vloge razrednika pri delu z 
otroki s posebnimi potrebami 

Več kot 90% v raziskavo zajetih razrednikov ocenjuje svojo sedanjo usposobljenost za 
opravljanje vloge razrednika pri delu z otroki s posebnimi potrebami kot dobro oziroma 
precej dobro, kar so utemeljevali z dejavniki, ki so pomembno vplivali na njihov 
profesionalni razvoj: 

 pridobljene izkušnje, »praksa« (28) 

»Delovne izkušnje.« (Ž, P, 20/19, 10 OPP) 

»S prakso sem pridobil kar nekaj znanj.« (M, P, 30/15, 9 OPP) 

»Veliko prakse – s tem pridobiš največ izkušenj.« (Ž, R, 15/15, 15 OPP) 

»Veliko izkušenj, prakse.« (Ž, P, 20/18, 13 OPP) 

»Zaradi dolgoletnih izkušenj.« (M, P, 35/30, 20 OPP) 

 nadaljnje izobraževanje in usposabljanje (26) 

»Z leti si pridobiš izkušnje za poučevanje otrok s posebnimi potrebami. Kadar sem imela v 
razredu te otroke, sem se udeleževala izobraževanj, na katerih sem se seznanila s 
posameznimi motnjami, pristopi in delom v razredu. Vsaka generacija otrok pa prinese nove 
izzive, soočiš se z novim pristopom, novo skupino.« (Ž, R, 17/13, 14 OPP) 

»Znanje sem nabirala iz izkušenj in tudi na več seminarjih s to temo. Tudi izobraževanje ob 
delu za pridobitev naziva profesor razrednega pouka nam je posredovalo več teh znanj.« (Ž, 
R, 30/25, 27 OPP) 

 »Dodatno sem se izobraževala za delo z otroki s posebnimi potrebami: moduli, seminarji za 
delo z njimi.« (Ž, R, 36/36, 16 OPP) 

»Predvsem izkušnje, izobraževanje na šoli, pomoč svetovalnih delavcev pomagajo pri tem.« 
(Ž, R, 11/6, 2 OPP) 

 medsebojno sodelovanje pedagoških delavcev (17) 

»Skozi leta sem si pridobila nekaj izkušenj. Pomaga mi tudi šolska svetovalna služba, 
specialna pedagoginja, izmenjava izkušenj z drugimi učitelji, možnosti izobraževanja. Imamo 
večjo podporo kot nekoč.« (Ž, P, 30/20, 9 OPP) 

»Z leti izkušenj in dobrim sodelovanjem s strokovnim timom lahko precej dobro pomagam 
učencem.« (Ž, R, 15/15, 6 OPP) 

»Za nasvet se lahko vedno obrnem na šolsko svetovalno službo.« (Ž, R, 11/7, 7 OPP) 

»Veliko pomagajo izkušnje ali dobro sodelovanje s specialno pedagoginjo.« (Ž, R, 26/20, 11 
OPP) 
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»Pomoč in usmeritve svetovalne službe.« (Ž, P, 31/25, 32 OPP) 

 branje strokovne literature (4) 

»Branje strokovne literature, sodelovanje s svetovalno službo in spec. pedagogi.« (Ž, R, 9/4, 4 
OPP) 

»Ker me to področje zanima, se tudi sama pozanimam v različni literaturi.« (Ž, R, 11/5, 3 
OPP) 

Trije razredniki so ocenili svojo sedanjo usposobljenost za opravljanje vloge razrednika pri 
delu z otroki s posebnimi potrebami kot slabo. Le eden od njih je svojo oceno utemeljil, in 
sicer z dejstvom, da na voljo ni dovolj usposabljanj za raznovrstne potrebe otrok: 

»Ker ni dovolj usposabljanja za tako raznovrstne posebne potrebe.« (Ž, R, 37/30, 28 OPP) 

Dodatno smo preverili, ali se ocena učiteljev o usposobljenosti za opravljanje vloge 
razrednika pri delu z otroki s posebnimi potrebami na začetku poklicne poti ter ocena 
učiteljev o sedanji usposobljenosti za opravljanje vloge razrednika pri delu z otroki s 
posebnimi potrebami razlikuje glede na leta delovne dobe, leta razredništva, strokovni naziv, 
delovno mesto ter glede na število otrok s posebnimi potrebami, ki so jim bili do sedaj 
razrednik, vendar so se vse povezanosti v naši raziskavi izkazale za statistično nepomembne 
(glej Priloga 2). 

Primerjava ocene razrednikov o njihovi usposobljenosti na začetku poklicne poti ter njihove 
ocene o sedanji usposobljenosti pa kaže na pomembno statistično razliko med njima, kar 
predstavljamo v nadaljevanju. 

Tabela 23: Opisna statistika za spremenljivki usposobljenost na začetku poklicne poti ter 
sedanja usposobljenost 

 N M SD 
usposobljenost na 
začetku poklicne poti 

92 
1,92 ,699 

sedanja 
usposobljenost 

92 
3,43 ,617 

 
Tabela 24: Kolmogorov-Smirnov test o normalnosti porazdelitve numerične spremenljivke 

 
Kolmogorov-Smirnov 
D df P 

usposobljenost na 
začetku poklicne poti 

,261 92 ,000 

sedanja 
usposobljenost 

,325 92 ,000 
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Ničelno hipotezo o normalnosti porazdelitve numerične spremenljivke zavrnemo. Sprejmemo 
alternativno hipotezo, da porazdelitev ni normalna. 

Tabela 25: Wilcoxonov test razlik med usposobljenostjo na začetku poklicne poti ter sedanjo 
usposobljenostjo 

Z -8,307 
2P ,000 
 

Razredniki svojo usposobljenost pri delu z otroki s posebnimi potrebami na začetku poklicne 
poti ocenjujejo pomembno nižje kot njihovo sedanjo usposobljenost. Razredniki navajajo, da 
so k njihovi sedanj usposobljenosti prispevale predvsem pridobljene izkušnje, nadaljnje 
izobraževanje in usposabljanje ter medsebojno sodelovanje pedagoških delavcev. Več o 
dejavnikih  profesionalnega razvoja razrednikov pa v nadaljevanju. 
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Dejavniki, ki so vplivali na profesionalni razvoj učiteljev v vlogi razrednika pri delu z 
otroki s posebnimi potrebami 

V naši raziskavi nas je zanimalo, kateri dejavniki so v največji meri vplivali na profesionalni 
razvoj razrednikov. 

Tabela 26: Ocena učiteljev o vplivu posameznih dejavnikov na njihov profesionalni razvoj v 
vlogi razrednika pri delu z otroki s posebnimi potrebami 

[Opomba: Učitelji so ocenjevali, v kolikšni meri je posamezen dejavnik vplival na njihov 
profesionalni razvoj v vlogi razrednika pri delu z otroki s posebnimi potrebami, in sicer na 
lestvici od 0=nimam te izkušnje, 1=nepomemben, 2= manj pomemben, 3=srednje pomemben, 
4=pomemben do 5=zelo pomemben.] 

Dejavnik  N M SD Rang 

fakulteta v okviru študija 92 1,90 1,14 11 

mentor v času pripravništva 72 2,92 1,69 9 

šolska svetovalna služba 92 3,93 0,84 7 

mobilni specialni pedagog 92 4,13 0,89 4 

ravnatelj 92 2,85 1,12 10 

bolj izkušeni razredniki 92 3,97 0,97 6 

sam – študij strokovne literature 92 3,87 1,09 8 

dosedanje izkušnje z razredništvom 90 4,27 1,05 1 

dodatno strokovno usposabljanje 89 4,12 1,21 5 

vzpodbudna klima na šoli 92 4,25 0,79 2 

sodelovanje v strokovni skupini za 
pripravo in spremljanje izvajanja 
individualiziranega programa 

92 4,16 0,87 3 

 

Rezultati kažejo, da so imele največji vpliv na profesionalni razvoj razrednikov njihove 
dosedanje izkušnje z razredništvom, sledi dejavnik vzpodbudne klime na šoli ter sodelovanje 
v strokovni skupini za pripravo in spremljanje izvajanja individualiziranega programa. 
Razredniki kot najmanj pomemben dejavnik profesionalnega razvoja ocenjujejo fakulteto v 
okviru študija, ravnatelja ter mentorja v času pripravništva. 
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Tabela 27: Dejavnik, ki je v največji meri vplival na sedanjo usposobljenost učiteljev v vlogi 
razrednika pri delu z otroki s posebnimi potrebami  

Dejavnik  f f% Rang 

fakulteta v okviru študija 2 2,2% 9 

mentor v času pripravništva 0 0% 11 

šolska svetovalna služba 10 10,9% 5 

mobilni specialni pedagog 17 18,5% 2 

ravnatelj 1 1,1% 10 

bolj izkušeni razredniki 11 11,9% 4 

sam – študij strokovne literature 9 9,8% 6 

dosedanje izkušnje z razredništvom 19 20,7% 1 

dodatno strokovno usposabljanje 12 13,0% 3 

vzpodbudna klima na šoli 3 3,2% 8 

sodelovanje v strokovni skupini za 
pripravo in spremljanje izvajanja 
individualiziranega programa 

8 8,7% 7 

Skupaj 92 100,0%  

 

Med dejavniki, ki je v največji meri vplival na sedanjo usposobljenost učiteljev v vlogi 
razrednika pri delu z otroki s posebnimi potrebami, pa so razredniki prav tako izbrali 
dosedanje izkušnje z razredništvom, sledi mobilni specialni pedagog ter dodatno strokovno 
usposabljanje. Kot najmanj pomemben dejavnik profesionalnega razvoja razredniki ponovno 
ocenjujejo mentorja v času pripravništva, ravnatelja ter fakulteto v okviru študija. 

Tako pri oceni posameznega dejavnika profesionalnega razvoja razrednika kot pri iskanju 
dejavnika, ki je v največji meri vplival na sedanjo usposobljenost učiteljev v vlogi razrednika 
pri delu z otroki s posebnimi potrebami, so prvo mesto zavzele dosedanje izkušnje z 
razredništvom. 

J. Kalin (2001a) opozarja, da čeprav vlogo razrednika opredeljujejo različni zakoni in 
pravilniki, je v konkretnih vsakdanjih situacijah razrednik (naj)večkrat prepuščen preteklim 
izkušnjam in lastni pripravljenosti na iskanje odgovorov. Tudi C. Bizjak in M. Valenčič 
Zuljan (2007) poudarjata, da ko učitelj začne delovati v poklicu, postane pomemben način 
njegovega profesionalnega razvoja prav učenje iz izkušenj. Pri tem je pomembno dejstvo, da 
izkušnje same še ne pomenijo profesionalnega razvoja. Kot opozarja Terhart (1997, v Bizjak 
in Valenčič Zuljan, 2007), število let delovne dobe ne moremo enačiti z učiteljevo 
izkušenostjo oziroma ekspertnostjo. Ne učimo se namreč iz izkušenj, ampak iz razmišljanja o 
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svojih izkušnjah (Emerson, v Bizjak in Valenčič Zuljan, 2007). Oziroma kot poudarja B. 
Marentič Požarnik (1995, v Bizjak in Valenčič Zuljan, 2007, str. 72) »za izkustveno učenje je 
pomembna aktivna vpletenost posameznika v izkušnjo, hkrati pa razmišljanje (refleksija) o 
izkušnji.« 

Tudi nekatere izjave razrednikov o oceni sedanje usposobljenosti za opravljanje vloge 
razrednika pri delu z otroki s posebnimi potrebami nakazujejo na pomembnost ne le izkušnje 
same, pač pa njeno povezovanje s strokovnimi spoznanji: 

»Izkušnje, ki sem jih pridobila, sem vedno povezovala s pridobljenim strokovnim znanjem.« 
(Ž, R, 3/1, 2 OPP) 

»Izkušnje, praksa, povezovanje znanja in nasvetov, ki nam jih nudi šolska svetovalna služba.« 
(Ž, P, 10/8, 12 OPP) 

Pozitivna šolska klima podpira posameznikovo spreminjanje, napredek in rast (Javornik 
Krečič, 2008). Tudi rezultati naše raziskave potrjujejo, da je pomemben dejavnik 
profesionalnega razvoja razrednika pozitivna šolska klima (glej 2.3.3), ki se nanaša na 
prevladujoče vzdušje in odnose v šoli (Rutar Ilc, 2017). Delovno okolje, kjer se zaposleni 
medsebojno spoštujejo, si zaupajo in so pripravljeni na medsebojno učenje, je hkrati eden 
izmed pomembnih varovalnih dejavnikov pri soočanju s stresom (Valenčič Zuljan in 
Kiswarday, 2015). Rezilientnost, učinkovit odziv posameznika na zanj zahtevne, težke ali 
neugodne okoliščine (Beltman idr., 2011, v Kiswarday in Drljić, 2015), pa učitelja naravna 
tako, da nove, kompleksne in težke situacije, ki so neizbežni spremljevalec inkluzije, 
prepozna kot izziv in ne kot problem. 

M. Valenčič Zuljan (2017) v raziskavi med slovenskimi osnovnošolskimi učitelji ugotavlja, 
da je kolegialno sodelovanje in aktivnost v strokovni skupini po presoji učiteljev 
najpomembnejši dejavnik njihovega profesionalnega razvoja. Učitelji so poleg vpliva na 
individualno delo in strokovnost poudarili pomen takšnega sodelovanja na šolsko klimo. Tudi 
razredniki v naši raziskavi kot zelo pomemben dejavnik profesionalnega razvoja med drugim 
navajajo sodelovanje v strokovni skupini za pripravo in spremljanje izvajanja 
individualiziranega programa. 

V 37. členu Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011) je navedeno, da 
ravnatelj vzgojno-izobraževalnega zavoda za pripravo in spremljanje izvajanja 
individualiziranega programa imenuje strokovno skupino, ki jo sestavljajo strokovni delavci, 
ki bodo sodelovali pri izvajanju vzgojno-izobraževalnega programa. V Programskih 
smernicah za delo oddelčnega učiteljskega zbora in oddelčne skupnosti v osnovnih in srednjih 
šolah ter v dijaških domovih (2005) je navedeno, da naj bi razrednik sodeloval v strokovnih 
timih, ki načrtujejo, izvajajo in evalvirajo delo z otroki s posebnimi potrebami.  

Strokovna skupina je prostor strokovnjakov različnih profilov in kraj medsebojnega učenja – 
od skupine, v skupini ter učenje za skupino (Salo, 1996, v Muršak idr., 2011). Pogoj za to pa 
je jasna struktura sodelovalnih nalog, medsebojno spoštovanje in zaupanje (v Flores s 
sodelavci, 2007, v prav tam) oziroma kot poudarja A. Polak (2012), timsko delo mora 
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temeljiti na skupnih ciljih, zaupanju in na pozitivni soodvisnosti pri udejanjanju skupnih 
ciljev. 

B. Marentič Požarnik je že leta 1988 (str. 3) poudarila: »Vse bolj se krepi zavest, da lahko še 
tako dobro organizirano visokošolsko izobraževanje opremi učitelja le z osnovnim 'priborom 
za preživetje'; nadaljnja učiteljeva uspešnost, kvaliteta njegovega poučevanja in odnosov z 
učenci, odprtost za uvajanje novosti v pouk, vse to pa je v veliki meri odvisno od stalnega 
strokovnega izpopolnjevanja«. Tudi razredniki so v svojih izjavah poudarili pomembnost 
nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja za njihov profesionalni razvoj pri delu z otroki 
s posebnimi potrebami, med drugim zaradi raznovrstnih posebnih potreb otrok s posebnimi 
potrebami: 

»Srečuješ se s posamezniki, ki imajo različne težave. Potrebno se je neprestano izobraževati.« 
(Ž, R, 37/35, 3 OPP) 

»Pojem otroka s posebnimi potrebami je zelo širok. Trenutno imam v razredu otroka s 
sladkorno boleznijo, kjer je moja usposobljenost slaba. Več izkušenj imam z otroki z učnimi 
težavami. Za gluhe in naglušne, slepe in slabovidne pa bi potrebovala spet nova 
izobraževanja.« (Ž, P, 33/30, 20 OPP) 

»Z leti si človek nabere nekaj izkušenj. Za posebne specifične težave pa je potrebno specifično 
izobraževanje.« (M, P, 35/30, 16 OPP) 

 
V raziskavi nas je zanimalo tudi, na katerih področjih bi razredniki najbolj potrebovali 
dodatno strokovno usposabljanje pri delu z otroki s posebnimi potrebami. Razredniki so lahko 
izbrali med do tremi naštetimi področji. Rezultate predstavljamo v nadaljevanju: 
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Področja, na katerih bi učitelji v vlogi razrednika pri delu z otroki s posebnimi 
potrebami najbolj potrebovali dodatno strokovno usposabljanje 

Tabela 28: Področja, na katerih bi učitelji v vlogi razrednika pri delu z otroki s posebnimi 
potrebami najbolj potrebovali dodatno strokovno usposabljanje 

Področje usposabljanja  f f% od vseh 
razrednikov 

Rang 

priprava in spremljanje individualiziranega programa 15 16,3% 9 

zakonodaja s področja vzgoje in izobraževanja otrok s 
posebnimi potrebami 

10 10,9% 10 

značilnosti posameznih skupin otrok s posebnimi potrebami 41 44,6% 2 

vloga in naloge razrednika pri delu z otroki s posebnimi 
potrebami 

32 34,8% 3 

vrste prilagoditev in njihovo uresničevanje v praksi 26 28,3% 6 

učinkovite metode in oblike dela z otroki s posebnimi 
potrebami 

47 51,1% 1 

motivacija učenca za šolsko delo 16 17,4% 7,5 

preverjanje in ocenjevanje znanja učencev s posebnimi 
potrebami 

28 30,4% 4 

znanje za konkretno delo s posameznim otrokom s posebnimi 
potrebami 

27 29,3% 5 

oblikovanje razreda kot socialne skupine 9 9,8% 11 

svetovanje učencem ob problemih 6 6,5% 12 

disciplina – spodbujanje odgovornega vedenja 16 17,4% 7,5 

timsko delo 2 2,2% 13 

Drugo: starši – kako jim predati ustrezne vzgojne modele 1 1,1% 14 

Skupaj 276 300,0%  

 

Med zgoraj naštetimi področji si več kot četrtina v raziskavo zajetih razrednikov želi 
dodatnega usposabljanja na področju: 

- učinkovitih metod in oblik dela z otroki s posebnimi potrebami, 
- značilnosti posameznih skupin otrok s posebnimi potrebami,  
- vloga in naloge razrednika pri delu z otroki s posebnimi potrebami,  
- preverjanje in ocenjevanje znanja učencev s posebnimi potrebami, 
- znanje za konkretno delo s posameznim otrokom s posebnimi potrebami  ter  
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- vrste prilagoditev in njihovo uresničevanje v praksi. 

Področja – učinkovite metode in oblike dela, preverjanje in ocenjevanje znanja, znanje 
za konkretno delo s posameznim otrokom, vrste prilagoditev in njihovo uresničevanje v 
praksi – kažejo, da se vloga razrednika pri delu z otroki s posebnimi potrebami močno 
prepleta z vlogo učitelja tem otrokom. Učitelji si želijo biti pri svojem delu učinkoviti, zato si 
želijo konkretnih metod, oblik dela, možnih prilagoditev za posameznega otroka s posebnimi 
potrebami. Menimo, da lahko pri tovrstnem izobraževanju in usposabljanju učiteljev oz. 
razrednikov pomembno vlogo na šoli prevzame (mobilni) specialni pedagog, ki so ga 
razredniki navedli kot drugi najpomembnejši dejavnik, ki je botroval njihovi sedanji 
usposobljenosti pri delu z otroki s posebnimi potrebami (glej tabela 21). Ena izmed razlik med 
integracijo in inkluzijo je namreč prav ta (glej tabela 1), da v konceptu integracije specialist 
obravnava predvsem učenca, le malo pa svetuje učitelju, v konceptu inkluzije pa specialist 
pomaga, podpira in krepi tako učenca kot učitelja. 

Tretje mesto pri izraženi želji učiteljev o področju, na katerem bi v vlogi razrednika pri delu z 
otroki s posebnimi potrebami najbolj potrebovali dodatno strokovno usposabljanje, je zavzelo 
vloga in naloge razrednika pri delu z otroki s posebnimi potrebami, kar kaže na 
aktualnost obravnavane teme, vloga in naloge, ki naj bi jih razrednik opravljal, pa ohlapne in 
nedefinirane. Vloga razrednika pri delu z otroki s posebnimi potrebami v osnovni šoli, kot jo 
zasledimo v slovenski šolski zakonodaji in strokovni literaturi (glej poglavje 2.2.3) je namreč 
poudarjena, saj naj bi razrednik pri delu z otroki s posebnimi potrebami prepoznaval, se 
odzival, koordiniral, sodeloval, povezoval, usklajeval, vodil, skrbno dokumentiral, bil v 
stalnem stiku in v stalno oporo in pomoč pri reševanju težav, spremljal, vzpostavljal dialog, 
odnose soustvarjanja, skratka zagotavljal podporno okolje za uspešno vključevanje otrok s 
posebnimi potrebami v redno osnovno šolo. Hkrati pa že na primer priprava 
individualiziranega programa – kdo na šoli naj bi bil nosilec (tisti, ki individualiziran program 
izdela) in kdo koordinator (tisti, ki spodbudi vse člane strokovne skupine za pripravo, izvedbo 
in spremljanje individualiziranega programa) – zakonsko ni natančno opredeljena, zato je tudi 
praksa po šolah zelo različna. 
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5 ZAKLJUČKI 

 

V sistemu uresničevanja inkluzije v praksi svojo vlogo prevzema tudi razrednik, zato smo v 
naši raziskavi izhajali iz konkretne izkušnje 51 razrednih učiteljev ter 41 predmetnih učiteljev 
razrednikov iz desetih namensko izbranih osnovnih šol po Sloveniji, ki imajo oziroma so že 
imeli v oddelek vključenega otroka s posebnimi potrebami, usmerjenega v izobraževalni 
program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Glavne ugotovitve 
raziskave predstavljamo v nadaljevanju. 

Stališča razrednikov do vključevanja otrok s posebnimi potrebami v redno osnovno šolo 

Kot v svoji raziskavi ugotavlja Hines (2001, v Kavkler 2008c), se učitelji praviloma strinjajo 
z načeli inkluzije, kar ugotavljamo tudi v naši raziskavi. Kar 80,4% v raziskavo zajetih 
razrednikov je svoje stališče do vključevanja otrok s posebnimi potrebami izrazilo z izjavo 
»Vstopi, ker spoštujemo razlike in ker si lahko tak, kot si.«, kar so med drugim utemeljevali z 
etičnimi vrednotami (človekove pravice, enake možnosti, pravičnost, antidiskriminatornost), 
navedbami, da nas otroci s posebnimi potrebami bogatijo, da ima vsak izmed nas svoja močna 
področja ter opozarjali na pomembnost vloge oziroma odnosa pedagoškega delavca pri 
uspešnosti inkluzije.  

Kljub izraženi naklonjenosti inkluziji nekateri razredniki vključevanja otrok s posebnimi 
potrebami ne razumejo v smislu optimalnega razvoja potencialov vsakega otroka, pri čemer se 
šola prilagaja otroku in odstranjuje ovire v izobraževalnem procesu, temveč kot integracijo, 
kjer se od otroka s posebnimi potrebami pričakuje, da se bo prilagodil učnemu okolju, 
predpisanim standardom znanja, redno osnovno šolo pa vidijo le za nekatere otroke s 
posebnimi potrebami. Kljub izraženi naklonjenosti inkluziji nekateri razredniki izpostavljajo 
določene pogoje za njeno uspešnost: strokovne in materialne vire za delo z otrokom s 
posebnimi potrebami, pomembno vlogo staršev ter tudi otroka s posebnimi potrebami 
(spoštovanje dogovorov, skupine, vložen trud). 

Tisti razredniki, ki so vključevanje otrok s posebnimi potrebami izrazili z izjavo »Vstopi, če 
se lahko prilagodiš.«, v svojih utemeljitvah poudarjajo sprejemanje drugačnosti, spoštovanje 
razlik, veselje do pomoči otrokom s posebnimi potrebami, a je iz njihovih izjav čutiti nekatere 
pomisleke o uspešnosti integracije, in sicer: prezahtevnost osnovnošolskega programa za 
nekatere otroke s posebnimi potrebami, negativen vpliv zahtevnosti osnovnošolskega 
programa na oblikovanje osebnosti otroka s posebnimi potrebami, številčnost oddelkov in 
pomanjkanje časa za ostale učence v oddelku, neustrezno ovrednotenje dela z otroki s 
posebnimi potrebami. Mnogi avtorji ugotavljajo (npr. Medveš 2003; Opara 2003; Cencič 
2003), da je med slovenskimi učitelji čutiti mnogo negotovosti, dvomov in strahov glede 
integracije otrok s posebnimi potrebami, čemur lahko glede na rezultate naše raziskave 
pritrdimo le deloma. Bolj kot strah, negotovost, je med anketiranimi razredniki čutiti določene 
pomisleke, ki so rezultat težav, s katerimi se srečujejo pri vključevanju otrok s posebnimi 
potrebami. 
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Razumevanje inkluzije »[…] spremlja dediščina ožjega in širšega pojmovanja inkluzije. Ožje 
pojmovanje je orientirano na inkluzijo otrok (oseb) s posebnimi potrebami, širše pa na 
inkluzijo, zagotavljanje enakih možnosti za vse otroke (osebe)« (Rutar, 2012, str. 19). Le 
8,9% v raziskavo zajetih razrednikov inkluzijo razume v njenem širšem pomenu, v smislu 
zagotavljanja enakih možnosti, sprejemanja, vključevanja ne le otrok s posebnimi potrebami, 
temveč vseh otrok, 62% v raziskavo zajetih razrednikov pa pojmuje inkluzijo v njenem ožjem 
pomenu, saj so orientirani na inkluzijo otrok s posebnimi potrebami oziroma na njihovo 
integracijo v redno osnovno šolo z ustreznimi prilagoditvami. Ob tem se pojavljajo razlike v 
stališču, kdo naj se prilagaja: šola otroku, posameznik šoli, največ pa je tistih razrednikov, ki 
so izrazili stališče, da se morata prilagoditi oba – tako šola posamezniku kot posameznik šoli.  

12% razrednikov na vprašanje, kako razumejo izraz inkluzija, ni odgovorilo, pri čemer 
sklepamo, da izraza najverjetneje ne poznajo. Med ostalimi opredelitvami inkluzije najdemo 
še inkluzijo kot sprejemanje drugačnosti, različnosti ter inkluzijo kot vključevanje v družbo na 
sploh. 

Zaključimo lahko, da čeprav v raziskavo zajeti razredniki inkluzijo v večji meri pojmujejo kot 
integracijo otrok s posebnimi potrebami v redno osnovno šolo, so med njimi tudi taki, ki 
inkluzijo razumejo širše – kot šolo za vse otroke, kjer je cenjena različnost pri vseh učencih. 

Kljub določenim pomislekom, izpostavljenim pogojem za uspešnost vključevanja otrok s 
posebnimi potrebami v redne osnovne šole, so v raziskavo zajeti razredniki v veliki večini 
mnenja, da je uspešnost vključenosti otrok s posebnimi potrebami na šoli, kjer so zaposleni, 
dokaj oziroma zelo uspešna. Nihče izmed v raziskavo zajetih razrednikov ne ocenjuje 
vključenosti otrok s posebnimi potrebami na njihovi šoli kot povsem neuspešno. 

Razredniki zelo uspešno oziroma dokaj uspešno vključenost otrok se posebnimi potrebami na 
šoli, kjer so zaposleni, utemeljujejo z dobrim sodelovanjem med različnimi deležniki, 
upoštevanjem prilagoditev, vloženim trudom vseh zaposlenih, s sprejetostjo otrok s posebnimi 
potrebami s strani vrstnikov, z uspešno zaključeno osnovno šolo otrok s posebnimi potrebami, 
z nadaljnjim izobraževanjem in usposabljanjem učiteljev, z uspešnim delom izvajalcev 
dodatne strokovne pomoči, s kvalitetnimi individualiziranimi programi in njihovim uspešnim 
izvajanjem. 

Med težavami, ki jih izpostavljajo razredniki, pa so prezahtevnost programa osnovne šole za 
nekatere otroke s posebnimi potrebami, pomanjkanje strokovnega znanja učiteljev, težava s 
časovnim ovrednotenjem dela, sprejetost otroka s posebnimi potrebami s strani ostalih staršev 
v oddelku, uspešnost vključenosti je odvisna od vrste posebnih potreb otroka, od števila 
učencev v oddelku, razredniki izpostavljajo tudi potrebo po več ur dodatne strokovne pomoči, 
ki naj bi jo bili deležni otroci s posebnimi potrebami. Tudi raziskava M. Peček Čuk in I. Lesar 
(2006 in 2008) kaže, da gre kljub načelni naklonjenosti večine učiteljev integraciji, pri 
precejšnjem deležu učiteljev za integracijo, pri kateri je otrok s posebnimi potrebami čim 
pogosteje izven matičnega razreda. 
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Vloga in naloge razrednika pri delu z otroki s posebnimi potrebami 

Velika večina v raziskavo zajetih razrednikov (94,6%) je mnenja, da se vloga razrednika pri 
delu z otroki s posebnimi potrebami razlikuje od vloge razrednika pri delu z ostalimi učenci, 
saj med drugim zahteva več sodelovanja s starši, več sodelovanja z drugimi strokovnimi 
delavci – s šolsko svetovalno službo, z drugimi učitelji, z izvajalci dodatne strokovne pomoči 
(specialnim pedagogom idr.), z zunanjimi institucijami, s člani strokovne skupine, zahteva več 
pozornosti, empatije, senzibilnosti, potrpežljivosti pri delu z otroki s posebnimi potrebami, 
več administrativnega dela, več časa, energije, več individualnega dela z otrokom (razgovori), 
skrb za socialno vključenost otroka s posebnimi potrebami, več znanja, dodatna 
usposabljanja. 

Pri delu z otroki s posebnimi potrebami se razredniki v največji meri posvečajo skrbi za 
zagotavljanje ustreznih prilagoditev, sledi skrb za socialno vključenost otrok s posebnimi 
potrebami v oddelčno skupnost ter učna uspešnost otrok s posebnimi potrebami. Izmed 
navedenih področij se v nekoliko manjši meri posvečajo prepoznavanju in odzivanju na 
otrokove vzgojno-izobraževalne potrebe in iskanju in omogočanju razvoja otrokovih močnih 
področij. Toda kot poudarja M. Kavkler (2005) je za organizacijo ustreznih oblik pomoči 
pomembno prav poznavanje otrokovih močnih področij in njegovih posebnih potreb. Oziroma 
kot navaja L. Magajna (2006) je za uresničevanje inkluzije v šolski praksi potrebno preiti od 
osredotočenosti na primanjkljaje, k proučevanju otrokovih močnih področij in dejavnikov 
uspešnosti. Razredniki navajajo, da iskanje in omogočanje razvoja otrokovih močnih področij 
pomaga pri socialni vključenosti otroka s posebnimi potrebami, krepi se otrokova 
samopodoba, raste njegova samozavest, saj »otrok začuti, da je tudi on kljub oviram lahko 
nekje uspešen«. Razredniki navajajo, da pogosto otrokovega močnega področja ni mogoče 
uresničiti v šoli, sploh če gre za praktične veščine in da se s posameznim močnim področjem 
ukvarjajo le, če gre za »njihovo področje«. M. Kavkler (2008c) poudarja, da so otroci s 
posebnimi potrebami izrazito raznovrstna skupina. Njihove posebne potrebe so prehodne ali 
vseživljenjske, razprostirajo se od enostavnejših do kompleksnih, zato potrebujejo tudi 
različno stopnjo podpore in pomoči. Poznavanje posebnih potreb je torej ključnega pomena za 
pripravo kakovostnega projekta pomoči in podpore (Kavkler, 2008b) oziroma kot poudari M. 
Kavkler (prav tam, str. 41): »Če jih spregledamo, jim onemogočimo uspešno izobraževanje in 
socialno vključevanje«. 

Inkluzivna šola naj bi poleg fizične omogočala tudi emocionalno in socialno vključenost otrok 
s posebnimi potrebami. Največji vpliv na dobro vključenost vseh učencev pa ima prav 
razrednik (Rutar Ilc, 2017). Nihče izmed anketiranih razrednikov ni mnenja, da razrednik ne 
bi mogel nič oziroma le malo pripomoči k socialni vključenosti otroka s posebnimi potrebami 
v oddelčno skupnost, ampak jih velika večina ocenjuje, da lahko sami pomembno 
pripomorejo k temu. Pri tem razredniki navajajo predvsem sistematično, načrtno delo s 
celotnim oddelkom (npr. socialne igre, igre vlog, delavnice za vključenost, predstavitev 
učenčevih primanjkljajev v oddelku, skupni projekti, ogledi poučnih video vsebin, spletnih 
strani itd.) ter z ravnanjem in s sporočili, ki dajejo vedeti, kakšni odnosi, kakšno vedenje, 
katere vrednote in prepričanja so zaželena (npr. pogovori z učenci, pohvala učenca pred 
skupino, učiteljev zgled, spodbujanje strpnosti, sprejemanje različnosti itd.). 
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Tako razredni učitelji kot predmetni učitelji razredniki ocenjujejo, da lahko sami pomembno 
pripomorejo k socialni vključenosti otroka s posebnimi potrebami v oddelčno skupnost, 
razredni učitelji nekoliko bolj kot predmetni učitelji razredniki (χ2=13,244,; df=2; 2P=0,001). 
Razlog za to se lahko skriva v količini časa, ki ga preživijo s svojimi učenci, v samem 
programu izobraževanja (količini pedagoške izobrazbe), ki so jo deležni bodoči učitelji, 
razlog je lahko tudi večja naravnanost razrednih učiteljev na učenca, ne toliko na vsebino kot 
morda pri predmetnih učiteljih. 

Glede vključenosti otrok s posebnimi potrebami v vsakdanje življenje oddelčne skupnosti 
razredniki navajajo, da jih določeni sošolci pogosto zelo spodbujajo in podpirajo, kar so 
utemeljevali z empatijo nekaterih otrok, pozitivnimi komentarji, nudenjem pomoči otroku s 
posebnimi potrebami s strani vrstnikov, pomembno vlogo razrednika (zgled učencem) ter 
dejstvom, da se v oddelku vedno najde vsaj en učenec oziroma manjša skupinica učencev, ki 
je otroku s posebnimi potrebami pripravljena pomagati, ga podpirati in spodbujati. 

Razredniki v svojih utemeljitvah o strpnosti sošolcev do otrok s posebnimi potrebami 
navajajo, da večina učencev otroke s posebnimi potrebami sprejema (odvisno tudi od 
posebnih potreb in značajskih lastnosti otroka, učence z vedenjskimi motnjami slabše 
sprejemajo kot druge skupine otrok s posebnimi potrebami), niso pa pripravljeni narediti 
nekaj več za njih. Vzroke za to razredniki vidijo v pomanjkanju časa za pomoč sošolcem, 
preobremenjenosti učencev z drugimi dejavnostmi, brezbrižnosti, pomanjkanjem empatije, 
preveč tekmovalnosti in egoizma. 

V raziskavo vključeni razredniki navajajo, da določeni sošolci otroke s posebnimi potrebami 
redko ignorirajo, izključujejo oziroma se jim posmehujejo, iz njihovih obrazložitev pa je 
razvidno, da se to dogaja tudi učencem brez posebnih potreb, občasno ignoranco utemeljujejo 
s pomanjkanjem empatije nekaterih učencev ter izpostavljajo pomembno vlogo razrednika in 
pogovora pri odpravljanju tovrstnih težav.  

Pri nalogah  razrednika pri delu z otroki s posebnimi potrebami več kot polovica v raziskavo 
zajetih razrednikov navaja, da redno spremlja izvajanje individualiziranega programa, 
predstavlja posebne potrebe učenca vrstnikom v oddelku, obvešča učence o urniku ur dodatne 
strokovne pomoči na začetku šolskega leta, sodeluje pri pripravi individualiziranega 
programa, seznanja oddelčni učiteljski zbor o prilagoditvah, posebnih potrebah, močnih 
področjih otroka s posebnimi potrebami ter svetuje staršem glede prilagojenih gradiv in 
pripomočkov. 

Med druge naloge razrednika pri delu z otroki s posebnimi potrebami učitelji navajajo še 
redno (tudi vsakodnevno) sodelovanje s starši – obveščanje o posebnostih, napredku, težavah, 
sodelovanje s šolsko svetovalno službo, reševanje konfliktnih situacij, spremljanje otrokovega 
napredka, zagotavljanje medvrstniške pomoči, spremljanje obiska ur dodatne strokovne 
pomoči, izpolnjevanje vprašalnikov, individualni pogovori z učencem s posebnimi potrebami, 
skrb za vključenost učenca v oddelek ter dodatno izobraževanje, usposabljanje. 

V našo raziskavo vključeni razredniki se v tem, katere naloge opravljajo redno, katere 
občasno in katere ne opravljajo nikoli, razlikujejo med seboj (na primer 33,7% razrednikov 
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redno organizira strokovno skupino, 38,0% nikoli). V Programskih smernicah za delo 
oddelčnega učiteljskega zbora in oddelčne skupnosti v osnovnih in srednjih šolah ter v 
dijaških domovih (2005) je navedeno, da naj bi razrednik sodeloval v strokovnih timih, ki 
načrtujejo, izvajajo in evalvirajo delo z otroki s posebnimi potrebami. Rezultati naše raziskave 
kažejo, da 40,2% razrednikov redno pripravlja individualiziran program, 53,3% jih redno 
sodeluje pri pripravi, 77,2% pa jih redno spremlja izvajanje individualiziranega programa, 
vendar pa 31,5% razrednikov nikoli ne pripravlja individualiziranega programa, 5,4% 
razrednikov nikoli ne sodeluje pri njegovi pripravi, en razrednik pa je navedel, da nikoli ne 
spremlja izvajanje individualiziranega programa. Vzroki za takšno razhajanje so lahko 
različni, odvisni so lahko od vodstva šole, različnih pričakovanj, lastne angažiranosti 
razrednika, stopnje profesionalnega razvoja razrednika, nedefiniranosti nalog, ki naj bi jih 
opravljal razrednik pri delu z otroki s posebnimi potrebami itd. 

Uresničevanje inkluzije v šolski praksi zahteva sodelovanje strokovnjakov različnih profilov. 
Razrednik sam ne more uspešno vključiti otroka s posebnimi potrebami, potreben je 
multidisciplinarni pristop. V delo z otroki s posebnimi potrebami se po navedbah razrednikov 
na šoli predvsem vključujejo še šolska svetovalna služba, izvajalci dodatne strokovne pomoči 
(specialni pedagog, socialni pedagog, psiholog, logoped, učitelji – izvajalci učne pomoči, 
itd.), učitelji posameznega predmeta, ravnatelj in pomočnik ravnatelja. 

Profesionalni razvoj razrednikov 

Skoraj 80% v raziskavo zajetih učiteljev je svojo usposobljenost za opravljanje vloge 
razrednika pri delu z otroki s posebnimi potrebami na začetku poklicne poti označila kot slabo 
oziroma zelo slabo, kar so utemeljevali z neusposabljanjem oziroma nezadostnim 
usposabljanjem v času študija, razredniki z največ delovne dobe pa so navajali, da so bili 
otroci s posebnimi potrebami na začetku njihove poklicne poti vključeni v šole s prilagojenim 
programom. V Sloveniji so bila namreč temeljna izhodišča za nov koncept vzgoje in 
izobraževanja otrok s posebnimi potrebami postavljena leta 1995 z Belo knjigo o vzgoji in 
izobraževanju, ko je bil za otroke s posebnimi potrebami postavljen kontinuum vzgojno 
izobraževalnih programov, s tem pa so bili postavljeni sistemski pogoji za njihovo integracijo. 

20,7% v raziskavo zajetih razrednikov je svojo usposobljenost za opravljanje vloge razrednika 
pri delu z otroki s posebnimi potrebami na začetku poklicne poti označila z oceno precej 
dobro in dobro, kar so utemeljevali z zanimanjem za tovrstno delo, lastno angažiranostjo za 
pridobivanje ustreznega znanja, usposabljanjem v času študija (obiskovanje modula za otroke 
s posebnimi potrebami) ter z lastno izkušnjo otroka s posebnimi potrebami. 

Razredniki svojo usposobljenost pri delu z otroki s posebnimi potrebami na začetku poklicne 
poti ocenjujejo pomembno nižje kot njihovo sedanjo usposobljenost (Z=-8,307; 2P=0,001). 
Več kot 90% v raziskavo zajetih razrednikov ocenjuje svojo sedanjo usposobljenost za 
opravljanje vloge razrednika pri delu z otroki s posebnimi potrebami kot dobro oziroma precej 
dobro, kar so utemeljevali z dejavniki, ki so pomembno vplivali na njihov profesionalni 
razvoj (med drugim so navajali pomen pridobljenih izkušenj, nadaljnjega izobraževanja in 
usposabljanja, medsebojno sodelovanje pedagoških delavcev ter branje strokovne literature). 
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M. Valenčič Zuljan (2017) v raziskavi med slovenskimi osnovnošolskimi učitelji ugotavlja, 
da je kolegialno sodelovanje in aktivnost v strokovni skupini po presoji učiteljev 
najpomembnejši dejavnik njihovega profesionalnega razvoja. Rezultati naše raziskave kažejo, 
da so imele največji vpliv na profesionalni razvoj razrednikov njihove dosedanje izkušnje z 
razredništvom, sledi dejavnik vzpodbudne klime na šoli, prav tako pa tudi sodelovanje v 
strokovni skupini za pripravo in spremljanje izvajanja individualiziranega programa. 
Strokovna skupina je prostor strokovnjakov različnih profilov in kraj medsebojnega učenja – 
od skupine, v skupini ter učenje za skupino (Salo, 1996, v Muršak idr., 2011). Pogoj za to pa 
je jasna struktura sodelovalnih nalog, medsebojno spoštovanje in zaupanje (v Flores s 
sodelavci, 2007, v prav tam) oziroma kot poudarja A. Polak (2012), timsko delo mora 
temeljiti na skupnih ciljih, zaupanju in na pozitivni soodvisnosti pri udejanjanju skupnih 
ciljev. 

Med dejavniki, ki je v največji meri vplival na sedanjo usposobljenost učiteljev v vlogi 
razrednika pri delu z otroki s posebnimi potrebami, pa so razredniki prav tako izbrali 
dosedanje izkušnje z razredništvom, sledi mobilni specialni pedagog ter dodatno strokovno 
usposabljanje. Slednji se je tudi v raziskavi M. Valenčič Zuljan (2017) izkazal kot eden izmed 
treh najpomembnejših dejavnikov profesionalnega razvoja slovenskih osnovnošolskih 
učiteljev. Tudi razredniki v naši raziskavi so v svojih izjavah poudarili pomembnost 
nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja za njihov profesionalni razvoj pri delu z otroki s 
posebnimi potrebami, med drugim zaradi raznovrstnih posebnih potreb otrok s posebnimi 
potrebami. 

Tako pri oceni posameznega dejavnika profesionalnega razvoja razrednika kot pri iskanju 
dejavnika, ki je v največji meri vplival na sedanjo usposobljenost učiteljev v vlogi razrednika 
pri delu z otroki s posebnimi potrebami, so prvo mesto zavzele dosedanje izkušnje z 
razredništvom. J. Kalin (2001a) opozarja, da čeprav vlogo razrednika opredeljujejo različni 
zakoni in pravilniki, je v konkretnih vsakdanjih situacijah razrednik (naj)večkrat prepuščen 
preteklim izkušnjam in lastni pripravljenosti na iskanje odgovorov. Tudi C. Bizjak in M. 
Valenčič Zuljan (2007) poudarjata, da ko učitelj začne delovati v poklicu, postane pomemben 
način njegovega profesionalnega razvoja prav učenje iz izkušenj. To kažejo tudi rezultati naše 
raziskave. 

Pozitivna šolska klima podpira posameznikovo spreminjanje, napredek in rast (Javornik 
Krečič, 2008). Tudi rezultati naše raziskave potrjujejo, da je pomemben dejavnik 
profesionalnega razvoja razrednika pozitivna šolska klima, ki se nanaša na prevladujoče 
vzdušje in odnose v šoli (Rutar Ilc, 2017). Delovno okolje, kjer se zaposleni medsebojno 
spoštujejo, si zaupajo in so pripravljeni na medsebojno učenje, je hkrati eden izmed 
pomembnih varovalnih dejavnikov pri soočanju s stresom (Valenčič Zuljan in Kiswarday, 
2015). Rezilientnost, učinkovit odziv posameznika na zanj zahtevne, težke ali neugodne 
okoliščine (Beltman idr., 2011, v Kiswarday in Drljić, 2015), pa učitelja naravna tako, da 
nove, kompleksne in težke situacije, ki so neizbežni spremljevalec inkluzije, prepozna kot 
izziv in ne kot problem. 
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Več kot četrtina v raziskavo zajetih razrednikov si želi dodatnega usposabljanja na področju: 

- učinkovitih metod in oblik dela z otroki s posebnimi potrebami, 
- značilnosti posameznih skupin otrok s posebnimi potrebami,  
- vloga in naloge razrednika pri delu z otroki s posebnimi potrebami,  
- preverjanje in ocenjevanje znanja učencev s posebnimi potrebami, 
- znanje za konkretno delo s posameznim otrokom s posebnimi potrebami  ter  
- vrste prilagoditev in njihovo uresničevanje v praksi. 

Področja – učinkovite metode in oblike dela, preverjanje in ocenjevanje znanja, znanje za 
konkretno delo s posameznim otrokom, vrste prilagoditev in njihovo uresničevanje v praksi – 
kažejo, da se vloga razrednika pri delu z otroki s posebnimi potrebami močno prepleta z vlogo 
učitelja tem otrokom. Učitelji si želijo biti pri svojem delu učinkoviti, zato si želijo konkretnih 
metod, oblik dela, možnih prilagoditev in načinov preverjanja in ocenjevanja znanja za 
posameznega otroka s posebnimi potrebami. Menimo, da lahko pri tovrstnem izobraževanju 
in usposabljanju učiteljev oz. razrednikov pomembno vlogo na šoli prevzame (mobilni) 
specialni pedagog, ki so ga razredniki navedli kot drugi najpomembnejši dejavnik, ki je 
botroval njihovi sedanji usposobljenosti pri delu z otroki s posebnimi potrebami. Ena izmed 
razlik med integracijo in inkluzijo je namreč prav ta, da v konceptu integracije specialist 
obravnava predvsem učenca, le malo pa svetuje učitelju, v konceptu inkluzije pa specialist 
pomaga, podpira in krepi tako učenca kot učitelja. Ne smemo pa pozabiti na dejstvo, da so se 
stališča in vrednote učiteljev izkazala kot pomembnejši dejavnik udejanjanja inkluzije v 
primerjavi z metodično-didaktično usposobljenostjo samo (Lesar, 2009). 

Tretje mesto pri izraženi želji učiteljev o področju, na katerem bi v vlogi razrednika pri delu z 
otroki s posebnimi potrebami najbolj potrebovali dodatno strokovno usposabljanje, je zavzelo 
vloga in naloge razrednika pri delu z otroki s posebnimi potrebami, kar kaže na aktualnost 
obravnavane teme, vloga in naloge, ki naj bi jih razrednik opravljal, pa ohlapne in 
nedefinirane. Vloga razrednika pri delu z otroki s posebnimi potrebami v osnovni šoli, kot jo 
zasledimo v slovenski šolski zakonodaji in strokovni literaturi je namreč poudarjena, saj naj bi 
razrednik pri delu z otroki s posebnimi potrebami prepoznaval, se odzival, koordiniral, 
sodeloval, povezoval, usklajeval, vodil, skrbno dokumentiral, bil v stalnem stiku in v stalno 
oporo in pomoč pri reševanju težav, spremljal, vzpostavljal dialog, odnose soustvarjanja, 
skratka zagotavljal podporno okolje za uspešno vključevanje otrok s posebnimi potrebami v 
redno osnovno šolo. Hkrati pa že na primer priprava individualiziranega programa – kdo na 
šoli naj bi bil nosilec (tisti, ki individualiziran program izdela) in kdo koordinator (tisti, ki 
spodbudi vse člane strokovne skupine za pripravo, izvedbo in spremljanje individualiziranega 
programa) – zakonsko ni natančno opredeljena, zato je tudi praksa po šolah zelo različna. 
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PRILOGA 1 – Anketni vprašalnik 

ANKETNI VPRAŠALNIK* – za razredne učitelje ter predmetne učitelje razrednike, ki 
imajo oziroma so že imeli v oddelek vključenega otroka s posebnimi potrebami (z odločbo 
o usmeritvi) 

Pozdravljeni, 

moje ime je Urška Golčman in sem študentka drugostopenjskega magistrskega programa Specialne in 
rehabilitacijske pedagogike na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Pripravljam magistrsko delo, v 
katerem raziskujem vlogo razrednika pri delu z otroki s posebnimi potrebami v osnovni šoli in 
njegov profesionalni razvoj. Na Vas se obračam s prošnjo, da rešite vprašalnik, ki je pred Vami. 
Odgovori so anonimni in bodo služili izključno v raziskovalne namene. 

 Hvala! 

1. Spol:     a) ženski       b) moški 

2. Leta delovne dobe v osnovi šoli: __________ let 

3. Razrednik sem: __________ let 

4. Delovno mesto:     a) razredni učitelj       b) predmetni učitelj 

5. Kakšen je Vaš pridobljeni naziv? 

a) brez naziva     b) mentor     c) svetovalec     č) svetnik 

6. Katerim skupinam otrok s posebnimi potrebami ste bili do sedaj razrednik? Pri 
posamezni skupini vpišite tudi število teh otrok. 

 Število otrok 
a) slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne funkcije   
b) gluhi in naglušni otroci   
c) otroci z govorno-jezikovnimi motnjami  
d) gibalno ovirani otroci   
e) dolgotrajno bolni otroci  
f) otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja  
g) otroci z avtističnimi motnjami  
h) otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami  
i) otroci z več motnjami  

 

7. Obkrožite izjavo, ki najbolje izrazi Vaš odnos do vključevanja otrok s posebnimi 

potrebami v redno osnovno šolo in jo na kratko obrazložite. 

 a) »Raje ne vstopi.« 

 b) »Vstopi, če se lahko prilagodiš.« 

 c) »Vstopi, ker spoštujemo razlike in ker si lahko tak, kot si.« 

*V vprašalniku uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo 
enakovredno za oba spola. 



 
 

Obrazložitev: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

8. V kolikšni meri je po Vaši presoji vključenost otrok s posebnimi potrebami na šoli, 

kjer ste zaposleni, uspešna? Izberite eno izmed postavk in jo na kratko utemeljite. 

zelo uspešna dokaj uspešna srednje uspešna precej neuspešna povsem neuspešna 

5 4 3 2 1 

Utemeljitev: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

9. Kako ste bili kot učitelj začetnik usposobljeni za opravljanje vloge razrednika pri delu 

z otroki s posebnimi potrebami? Izberite eno izmed postavk in jo na kratko utemeljite. 

zelo dobro precej dobro dobro slabo zelo slabo 

5 4 3 2 1 

Utemeljitev: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

10. Kako ocenjujete Vašo današnjo usposobljenost za opravljanje vloge razrednika pri 

delu z otroki s posebnimi potrebami? Izberite eno izmed postavk in jo na kratko 

utemeljite. 

zelo dobro precej dobro dobro slabo zelo slabo 

5 4 3 2 1 

Utemeljitev: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 



 
 

11. Ocenite, v kolikšni meri so spodaj našteti dejavniki vplivali na Vaš profesionalni 

razvoj v vlogi razrednika pri delu z otroki s posebnimi potrebami. Pri vsakem dejavniku 

obkrožite eno od številk od 0 do 5, pri čemer pomeni: 

0 – nimam te izkušnje, 1 – nepomemben, 2 – manj pomemben, 3 – srednje pomemben,           

4 – pomemben, 5 – zelo pomemben. 

 Dejavnik Ocena 

1. fakulteta v okviru študija 0 1 2 3 4 5 

2. mentor v času pripravništva 0 1 2 3 4 5 

3. šolska svetovalna služba 0 1 2 3 4 5 

4. (mobilni) specialni pedagog 0 1 2 3 4 5 

5. ravnatelj 0 1 2 3 4 5 

6. bolj izkušeni razredniki 0 1 2 3 4 5 

7. sam – študij strokovne literature 0 1 2 3 4 5 

8. dosedanje izkušnje z razredništvom 0 1 2 3 4 5 

9. dodatno strokovno usposabljanje 0 1 2 3 4 5 

10. vzpodbudna klima na šoli 0 1 2 3 4 5 

11. sodelovanje v strokovni skupini za pripravo in spremljanje 

izvajanja individualiziranega programa 

0 1 2 3 4 5 

12. drugo:________________________________________________ 0 1 2 3 4 5 

 

12. Izmed zgoraj navedenih dejavnikov izberite tistega, ki je v največji meri vplival na 

Vašo sedanjo usposobljenosti v vlogi razrednika pri delu z otroki s posebnimi potrebami 

in njegovo zaporedno številko vpišite na črtico.  
 

V največji meri je na mojo sedanjo usposobljenost v vlogi razrednika pri delu z otroki s 

posebnimi potrebami vplival dejavnik številka ________. 

13. Ali se vloga razrednika pri delu z otroki s posebnimi potrebami razlikuje od vloge 

razrednika pri delu z ostalimi učenci?  

a) NE 

b) DA     Kako? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 



 
 

14. V kolikšni meri ste se oz. se v vlogi razrednika pri delu z otroki s posebnimi 

potrebami posvečate spodaj naštetim področjem? Pri vsakem področju obkrožite eno od 

številk od 1 do 5, pri čemer pomeni: 1 – nikoli, 2 – redko, 3 – občasno, 4 – pogosto,          

5 – zelo pogosto in jo na kratko obrazložite. 

Področje Ocena Obrazložitev 

učna uspešnost otrok s posebnimi 

potrebami 

1 2 3 4 5  

 

socialna vključenost otrok s posebnimi 

potrebami v oddelčno skupnost 

1 2 3 4 5  

 

iskanje in omogočanje razvoja 

otrokovih močnih področij 

1 2 3 4 5  

 

prepoznavanje in odzivanje na otrokove 

vzgojno-izobraževalne potrebe 

1 2 3 4 5  

 

skrb za zagotavljanje ustreznih 

prilagoditev 

1 2 3 4 5  

 

 

15. Kako so (oz. so bili) otroci s posebnimi potrebami, katerim ste (oz. ste bili) razrednik 

vključeni v vsakdanje življenje oddelčne skupnosti? Pri vsaki postavki obkrožite eno od 

številk od 1 do 4, pri čemer pomeni: 1 – nikoli, 2 – redko, 3 – pogosto, 4 – skoraj vedno 

in jo na kratko obrazložite. 

Vključenost Ocena Obrazložitev 

določeni sošolci jih zelo 

spodbujajo in podpirajo 

 

1 2 3 4  

sošolci so do njih v glavnem strpni, 

ne nudijo pa jim posebne opore 

 

1 2 3 4  

 

določeni sošolci jih ignorirajo 

 

 

1 2 3 4  

 

sošolci jih izključujejo, se jim 

posmehujejo 

 

1 2 3 4  

 

 



 
 

16. V kolikšni meri lahko razrednik pripomore k socialni vključenosti otroka s 

posebnimi potrebami v oddelčno skupnost? Izberite eno izmed postavk in navedite 

načine (primere dobre prakse), kako to vlogo opravljate. 

skoraj nič malo srednje precej veliko 

1 2 3 4 5 

Primer dobre prakse: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

17. V kolikšni meri ste kot razrednik vključeni v naslednje naloge? Pri vsaki nalogi 

obkrožite eno od številk od 1 do 3, pri čemer pomeni: 1 – nikoli, 2 – občasno, 3 – redno  

in dopišite kdo oz. kdo še opravlja to delo na vaši šoli. Na koncu navedite tudi druge 

naloge, ki jih opravljate v vlogi razrednika pri delu z otroki s posebnimi potrebami. 

Naloga Ocena Kdo oz. kdo še? 

priprava individualiziranega programa (nosilec IP-ja) –

tisti, ki ga izdela 

1 2 3  

 

sodelovanje pri pripravi individualiziranega programa 1 2 3  

 

spremljanje izvajanja individualiziranega programa 1 2 3  

 

organizacija strokovne skupine (obveščanje članov, 

staršev, priprava vabil itd.) 

1 2 3  

 

seznanjanje oddelčnega učiteljskega zbora o 

prilagoditvah, posebnih potrebah, močnih področjih 

otroka s posebnimi potrebami 

1 2 3  

 

predstavitev posebnih potreb učenca vrstnikom v 

oddelku 

1 2 3  

 

obveščanje učencev o urniku ur dodatne strokovne 

pomoči na začetku šolskega leta 

1 2 3  

 

svetovanje staršem glede prilagojenih gradiv in 

pripomočkov 

1 2 3  

sodelovanje z zunanjimi inštitucijami 1 2 3  

 



 
 

Druge naloge: 

 

 

 

18. Na katerih od spodaj naštetih področjih bi trenutno v vlogi razrednika pri delu z 
otroki s posebnimi potrebami najbolj potrebovali dodatno strokovno usposabljanje? 
Izberite DO TRI področja. 

a) priprava in spremljanje individualiziranega programa 

b) zakonodaja s področja vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami 

c) značilnosti posameznih skupin otrok s posebnimi potrebami 

d) vloga in naloge razrednika pri delu z otroki s posebnimi potrebami 

e) vrste prilagoditev in njihovo uresničevanje v praksi 

f) učinkovite metode in oblike dela z otroki s posebnimi potrebami 

g) motivacija učenca za šolsko delo 

h) preverjanje in ocenjevanje znanja učencev s posebnimi potrebami 

i) znanje za konkretno delo s posameznim otrokom s posebnimi potrebami 

j) oblikovanje razreda kot socialne skupine 

k) svetovanje učencem ob problemih 

l) disciplina – spodbujanje odgovornega vedenja 

m) timsko delo 

n) drugo: __________________________________________________ 

 

19. Kako razumete izraz inkluzija? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Za Vaše sodelovanje in trud se Vam iskreno zahvaljujem in Vam želim veliko uspeha in 

zadovoljstva na Vaši poti razredništva! 



 
 

Priloga 2: Testi razlik (χ2 oz. Kullbackov preizkus) 

 

 Vrednost χ2 oz. 2Î df P 
leta delovne 
dobe 
 

odnos do vključevanja 
OPP v redno OŠ (7.)6 

3,486 4 0,480 

socialna vključenost OPP 
v oddelčno skupnost (16.) 

8,508 8 0,385 

socialna vključenost OPP 
v oddelčno skupnost (14.) 

6,749 8 0,564 

usposobljenost na začetku 
poklicne poti (9.) 

6,726 8 0,566 

sedanja usposobljenost 
(10.) 

7,363 12 0,833 

leta razredništva 
 

odnos do vključevanja 
OPP v redno OŠ (7.) 

2,036 4 0,729 

socialna vključenost OPP 
v oddelčno skupnost (16.) 

1,719 8 0,988 

socialna vključenost OPP 
v oddelčno skupnost (14.) 

2,821 8 0,945 

usposobljenost na začetku 
poklicne poti (9.) 

9,928 8 0,270 

sedanja usposobljenost 
(10.) 

9,482 12 0,661 

strokovni naziv 
 

odnos do vključevanja 
OPP v redno OŠ (7.) 

0,290 2 0,865 

socialna vključenost OPP 
v oddelčno skupnost (16.) 

4,343 4 0,362 

socialna vključenost OPP 
v oddelčno skupnost (14.) 

6,094 4 0,192 

usposobljenost na začetku 
poklicne poti (9.) 

2,281 4 0,684 

sedanja usposobljenost 
(10.) 

10,209 6 0,116 

delovno mesto odnos do vključevanja 
OPP v redno OŠ (7.) 

0,292 1 0,589 

socialna vključenost OPP 
v oddelčno skupnost (16.) 

13,244 2 0,001 

socialna vključenost OPP 
v oddelčno skupnost (14.) 

1,109 2 0,574 

usposobljenost na začetku 
poklicne poti (9.) 

4,375 2 0,112 

                                                           
6 V oklepaju je navedena številka anketnega vprašanja, na katerega se nanaša odvisna spremenljivka. 



 
 

sedanja usposobljenost 
(10.) 

1,822 3 0,610 

št. OPP, ki so 
jim bili do sedaj 
razrednik 

odnos do vključevanja 
OPP v redno OŠ (7.) 

2,749 3 0,432 

socialna vključenost OPP 
v oddelčno skupnost (16.) 

5,064 6 0,536 

socialna vključenost OPP 
v oddelčno skupnost (14.) 

3,350 6 0,764 

usposobljenost na začetku 
poklicne poti (9.) 

9,258 6 0,160 

sedanja usposobljenost 
(10.) 

13,891 9 0,126 

 

 

 

 


