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Povzetek 

 

V sodobnem vzgojno-izobraževalnem procesu je ena izmed pomembnih idej tudi inkluzija. 

Prav v inkluzivnem pristopu je za optimalen razvoj otrok s PP, ki so vključeni v redni 

program osnovne šole, ključnega pomena sodelovanje med učiteljem ter specialnim in 

rehabilitacijskim pedagogom. S strokovnim sodelovanjem lahko veliko prispevata h 

kakovostnejšemu vzgojno-izobraževalnemu procesu. Eden izmed izzivov, ki ga s seboj 

prinaša ideja inkluzije, je tudi skrben strokovni premislek o vključevanju različnih aktivnosti, 

načinov dela in pristopov v pouk. Učitelj lahko skupaj s specialnim in rehabilitacijskim 

pedagogom v svojo poučevalno prakso vpelje tudi sodelovalno (kooperativno) poučevanje, s 

katerim lahko zadovolji raznolike posebne potrebe učencev v razredu, prav tako pa tak način 

dela spodbuja profesionalni razvoj učiteljev in specialnih in rehabilitacijskih pedagogov.  

Osrednji namen magistrskega dela je bil ugotoviti, kako specialni in rehabilitacijski pedagogi 

doživljajo sodelovanje z učitelji pri izvajanju dodatne strokovne pomoči v osnovni šoli.  

Podatke smo pridobili s pomočjo anketnega vprašalnika, ki smo ga oblikovali za našo 

raziskavo. V raziskavi je bila uporabljena deskriptivna in kavzalno neeksperimentalna metoda 

pedagoškega raziskovanja. Uporabili smo kvantitativni raziskovalni pristop. Vzorec 

predstavlja 52 specialnih in rehabilitacijskih pedagogov.  

Rezultati kažejo, da sodelovanje specialnih in rehabilitacijskih pedagogov z učitelji še zmeraj 

ni na takšni ravni, kot bi si mnogi želeli. Rezultati naše raziskave kažejo, da učitelji po 

mnenju specialnih in rehabilitacijskih pedagogov, le-teh pogosto ne vidijo kot svojih 

zaveznikov, pogosto niso pripravljeni timsko sodelovati, še manj pa timsko načrtovati in 

izvajati posamezne učne ure. Učitelji raje vidijo, da se ure dodatne strokovne pomoči izvajajo 

izven razreda. Tudi specialni pedagogi se tej ideji učiteljev v večini prilagodijo in dodatno 

strokovno pomoč v veliki večini izvajajo individualno in izven razreda. Rezultati kažejo, da se 

ponekod pojavljajo tudi oblike sodelovalnega (kooperativnega) poučevanja, a v večini gre za 

pristope, pri katerih je specialni in rehabilitacijski pedagog v podporni vlogi. Ugotovili smo, 

da si specialni pedagogi želijo več aktivnega sodelovanja z učitelji. Ugotovitve kažejo, da 

specialnim in rehabilitacijskim pedagogom največjo oviro pri izvajanju sodelovalnega 

(kooperativnega) poučevanja z učiteljem predstavlja čas. 

 

 

KLJUČNE BESEDE: specialni in rehabilitacijski pedagogi, učitelji, dodatna strokovna 

pomoč, sodelovanje, učenci s posebnimi potrebami, sodelovalno oz. kooperativno poučevanje  

  



Abstract 

 

Inclusion is one of the important ideas in the modern education process. Cooperation between 

teachers and special education teachers is of key importance for the optimal development of 

children with special needs included into regular primary school program, particularly with 

the inclusion approach. With professional cooperation teachers and special education teachers 

can contribute greatly to a higher quality of education process. One of the challenges 

inclusion brings is also a careful expert judgement regarding the inclusion of alternative 

methods, activities and approaches into the education practice. A teacher can implement his 

teaching practice through collaborative or co-teaching with the special education teacher and 

thus satisfy the diverse special needs of children in the class and also encourage professional 

development of teachers and special education teachers. 

The main objective of the master’s degree was to determine how special education teachers 

experience collaboration with teachers when implementing additional professional assistance 

in primary school.  

Data was collected with a questionnaire prepared for the research. Descriptive and causal non-

experimental method of educational research was used. A quantitative and qualitative 

research approach was used. Sample was 52 special education teachers. 

Results show that cooperation between special education teachers and teachers is still not on a 

level that many would desire. Our results show, that in the opinion of special education 

teachers, teachers often don’t view them as supporters, are often not prepared for team work 

and even less for team planning and implementing individual lessons. Teachers prefer that 

additional professional assistance is implemented outside the classroom. Special education 

teachers mostly adapt to this idea and the majority of additional professional assistance is 

implemented individually and outside the classroom. Results show some forms of cooperative 

teaching, but those are mostly approaches where the special education teacher is in the 

supporting role. We have determined that special education teachers want more active 

cooperation with teachers and that time is the biggest difficulty for the special education 

teachers.  

 

 

KEYWORDS: special education teachers, teachers, additional professional assistance, 

cooperation, children with special needs, collaborative teaching or co-teaching  
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1 UVOD 

 

Današnjo družbo znanja, v kateri smo za uspešnost primorani slediti napredku, se ji 

neprestano prilagajati in vse življenje učiti, sooblikuje skupina učencev s posebnimi 

potrebami – natančneje učnimi težavami, ki jim našteto predstavlja precejšen izziv oz. oviro 

na poti do uspeha. Na podlagi značilnosti današnje družbe je posameznikova uspešnost 

posledično odvisna od njegove sposobnosti za učenje. Učenci z učnimi težavami imajo zaradi 

težav na področju učenja pogosto manjše možnosti za uspešno vključevanje v svet 

vseživljenjskega učenja. 

Vključevanje otrok s posebnimi potrebami v program osnovne šole z enakovrednim 

izobrazbenim standardom, načrtovanje in izvajanje individualiziranih programov, načrtovanje 

in izvajanje dodatne strokovne pomoči so vsekakor področja dela, kjer se za dobrobit 

posameznega učenca srečujejo in sodelujejo različni profili strokovnjakov.  

Pri uresničevanju inkluzije v praksi imajo eno ključnih vlog učitelji ter specialni in 

rehabilitacijski pedagogi. V razredu največ časa z učencem s posebnimi potrebami preživi 

učitelj. Le-ta se v procesu poučevanja pogosto sooča z različnimi pomisleki – ali imam 

potrebno znanje za poučevanje učencev, ki so drugačni, jih bom znal na ustrezen način 

vključiti v kolektiv? Pomembno je, da se z morebitnimi strahovi, pomisleki in dvomi sooči in 

jih na ustrezen način razreši. Modrost, katere avtorica je Marie Curie pravi: »V življenju se ni 

treba ničesar bati. Treba je samo razumeti.« 

Zaradi dilem in vprašanj, ki se mu porajajo ob delu z učenci s posebnimi potrebami, učitelj 

najprej pomoč poišče pri specialnem in rehabilitacijskem pedagogu. Učitelja k iskanju pomoči 

in sodelovanju s specialnim in rehabilitacijskim pedagogom vodi jasen cilj – ustrezno 

vključevanje in pomoč posameznemu učencu s posebnimi potrebami, da bo dosegel svoj 

optimalni razvoj. Sodelovanje med specialnim in rehabilitacijskim pedagogom ter učiteljem, 

ki poučuje določenega učenca, je ključnega pomena za uspešno vključenost učencev v 

vzgojno-izobraževalni prostor.  

Na osnovi spremljanja načrtovanja in izvajanja dodatne strokovne pomoči v osnovnih šolah iz 

Slovenskih goric je opaziti, da je proces načrtovanja, izvajanja in evalvacije procesa podpore 

in pomoči učencem s posebnimi potrebami vse prej kot enostaven. Tudi sodelovanje med 

strokovnimi sodelavci ni zmeraj uspešno. Na osnovi tega smo se odločili to področje raziskati. 

V teoretičnem delu magistrskega dela smo na začetku predstavili prehod iz koncepta 

segregacije na sodobni koncept inkluzije, ki na področju vzgoje in izobraževanja otrok z 

uvedbo dodatne strokovne pomoči ter potrebnih prilagoditev pri izvajanju programa s 

prilagojenim izvajanjem in z dodatno strokovno pomočjo podpira aktivno vključenost in 

sodelovanje učencev s posebnimi potrebami v rednih vzgojno-izobraževalnih programih. V 

nadaljevanju smo opredelili skupine učencev s posebnimi potrebami, ki so z odločbo o 

usmeritvi vključeni v vzgojno-izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in z dodatno 

strokovno pomočjo. Prikazali smo petstopenjski model pomoči v Sloveniji in postopek 

usmerjanja. Predstavili smo program s prilagojenim izvajanjem in z dodatno strokovno 
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pomočjo ter njegove vključene elemente. V nadaljevanju smo opisali vloge posameznih 

strokovnih sodelavcev pri načrtovanju in izvedbi programa ter izpostavili pomen njihovega 

medsebojnega sodelovanja. Poglobljeno smo izpostavili še pomen sodelovanja specialnega in 

rehabilitacijskega pedagoga in učitelja, predstavili pristope sodelovalnega oz. kooperativnega 

poučevanja ter nakazali smernice za uspešno timsko sodelovanje.  
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2 TEORETIČNI DEL 

 

2.1 OD SEGREGACIJE DO INTEGRACIJE IN INKLUZIJE 

 

Koncept izobraževanja otrok s posebnimi potrebami (v nadaljevanju PP) se je skozi leta 

spremenil. Opara (2015) pot do današnje inkluzije opisuje preko segregacije in integracije. V 

segregiranem procesu vzgoje in izobraževanja otrok z motnjami v telesnem in duševnem 

razvoju v našem prostoru so se le-ti vključevali v posebne ustanove oz. zavode, ki so bili 

diferencirani glede na vrsto motenj. Veljalo je prepričanje, da so otroci z motnjami v razvoju 

drugačni in za drugačne potrebujemo drugačne šole. Motnja je bila tista, ki je definirala 

posameznika.  

Ideja integracije je na slovenskih tleh začela spreminjati razumevanje in odnos do otrok z 

motnjami v razvoju v sredini osemdesetih let 20. stoletja. Število otrok je v posebnih šolah in 

zavodih naraščalo in porajati so se pričeli dvomi o ustreznosti izrazito ločenega izobraževanja. 

Posamezni otroci z motnjami v razvoju (slabovidni, naglušni, gibalno ovirani) so se začeli 

vključevati v redne osnovne šole. Zaradi neusposobljenosti učiteljev za poučevanje teh 

učencev v rednih šolah so se v redne šole začeli vključevati specialni in rehabilitacijski 

pedagogi (v nadaljevanju SRP) in drugi strokovnjaki (prav tam).  

Z idejo integracije je nastal koncept mobilne specialno-pedagoške službe, predhodnice 

dodatne strokovne pomoči, ki je bila nosilec pomoči integriranim učencem. Mobilna 

specialno-pedagoška služba je učencem pomagala obvladati učno snov in organizirati njihovo 

delo. Posebej je bilo poudarjeno sodelovanje v timu z drugimi strokovnjaki (prav tam). 

 

2.1.1 Koncept inkluzije v našem prostoru in dodatna strokovna pomoč 

 

V inkluzivni paradigmi motnja ni več v središču interesa, pomembno postane, kaj posameznik 

zmore in v kakšnih okoliščinah doseže najboljše rezultate (Opara, 2015). Inkluzivni oz. 

vključujoči pristop izpostavlja potrebo po prilagajanju okolja učenca. Nekdanjo 

osredotočenost na posameznika in njegovo motnjo je zamenjala osredotočenost na učno 

okolje, v katerem bo posamezni učenec s PP lahko dosegal optimalno uspešnost (Magajna 

idr., 2008).  

Booth in Ainscow (2002) navajata vključenost naslednjih elementov inkluzivnega vzgojno-

izobraževalnega pristopa: 

– enakovrednost vseh učencev in zaposlenih, 

– povečano vključenost in hkrati zmanjšano izključenost učencev, 

– ustvarjanje šolske kulture, politike šole in prakse, ki upošteva raznolikost vseh 

učencev, 

– odpravljanje ovir za učenje in sodelovanje tako učencev brez težav kot tudi 

učencev s PP, 
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– gledanje na različnost učencev kot na podporo pri učenju in ne kot oviro oz. 

težavo, ki jo moramo premagati, 

– upoštevanje pravic vseh učencev do izobraževanja v bližini njihovega doma, 

– upoštevanje dejstva, da je vključenost v izobraževanje ena od oblik vključenosti v 

družbo. 

Učenci v razredu se med seboj razlikujejo, te razlike se v sedanjem multikulturnem svetu še 

povečujejo. Naloga učiteljev je, da pripravijo takšne situacije v učnem procesu, kjer bodo 

različni učenci po prilagojenih poteh postavljene cilje (Rogers, 1993, v Lipec Stopar, 2003). 

Kriterij za uspešnost vključenosti otroka s PP ni le njegova fizična prisotnost v razredu, 

ampak njegova aktivna vključenost in sodelovanje v učnem procesu (Hocutt, 1996, v Lipec 

Stopar, 2003). 

S prenovo šolskega sistema, ki se je začel z Belo knjigo o vzgoji in izobraževanju (2011), je 

prišlo do velikih sprememb tudi na področju vzgoje in izobraževanja otrok s PP. Med 

najpomembnejše sestavine vzgoje in izobraževanja sta bila vnesena dva ključna elementa, ki 

predstavljata pogoj za vključevanje oseb s PP v osnovnošolske programe vzgoje in 

izobraževanja. In sicer sta ta dva elementa dodatna strokovna pomoč (v nadaljevanju DSP) in 

prilagoditve v izvajanju izobraževalnih programov. DSP in prilagoditve v izvajanju vzgojno-

izobraževalnega programa sta simbolično povezani tvorbi inkluzivne šole (Opara, 2015).  

Vključevanje otrok s PP v osnovnošolsko izobraževanje v našem prostoru temelji na konceptu 

inkluzivnega izobraževanja, ki izhaja iz pravice vseh otrok, da optimalno razvijejo svoje 

potenciale in iz pravice po nediskriminaciji (prav tam).  

Inkluzija poudarja vključenost in sodelovanje učencev s PP v rednem izobraževanju v čim 

večji meri. Predpostavlja odstranjevanje ovir, ki učencu otežujejo proces učenja (Peklaj, 

2016). 

Le malo je dokazov, da vključevanje učencev s PP v redno osnovno šolo ni dobro za 

izobraževalne dosežke teh učencev. Nasprotno, vključevanje učencev z blažjimi oblikami 

specifičnih učnih težav, s senzornimi okvarami ipd. v redno izobraževanje je za te učence 

boljše, seveda, če so deležni ustrezne podpore (Madden in Slavin, 1983, v Waldron in 

McLeskey, 1998).  

Mitchell (2014) za uspešno inkluzijo poudarja vključenost vseh naslednjih elementov v 

vzgojno-izobraževalni proces: vizija, ustrezna umestitev oz. prostor, prilagojeni kurikulum, 

prilagojeno ocenjevanje, prilagojeno poučevanje, sprejetost, dostopnost, podpora, viri in 

ustrezno vodstvo. Poudarja, da je inkluzivno izobraževanje kompleksen pristop v 

izobraževanju učencev s posebnimi izobraževalnimi potrebami. Če se pravilno izvaja, prinaša 

izobraževalne in socialne koristi vsem učencem. 

 

Več kot tri četrtine otrok s PP je vključenih v redne programe vzgoje in izobraževanja in le 

približno dvajset odstotkov v specializirane šole ter zavode. Pogled iz perspektive celotne 

osnovnošolske populacije prikazuje, da je bilo ob začetku šolskega leta 2016/17 v rednih 

programih 10.072 učencev s PP, kar predstavlja 5,8 % vseh otrok, vpisanih v osnovnošolsko 

izobraževanje (Vzgoja in izobraževanje v RS, 2017). 
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2.1.1.1 Ovire pri uresničevanju inkluzivne vzgoje in izobraževanja 

 

Hines (2001, v Kavkler, 2008) navaja naslednje potencialne ovire pri uresničevanju 

inkluzivnega pristopa v vzgoji in izobraževanju otrok s PP: 

– Organizacijske ovire – Kažejo se v različnih načinih poučevanja, vodenju, 

načrtovanju sestankov, številu učencev v razredu (največ 24 učencev v razredu, od 

tega največ 25 odstotkov učencev s PP), v sodelovanju med strokovnimi delavci.  

– Ovire, povezane s stališči – Kljub strinjanju z inkluzijo se veliko učiteljev ne čuti 

dovolj kompetentnih in pripravljenih za delo z učenci s PP. Prav tako čutijo manj 

individualnega prostora. 

– Ovire, povezane z znanjem in obvladovanjem strategij. 

 

2.1.2 Skupine otrok s posebnimi potrebami 

 

Otroci s PP predstavljajo 20–25 % populacije vseh učencev (Kavkler in Magajna, 2008). 

Vzgojo in izobraževanje učencev s posebnimi potrebami ureja Zakon o usmerjanju otrok s 

posebnimi potrebami (2011).  

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (v nadaljevanju ZUOPP) (2011) navaja 

naslednje skupine otrok s posebnimi potrebami: 

– otroci z motnjami v duševnem razvoju, 

– slepi in slabovidni otroci oz. 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. 

Po ZUOPP-1 (2011) te skupine učencev potrebujejo prilagojeno izvajanje izobraževalnih 

programov z dodatno strokovno pomočjo, prilagojene izobraževalne programe ali posebni 

program vzgoje in izobraževanja. 
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2.2 UČENCI Z UČNIMI TEŽAVAMI 

 

12.a člen ZOsn-H (2011) učence z učnimi težavami izpostavlja kot skupino učencev, ki v šoli 

potrebuje posebno pozornost, saj brez prilagojenih metod in oblik dela težko dosegajo 

standarde znanja. Z namenom nudenja potrebne podpore je učencem omogočena vključenost 

v dopolnilni pouk in druge oblike skupinske ali individualne pomoči (prav tam).  

Učenci z učnimi težavami so ena najbolj ogroženih skupin otrok. Zaradi učnih težav so lahko 

manj uspešni v šoli, zapustijo izobraževanje pred vrstniki, imajo manjše možnosti za dobro 

zaposlitev, so bolj izpostavljeni trajni nezaposlenosti, kar pa lahko vodi v socialno 

izključenost. Zaradi težav pri učenju je njihovo vključevanje v vse vidike družbenega 

življenja ovirano (Peklaj, 2016). 

Le del učencev z učnimi težavami lahko po ZUOPP-1 pridobi status posebnih potreb. Ti 

učenci so zaradi težjih specifičnih učnih težav usmerjeni kot skupina učencev s primanjkljaji 

na posameznih področjih učenja (v nadaljevanju PPPU) (prav tam).  

 

2.2.1 Splošne in specifične učne težave  

 

Učne težave so zelo raznolik pojav. Delimo jih na splošne in specifične. Oboje se 

razprostirajo na kontinuumu od lažjih do zelo izrazitih, od preprostih do kompleksnih, od 

prehodnih do tistih, ki so vezane na čas šolanja oz. trajajo vse življenje (Kavkler in Magajna, 

2008).  

Učenci s splošnimi in specifičnimi učnimi težavami predstavljajo 20 % šolajoče populacije. 

Izraz splošne učne težave opredeljuje učne težave, ki se pojavljajo pri večini predmetov, 

specifične učne težave pa so vezane na eno od področij učenja (prav tam).  

Učencem s splošnimi učnimi težavami je skupno, da imajo večje težave pri učenju kot njihovi 

vrstniki, da so pri enem ali več predmetih manj uspešni ali celo neuspešni ter da vzroki 

njihovih težav niso specifične (nevrofiziološke, nevropsihološke) narave (Magajna, Kavkler 

in Košir, 2011). 

O specifičnih učnih težavah govorimo, kadar so razlogi za slabši učni uspeh posameznika 

notranje (nevrofiziološke) narave in primarno niso pogojeni z vidnimi, slušnimi ali 

motoričnimi okvarami, z motnjo v duševnem razvoju, s čustvenimi motnjami in z 

neustreznimi okoljskimi dejavniki, čeprav se lahko pojavijo skupaj z njimi. Vpliv 

primanjkljajev se pri učencih kaže v predelovanju besednih in nebesednih informacij, v 

oviranem usvajanju in avtomatizaciji šolskih veščin. Primanjkljaji vse življenje vplivajo na 

učenje in vedenje (prav tam).  

Specifične učne težave se razprostirajo na kontinuumu od lažjih do najtežjih. Za usmerjanje je 

potrebno razlikovati učence z lažjimi do zmernimi specifičnimi učnimi težavami (učence z 

učnimi težavami), ki se jih ne usmerja, od učencev s težjimi specifičnimi učnimi težavami 

(učencev s PPPU), ki se jih usmerja. ZUOPP-1 (2011) učencem s PPPU zagotavlja pravico do 
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prilagojenega izvajanja vzgoje in izobraževanja z DSP. Učenci s PPPU so torej tisti del 

skupine učencev z učnimi težavami, ki imajo najbolj izražene specifične učne težave, in zato 

sodijo med otroke s PP (Kavkler idr., 2008). Pravico do usmeritve v vzgojno-izobraževalni 

program s prilagojenim izvajanjem in z DSP imajo tako učenci z ustrezno odločbo o usmeritvi 

v omenjen program. 

Učenci s splošnimi učnimi težavami in učenci z lažjimi do zmernimi specifičnimi učnimi 

težavami so deležni načinov odkrivanja, podpore in pomoči (Magajna idr., 2011).  

Tabela 1 prikazuje raznolikost motenj, primanjkljajev oz. ovir, ki se pojavljajo pri učencih, ki 

so vključeni v Program s prilagojenim izvajanjem in z DSP v šolskem letu 2017/2018. 

 

Tabela 1: Število otrok s posameznimi vrstami motnje oz. ovire v rednem programu vzgoje in izobraževanja v 

šolskem letu 2017/2018 (MIZŠ, 2017) 

Vrsta motnje oz. ovire Število učencev Delež (%) 

Lažja motnja v duševnem razvoju 33 0,3 % 

Gluhota in naglušnost 172 1,6 % 

Govorno-jezikovna motnja 1056 9,5 % 

Slepota in slabovidnost 61 0,6 % 

Gibalna oviranost 159 1,4 % 

Čustvene in vedenjske motnje 283 2,6 % 

Dolgotrajna bolezen 1223 11,0 % 

Primanjkljaji na posameznih področjih 

učenja 
4726 42,7 % 

Avtistične motnje 168 1,5 % 

Več motenj 3196 28,9 % 

Skupaj  11077 100 % 

 

V šolskem letu 2017/2018 slovenske osnovne šole obiskuje 179.511 učencev, od tega je 

11.077 učencev s PP obiskovalo redne osnovne šole. Tabela 2 prikazuje število usmerjenih 

učencev v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in z DSP v šolskih letih 

2015/2016, 2016/2017 in 2017/2018 (MIZŠ, 2017).  

 

Tabela 2: Število usmerjenih učencev v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in z DSP v šolskih 

letih 2015/2016, 2016/2017 in 2017/2018 (MIZŠ, 2017) 

2015/2016 2016/2017 2017/2018 

10.091 10.072 11.077 

 

Število usmerjenih učencev se kljub večjemu številu celotne šolske populacije v letošnjem 

šolskem letu povečuje. V šolskem letu 2015/2016 je bilo 5,9 % usmerjenih otrok, v šolskem 

letu 2017/2018 je ta odstotek višji, in sicer 6,17 % (MIZŠ, 2017). 
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Med učenci, ki so vključeni v redni program vzgoje in izobraževanja ter imajo prilagojeno 

izvajanje in DSP, je največji delež učencev s PPPU. Učencev s PPPU v letošnjem šolskem 

letu je 4726, kar predstavlja 42,7 % vseh učencev s PP v osnovni šoli.   

 

 

2.3 PETSTOPENJSKI MODEL POMOČI ZA UČENCE Z UČNIMI TEŽAVAMI 

 

V Sloveniji v okviru Koncepta dela z učenci z učnimi težavami, ki je bil sprejet na 

strokovnem svetu 2008, izvajamo petstopenjski model odkrivanja in nudenja pomoči učencem 

z učnimi težavami.  

Koncept dela »Učne težave v osnovni šoli« je uradni dokument, ki ga je več let pripravljala 

posebna strokovna skupina. Gre za strokovno gradivo, namenjeno osnovnim šolam, v podpo-

ro pri delu z učenci z učnimi težavami (Magajna idr., 2008). Pomemben del tega uradnega 

dokumenta je petstopenjski model odkrivanja, spremljanja in nudenja pomoči. Stopnje 

pomoči in podpore se razprostirajo na kontinuumu od manj do bolj intenzivnih oblik pomoči. 

Od učiteljeve pomoči pri pouku, vključevanja in pomoči šolske svetovalne službe ali mobilnih 

specialnih pedagogov, organiziranja individualne ali skupinske učne pomoči, pomoči zunanjih 

ustanov in šele na peti stopnji se učenci z izrazitimi specifičnimi učnimi težavami (PPPU) 

usmerijo v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in z DSP (Magajna idr., 2011). 

Slednjo usmeritev, na peti stopnji modela pomoči in podpore, naj bi potrebovalo 1–5 % 

učencev. Ti učenci potrebujejo najintenzivnejšo in posameznikovim posebnim potrebam 

prilagojeno obravnavo, ki jo učinkovito izvajajo le ustrezno usposobljeni strokovni delavci na 

šoli (Kavkler, 2011).  

Ključna oseba pri načrtovanju in izvajanju kontinuuma pomoči in podpore učencu je njegov 

učitelj. Zato potrebuje tudi učitelj vso potrebno podporo, pomoč in sodelovanje s sodelavci in 

otrokovimi starši (Magajna idr., 2011). Največjo odgovornost za delo z učencem s PP nosi 

učitelj, ki je z njim v razredu. Učitelj naj bi bil sposoben ustvariti takšno učno okolje, ki 

zadovoljuje potrebe vsakega otroka, in je ustrezno tudi za učence s PP (Pulec Lah in Kavkler, 

2011).  

Na posameznih petih stopnjah v modelu pomoči za učence z učnimi težavami se vključujejo 

in med seboj povezujejo strokovni delavci različnih profilov (učitelji, svetovalni delavci, 

SRP) (Kavkler idr., 2008). Učenci na peti stopnji modela pomoči potrebujejo najbolj 

intenzivno in njihovim potrebam prilagojeno podporo strokovnega delavca, ki ima potrebna 

znanja. In sicer, potrebna znanja o naravi učenčevih težav, o vplivu učenčevih težav na učenje 

in vedenje, o primernih prilagoditvah za učenca, o specifičnih strategijah pomoči in podpore 

ter o načrtovanju za posameznega učenca (Pulec Lah in Košir, 2015).  
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2.4 POSTOPEK USMERJANJA OTROK S PP 

 

Po 25. členu ZUOPP-1 (2011) lahko zahtevo za začetek postopka usmerjanja vložijo starši ali 

zakoniti zastopniki. Vzgojno-izobraževalni zavod, v katerega je, ali bo otrok vključen, je 

dolžan vložiti zahtevo za začetek postopka, kadar oceni, da je potrebno preveriti ustreznost 

programa, v katerega je otrok vključen. Kadar se postopek ne začne na zahtevo staršev, je 

potrebno zahtevo za začetek postopka usmerjanja vročiti tudi njim.   

Po 22. členu ZUOPP-1 (2011) o usmerjanju učencev s PP na prvi stopnji odloča Zavod RS za 

šolstvo. Z namenom optimalne usmeritve otroka se po 23. členu ZUOPP-1 (2011) ustanovi 

prvo in drugostopenjska komisija za usmerjanje otrok s PP. Člane komisije za usmerjanje 

prve stopnje imenuje direktor Zavoda RS za šolstvo. Člane komisije druge stopnje imenuje 

minister za šolstvo (prav tam).  

Komisija v sestavi treh članov ali po potrebi več (SRP, psiholog in specialist pediater oz. tisti, 

ki otroka obravnava z vidika njegovih posebnih potreb) pripravi in oblikuje strokovno 

mnenje. Za pripravo strokovnega mnenja si mora komisija za usmerjanje pred odločitvijo 

pridobiti mnenje učitelja (prav tam). 

Komisija za usmerjanje v strokovnem mnenju predlaga usmeritev v ustrezni program vzgoje 

in izobraževanja ali pa ugotovi, da usmeritev ni potrebna. V strokovnem mnenju je 

opredeljena vrsta in stopnja primanjkljaja, ovire oziroma motnje ter se na podlagi 

ugotovljenih vzgojno-izobraževalnih potreb otroka poda predlog njegove usmeritve v ustrezen 

vzgojno-izobraževalni program. Strokovno mnenje se vroči staršem oz. vročniku zahteve. Na 

posredovano strokovno mnenje lahko v roku osmih dni vložniki zahteve podajo pripombo. Če 

le-ta ni podana, se izda odločba o usmeritvi, ki po ZUOPP-1 (2011) vključuje: 

– vzgojno-izobraževalne potrebe otroka, 

– program vzgoje in izobraževanja, v katerega se otrok usmerja, 

– vzgojno-izobraževalni zavod, v katerega se otrok usmerja, 

– datum vključitve v program, 

– obseg, obliko in izvajalce posamezne oblike DSP, 

– pripomočke, prostor in opremo ter druge pogoje, ki morajo biti zagotovljeni za 

vzgojo in izobraževanje, 

– začasnega ali stalnega spremljevalca, 

– morebitno zmanjšano število otrok v oddelku glede na predpisane normative, 

– rok preverjanja ustreznosti usmeritve, 

– pravice. 

Vzgojno-izobraževalni zavod mora najkasneje v roku 30 dni od izdaje odločbe izdelati 

individualiziran program za otroka. Strokovno skupino za pripravo individualiziranega 

programa imenuje ravnatelj in jo sestavljajo strokovni delavci, ki otroka poučujejo in bodo 

sodelovali pri izvajanju vzgojno-izobraževalnega programa (ZUOPP-1, 2011). 

V eni izmed raziskav, ki je potekala ob nastajanju Bele knjige (2011) je bilo ugotovljeno, da 

je največ učiteljev osnovnih šol (36,6 %) menilo, da komisije učence s PP včasih usmerjajo v 
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zanje prezahteven program, 35,4 % pa jih je v raziskavi menilo, da jih v prezahteven program 

usmerijo pogosto oz. zelo pogosto.  

 

2.5 CILJI IN NAČELA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA OTROK S PP  

 

ZUOPP-1 (2011) s 4. členom določa, da »vzgoja in izobraževanje otrok s PP temelji na ciljih 

in načelih, določenih v zakonih za posamezno področje vzgoje in izobraževanja, ter na 

naslednjih ciljih in načelih:  

– zagotavljanje največje koristi otroka,  

– celovitost in kompleksnost vzgoje in izobraževanja, 

– enakih možnosti s hkratnim upoštevanjem različnih potreb otrok, 

– vključevanja staršev, posvojiteljev, rejnikov in skrbnikov (v nadaljnjem besedilu: 

staršev) v postopek usmerjanja in oblike pomoči, 

– individualiziranega pristopa,  

– interdisciplinarnosti,  

– ohranjanja ravnotežja med različnimi področji otrokovega telesnega in duševnega 

razvoja,  

– čimprejšnje usmeritve v ustrezen program vzgoje in izobraževanja,  

– takojšnje in kontinuirane podpore in strokovne pomoči v programih vzgoje in 

izobraževanja,  

– vertikalne prehodnosti in povezanosti programov,  

– organizacije vzgoje in izobraževanja čim bližje kraju bivanja,  

– zagotavljanja ustreznih pogojev, ki omogočajo optimalen razvoj posameznega 

otroka.« 

 

2.5.1 Izobraževanje otrok s PP  

 

Skupine otrok s PP potrebujejo prilagojeno izvajanje programov vzgoje in izobraževanja z 

DSP ali prilagojene programe vzgoje in izobraževanja oziroma posebne programe vzgoje in 

izobraževanja (ZUOPP-1, 2011). 

V katerega od navedenih programov bo otrok s PP ustrezno usmerjen, je odvisno od kakovosti 

diagnosticiranja primanjkljajev, ovir ali motenj ter ocene sposobnosti in funkcioniranja v 

procesu usmerjanja (Bela knjiga, 2011). 

Vzgoja in izobraževanje otrok s PP po 5. členu ZUOPP-1 (2011) poteka po:   

– »programu za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo,  

– prilagojenem programu za predšolske otroke,  

– vzgojno-izobraževalnih programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo,  
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– prilagojenih programih vzgoje in izobraževanja z enakovrednim izobrazbenim 

standardom,  

– prilagojenih programih vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim 

standardom,  

– posebnem programu vzgoje in izobraževanja za otroke z zmerno, težjo in težko 

motnjo v duševnem razvoju in drugih posebnih programih,  

– vzgojnih programih.«  

 

V nadaljevanju podrobneje predstavljamo vzgojno-izobraževalni program s prilagojenim 

izvajanjem in z DSP.  

 

2.5.1.1 Vzgojno-izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in z dodatno 

strokovno pomočjo 

 

Z izdano odločbo o usmeritvi v vzgojno-izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in z 

DSP je z namenom uspešnejšega šolanja po programu z enakovrednim izobrazbenim 

standardom redne osnovne šole učencu priznana pravica do DSP in prilagoditev učnega 

okolja (Bela knjiga, 2011). 

Po ZUOPP-1 (2011) se otrokom, usmerjenim v izobraževalne programe s prilagojenim 

izvajanjem in z DSP, glede na vrsto in stopnjo primanjkljaja, ovire oziroma motnje lahko 

prilagodijo naslednji elementi učnega okolja: organizacija, način preverjanja in ocenjevanja 

znanja, napredovanje in časovna razporeditev pouka. Zagotovi se jim tudi DSP (prav tam). 

Namen DSP in prilagoditev je zagotoviti otrokom s PP takšne razmere in takšno strokovno 

pomoč, da bodo zmogli premagovati ovire in bodo uspešni. Ker so si učenci s PP med seboj 

različni, je potrebno ugotoviti, kakšno strokovno pomoč in katere prilagoditve potrebuje 

posameznik, da bi bil uspešen v inkluzivni vzgoji oz. izobraževanju. Z DSP in prilagoditvami 

omogočamo in zagotavljamo otrokom s PP enake možnosti, kot jih imajo njihovi vrstniki 

(Opara, 2015). 

Obe komponenti, DSP in prilagoditve, sta tesno povezani. Če za učenca s PP zagotovimo le 

DSP in izvajalce, ne omogočimo in zagotovimo pa potrebnih prilagoditev, bomo težko 

dosegali cilje, da bo posameznik učno uspešen, da se bo čutil sprejetega in da bo član 

oddelčne skupnosti. Prilagoditve so eden od temeljnih pogojev za uspeh učenca s PP v 

rednem programu vzgoje in izobraževanja. V redne programe vzgoje in izobraževanja se 

vključujejo namreč tisti učenci s PP, ki imajo potencial, zmožnosti za uspeh, če jim 

zagotovimo tako DSP kot prilagoditve. Zato sta DSP in prilagoditve »dvojčka« procesa 

podpore in pomoči za učence s PP. Vsak od njiju ima svojo funkcijo in namen in le skupaj 

zagotavljata uspeh (prav tam).  
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2.5.1.1.1 Dodatna strokovna pomoč  

 

DSP je oblika pomoči, določena z odločbo o usmeritvi in se izvaja za otroke s PP, ki so 

usmerjeni v program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in DSP ter v 

izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in DSP (Pravilnik o dodatni strokovni in 

fizični pomoči za otroke s PP, 2013). 

Skupno število ur DSP je lahko maksimalno pet ur na teden, od tega mora biti vsaj ena ura 

svetovalnih storitev. Slepim ali slabovidnim otrokom ali otrokom z več motnjami se lahko 

določijo največ tri dodatne ure tedensko za premagovanje primanjkljajev, praviloma v prvem 

izobraževalnem obdobju. DSP se izvaja individualno ali skupinsko v oddelku ali izven 

oddelka v vzgojno-izobraževalnem zavodu (ZUOPP-1, 2011).  

DSP se lahko izvaja kot:  

– svetovalna storitev,  

– učna pomoč,   

– pomoč pri premagovanju primanjkljajev, ovir oziroma motenj  

(Pravilnik o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke s PP, 2013).  

 

Pomoč pri premagovanju primanjkljajev, ovir oz. motenj je zahtevno strokovno delo, saj 

zajema kompleksne procese, ki zahtevajo določena specialno-pedagoška znanja. Delo oz. 

pomoč pri premagovanju primanjkljajev, ovir oz. motenj v našem primeru izvaja SRP, saj 

zajema naslednje elemente dela:  

a) Reedukacija 

Spodbujanje in razvoj procesov in funkcij posameznika, da bo učinkovitejši. Na 

primer pri otroku, ki ima slabo razvit govor, je potrebno razvijati govor; pri učencu s 

PPPU je potrebno razvijati podporne tehnike in pripomočke ter strategije učenja 

(Opara, 2005). 

b) Kompenzacija 

Učenje določene funkcije, procesa in naloge, ki jih posameznik zaradi ovire ali motnje 

ne more opravljati (prav tam). Pri osebah s PP je naša naloga najti načine, da bodo 

usposobljeni za premagovanje primanjkljajev, ovir oz. motenj ter bodo lahko dosegli 

podobne cilje in standarde kot njihovi vrstniki. Pri tem nam posameznikova motnja ne 

daje odgovora na to, kako delati z njim. Potrebno je ugotoviti, v kakšnih okoliščinah in 

pogojih posameznik dosega najboljše rezultate. Na primer učencu z disleksijo bomo 

omogočili ustno preverjanje in ocenjevanje znanja (Opara, 2015).  

c) Rehabilitacija (v ožjem pomenu besede) 

Priprava učenca s PP na sprejetje samega sebe. Učenca je potrebno naučiti živeti s 

svojimi ovirami in omejitvami (Opara, 2005). Pomembno je, da posamezniku 

omogočamo doseganje uspeha in ga naučimo zastavljati primerne, realne ter 

dosegljive cilje (Opara, 2015). 
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Obseg in način izvajanja DSP se določi z odločbo o usmeritvi. Podrobneje se način izvajanja 

DSP opredeli z individualiziranim programom vzgoje in izobraževanja (prav tam). 

Učencem s PP, ki so usmerjeni v program s prilagojenim izvajanjem in z DSP, je potrebno 

prilagoditi prostor in pripomočke, brez katerih se ne morejo vključiti v program vzgoje in 

izobraževanja. Težje in težko gibalno oviranim ter slepim otrokom se v programu s 

prilagojenim izvajanjem in z DSP dodeli stalni ali začasni spremljevalec. Dolgotrajno bolnim 

otrokom, slabovidnim otrokom oz. otrokom z okvaro vidne funkcije, otrokom z avtističnimi 

motnjami in otrokom s čustveno vedenjskimi motnjami se izjemoma dodeli začasni 

spremljevalec (prav tam). 

Pri delu z učenci s PP je pomembno, da ne ostajamo zgolj v okvirih akademskega učenja. 

Učenci s PP potrebujejo prilagoditve in pomoč tudi pri čustvenem in socialnem razvoju ter pri 

oblikovanju identitete (kdo sem, kaj zmorem, kakšne so moje težave, kako jih premagovati). 

Z DSP ne odpravljamo primanjkljajev, ovir oz. motenj, otrok se jih nauči le premagovati 

(prav tam). 

Temelj pri načrtovanju organizacije, izvajanja DSP, določanja časa in trajanja mora biti 

ustrezno upoštevanje posameznega otroka s PP. Le na ta način bo DSP otroku ustrezna, 

učinkovita pomoč in korist (prav tam). 

Opara (2015) meni, da je tudi pri izvajanju DSP aktualna misel Marije Montessori, ki pravi: 

»Pomagaj mi, da naredim sam.«  

 

2.5.1.1.2 Individualiziran program 

 

Z DSP zagotavljamo učencem s PP enake možnosti, kot jih imajo njihovi vrstniki, 

individualiziran program (v nadaljevanju IP) pa je temeljni dokument za izvajanje DSP 

(Vršnik Perše idr., 2016). IP je načrt vzgojno-izobraževalnega in razvojno rehabilitacijskega 

dela posameznega otroka (Bela knjiga, 2011). S. Pulec Lah (2002) IP opredeljuje ne le kot 

dokument, ampak kot proces prilagajanja vzgojno-izobraževalnega procesa posameznikovim 

posebnim potrebam. IP je osnovno vodilo za učitelje in starše pri zadovoljevanju posebnih 

potreb otroka, prilagojen potrebam otroka in je enako pomemben kot učni načrt (Bela knjiga, 

2011). IP je dokument, v katerem so zapisane vse posebnosti v vzgojno-izobraževalnem 

procesu in oblike pomoči, ki jih učenec s PP potrebuje (Pulec Lah, 2002). Oblikovan je z 

namenom omogočanja optimalnega razvoja učencev s PP (prav tam).  

36. člen ZUOPP-1 (2011) opredeljuje rok za pripravo in vsebino IP, in sicer v najkasneje 30 

dneh po dokončnosti odločbe.   

»Z individualiziranim programom se … določi organizacija in izvedba dodatne strokovne 

pomoči za:  

–    premagovanje primanjkljajev, 

– izvajanje svetovalnih storitev in 

– izvajanje učne pomoči« (prav tam). 
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Z IP se določijo še naslednji elementi:   

–    »cilji in oblike dela na posameznih vzgojno-izobraževalnih področjih, 

– strategije vključevanja otroka s PP v skupino, 

– potrebne prilagoditve pri preverjanju in ocenjevanju znanja, doseganju standardov 

in napredovanju,  

– uporaba prilagojene in pomožne izobraževalne tehnologije,  

– izvajanje fizične pomoči, 

– izvajanje tolmačenja v slovenskem znakovnem jeziku,  

– prehajanje med programi ter potrebne prilagoditve pri organizaciji,  

– časovna razporeditev pouka,  

– veščine za čim večjo samostojnost v življenju (prilagoditvene spretnosti) in načrt 

vključitve v zaposlitev« (prav tam).  

Izdelava IP zahteva timsko delo in aktivno medsebojno sodelovanje učiteljev, SRP, šolske 

svetovalne službe in tudi staršev, ki morajo biti po ZUOPP-1 (2011) vključeni v pripravo in 

spremljanje IP (Pulec Lah, 2002; Friend in Bursuck, 2002, v Vršnik Perše idr., 2016). 

ZUOPP-1 (2011) navaja tudi vključenost otrok s PP v pripravo in spremljanje IP, ob 

upoštevanju njihove zrelosti in starosti. IP je potrebno evalvirati najmanj v vsakem vzgojno-

izobraževalnem obdobju in ga po potrebi tudi spremeniti.  

 

2.6 SODELOVANJE STROKOVNIH DELAVCEV  

 

V času ideje o integraciji v našem prostoru je bilo posebej poudarjeno sodelovanje v timu z 

drugimi strokovnjaki. Sodelovanje z učitelji je vključevalo seznanjanje z naravo učenčevih 

težav in svetovanje, kako naj ravna z učencem, kako naj postavlja zahteve, kako naj vrednoti 

in kakšen odnos naj ima do učenca. Učitelji in SRP so si z rednim medsebojnim obveščanjem 

pomagali med seboj, ob tem pa so vsi ustvarjali ugodnejšo in tolerantnejšo ozračje za učenca s 

PP. Sodelovanje s šolsko svetovalno službo naj bi zagotavljalo celovitost obravnave otroka v 

šoli. Šolska svetovalna služba je dajala specialnemu pedagogu pomembne dodatne 

informacije o otroku. Ta sodelovalni odnos je pomembno vplival na izboljšanje razmer tako v 

šolskem okolju kot v družini (Opara, 2015). 

Spremembe v šolstvu v smeri večje inkluzivnosti in posledično uspešnega dela z učenci s PP 

je dolgotrajen proces, ki po svoji naravi zahteva timsko delo (Tancig, 2008). Pomembno delo 

pri preučevanju pogojev za spodbujanje in razvoj inkluzivne prakse je izvedel Giangreco 

(1997, v Rose, 2001), ki je identificiral naslednje skupne značilnosti uspešnih inkluzivno 

naravnanih šol: skupno timsko delo, jasno opredeljene vloge in dobri odnosi med strokovnjaki 

v timu, podpora med zaposlenimi, oblikovanje skupne vizije oz. okvirja, oblikovanje 

individualnih izobraževalnih načrtov, postopki za ocenjevanje učinkovitosti dela (prav tam).  

 

Učitelj sam ne more uspešno vključiti učenca s PP v razred. Za načrtovanje in izvedbo 

podpore posameznemu otroku s PP je potrebno oblikovati tim strokovnih sodelavcev. 

Predpogoj za uspešno vključenost otroka s PP v razred je naklonjenost vseh strokovnih 
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sodelavcev do inkluzivnega pristopa. Prav tako je pomembno, da se čutijo soodgovorne za 

uresničevanje inkluzije v praksi (Kavkler, 2008). 

Inkluzivno šolanje ni le odgovornost učitelja, temveč vseh na šoli. Šele s timskim delovanjem 

na šoli se lahko uresničijo cilji inkluzivnega šolanja ter prilagajanje šolskega okolja posebnim 

vzgojno-izobraževalnim potrebam otrok (Tancig, 2008). 

V konceptu inkluzije v našem prostoru se izvajajo prilagoditve učnega okolja in DSP. 

Pomembno je zavedanje, da udeleženca DSP v inkluzivnem izobraževanju nista le otrok s PP 

in izvajalec DSP. Povsem zgrešeno je tudi mnenje, da se DSP izvaja v neposredni obravnavi 

otroka, praviloma izven razreda (Opara, 2015). Tovrstno stališče po mnenju nekaterih 

avtorjev temelji na napačni predstavi, da je otrok s PP aparat, ki se je pokvaril, izvajalec DSP 

pa strokovnjak, ki ga bo popravil (Ledl, 1994, v Opara, 2015).  

DSP ne more biti mišljena kot ločena specialistična obravnava in pomoč otrokom s PP. 

Razumeti jo je potrebno kot kompleksno podporo, pomoč in prilagoditve, pri kateri morajo 

sodelovati vsi, ki sodelujejo v procesu poučevanja otroka s PP. Pri tem morajo biti vloge in 

naloge ustrezno porazdeljene, saj imajo strokovnjaki med seboj različne kompetence (Opara, 

2015).   

 

2.6.1 Vloge strokovnih delavcev šole  

 

Pomembnost sodelovanja vseh, ki so v stiku z otrokom, se pokaže v končni, uspešni inkluziji. 

Vsak izmed njih doprinese svoj delež pri načrtovanju programa za posameznega otroka. 

Učitelji, ki otroka poučujejo, so po navadi specializirani za načrtovanje, izvajanje in 

vrednotenje kurikuluma. SRP, logopedi in drugi terapevti so specialisti za edinstveno učenje 

in vedenjske potrebe vseh učencev, predvsem pa učencev s PP (Beattie, Jordan in Algozzine, 

2006; Pulec Lah in Košir, 2015). Ostali strokovni delavci in vodstvo šole pri načrtovanju 

doprinesejo z veščinami, s katerimi izrazijo podporo inkluziji oz. vključevanju otrok s PP v 

redno izobraževanje (Beattie, Jordan in Algozzine, 2006).  

Pozitivni odnos vseh zaposlenih do vključevanja otrok s PP v redno izobraževanje zvišuje 

učinkovitost inkluzije. Pozitivni odnos pomeni opustitev običajnih metod in oblik dela. Vsi 

udeleženci se morajo zavedeti, da dobra poučevalna praksa vključuje alternativne metode, 

aktivnosti, pričakovanja in pristope, ki ustrezajo naboru raznolikih močnih in šibkih področij 

učencev v sodobnem razredu (prav tam). 

 

V nadaljevanju bomo predstavili najpomembnejše strokovne delavce šole. 

 

2.6.1.1 Specialni in rehabilitacijski pedagog 

 

Eden izmed najpomembnejših strokovnih delavcev v procesu pomoči in podpore učencem s 

PP je SRP, saj je ustrezno usposobljen za delo z njimi. Kot svetovalni delavec se v projekt 
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pomoči in podpore lahko vključuje že na drugi stopnji petstopenjskega modela (Magajna idr., 

2008). 

Opara (2015) poudarja pomembnost vlog vseh, ki so v stiku z učencem s PP. Strokovnega 

izvajalca DSP vidi v vlogi moderatorja in koordinatorja dela z učencem. Opredeljuje ga kot 

strokovnjaka, ki mora prepoznati posebne potrebe, primanjkljaje, ovire oz. motnje pri učencu 

in na podlagi tega prepoznati, kako pomagati posamezniku pri premagovanju teh težav. 

Ugotoviti mora tudi, kako je potrebno prilagoditi vzgojno-izobraževalno delo posamezniku 

oz. ugotoviti, v kakšnih razmerah in na kakšen način posameznik dosega najboljše rezultate 

(prav tam). 

Vloga koordinatorja in njegove naloge v skrbi za učence s PP po angleškem modelu so 

naslednje (Hornby, Davis in Taylor, 1995; Gross, 1996, v Lipec Stopar, 1999): 

– identifikacija in ocena posebnih potreb, 

– oblikovanje, spremljanje in ovrednotenje učnih izkušenj, 

– svetovanje učiteljem o najustreznejših učnih metodah in učnem okolju, 

– uvajanje postopkov za identificiranje, ocenjevanje in spremljanje učenčevih potreb 

in njegovega napredka, 

– odgovarjanje na zahteve staršev in drugih institucij glede informacij o učencih in 

njihovih sposobnostih, 

– poznavanje različnih institucij, ki se ukvarjajo z učenci s PP, 

– zagotavljanje učinkovitega izmenjevanja informacij pri otrokovem prehodu iz ene 

skupine/razreda/šole v drugo, 

– dobro poznavanje zakonodaje s področja skrbi za otroke s PP, zlasti področja 

otrokovih pravic ter pravic njihovih staršev. 

Prav je, da je SRP nosilec dela z učencem s PP in vodja tima, saj ima za to potrebna znanja. V 

šolskem kolektivu mora biti prepoznan in sprejet kot oseba, ki deluje v skrbi za učence s PP. 

Delovati mora v korist učencem s PP. Učiteljem svetuje in jih usmerja za delo z dotičnimi 

učenci (Opara, 2015).  

SRP bi moral v največji možni meri sodelovati z razrednikom in drugimi učitelji, ki poučujejo 

učenca s PP. Seznaniti bi jih moral s posebnostmi učenca, pod kakšnimi pogoji učenec dosega 

optimalne rezultate ter kakšne cilje si lahko učitelj pri njem postavlja (Opara in Trunkl, 1992, 

v Opara, 2015) 

17. člen Etičnega kodeksa specialnih in rehabilitacijskih pedagogov (2009) poudarja timsko 

sodelovanje specialnega in rehabilitacijskega pedagoga z drugimi (učitelji, vzgojitelji idr.). S 

slednjimi SRP usklajuje svoja ravnanja glede na cilje in usmeritve oseb s PP.  

 

2.6.1.2 Svetovalni delavci 

 

Svetovalni delavci v šolski svetovalni službi delujejo z namenom doseganja uspešnosti 

vzgojno-izobraževalnih ciljev vseh učencev na šoli. Pri svojem delu pomagajo in sodelujejo z 
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učenci, njihovimi starši, učitelji, drugimi strokovnimi delavci, prostovoljci, vodstvom šole in 

strokovnjaki iz zunanjih ustanov (svetovalnih centrov, centrov za socialno delo idr.) (Magajna 

idr., 2008). 

Njihova vloga je pomembna tudi pri sodelovanju v procesu pomoči in podpore učencem s PP 

(Čačinovič Vogrinčič idr., 2008). Svetovalno delo v odnosu z učenci s PP zajema neposredno 

pomoč učencem, koordinacijo pomoči učencem ter svetovalno-preventivno delo z vsemi 

učenci, z namenom:  

–    izboljšanja kvalitete učenja, 

– reševanja vzgojne in disciplinske problematike,  

– spodbujanja telesnega, osebnega in socialnega razvoja ter 

– individualnega in skupinskega poklicnega svetovanja (prav tam). 

Šolski svetovalni delavci se v okviru pomoči petstopenjskega modela vključijo na drugi 

stopnji, kjer učitelju pomagajo pri vzpostavljanju odnosa z vsemi udeleženimi v projektu 

pomoči, pri pripravi individualnega delovnega načrta pomoči, pri evalvaciji pomoči, pri 

pisanju kronike ali dnevnika izvirnega delovnega projekta pomoči, vodenju osebne mape 

otroka in pri pripravi pomoči na višjih stopnjah petstopenjskega modela pomoči (Magajna 

idr., 2008).  

V procesu pomoči in podpore učencem s PP je pomembna tudi vloga vodstva šole, saj določa 

šolsko klimo ter celoten odnos do učencev s PP (Opara, 2015).    

 

2.6.1.3 Učitelj 

 

Učiteljski poklic je po naravi »samoten« poklic. Slednje velja deloma tudi za druge strokovne 

delavce na šoli (Tancig, 2008). Prisotnega je še nekaj razmišljanja učiteljev o razredih in 

učencih, kot da je to zasebna stvar in zaseben prostor. Govori se o »mojem« in »tvojem« 

razredu, o »mojih« in »tvojih« učencih. Zapiranje učiteljev v razrede oz. kabinete je dokaz 

prisotnosti takšnega razmišljanja (Resman, 2005). V praksi večina učiteljev še vedno poučuje 

individualno, izolirano za zaprtimi vrati razredov. To jim daje določeno mero zasebnosti. Pri 

individualnem poučevanju učitelji prejemajo manj povratnih informacij o svojem delu in se 

poslužujejo le znanih strategij poučevanja (Polak, 2007). 

Nekoč je stike med učitelji onemogočala prostorska oddaljenost. Vedelo se je, da ta 

izoliranost in odmaknjenost ni dobra niti za učitelje niti za učence. Danes med šolami in 

učitelji ni več prostorske oddaljenosti. Šole in učitelje povezuje dobra komunikacija in 

sodobni mediji. Kljub temu je za učiteljski poklic še vedno značilno, da večino časa preživijo 

z učenci v razredu, da so strokovno osamljeni in vezani na delo z učenci (Resman, 2005).  
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Učitelj je v svojem razredu odgovoren za vse učence, tudi za učence s PP. M. Lipec Stopar 

(1999) navaja naslednja področja, ki bi jih učitelj moral poznati za učinkovito delo z učenci s 

PP: 

– individualne razlike med učenci – prepoznavanje in odzivanje nanje (prilagajanje 

učnega programa in njegova izvedba) z namenom omogočanja čim večjega 

sodelovanja učenca s PP, 

– integracija v vzgojno-izobraževalnem procesu (priprava takšnih učnih situacij, kjer 

bo tudi učenec s PP čim bolj aktivno vključen),  

– socialna integracija (priprava situacij in okolja za razvoj socialnih veščin in veščin 

sodelovanja v skupini preko interakcije učenca s PP z vrstniki), 

– individualizirano načrtovanje (vključevanje strategij za odpravljanje ali 

zmanjševanje specifičnih primanjkljajev posameznega učenca s PP), 

– spodbujanje in razvijanje samostojnosti, iniciativnosti in skrbi zase, 

– uspešne strategije povezovanja in sodelovanja s starši, 

– načini povezovanja, sodelovanja in učinkovite delitve nalog s strokovnjaki drugih 

profilov v skrbi za učence s PP. 

 

Velik odstotek učiteljev v slovenskih šolah ni pripravljenih na inkluzivni pristop 

izobraževanja (Marentič Požarnik, 2003, v Končar in Pretnar, 2005). V raziskavi (Lesar idr., 

2005; Pulec Lah in Kavkler, 2011; Pulec Lah, 2013) so učitelji glede skupine otrok s PP 

večinoma izpostavljali premajhno usposobljenost za poučevanje tako heterogene skupine 

otrok.  

Učitelji so pogosto mnenja, da v času izobraževanja na fakulteti »niso pridobili dovolj znanja 

za delo z učenci s PP in da potrebujejo dodatno izobraževanje o najpogostejših težavah in 

problemih učencev s PP, preverjanju in ocenjevanju otrokovih težav, oblikovanju 

individualiziranega programa dela, strategijah načrtovanja dela v razredu, poučevanju 

učencev z učnimi težavami, timskem delu ter delu s starši, in se zelo strinjajo s tem, da za 

učinkovito pomoč učencem potrebujejo pomoč defektologa« (Strgar 2004; Kodre 2004, v 

Končar in Pretnar, 2005, str. 34). Prav tako je S. Pulec Lah (2013) v raziskavi ugotovila, da 

več kot polovica anketiranih učiteljev v času študija ni bila deležna obravnave vsebin o 

ADHD in 40 odstotkov anketiranih je bilo v času študija deležnih manj obsežne obravnave 

omenjenih vsebin. V raziskavi (Kogovšek in sod., 2009, v Vršnik Perše idr. 2016) o 

inkluzivnem pristopu v praksi z gluhimi in naglušnimi osebami učitelji poročajo, da nimajo 

dovolj znanja, da nimajo ustreznih učnih pripomočkov, nimajo dovolj časa in dovolj 

strokovno usposobljenega kadra, ki bi jim lahko nudil ustrezno pomoč. Prav tako je analiza 

specialno-pedagoške pomoči za določene skupine otrok s PP (slepi in slabovidni otroci, gluhi 

in naglušni otroci, otroci z avtističnimi motnjami) pokazala, da je izvajanje strokovne pomoči 

velikokrat zelo oteženo (Bela knjiga, 2011). 

V pomoč učiteljem pri njihovem delu so bili v zadnjih letih v okviru stalnega strokovnega 

izpopolnjevanja učiteljev ponujeni različni seminarji  s področja dela z učenci s PP (Končar in 

Pretnar, 2005).  
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Učencem s PP je v vzgojno-izobraževalnem procesu potrebno ponuditi pomoč in podporo. 

Prav vsi učitelji, ki poučujejo otroka, imajo pomembno vlogo pri izvajanju DSP. Vključeni 

morajo biti v vse procese načrtovanja in uresničevanja individualiziranega programa (Opara, 

2015).  

 

 

2.7 POMEN MEDSEBOJNEGA SODELOVANJA SPECIALNIH IN 

REHABILITACIJSKIH PEDAGOGOV TER UČITELJEV  

 

 

Odgovornost za uspeh DSP in učni uspeh otroka s PP je razporejena na vse udeležene 

strokovne delavce (Opara, 2015).  

Učitelji pri svojem delu nosijo največjo odgovornost tako za učence brez težav kot za učence 

s PP. Ker se pogosto čutijo nekompetentne za delo z učenci s PP in jim delo z njimi 

predstavlja izziv pri poučevanju, so SRP zanje prvi naslov in zatočišče pri obravnavi teh 

učencev (Opara, 2015). Njun sodelovalni odnos je pomemben dejavnik in pogoj za učinkovito 

zadovoljevanje posebnih potreb učencev (Brownell, Smith, Crockett in Griffin, 2012; 

Scruggs, Mostropier in McDuffie, 2007, v Pulec Lah in Košir, 2015). 

Učitelji potrebujejo boljše razumevanje pogojev, ki jih je treba ustvariti, da bi okrepili 

uspešno vključevanje v redne šole (Rose, 2005). Zato morajo v največji možni meri 

upoštevati napotke za poučevanje otroka s PP, zagotoviti prilagoditve, sicer je delo izvajalca 

DSP brez pravega učinka (Opara, 2015). V evalvacijski študiji (Vršnik Perše idr., 2016) so 

anketirani strokovni delavci (razredniki in šolska svetovalna služba) izrazili, da v razredu 

sledijo priporočilom, ki jih dobijo od izvajalcev DSP. Zanimivo je, da se na drugi strani 

izvajalci DSP s tem ne strinjajo. Izvajalci DSP so izrazili, da učitelji v razredu ne sledijo 

njihovim priporočilom.  

M. Lipec Stopar (1999) izpostavlja pomen učiteljeve pripravljenosti za sodelovanje z drugimi 

profili strokovnjakov, tudi s SRP. Njuno sodelovanje je odvisno od njunega medsebojnega 

odnosa. Ta se oblikuje že s prvim stikom – ko učitelj pri učencu zazna pomembno odstopanje 

od vrstnikov in poišče nasvet pri SRP. Na tej točki se SRP mora predstaviti kot strokovnjak, 

ki bo skupaj z učiteljem iskal možne strategije in rešitve ter mu pri preizkušanju le-teh tudi 

pomagal. 

M. Lipec Stopar (1999) navaja naslednje kompetence in ravnanja, s katerimi SRP spodbuja 

pozitivne interakcije z učiteljem: 

– spretnosti poslušanja in interes za sporočanje učitelja (neverbalna komunikacija, 

postavljanje odprtih vprašanj), 

– iskanje dodatnih virov informacij, z namenom dodatnega razjasnjevanja problema 

(otrokovi izdelki, podrobnosti sporočenega, okoliščine pojavljenih težav, njihova 

pogostost in trajanje), 

– poudarek na pomenu sodelovanja z učiteljem (skupno iskanje rešitev), 

– postavljanje kratkoročnih, realnih in dosegljivih ciljev, 



20 
 

– opazovanje otroka v različnih situacijah, 

– omogočanje vpogleda individualnega dela z otrokom njegovemu učitelju, 

– predstavitev in možnost uporabe ustreznih učnih pripomočkov učitelju za delo z 

učencem s PP, 

– tesno sodelovanje z vsemi ostalimi strokovnjaki, 

– predlog ponovnega vrednotenja učenčevih dosežkov (ob njegovi neuspešnosti 

kljub ponujeni pomoči). 

V medsebojnem odnosu z učiteljem se mora izogibati naslednjih ravnanj, ki ovirajo pozitivne 

interakcije (prav tam): 

– predstavitev SRP kot edinega pristojnega za reševanje problemov učencev s PP, 

– dajanje vtisa, da lahko delamo čudeže in s ponujenimi predstavljenimi učnimi 

pripomočki rešimo vse učenčeve probleme, 

– dajanje vtisa o nezmotljivosti predlaganih metod in pripomočkov, 

– prevzemanje popolne odgovornosti dela z učencem s PP, 

– prazno obljubljanje rednih srečanj, 

– dajanje vtisa o pomanjkanju časa za obravnavo konkretnega problema, 

– olepševanje situacije učitelju (glede potrebnega časa in napora za reševanje 

problema), 

– kritiziranje učiteljevega dela, organizacije ali načina reševanja težav v razredu. 

Z namenom oblikovanja profesionalnega odnosa med strokovnimi sodelavci so potrebna 

številna prilagajanja in določena dodatna znanja (prav tam). 

Pomembno je, da SRP preveri učiteljevo razumevanje pomena specialno-pedagoške 

obravnave oz. pomoči. SRP po potrebi seznani učitelja, da se aktualna obravnavana učna snov 

v šoli na specialno-pedagoški obravnavi uporabi kot sredstvo za razvijanje procesov in 

odpravljanje otrokovih težav (Opara, 2000, v Kverh, 2003). 

G. Kverh (2003) v svoji raziskavi ugotavlja, da imajo učitelji pogosto napačna pričakovanja 

do dela SRP z učencem s PP. Namreč, učitelji od SRP v veliki večini pričakujejo neposredno 

pomoč in dodatno razlago učnih vsebin pri individualnem delu z učencem (prav tam). 

V evalvacijski študiji (Vršnik Perše idr., 2016) se je največji delež razrednikov strinjal s 

postavko, da je DSP predvsem to, da učenci s PP dosežejo minimalne standarde znanja.  

V evalvacijski študiji (Vršnik Perše idr., 2016) je bilo ugotovljeno, da izvajalci DSP (ki v 

številnih primerih niso SRP) manj (v primerjavi z drugimi metodami) uporabljajo metode 

vezane na specialno-pedagoško pomoč, npr. metode vezane na rehabilitacijo in kompenzacijo 

motnje. 8,7 % izvajalcev DSP je v raziskavi navedlo, da teh metod ne uporabljajo nikoli, 11,2 

%, da jih uporablja redko, 21,9 % pa občasno. Podatke so avtorji študije označili za 

presenetljive, saj je specialno-pedagoška pomoč v večji meri namenjena zmanjševanju vpliva 

primanjkljajev, ovir. oz. motenj in predstavlja bistvo DSP. Če tovrstne podatke pogledamo s 

perspektive, da izvajalci DSP niso vedno SRP, le-ti niso presenetljivi. V tem primeru namreč 

DSP ne izvajajo ustrezni strokovni profili. 
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Mnenje, da otrok s PP potrebuje zgolj individualizirano strokovno obravnavo izven razreda, je 

ozkogledno in napačno. Tudi on lahko sodeluje v različnih razrednih aktivnostih, ob pogoju, 

da so te dobro načrtovane in prilagojene. Pomembno je, da pri načrtovanju upoštevamo 

otrokove posebne vzgojno-izobraževalne potrebe. Učitelju pri delu v razredu lahko pomagajo 

tudi drugi strokovni delavci (Kavkler, 2008). 

38. člen ZOsn-H (2011), ki opredeljuje izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela, navaja 

sodelovanje učitelja, ki poučuje v oddelku, v katerega so vključeni učenci s PP, s strokovnim 

delavcem z ustrezno specialno-pedagoško izobrazbo. 

V neposredno delo – v ali izven razreda ‒ z otrokom s PP se vključuje SRP (Lipec Stopar, 

1999). Različne študije (Caf, 2015; Kobolt in Rapuš Pavel, 2010; Vršnik Perše, 2005; 

Schmidt, 2001) navajajo, da se DSP najpogosteje izvaja individualno in izven razreda. Lesar, 

Peček in Čuk (2005) so v raziskavi ugotovili, da so mnenja razrednih učiteljev glede načina 

izvajanja DSP učencev s PP deljena. Polovica razrednih učiteljev se nagiba k mnenju, da je 

potrebno učenca s PP čim bolj pogosto poučevati individualno, izven matičnega razreda, 

medtem ko druga polovica meni, da je potrebno učenca s PP poučevati čim več znotraj 

matičnega razreda, skupaj z ostalimi učenci. Pri predmetnih učiteljih je v raziskavi (prav tam) 

bil ugotovljen očiten nagib k temu, da je potrebno učence s PP čim pogosteje poučevati 

individualno, izven razreda. Ob tem je izpostavljeno vprašanje, koliko in kako izpeljan 

individualiziran pouk še deluje integracijsko in ne gre že v svoje protislovje, to je segregacijo. 

V evalvacijski študiji (Vršnik Perše idr., 2016) je bilo ugotovljeno, da se izvajalci DSP (ki 

niso vedno SRP) v vseh treh vzgojno-izobraževalnih obdobjih, kot najpogostejše učne oblike 

poslužujejo izvajanja DSP individualno izven oddelka, pri čemer se izvajalci DSP v tretjem 

vzgojno izobraževalnem obdobju tega poslužujejo še pogosteje kot v prvem in drugem 

vzgojno-izobraževalnem obdobju. Ugotovljeno je bilo še, da najmanj pogosto uporabljajo 

učno obliko izvedbe DSP skupinsko v oddelku (prav tam).  

SRP se pri svojem delu tako lahko pojavi tudi v vlogi »koučitelja« v razredu, v katerega je 

vključen eden ali več učencev s PP. V tem primeru gre za sodelovalno (kooperativno) 

poučevanje. Temelj dela SRP kot »koučitelja« v razredu je tesno sodelovanje z učiteljem. 

Pomembnejši vidiki za njuno sodelovanje so (Lipec Stopar, 1999): 

– Partnerstvo: V partnerstvu se implicira komunikacija. Pri tem gre vedno za 

dvosmeren proces. Izpostavljen je pomen pogostega izmenjevanja informacij, 

skupnega načrtovanja in evalvacije.), 

– Izmenjevanje informacij o otrocih: SRP, ki dela z manjšo skupino, lažje spremlja 

in se odziva na otrokove potrebe. Pomembno je, da o tem sproti seznanja tudi 

učitelja (v obliki zapisov, zvočnih posnetkov), saj bosta na tak način imela oba 

vpogled v ustreznost odmerjenih zahtev do posameznega otroka. 

– Izmenjevanje informacij o otrocih: SRP, ki dela z manjšo skupino, lažje spremlja 

in se odziva na otrokove potrebe. Pomembno je, da o tem sproti seznanja tudi 

učitelja (v obliki zapisov, zvočnih posnetkov), saj bosta na tak način imela oba 

vpogled v ustreznost odmerjenih zahtev do posameznega otroka. 
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– Skupno načrtovanje, spremljanje in vrednotenja programa: Skupaj zastavljata cilje 

in izmenjujeta ideje o načinih doseganja le-teh. Izpostavljen je pomen evalvacije 

tega, kar z učencem počnemo – kako učinkovito je naše delo, ali so cilji realno 

postavljeni, ali so cilji doseženi in kakšen napredek opažamo pri učencu.   

 

2.7.1 Sodelovalno (kooperativno) poučevanje  

 

Sodelovalno (kooperativno) poučevanje je bilo opisano konec osemdesetih let kot 

izobraževalni pristop, pri katerem splošni in posebni pedagogi delujejo na sodelovalen in 

usklajen način, z namenom skupnega poučevanja heterogene skupine učencev v 

izobraževalno integriranih okoljih. V skupnem poučevanju tako splošnih kot posebnih 

učiteljev so istočasno prisotni v splošni učilnici in ohranjajo skupne odgovornosti (Bauwens, 

Hourcade in Friend, 1989, v Ripley, 1997).  

Trites (2017) sodelovalno (kooperativno) poučevanje opredeljuje kot prakso združevanja 

učiteljev v učilnici, z namenom delitve odgovornosti pri načrtovanju, poučevanju in 

ocenjevanju učencev. Pri sodelovalnem (kooperativnem) poučevanju so učitelji v 

enakovrednih odnosih in so enako odgovorni za učni proces. Takšna oblika poučevanja se 

pogosto izvaja z učitelji splošnega in posebnega izobraževanja, združenih v okviru pobude za 

večjo vključenost učencev. 

 

Ključnega pomena za sodelovalno (kooperativno) poučevanje je skupno načrtovanje in 

poznavanje kurikula s strani učitelja in SRP (Ripley, 1997). Ob vključevanju SRP kot 

»koučitelja« v razred učenca s PP je potrebno upoštevati okvirne usmeritve. Pomembna je 

učiteljeva ustrezna predstavitev SRP kot osebo, ki bo v prihodnje občasno pomagala 

učencem, ki potrebujejo pomoč. Učitelj mora izpostaviti dejstvo, da bo SRP občasno pomagal 

posameznemu učencu, ob priložnostih pa tudi manjši skupini učencev. Tako po nepotrebnem 

ne izpostavljamo posameznega učenca, ki potrebuje specialno-pedagoško pomoč. Pomoč in 

podporo SRP v razredu največ usmerja na posameznega učenca. Za ostale učence prav tako 

lahko občasno pripravi učne liste ali druge pripomočke za učinkovitejše učenje in učitelju 

pomaga pri vrednotenju dosežkov vseh učencev (Lipec Stopar, 1999). 

 

Sodelovalno (kooperativno) poučevanje lahko definiramo kot partnerstvo učitelja in SRP ali 

drugega strokovnjaka, ki ga potrebuje učenec ali skupina učencev s PP v razredu. Namen 

sodelovalnega (kooperativnega) poučevanja je omogočiti učencem s PP slediti učnemu 

procesu in kurikulu v redni osnovni šoli z uporabo posebnih strategij poučevanja, ki so 

potrebne za njihovo uspešno učenje (Friend, Cook, Hurley-Chamberlain in Shamberger, 

2010).  

Sodelovalno (kooperativno) poučevanje oz. timsko poučevanje S. Pulec Lah in J. Košir (2015, 

str. 292) vidita »kot strokovno perspektivo, za katero novejši domači rezultati kažejo (Havaj, 

2014), da je v našem prostoru med strokovnjaki manj prisotna in preizkušena«. V slovenskem 

prostoru prevladuje individualno izvajanje DSP izven razreda (Kverh, 2003; Havaj, 2014, v 
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Pulec Lah in Košir, 2015; Vršnik Perše idr., 2016).  
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2.7.2 Pristopi sodelovalnega (kooperativnega) poučevanja 

 

S. Pulec Lah in J. Košir (2011) sta izhajajoč iz opredelitve Friend in Cook (2010) oblikovali 

podrobnejšo opredelitev timskega oz. kooperativnega poučevanja s strani učitelja in SRP. 

Avtorici sta predstavili šest kooperativno poučevalnih pristopov, ki jih pri svojem delu lahko 

uporabljata učitelj in SRP.  

Tabela 3 prikazuje slovensko opredelitev timskega oz. kooperativnega poučevanja (Pulec Lah 

in Košir, 2015) v primerjavi s šestimi pristopi kooperativnega poučevanja iz tujine (Friend in 

Cook, 2010) in vlogo SRP pri tem.  

 

Tabela 3: Primerjava slovenske opredelitve timskega oz. kooperativnega poučevanja (Pulec Lah in Košir, 2015) 

s šestimi pristopi kooperativnega poučevanja iz tujine (Friend in Cook, 2010) in vloga SRP pri tem 

  

Pulec Lah in Košir 

(2015): 

 

 

Friend in Cook 

(2010): 

 

Vloga SRP: 

PRVI PRISTOP 

 

SRP kot opazovalec 

v razredu: 

SRP se v učno uro 

ne vključuje aktivno, 

ne nudi pomoči 

(opazuje in zapisuje 

funkcioniranje, 

npr. doseganje ciljev 

na področju 

samostojnega 

izvajanja določenih 

aktivnosti, 

opazovanje razvoja 

specifičnih 

spretnosti). 

 

 

Pristop »one teach, 

one observe«, kjer 

eden od njiju 

poučuje oz. vodi 

učence, drugi pa 

opazuje in zbira 

akademske, 

vedenjske in 

socialne informacije 

o določenih učencih. 

 

Podporna (ne 

prevzema vodenja 

heterogenih skupin, 

nudi sprotno 

individualno pomoč 

ali pomoč manjši 

homogeni skupini 

učencev s PP) 

DRUGI PRISTOP 

 

Vzporedno vodenje, 

poučevanje: 

Učitelj in SRP 

oblikujeta 

heterogene skupine. 

Z njimi delata oz. 

poučujeta isto 

vsebino vzporedno 

 

Pristop »station 

teaching«, kjer gre 

za poučevanje in 

učenje po postajah. 

Pouk je razdeljen na 

tri dele, prav tako so 

tudi učenci 

razdeljeni v tri 

 

Vodilna (del časa 

vodi heterogeno 

skupino učencev). 



25 
 

ali si razdelita 

vsebino in se med 

učno uro zamenjata.  

skupine. Učenci 

krožijo po postajah. 

Na dveh postajah 

poučujeta učitelj in 

SRP, na tretji postaji 

pa učenci delajo in 

se učijo samostojno. 

 

Pristop »parallel 

teaching« oz. 

vzporedno učenje, 

kjer vsak učitelj dela 

s polovico razreda. 

Pri tem oba 

posredujeta oz. 

poučujeta enake 

vsebine z namenom 

spodbujanja 

diferenciacije in 

večje udeležbe 

učencev. 

 

TRETJI PRISTOP 

 

Deljeno poučevanje: 

Učitelj vodi oz. 

poučuje večjo 

skupino učencev, 

SRP nudi pomoč 

manjši skupini, ki 

imajo težave pri 

razumevanju učne 

snovi (ne glede na 

to, ali ima učenec 

odločbo o 

usmeritvi). SRP 

lahko nudi pomoč 

krajši čas učne ure 

znotraj ali zunaj 

razreda. 

 

 

Pristop »alternative 

teaching« oz. 

alternativno 

poučevanje, pri 

katerem eden od 

njiju (učitelj) dela z 

večino učencev, 

drugi (SRP) pa z 

manjšo skupino z 

namenom sanacije, 

bogatenja znanja, 

ocenjevanja in 

poglobljenega 

učenja. 

 

 

Podporna (ne 

prevzema vodenja 

heterogenih skupin, 

nudi sprotno 

individualno pomoč 

ali pomoč manjši 

homogeni skupini 

učencev s PP). 
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ČETRTI PRISTOP 

 

Hkratno timsko 

poučevanje: 

Enakovredno 

hkratno vodenje oz. 

poučevanje celotne 

heterogene skupine s 

strani učitelja in 

SRP, pri čemer gre 

za prepletanje njunih 

vlog. 

 

Pristop »teaming« 

oz. timsko 

poučevanje, kjer oba 

strokovna delavca 

vodita skupino 

učencev. Oba 

predavata, 

predstavljata 

nasprotujoče si 

poglede na vsebino, 

ilustrirata dva načina 

reševanja problemov 

itd. 

 

 

Vodilna (del časa 

vodi heterogeno 

skupino učencev) 

PETI PRISTOP 

Poučevanje enega s 

pomočjo drugega 

učitelja: 

Tudi SRP prevzame 

del vodenja oz. 

poučevanja celotne 

heterogene skupine v 

načrtovanem 

krajšem delu učne 

ure (izvede 

ponovitev učne 

snovi, izvede kakšno 

aktivnost). 

 

Pristop »one teach, 

one assist«, kjer 

eden poučuje, drugi 

pa asistira oz. je 

prvemu v pomoč. V 

praksi to zgleda 

tako, da eden vodi 

pouk, drugi pa 

medtem kroži med 

učenci in jim nudi 

individualno pomoč. 

 

Vodilna (del časa 

vodi heterogeno 

skupino učencev). 

ŠESTI PRISTOP 

Sprotna podpora, 

pomoč: 

SRP opazuje 

aktivnost učencev in 

jim po potrebi nudi 

sprotno pomoč (ne 

glede na odločbo o 

usmeritvi). SRP 

učitelju med uro 

poroča o aktivnosti 

učencev. S tem 

učitelju pomaga 

prilagoditi 

poučevanje. 

Pristop »one teach, 

one assist«, kjer 

eden poučuje, drugi 

pa asistira oz. je 

prvemu v pomoč. V 

praksi to izgleda 

tako, da eden vodi 

pouk, drugi pa 

medtem kroži med 

učenci in jim nudi 

individualno pomoč. 

 

Podporna (ne 

prevzema vodenja 

heterogenih skupin, 

nudi sprotno 

individualno pomoč 

ali pomoč manjši 

homogeni skupini 

učencev s PP). 
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2.7.3 Prednosti sodelovanja in kooperativnega poučevanja 

 

Sodelovanje med učitelji in SRP je pomemben dejavnik uspešne inkluzije, še posebej, kadar 

je naš namen funkcionalna vključenost, ki izpostavlja aktivnost učencev in ne zgolj njihovo 

fizično vključenost (Lipec Stopar, 1999).   

Eden izmed ključnih dejavnikov, ki vplivajo na izvajanje sodelovalnega (kooperativnega) 

poučevanja, je strokovno znanje o pomenu tega načina poučevanja (Scruggs idr., 2007, v 

Pulec Lah in Košir, 2015).  

Sodelovanje in sodelovalno (kooperativno) poučevanje prinašata prednosti tako učitelju kot 

tudi učencem. Učencu s PP je omogočen proces učenja skupaj z vrstniki v razredu. Učenec 

ima pomoč pri uspešnejšem vključevanju v delo, pri komuniciranju in učenju na sploh 

(Kavkler, 2008). Učenci med seboj bolj sodelujejo, si pomagajo in se spodbujajo. Pri učencih 

se zazna medsebojno cenjenje, ne glede na hitrost dojemanja in sposobnosti (Zanjkovič, 

2005). Prav tako sodelovalno (kooperativno) poučevanje prinaša prednosti tako učitelju kot 

SRP. Učitelj pridobi pomoč pri uresničevanju individualiziranega programa (Kavkler, 2008). 

Hkrati oba bolje spoznata delo in zahteve drug drugega (Zanjkovič, 2005). Takšno delo 

zahteva napor, vložen trud ter veliko časa za usklajevanje in dogovarjanje za samo pripravo 

vzgojno-izobraževalnega procesa. Rezultat dobrega dela je zanju nagrada, in sicer uspešnost 

učencev, tako na učno-vzgojnem področju kot tudi na socialno-čustveni ravni (prav tam).  

Sodelovanje učiteljev in SRP je tudi pomemben dejavnik profesionalnega razvoja pedagoških 

delavcev, ki ga razumemo kot »proces signifikantnega in vseživljenjskega razvoja. Učitelji v 

tem procesu osmišljajo in razvijajo svoja pojmovanja ter spreminjajo svojo prakso 

poučevanja. Gre za proces, ki se nanaša na učiteljevo temeljno vlogo – poučevanje, ter 

vključuje učiteljevo osebnostno, poklicno in socialno dimenzijo ter pomeni učiteljevo 

napredovanje v smeri kritičnega, neodvisnega, odgovornega v odločanju in ravnanju« 

(Valenčič Zuljan, 2001, str. 131).  

Tovrstno sodelovanje prav tako lahko pomembno vpliva na klimo šole in jo oblikuje v smeri 

večje odprtosti in naklonjenosti do inkluzije, saj postopno vpliva na spreminjanje stališč pri 

posameznih učiteljih. 

Praksa sodelovalnega (kooperativnega) poučevanja namreč kaže, da lahko strokovnjaki s 

sodelovanjem ustvarijo inovativne možnosti v sistemu izobraževanja, da postane bolj odziven 

na raznolikost današnjih učencev (Friend idr., 2010). 

 

Mnoge raziskave so potrdile dejstvo, da sta kakovost poučevanja in napredek učencev 

bistveno večja v razredih, kjer so vpeljali sodelovalno (kooperativno) oz. timsko poučevanje 

(Kverh, 2003).   
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2.7.4 Potencialne ovire pri sodelovanju in sodelovalnem (kooperativnem) poučevanju  

 

T. Zanjkovič (2005) navaja nekatere izzive kot npr. pojavljanje dilem in občutkov preverjanja, 

spremljanja in opazovanja učiteljevega dela s strani SRP in obratno. Izpostavlja še vpetost: 

– organizacijskih ovir (določitev ustrezne vključenosti specialnega pedagoga v 

razred in kdaj je primerneje z učencem s PP delati izven razreda ter ob tem hkratno 

sovpadanje prisotnosti mobilnega specialnega pedagoga na dotični osnovni šoli), 

– pomen rednega srečevanja in komuniciranja med učiteljem in SRP (sledenje 

učnemu načrtu, pregled minimalnih standardov znanja, zastavljanje ciljev) in 

– pomen usklajevanja med njima (ustreznost nalog, stopnja razumevanja in dodatno 

utrjevanje pri učencih s PP, pripomočki in prilagoditve, ki jih potrebujejo za boljše 

razumevanje in konkretizacijo). 

Dejavnik, ki ga v različnih raziskavah (Ripley, 1997; Kverh, 2003; Murray, 2004, v Friend 

idr., 2010; Kohler-Evans, 2006, v Friend idr., 2010) navajajo kot pomembno oviro za skupno 

načrtovanje timskega poučevanja, je čas. Prav tako navajajo pomanjkanje časa za evalvacijo 

dela. 

 

Sodelovalno (kooperativno) poučevanje kaže na potencial in na kompleksnost sodelovanja, ki 

se povezuje s področjem splošnega izobraževanja in specialnega izobraževanja (Friend idr., 

2010).  

 

2.8 TIMSKO SODELOVANJE STROKOVNJAKOV IN NJIHOVE NALOGE 

 

Pomoč in podpora učencem s PP mora biti oblikovana celostno. Slednje zahteva dobro 

sodelovanje, izmenjavo strokovnih znanj in izkušenj ter timsko delo med različnimi 

strokovnimi delavci šole (Grah, 2012). 

A. Polak (2007, str. 10) na osnovi analize in primerjave različnih definicij pedagoško timsko 

delo opredeljuje kot »dogajanje v skupini, 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«. 

Timsko delo je opredeljeno s tremi etapami – timskim načrtovanjem, timskim izvajanjem in 

timsko evalvacijo (prav tam). Začetna etapa timskega dela – timsko načrtovanje je ključnega 

pomena, saj vpliva na nadaljnje delo. Na tej začetni točki gre za srečanje članov tima, ki 

skupaj oblikujejo pripravo na naslednjo etapo – timsko izvajanje. Člani tima določijo teme, 

vzgojno-izobraževalne cilje, zasnujejo potek izvajanja, pripravijo pripomočke in opredelijo 

kriterije za vrednotenje napredka (prav tam). V začetni etapi je pomembna fleksibilnost 

članov, spodbujanje ustvarjalnosti, odprta komunikacija in sprejemanje kompromisov (Polak, 

2012). Osrednja etapa je timsko izvajanje oz. poučevanje, ki temelji na načrtovani timski 
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pripravi. Organizacijo in delitev dela med člani tima je možno izpeljati na različne načine in 

je odvisna od dogovora med člani tima (prav tam, str. 45): 

– »kot medsebojno prepletanje in dopolnjevanje v načinih motiviranja otrok;  

– kot izmenjavo aktivnega dialoga z otroki; 

– kot hkratno vodenje različnih dejavnosti; 

– kot prepletanje pogovora in demonstracije določenih aktivnosti ali spretnosti; 

– kot prepletanje pogovora in spremljanja samostojnega dela otrok; 

– kot prepletanje pogovora in spodbujanje učenja, raziskovanja in razvijanja 

različnih spretnosti; 

– kot aktivno vodenje določenih dejavnosti in asistiranje ob tem; 

– kot prepletanje razgovora in postavljanja vprašanj; 

– kot hkratno vodenje in izvajanje lutkovnih, glasbenih, likovnih in športnih 

dejavnosti idr.«. 

Zadnja etapa timskega dela je timska evalvacija, ki daje pomembne smernice za timsko delo v 

prihodnje. Možno jo je izvesti v dveh smereh (Polak, 2007):  

– kot timsko evalvacijo pedagoškega dela, ki daje informacije o doseženih vzgojno-

izobraževalnih ciljih in uspešnih strategijah dela z učenci, 

– kot evalvacijo dogajanja v timu, ki posega na različna področja (medosebni 

odnosi, komunikacija v timu, počutje članov tima itd.). 

O timskem delu govorimo tudi, kadar se strokovni delavci lotijo zgolj timskega načrtovanja in 

evalvacije pedagoškega dela, izvajanja oz. poučevanja pa se lotijo individualno (Polak, 2011). 

 

2.8.1 Uspešno timsko sodelovanje 

 

Za uspešno delovanje tima so pomembni jasno postavljeni cilji skupnega timskega dela in da 

člani tima poznajo svoje naloge v timu (Lipec Stopar, 1999).  

Za razliko od skupinskega dela pri timskem delu sodelovanje med člani ne izhaja samo iz 

odgovornosti za naloge. Odlika pravega tima je, da člani razvijejo med seboj tudi odnose 

osebne bližine in odnose zaupanja (Bashman, 2000, v Resman, 2005). 

 

Učinkovito sodelovanje v timu se gradi z naslednjimi oblikami (Kavkler, 2008): 

– Svetovanje učitelju, ki ga izvajajo strokovni delavci s specialnimi znanji različnih 

profilov (SRP, psiholog itd.), ki obvladajo strategije za delo s PP. 

– Skupno delo in redno srečevanje strokovnih delavcev z namenom prilagajanja 

kurikula, reševanja problemov, iskanja učinkovitih oblik organizacije procesa 

poučevanja itd. 

– Sodelovalno poučevanje, ki omogoča učitelju in drugemu strokovnemu delavcu 

(npr. specialnemu pedagogu) partnerstvo z namenom doseganja kakovostnejšega 

poučevanja. 

– Pomoč v razredu kot občasna oblika pomoči, ki jo izvajajo prostovoljci ali 

strokovni delavci brez izkušenj pri delu z učenci s PP. 
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– Neformalno reševanje problemov med strokovnimi delavci (po navadi med odmori 

ali po pouku). 

– Individualna obravnava izven razreda o kateri odloča tim, ki pripravlja 

individualiziran program. 

 

Timsko reševanje problemov daje boljše možnosti, da bodo problemi, ki jih ugotavljamo, 

obvladani. Z razvijanjem timske kulture se razvija t. i. skupinska miselnost. Le-ta se veča 

takrat, ko so strokovni delavci učljivi in se učijo drug od drugega, ko so pripravljeni pomagati 

drug drugemu, ko se odzivajo na potrebe učencev. Timsko delo se ne razvija samo zaradi 

dobrega počutja strokovnih delavcev, nujno potrebno je tudi zaradi večje učne storilnosti, 

boljših učnih in vzgojno-izobraževalnih uspehov. Zato ne sme biti usmerjeno le v skrb za 

dobro počutje učiteljev, temveč morata timsko delo in timska kultura biti namenjena 

predvsem uspešnejšemu učenju in razvoju učencev (Resman, 2005). 

 

Resman (2005) prav tako izpostavlja, da sta timsko delo in timska (sodelovalna) kultura 

povezana z motivacijo. Pomemben vpliv na motivacijo pa ima participacija. Učitelji 

doživljajo zadovoljstvo, če ugotovijo, da njihovi pogledi in predlogi vplivajo na odločitve. To 

je zanje kot dokaz zaupanja in spoštovanja. Participacija pri sprejemanju odločitev vliva 

samozavest, ljudje se čutijo sposobne, dobivajo potrditve za svoje odločitve in priznanje. 

Priznanje sposobnosti posameznega člana tima je, če človeka poslušaš, skušaš razumeti 

njegova stališča, se dvigniti nad svoja, sprejeti njegove argumente in spremeniti svoja stališča, 

če so ti argumenti dovolj trdni. V kolikor strokovni delavec to doživi, ga lahko to dodatno 

motivira za kakovostno delo (prav tam). 

 

Tancig (2008) meni, da so rezultati dela po navadi močno odvisni od kakovosti odnosov med 

ljudmi. Zato je neizbežno, da poklicni razvoj strokovnih delavcev vključuje spretnosti 

timskega dela. Timsko delo temelji na ustreznih komunikacijskih spretnostih, brez katerih tim 

ne more biti učinkovit. Pomembno je, da se člani tima znajo med seboj uskladiti, in sicer na 

način, da delujejo kot celota. Čeprav posamezni član tima ohranja svojo individualnost, 

morajo vsi člani tima slediti skupnemu cilju (prav tam).  

 

Timsko delo se prične z razvijanjem poslušanja, videnja, upoštevanja in spoštovanja drug 

drugega. Za tim je pomembno, da znajo člani tima skupaj z drugimi raziskovati in reflektirati 

svoje izkušnje, prepričanja in predpostavke. Naloga tima je prav tako podpiranje 

posameznega člana pri soočanju s stresom na delovnem mestu in skrb za poklicni in osebni 

razvoj posameznika (prav tam). 

Izvajanje DSP zahteva veliko fleksibilnosti in usklajevanja. Izvajanje je potrebno prilagoditi 

starosti otroka s PP, organizaciji pouka, vsebinam učenja itd. Pri tem mora biti zagotovljeno 

sodelovanje vseh udeležencev in upoštevanje organizacije pouka. Pri vsakem posameznem 

učencu je potrebno najti tudi določeno razmerje med premagovanjem ovir, primanjkljajev oz. 

motenj in učno pomočjo. Pri vsem tem je najpomembnejše, da se udeleženci zavedajo, da je 

središčna točka učenec s PP. Zavedati se morajo, da se DSP in prilagoditve izvajajo zaradi 

učenca in v njegovo korist ter je zato njihova aktivna vloga nujna (Opara, 2015). 
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Za delo z učenci s PP je zato nujno intenzivno sodelovanje vseh udeležencev. V timskem delu 

so vsi udeleženci enako pomembni. Drug drugega opremljajo s svojimi spoznanji in 

vedenjem. Pomembno je, da člani tima določijo oz. vzpostavijo organizacijsko obliko 

sodelovanja (prav tam). Prav tako so dobrodošli vsakodnevni priložnostni stiki, kjer se 

izmenjujejo aktualne informacije, informacije o tem, kje in kako se kažejo ovire in se 

izmenjujejo napotki za delo s posameznikom. Kakovostno timsko delo je pogoj za uspešno 

delo z učenci s PP (Ledl, 1994, v Opara, 2015). 

Pomembno je, da vsi strokovni delavci sprejmejo svojo vlogo in opravljajo svoje naloge v 

oblikovanem timu. Pomembno je, da se zavedajo vloge posameznega strokovnjaka, ki se 

ukvarja z dotičnim učencem s PP in ga temu primerno spoštujejo. Zavedati se morajo potrebe 

po tem, da vsi sodelujejo v vseh fazah programa podpore in pomoči ter prispevajo svoj delež 

v okviru svojih strokovnih kompetenc (Končar in Pretnar, 2005).  

Končar in Pretnar (2005) ovire za učinkovito oblikovanje programa pomoči in podpore za 

učence s PP ne vidita le v premajhnem znanju in usposobljenosti učiteljev, ki so jih sami 

nakazali, temveč tudi v organizaciji medsebojne timske podpore različnih strokovnjakov. 

Timsko oz. sodelovalno (kooperativno) poučevanje zahteva dobro komunikacijo ter 

sodelovalni odnos med učiteljem in SRP. Potrebno je oblikovati in opredeliti zahteve, vloge, 

naloge ter pričakovanja obeh (Sileo, 2011; Trent, Driver, Wood, Parrott, Martin in Smith, 

2003, v Pulec Lah in Košir, 2015). Brez jasno dogovorjene delitve vlog in nalog bo v razredu 

verjetno prevladovala vloga opazovalca SRP oz. izvajalca priložnostno nudene sprotne 

pomoči in podpore. S takšnim načinom učenci s PP niso deležni tako koristne in učinkovite 

pomoči, kot bi je sicer bili deležni ob aktivnejši vlogi SRP (Pulec Lah in Košir, 2015).   
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3 EMPIRIČNI DEL 
 

3.1 OPREDELITEV PROBLEMA  

 

Na področju sodelovanja med učitelji in SRP je bilo nekaj raziskav že izvedenih. V 

diplomskih delih (Kverh, 2003; Peran, 2016) je bil izpostavljen raziskovalni problem 

proučevanja mnenj in stališč učiteljev o sodelovanju s SRP. Prav tako so v svojih diplomskih 

in magistrskih delih avtorice (Ducman, 2011; Podlogar, 2015; Serafini, 2013; Mežnarc, 2017; 

Havaj, 2014; Vučko, 2011) raziskovale delo, mnenja in stališča SRP in sodelovalni 

medsebojni odnos z učitelji. Slednje raziskave so se osredotočale na problematiko samega 

timskega dela, reševanje problemov, konflikte med člani tima in reševanje le-teh, odnos med 

člani tima, prednosti timskega dela, pričakovanja SRP in njihov profesionalni razvoj. Ker je 

od nekaterih raziskav minilo že nekaj let, je smiselno, da z našo raziskavo pridobimo aktualen 

vpogled v izzive sodelovanja SRP in učiteljev v procesu izvajanja DSP.  

 

3.2 CILJI RAZISKAVE 

 

V magistrskem delu želimo poglobljeno raziskati aktualno področje specialno-pedagoških 

izkušenj in izzivov SRP pri izvajanju DSP. Ugotoviti želimo, kako SRP doživljajo 

sodelovanje z učitelji pri izvajanju DSP v osnovni šoli.  

 

3.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

V raziskavi se bomo osredotočili na naslednja raziskovalna vprašanja: 

1. Kateri dejavniki so v ospredju za odločitev, ali se DSP odvija v razredu ali izven razreda? 

2. Kako pogosto SRP izvajajo DSP izven razreda oz. v razredu? 

3. Kako SRP ocenjujejo učinkovitost sodelovanja z učitelji pri izvajanju DSP?  

Izvajanje DSP izven razreda: 

4. V kolikšni meri so pri izvajanju DSP izven razreda zajete posamezne etape učnega 

procesa? 

5. S katerimi ovirami se najpogosteje soočajo SRP pri izvajanju DSP kot učne pomoči?  

6. S katerimi ovirami se najpogosteje soočajo SRP pri izvajanju DSP kot pomoči za 

premagovanje primanjkljajev? 

 

Izvajanje DSP v razredu: 

7. Kako pogosto se SRP z učitelji poslužujejo pristopov sodelovalnega (kooperativnega) 

poučevanja? 

7.1. Ali obstajajo razlike med mobilnimi SRP in SRP, ki so zaposleni na redni osnovni šoli 

pri posluževanju pristopov sodelovalnega (kooperativnega) poučevanja? 
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8. Kje vidijo SRP ovire za sodelovalno (kooperativno) poučevanje? 

8.1. Ali obstajajo razlike med mobilnimi SRP in SRP, ki so zaposleni na redni osnovni 

šoli v opredelitvi ovir za sodelovalno (kooperativno) poučevanje? 

9. Za katere skupine učencev s PP je po mnenju SRP učinkovito in pomembno njihovo 

vstopanje v razred z namenom sodelovalnega (kooperativnega) poučevanja?  

 

3.4 METODOLOGIJA 

 

3.4.1 Raziskovalna metoda 

 

Pri raziskavi je bila uporabljena deskriptivna in kavzalno neeksperimentalna metoda 

pedagoškega raziskovanja. Uporabili smo kvantitativni raziskovalni pristop.   

 

3.4.2 Raziskovalni vzorec 

 

V raziskavi je sodelovalo 52 specialnih in rehabilitacijskih pedagogov, ki izvajajo DSP v 

redni osnovni šoli. Med seboj so se razlikovali glede na delovno dobo in zaposlitev. 

Udeleženi so navedli število let delovne dobe. Pri obdelavi navedenih informacij o številu let 

delovne dobe smo si pomagali z opredelitvijo slovenskega S–modela profesionalnega razvoja 

učiteljev, ki ga je na osnovi Hubermanovega modela izdelala P. Javrh (2007).   

 

 

Graf 1: Število let delovne dobe udeležencev 

 

35 %
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Iz Grafa 1 je razvidno, da v vzorcu največji delež predstavljajo udeleženci s 7‒18 let delovne 

dobe (38 %), sledijo jim udeleženci z 1‒3 let delovne dobe (35 %) in udeleženci s 4‒6 let 

delovne dobe (17 %). V vzorcu je nekaj manj je udeležencev z 19‒30 let delovne dobe (8 %). 

Najmanj je udeležencev z 31‒40 let delovne dobe (2 %). 

 

P. Javrh (2007) v svojem S–modelu profesionalnega razvoja učiteljev prvo fazo (1‒3 let 

poučevanja) opredeljuje kot preživetje in odkrivanje. Za drugo fazo (4‒6 let poučevanja) 

navaja značilnost stabilizacije učitelja. Za tretjo fazo (7‒18 let poučevanja) navaja poklicno 

aktivnost in eksperimentiranje učitelja na delovnem mestu. Za četrto fazo (19‒30 let 

poučevanja) kritično odgovornost učitelja in za peto fazo (31‒40 let poučevanja) sproščeno ali 

zagrenjeno izpreganje učitelja na delovnem mestu (prav tam).  

V raziskavi so sodelovali mobilni specialni pedagogi, ki so vključeni v več delovnih okolij 

(izvajanje DSP na različnih šolah, izvajanje DSP in poučevanje v NIS ali PPVI ipd.) in 

specialni pedagogi, zaposleni na redni osnovni šoli.  

 

           Graf 2: Vrsta zaposlitve udeležencev 

 

Iz Grafa 2 je razvidno, da so udeleženci glede na vrsto zaposlitve izenačeni. Polovica 

udeleženih je vključenih v eno delovno okolje, druga polovica pa v več delovnih okolij oz. so 

zaposleni kot mobilni specialni pedagogi.  

15 (58 %) mobilnih SRP v svoji delovni obvezi v celoti izvaja DSP na različnih šolah. 11 (42 

%) mobilnih SRP pa delno izvaja DSP, delno pa poučuje v prilagojenem programu z nižjim 

izobrazbenim standardom, v posebnem programu vzgoje in izobraževanja idr.   

  

 

50 %50 %

Specialni pedagog, zaposlen

na redni osnovni šoli

Mobilni specialni pedagog
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3.4.3 Postopki zbiranja podatkov 

 

Instrument za pridobivanje podatkov je bil anketni vprašalnik, sestavljen iz vprašanj zaprtega 

in odprtega tipa ter ocenjevalnih lestvic. V prvem delu smo pridobili osnovne podatke 

anketirancev (število let delovne dobe in zaposlitev). V drugem delu smo s pomočjo zaprtih in 

odprtih vprašanj ter ocenjevalne lestvice ugotavljali, kakšne izkušnje imajo SRP z izvajanjem 

programa, kako ocenjujejo sodelovanje z učitelji pri tem ter pogostost posluževanja šestih 

pristopov sodelovalnega (kooperativnega) poučevanja z učitelji. V tretjem delu smo se s 

pomočjo ocenjevalnih lestvic in odprtih vprašanj ukvarjali z osebnimi izzivi SRP pri izvajanju 

DSP v razredu in izven razreda.  

Anketni vprašalnik smo oblikovali na podlagi teoretičnih izhodišč in načrtovane raziskave. Po 

posvetu z mentorico, somentorico in članico komisije, ki so pregledale anketni vprašalnik, 

smo zagotovili racionalno validacijo anketnega vprašalnika. 

Vprašalnik je bil predan v fizični obliki in poslan preko elektronskega naslova različnim SRP 

po Sloveniji. Vprašalnik je bil dostopen tudi na spletni strani https://www.1ka.si/ od 4. do 14. 

junija 2018. Zbrali smo 52 ustrezno izpolnjenih anketnih vprašalnikov.    

 

3.4.4 Postopki obdelave podatkov 

 

Podatki iz rešenih anketnih vprašalnikov so bili vneseni v program Excel in bili statistično 

obdelali v programu IBM SPSS 21 (SPSS Inc., Chicago, ZDA). Za opis ključnih značilnosti 

vseh zbranih podatkov je bila uporabljena deskriptivna in inferenčna statistika.   

Podatke, ki smo jih pridobili z vprašanji zaprtega tipa, smo predstavili grafično oz. 

tabelarično. V tabelaričnih prikazih so navedene absolutne frekvence (f), odstotne frekvence 

(f %), aritmetične sredine in standardni odkloni. Podatke, pridobljene z vprašanji odprtega 

tipa, smo kategorizirali in nato rangirali glede na pogostost ponavljanja. Določene dobljene 

odgovore smo primerjali glede na zaposlitev SRP. Za preverjanje razlik smo uporabili hi 

kvadrat test neodvisnosti. Razlike smo testirali pri stopnji značilnosti 5 %. 

 

  

https://www.1ka.si/
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3.5 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 

3.5.1 Pogostost izvajanja dodatne strokovne pomoči izven razreda oz. v razredu 

 

Na začetku raziskave nas je zanimalo, kako pogosto SRP izvajajo DSP izven razreda oz. v 

razredu. Dosedanje raziskave (Caf, 2015; Kobolt in Rapuš Pavel, 2010; Vršnik Perše, 2005; 

Schmidt, 2001; Vršnik Perše idr., 2016) navajajo, da je DSP najpogosteje izvajana 

individualno in izven razreda.  

V anketnem vprašalniku za našo raziskavo so udeleženci izbirali med tremi možnimi 

odgovori. 

 

Tabela 4: Pogostost izvajanja različnih oblik DSP 

IZVAJANJE DSP  f f % 

Večino časa dodatne strokovne pomoči izvajam v razredu 0 0 

Večino časa dodatne strokovne pomoči izvajam izven razreda 49 94 

Dodatno strokovno pomoč izvajam približno enako časa v 

razredu in izven razreda. 
3 6 

 

 

Tabela 4 prikazuje, da 49 (94 %) udeležencev večino časa DSP izvaja izven razreda, le 3 (6 

%) DSP izvajajo približno enako časa v razredu in izven razreda. Rezultate naše raziskave 

lahko povežemo tudi z rezultati dosedanjih raziskav, ki govorijo enako. Rezultati različnih 

dosedanjih raziskav (Caf, 2015; Kobolt in Rapuš Pavel, 2010; Vršnik Perše, 2005; Schmidt, 

2001) ter praksa v slovenskem prostoru (Kverh, 2003; Havaj, 2014, v Pulec Lah in Košir, 

2015; Vršnik Perše idr., 2016) prav tako kažejo, da se DSP najpogosteje izvaja individualno 

in izven razreda.   

V naši raziskavi imajo 3 (6 %) udeleženci, ki so navedli, da DSP izvajajo približno enako časa 

v razredu in izven razreda, 7‒18 let delovnih izkušenj. Slednji v okviru DSP v večini 

poučujejo učence v prvem in drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju in so zaposleni kot 

SRP na redni osnovni šoli. Zanje lahko predvidevamo, da imajo več stikov z učitelji in bolj 

pristne odnose z učitelji kot SRP, ki delajo v različnih delovnih okoljih oz. v mobilni 

specialno-pedagoški službi. P. Javrh (2007) navaja, da je za tretjo fazo (7–18 let delovnih 

izkušenj) značilna poklicna aktivnost. Veliko učiteljev v tem obdobju delovnih izkušenj že 

ima svoje prepoznavno mesto v šoli, so suvereni navzven in eksperimentalno naravnani (prav 

tam). Zato bi bilo možno odgovore teh 3 (6 %) udeleženih v naši raziskavi, ki pravijo, da DSP 

približno enako časa izvajajo v razredu in izven razreda, povezati s fazo njihovega 

profesionalnega razvoja. Za potrditev navedenega bi potebovali nadaljnje raziskave. Pri 

svojem delu se poslužujejo različnih oblik izvajanja DSP – torej, ne le izven razreda. Njihovo 

pretežno izvajanje DSP v prvem in drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju lahko povežemo 

z izsledki evalvacijske študije (Vršnik Perše idr., 2016), ki ugotavlja, da se izvajalci DSP v 

tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju v praksi še pogosteje kot v prvem in drugem 
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vzgojno-izobraževalnem obdobju poslužujejo individualnega izvajanja DSP izven razreda. 

Predvidevamo lahko, da se SRP v prvem in drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju 

počutijo bolj kompetentne za delo in izvajanje DSP v razredu.  

 

3.5.2 Dejavniki, ki so v ospredju za odločitev o izvajanju dodatne strokovne pomoči v 

razredu ali izven razreda 

 

V nadaljevanju nas je zanimalo, kateri so tisti dejavniki, ki vplivajo na odločitev SRP za delo 

z učencem izven razreda oziroma v razredu. Med podanimi odgovori so se lahko odločili za 

več dejavnikov, oziroma po potrebi dopisali dejavnike, ki vplivajo na njihove odločitve 

(odgovor »drugo«).  

 

 

Graf 3: Pogostost dejavnikov, ki vplivajo na odločitev SRP za delo z učencem izven oz. v razredu 

 

Iz Grafa 3 je razvidno, da sta najpogostejša dejavnika, ki vplivata na odločitev SRP za delo z 

učencem izven oz. v razredu posvet z učiteljem o situacijah, v katerih je delo izven razreda oz. 

v razredu bolj učinkovito (75 % udeležencev) in otrokova motnja, ovira, primanjkljaj oz. 

njegove posebne potrebe (79 % udeležencev).   

Polovica (26) anketiranih SRP meni, da je delo izven razreda učinkovitejše, zato tudi tako 

počnejo. 5 (10 %) SRP dela z učencem v drugem prostoru, ker učitelj meni, da je delo izven 

razreda bolj učinkovito. Če odgovor povežemo z odgovorom »posvet z učiteljem« (ki je bil 

eden izmed možnih odgovorov), lahko predvidevamo, da so SRP tisti, ki predlagajo umik iz 

razreda (50 %) in se v manjši meri umaknejo iz razreda na podlagi mnenja učitelja.  

5 (10 %) SRP se odloči za delo z otrokom izven razreda, ker upoštevajo želje otroka. 2 (4 %) 

SRP sta med odgovori označila postavko »drugo« oz. izbrala drug dejavnik. Ta 2 (4 %) 

2 (4 %)

39 (75 %)

41 (79 %)

5 (10 %)

5 (10 %)

26 (50 %)

Drugo

Z učiteljem se posvetujeva o situacijah v katerih je

delo izven razreda oz. v razredu bolj učinkovito.

Na podlagi otrokove motnje, ovire, primanjkljaja

oz. posebnih potreb.

Otrok si želi delati izven razreda, zato ga

upoštevam.

Učitelj meni, da je delo izven razreda bolj

učinkovito, zato se prilagodim in z učencem delam

v drugem prostoru.

Menim, da je delo izven razreda bolj učinkovito,

zato tako tudi počnem.
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udeleženca sta zapisala, da se izven razreda lažje osredotočita na otroka, saj ni hrupa in je 

otrok bolj zbran. Eden od njiju je še dodal, da ima v kabinetu ves potreben didaktični material 

za delo z otrokom.  

Ne glede na dejavnike, ki vplivajo na odločitve SRP za delo z učencem izven oz. v razredu, je 

pomembno dejstvo, ki ga navaja Opara (2015), da na DSP ne moremo gledati kot na ločeno 

specialno-pedagoško obravnavo. Pri tem poudarja pomen sodelovanja vseh, ki so v procesu 

izobraževanja v stiku s posameznim učencem s PP (prav tam).   

 

3.5.3 Ocenjevanje učinkovitosti sodelovanja z učitelji pri izvajanju dodatne strokovne 

pomoči s strani specialnih in rehabilitacijskih pedagogov 

 

S pomočjo 5-stopenjske lestvice, pri kateri pomeni 1 – sploh ne drži, 2 – ne drži, 3 – niti drži 

niti ne drži, 4 – drži, 5 – povsem drži, smo pri udeležencih ugotavljali stopnjo strinjanja s 

posameznimi postavkami, ki se nanašajo na njihove izkušnje s sodelovanjem z razrednimi in 

predmetnimi učitelji. Želeli smo ugotoviti, kako SRP ocenjujejo učinkovitost sodelovanja z 

učitelji pri izvajanju DSP v osnovni šoli.   

Želeli smo tudi preveriti razlike med ocenjevanjem mobilnih SRP in ocenjevanjem SRP, ki so 

zaposleni na redni OŠ, glede učinkovitosti sodelovanja z učitelji pri izvajanju DSP. Slednje 

smo preverjali s hi kvadrat (χ²) testom. Postavke, pri katerih prihaja do statistično pomembnih 

razlik med mobilnimi SRP in SRP, ki so zaposleni na redni OŠ, so obarvane z rumeno.  

Postavke, ki so se v vprašalniku nanašale na ocenjevanje SRP o učinkovitosti sodelovanja z 

učitelji pri izvajanju DSP, so naslednje:   

 

Tabela 5: Frekvenčna porazdelitev odgovorov in hi kvadrat test 

Učitelji se zanimajo za moje 

delo z otrokom (kaj je delal, 

kako je bilo). 

Razredni učitelji Predmetni učitelji 

f f % f  f % 

1 – sploh ne drži 2 4  5 10  

2 – ne drži 2 4  12 23  

3 – niti ne drži niti drži 8 15  22 42  

4 – drži  24 46  10 19  

5 – povsem drži  16 31 3 6  

Skupaj 52 100 52 100 

χ² 4,500 0,933 

g 4 4 

p 0,343 0,920 
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Z učitelji dobro sodelujem. 

 

Razredni učitelji Predmetni učitelji 

f f % f  f % 

1 – sploh ne drži 0 0  0 0  

2 – ne drži 0 0  4 8  

3 – niti ne drži niti drži 0 0  9 17  

4 – drži  21 40  17 33  

5 – povsem drži  31 60  22 42  

Skupaj 52 100 52 100 

χ² 0,080 2,711 

g 1 3 

p 0,777 0,438 

Z učitelji se razhajamo v 

zahtevah (učni dosežki, 

vedenje) do posameznega 

učenca s PP. 

Razredni učitelji Predmetni učitelji 

f f % f  f % 

1 – sploh ne drži 9 17 5 10  

2 – ne drži 15 29  11 21  

3 – niti ne drži niti drži 12 23  18 35  

4 – drži  16 31  16 31  

5 – povsem drži  0 0  2 4  

Skupaj  52 100 52 100 

χ² 3,183 3,513 

g 3 4 

p 0,364 0,476 

Učitelji pogosto pristopijo do 

mene z namenom iskanja 

dodatnih informacij, nasvetov, 

dilem itd. glede učenca s PP. 

Razredni učitelji Predmetni učitelji 

f f % f  f % 

1 – sploh ne drži 2 4  4 8  

2 – ne drži 3 6  12 23  

3 – niti ne drži niti drži 10 19  15 29  

4 – drži  21 40  13 25  

5 – povsem drži  16 31 8 15 

Skupaj  52 100 52 100 

χ² 7,983 5,203 

g 4 4 

p 0,092 0,267 
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Učitelji so pripravljeni timsko 

sodelovati s SRP. 

Razredni učitelji Predmetni učitelji 

f f % f  f % 

1 – sploh ne drži 0 0  1 2  

2 – ne drži 2 4  10 19  

3 – niti ne drži niti drži 6 12 16 31  

4 – drži  20 38  15       29 

5 – povsem drži  24 46  10       19 

Skupaj  52 100 52 100 

χ² 0,833 6,867 

g 3 4 

p 0,841 0,143 

 

Z učitelji težko sodelujem. 

 

 

Razredni učitelji Predmetni učitelji 

f f % f  f % 

1 – sploh ne drži 34 65  27 52 

2 – ne drži 15 29  11 21 

3 – niti ne drži niti drži 3 6  8 15 

4 – drži  0 0  4 8  

5 – povsem drži  0 0          2 4  

Skupaj  52 100       52 100 

χ² 2,471 2,818 

g 2 5 

p 0,291 0,728 

Z učitelji skupaj načrtujemo 

ustrezno preverjanje in 

ocenjevanje znanja za učence s 

PP. 

Razredni učitelji Predmetni učitelji 

f f % f  f % 

1 – sploh ne drži 8 15  16 31  

2 – ne drži 8 15  10 19  

3 – niti ne drži niti drži 16 31  13 25  

4 – drži  15 29  9 17  

5 – povsem drži  5 10  4 8  

Skupaj  52 100 52 100 

χ² 1,550 8,255 

g 4 4 

p 0,818 0,083 
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Z učitelji pogosto skupaj 

načrtujemo prilagoditve za 

izvajanje učne ure. 

Razredni učitelji Predmetni učitelji 

f f % f  f % 

1 – sploh ne drži 5 10  15 29  

2 – ne drži 16 31  15 29  

3 – niti ne drži niti drži 12 23  14 27  

4 – drži  11 21  7 13  

5 – povsem drži  8 15  1 2  

Skupaj  85 100 52 100 

χ² 6,291 3,771 

g 4 4 

p 0,178 0,438 

Z učitelji pogosto skupaj 

izvedemo učne ure po različnih 

sodelovalnih pristopih. 

Razredni učitelji Predmetni učitelji 

f f % f  f % 

1 – sploh ne drži 21 40  35 67  

2 – ne drži 13 25  10 19  

3 – niti ne drži niti drži 13 25  5 10  

4 – drži  5 10  2 4  

5 – povsem drži  0 0  0 0  

Skupaj  52 100 52 100 

χ² 3,144 5,600 

g 3 3 

p 0,370 0,133 

Glavnino individualiziranega 

programa pripravim sam/-a. 

Razredni učitelji Predmetni učitelji 

f f % f  f % 

1 – sploh ne drži 3 6  3 6  

2 – ne drži 6 12 3 6  

3 – niti ne drži niti drži 7 13  7 13 

4 – drži  19 37  15 29  

5 – povsem drži  17 33  24 46 

Skupaj 52 100 52 100 

χ² 9,771 11,563 

g 4 5 

p 0,044 0,041 

         

 Legenda: χ²-hi kvadrat test, p-statistična značilnost, g-stopinje prostosti 

 

V nadaljevanju bomo predstavili tiste odgovore na postavke, ki kažejo na razlike v 

ocenjevanju SRP glede učinkovitosti sodelovanja z razrednimi in predmetnimi učitelji. Pri 

navajanju deležev smo pri interpretaciji uporabili seštevek odstotkov (v tabeli obarvano z 
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zeleno barvo) anketirancev, ki so posamezno postavko ocenili z »drži« in »povsem drži« oz. 

seštevek odstotkov anketirancev, ki so posamezno postavko ocenili z »ne drži« in »sploh ne 

drži«. 

Več kot tri četrtine (77 %) SRP je izrazilo, da se razredni učitelji zanimajo za njihovo delo z 

otrokom, le slaba četrtina je enako izrazila za predmetne učitelje.  

Kljub temu da SRP dobro sodelujejo z razrednimi (100 %) in predmetnimi (75 %) učitelji, se 

skupno načrtovanje ustreznega preverjanja in ocenjevanja znanja za učence s PP pogosteje 

izvaja z razrednimi učitelji (39 %) in manj pogosteje (25 %) s predmetnimi učitelji.  

Udeleženi SRP so izrazili, da je tudi skupno načrtovanje prilagoditev za učne ure, tako z 

razrednimi (41 %) kot tudi s predmetnimi (58 %) učitelji redko, saj so pri postavki, ki opisuje 

skupno načrtovanje prilagoditev za izvajanje ur, označili z oceno »ne drži« oz. »sploh ne 

drži«. V še večjem odstotku so SRP izrazili, da se z učitelji v praksi redko odločajo za skupno 

izvajanje učnih ur po različnih sodelovalnih pristopih. Tudi v tem primeru je večji odstotek 

SRP izrazilo, da redkeje skupaj izvajajo učne ure s predmetnimi učitelji (86 %) in manjši 

odstotek z razrednimi učitelji (65 %). SRP so v raziskavi izrazili, da so razredni učitelji bolj 

pripravljeni timsko sodelovati (84 %) kot predmetni učitelji (48 %).  

V Tabeli 5 so s hi kvadrat testom prikazane tudi primerjave med vrsto zaposlitve in mnenjem 

SRP o posamezni postavki. Rezultati pri vseh postavkah (razen pri zadnji postavki) kažejo, da 

med mobilnimi SRP in SRP, ki so zaposleni na redni OŠ, ne prihaja do statistično značilnih 

razlik.  

Na podlagi vseh dobljenih odgovorov SRP lahko ugotovimo, da SRP učinkoviteje ocenjujejo 

sodelovanje z razrednimi učitelji. Predvidevamo lahko, da gre pri razrednih učiteljih za večjo 

usmerjenost v učence za razliko od predmetnih učiteljev, ki so pogosteje usmerjeni v predmet 

oz. učno vsebino. 

Iz zadnje postavke je razvidno, da čeprav je priprava IP skupno delo učitelja in SRP, več kot 

70 % SRP meni, da glavnino IP pripravljajo sami. Rezultati kažejo, da med mobilnimi SRP in 

SRP, ki so zaposleni na redni OŠ, prihaja do statistično značilnih razlik glede priprave IP v 

sodelovanju z razrednimi učitelji (p=0,044) in v sodelovanju s predmetnimi učitelji (p=0,041). 

 

3.5.4 Čas, ki ga SRP namenjajo posamezni etapi učnega procesa pri obravnavi otrok s 

PP izven razreda  

 

Izvajanje DSP izven razreda:  

 

Ustrezna izpeljava in premišljeno dopolnjevanje vseh etap učnega procesa je za kakovostno 

znanje učenca zelo pomembna. 

Ugotovili smo, da 94 % SRP večino časa DSP izvaja izven razreda, 6 % SRP pa približno 

enako časa DSP izvaja izven razreda in v razredu. Zanimalo nas je, koliko časa SRP 

namenjajo posamezni etapi učnega procesa pri obravnavi otrok s PP izven razreda. 
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 v 1. in 2. vzgojno-izobraževalnem obdobju:  

 

Tabela 6: Pogostost odgovorov SRP glede namenjanja časa posameznim etapam učnega procesa pri obravnavi 

otrok s PP izven razreda v 1. in 2. vzgojno-izobraževalnem obdobju 

 pri 

nobeni 

uri DSP 

le pri 

nekaterih 

urah DSP 

pri 

številnih 

urah DSP 

pri večini 

ur DSP 
M SD 

f f % f f % f f % f f % 

Uvod – motiviranje 

učenca 

0 0  6 12  15 29  31 60  3,5 0,7 

Posredno 

povezovanje oz. 

obravnava učne 

snovi z različnimi 

specialno-

pedagoškimi 

strategijami pomoči 

0 0  3 6  18 35  31 60  3,5 0,61 

Urjenje ali vadenje 

vednosti, ki so 

praktične narave z 

naučenimi specialno-

pedagoškimi 

strategijami 

0 0  6 12 25 48  21 40  3,3 0,67 

Ponavljanje 

(verbalnih učnih 

vsebin z namenom 

preprečitve 

pozabljanja) 

0 0  12 23 22 42  18 35  3,1 0,76 

Utrjevanje naučenih 

strategij za 

obvladovanje nekega 

znanja in aplikativna 

uporaba na različnih 

problemskih nalogah 

0 0  11 21 25 48  16 31  3,1 0,72 

Preverjanje znanja, 

kot del formativnega 

preverjanja/ 

spremljanja 

napredka 

2 4  24 46 20 38  6 12 2,6 0,75 

 

Iz Tabele 6 je razvidno,  da anketirani vsem navedenim etapam učnega procesa pri obravnavi 

učencev s PP izven razreda v 1. in 2. vzgojno-izobraževalnem obdobju namenjajo pozornost. 

Ocena »pri nobeni uri DSP« je s 4 % zastopana le pri postavki preverjanje znanja, kot del 

formativnega preverjanja/spremljanja napredka. Najmočneje je zastopana ocena »pri številnih 

urah DSP«. Ta je na prvem mestu pri treh etapah učnega procesa (urjenje ali vadenje vednosti, 
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ki so praktične narave z naučenimi specialno-pedagoškimi strategijami, ponavljanje verbalnih 

učnih vsebin z namenom preprečitve pozabljanja, utrjevanje naučenih strategij za 

obvladovanje nekega znanja in aplikativna uporaba na različnih problemskih nalogah). 

Tabela 6 prikazuje, da pri obravnavi učencev s PP izven razreda v 1. in 2. vzgojno-

izobraževalnem obdobju vsi udeleženi SRP določen čas namenjajo uvodni etapi, ki je 

namenjena napovedi učnih ciljev,  ponovitvi/priklicu, aktiviranju predznanja in izkušenj in 

motiviranju. 60 % SRP etapo uvajanja izvede pri večini ur DSP, 29 % SRP pri številnih urah 

DSP in 12 % SRP le pri nekaterih urah DSP.  

Posrednemu povezovanju oz. obravnavi učne snovi z različnimi specialno-pedagoškimi 

strategijami pomoči (spoznavanje različnih strategij, tehnik, razvijanje fonološkega zavedanja, 

strategije za izboljšanje dekodiranja, razvoj grafomotoričnih spretnosti) pri urah DSP izven 

razreda prav tako vsi udeleženci namenjajo določen čas, in sicer 60 % SRP omenjeno izvaja 

pri večini ur DSP, 35 % SRP pri številnih urah DSP in 6 % le pri nekaterih urah DSP.   

Urjenje ali vadenje vednosti, ki so praktične narave z naučenimi specialno-pedagoškimi 

strategijami (mnemotehnike, grafo-motorične vaje, fino-motorične spretnosti, vidno-

motorična koordinacija), pri urah DSP izven razreda izvajajo vsi udeleženi SRP. 40 % SRP 

omenjeno izvajajo pri večini ur DSP, 48 % SRP pri številnih urah DSP in 12 % SRP le pri 

nekaterih urah DSP.   

Tudi ponavljanju verbalnih učnih vsebin z namenom preprečitve pozabljanja (verbalne 

mnemotehnike, uporaba vednosti in znanja, poglabljanje naučenega, posploševanje, 

preizkušanje) vsi udeleženci namenjajo določen čas pri obravnavi otrok s PP izven razreda. 35 

% SRP ponavljanju namenja čas pri večini ur DSP, 42 % SRP pri številnih urah DSP in 23 % 

SRP le pri nekaterih urah DSP.   

Vsi udeleženci pri urah DSP izven razreda namenjajo čas tudi utrjevanju naučenih strategij za 

obvladovanje nekega znanja in aplikativni uporabi na različnih problemskih nalogah. 31 % 

SRP omenjenemu namenjajo čas pri večini ur DSP, 48 % SRP pri številnih urah DSP in 21 % 

SRP le pri nekaterih urah DSP.   

Preverjanju znanja, kot del formativnega preverjanja oz. spremljanja napredka pri urah DSP 

izven razreda, ne namenjajo časa vsi udeleženi SRP. Tej etapi učnega procesa namenja nekaj 

časa 96 % SRP (12 % SRP pri večini ur DSP, 38 % SRP pri številnih urah DSP in 46 % SRP 

le pri nekaterih urah DSP). Preostali 4 % SRP pa omenjenemu ne namenja časa pri nobeni uri 

DSP v 1. in 2. vzgojno-izobraževalnem obdobju.  
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 v 3. vzgojno-izobraževalnem obdobju:  

 

Tabela 7: Pogostost odgovorov SRP glede namenjanja časa posameznim etapam učnega procesa pri obravnavi 

otrok s PP izven razreda v 3. vzgojno-izobraževalnem obdobju 

 pri 

nobeni 

uri DSP 

le pri 

nekaterih 

urah DSP 

pri 

številnih 

urah DSP 

pri večini 

ur DSP 
M SD 

f f % f f % f f % f f % 

Uvod – motiviranje 

učenca 

0 0  15 29  19 37  18 35 3,1 0,8 

Obravnava učne 

snovi z različnimi 

specialno-

pedagoškimi 

strategijami pomoči 

oz. razvijanje 

kompenzacijskih 

strategij 

0 0  4 8  26 50 22 42 3,3 0,62 

Urjenje ali vadenje 

vednosti, ki so 

praktične narave z 

naučenimi specialno-

pedagoškimi 

strategijami 

0 0  13 25 20 38  19 37 3,1 0,78 

Ponavljanje 

(verbalnih učnih 

vsebin z namenom 

preprečitve 

pozabljanja) 

0 0  7 13 26 50 19 37 3,2 0,67 

Utrjevanje naučenih 

strategij za 

obvladovanje nekega 

znanja in aplikativna 

uporaba na različnih 

problemskih nalogah 

0 0  9 17 25 48 18 35 3,2 0,71 

Preverjanje znanja, 

kot del formativnega 

preverjanja/ 

spremljanja 

napredka 

3 6  25 48 16 31 8 15 2,6 0,83 
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Iz Tabele 7 je razvidno,  da anketirani vsem navedenim etapam učnega procesa pri obravnavi 

učencev s PP izven razreda v 3. vzgojno-izobraževalnem obdobju namenjajo pozornost. 

Ocena »pri nobeni uri DSP« je s 6 % zastopana le pri postavki preverjanje znanja, kot del 

formativnega preverjanja/spremljanja napredka. Najmočneje je zastopana ocena »pri številnih 

urah DSP«. Ta je na prvem mestu pri petih od skupno šestih etap učnega procesa (uvod – 

motiviranje učenca, obravnava učne snovi z različnimi specialno-pedagoškimi strategijami 

pomoči oz. razvijanje kompenzacijskih strategij, urjenje ali vadenje vednosti, ki so praktične 

narave z naučenimi specialno-pedagoškimi strategijami, ponavljanje verbalnih učnih vsebin z 

namenom preprečitve pozabljanja, utrjevanje naučenih strategij za obvladovanje nekega 

znanja in aplikativna uporaba na različnih problemskih nalogah). 

Tabela 7 prikazuje, da pri obravnavi otrok s PP izven razreda v 3. vzgojno-izobraževalnem 

obdobju vsi udeleženi SRP določen čas namenjajo uvodni etapi, ki je namenjena napovedi 

učnih ciljev,  ponovitvi/priklicu, aktiviranju predznanja in izkušenj in motiviranju. 35 % SRP 

etapo uvajanja izvede pri večini ur DSP, 37 % SRP pri številnih urah DSP in 29 % SRP le pri 

nekaterih urah DSP.  

Obravnavi učne snovi z različnimi specialno-pedagoškimi strategijami pomoči oz. razvijanju 

kompenzacijskih strategij (npr. strategije za oblikovanje eseja, obravnava teksta s pomočjo 

grafičnih organizatorjev, oblikovanje pojmovnih map) pri urah DSP izven razreda prav tako 

vsi udeleženci namenjajo določen čas. 42 % SRP omenjeno izvaja pri večini ur DSP, 50 % 

SRP pri številnih urah DSP in 8 % le pri nekaterih urah DSP.   

Urjenje ali vadenje (urjenje vednosti, ki so praktične narave z naučenimi specialno-

pedagoškimi strategijami – mnemotehnike) pri urah DSP izven razreda izvajajo vsi udeleženi 

SRP. 37 % SRP omenjeno izvajajo pri večini ur DSP, 38 % SRP pri številnih urah DSP in 25 

% SRP le pri nekaterih urah DSP.   

Tudi ponavljanju verbalnih učnih vsebin z namenom preprečitve pozabljanja (verbalne 

mnemotehnike, uporaba vednosti in znanja, poglabljanje naučenega, posploševanje, 

preizkušanje) vsi udeleženci namenjajo določen čas pri obravnavi otrok s PP izven razreda. 37 

% SRP ponavljanju namenja čas pri večini ur DSP, 50 % SRP pri številnih urah DSP in 13 % 

SRP le pri nekaterih urah DSP.   

Vsi udeleženci pri urah DSP izven razreda namenjajo čas tudi utrjevanju naučenih strategij za 

obvladovanje nekega znanja in aplikativni uporabi na različnih problemskih nalogah. 35 % 

SRP omenjenemu namenjajo čas pri večini ur DSP, 48 % SRP pri številnih urah DSP in 17 % 

SRP le pri nekaterih urah DSP.   

Preverjanju znanja kot del formativnega preverjanja oz. spremljanja napredka pri urah DSP 

izven razreda ne namenjajo časa vsi udeleženi SRP. Tej etapi učnega procesa namenja nekaj 

časa 94 % SRP (15 % SRP pri večini ur DSP, 31 % SRP pri številnih urah DSP in 48 % SRP 

le pri nekaterih urah DSP). Preostalih 6 % SRP pa omenjenemu ne namenja časa pri nobeni 

uri DSP v 3. vzgojno-izobraževalnem obdobju.   

 

 



47 
 

 Primerjava časa, ki ga SRP namenjajo posamezni etapi učnega procesa pri 

obravnavi otrok s PP izven razreda glede na vzgojno-izobraževalna obdobja 

 

Na osnovi podanih odgovorov lahko ugotovimo, da v raziskavi udeleženi SRP pri 

individualni obravnavi otrok s PP izven razreda določen čas namenjajo vsem etapam učnega 

procesa. Pri primerjavi posameznih etap učnega procesa med izvajanjem DSP v 1. in 2. 

vzgojno-izobraževalnem obdobju ter 3. vzgojno-izobraževalnim obdobjem lahko ugotovimo, 

da se SRP uvodne etape pogosteje poslužujejo v 1. in 2. vzgojno-izobraževalnem obdobju. 

Vseh ostalih etap se poslužujejo približno enako v vseh vzgojno-izobraževalnih obdobjih. 

 

3.5.5 Ovire, s katerimi se specialni in rehabilitacijski pedagogi soočajo pri izvajanju 

dodatne strokovne pomoči 

 

V raziskavi nas je zanimalo tudi, s katerimi ovirami se soočajo SRP pri izvajanju DSP. To 

smo ugotavljali s pomočjo odprtega vprašanja o pričakovanjih SRP od učiteljev za bolj 

učinkovito sodelovanje v procesu pomoči in podpore učencem s PP. Prav tako so se nekatere 

postavke, katere so SRP ocenjevali na 5-stopenjski lestvici, nanašale na ovire, s katerimi se 

SRP soočajo pri izvajanju DSP. Slednje je predstavljeno v Tabeli 9.   

Želeli smo preveriti tudi razlike med opredeljevanjem mobilnih SRP in opredeljevanjem SRP, 

ki so zaposleni na redni OŠ, glede ovir, s katerimi se soočajo pri izvajanju DSP. Slednje smo 

preverjali s hi kvadrat (χ²) testom. Tiste postavke, pri katerih prihaja do statistično 

pomembnih razlik med mobilnimi SRP in SRP, ki so zaposleni na redni OŠ, so obarvane z 

rumeno. 

SRP smo pozvali tudi k navedbi njihovih pričakovanj do učiteljev, glede učinkovitega 

sodelovanja v procesu pomoči in podpore učencem s PP. Odgovore udeležencev smo 

kategorizirali in jih glede na ključne besede oz. podatke razvrstili v naslednje skupine.   

 

Tabela 8: Pogostost navedenih pričakovanj SRP do učiteljev za bolj učinkovito sodelovanje v procesu pomoči in 

podpore učencem s PP 

 f f % 

Skupno načrtovanje (načrt dela, načrtovanje ocenjevanja, skupno 

načrtovanje ur v razredu, obveščanje o vsebini) 

 

12 23  

Več zanimanja in angažiranosti za pomoč otrokom s PP 5 10  

Več razumevanja do dela SRP in pozitiven odnos 8 15  

Prisotnost zavedanja, da so pomemben člen pri zagotavljanju 

ustrezne podpore za otroke s PP 
3 6  

Izobraževanje o poučevanju OPP 5 10 

Redno in aktivno sodelovanje 14 27 

Razumevanje primanjkljajev, ovir, motenj oz. PP otroka 7 13 
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Dosledno upoštevanje in izvajanje prilagoditev 12 23 

Prisotnost zavedanja, da so učenci s PP in individualizirani 

programi skupno delo SRP in učitelja 
6 12 

 

Tako mobilni kot redno zaposleni SRP si v največji meri želijo bolj rednega in aktivnejšega 

sodelovanja z učitelji (27 %) ter več skupnega načrtovanja (23 %).  

V Tabeli 9 lahko pri postavki »učitelji upoštevajo vse potrebne prilagoditve (dogovorjene v 

IP-ju) in moje nasvete za delo s posameznim učencem s PP« vidimo, da so anketirani SRP 

izrazili, da razredni učitelji (79 %) dosledneje upoštevajo prilagoditve kot predmetni učitelji 

(45 %). Predpostavljamo, da so posledično zato v tem odprtem vprašanju izrazili željo po 

doslednem upoštevanju in izvajanju prilagoditev (23 %), kar lahko povežemo z rezultatom v 

Tabeli 8. 

Z vprašalnikom smo želeli preveriti, s katerimi ovirami se SRP najpogosteje soočajo pri 

izvajanju DSP.  

 

Tabela 9: Frekvenčna porazdelitev odgovorov in hi kvadrat test 

Učitelji sporočajo, da se ne 

počutijo dovolj kompetentne za 

delo z učenci s PP 

Razredni učitelji Predmetni učitelji 

f f % f  f % 

1 – sploh ne drži 0 0  1 2  

2 – ne drži 12 23 12 23  

3 – niti ne drži niti drži 18 35  10 19  

4 – drži  12 23  18 35  

5 – povsem drži  10 19  11 21  

Skupaj  52 100 52 100 

χ² 3,489 6,752 

g 3 4 

p 0,322 0,150 

Učitelji od mene pričakujejo, 

da bom na individualni 

obravnavi otroku nudil/-a 

dodatno razlago učne snovi. 

Razredni učitelji Predmetni učitelji 

f f % f  f % 

1 – sploh ne drži 0 0  0 0  

2 – ne drži 2 4  2 4  

3 – niti ne drži niti drži 17 33  3 6  

4 – drži  18 35  14 27  

5 – povsem drži  15 29  33 63  

Skupaj  52 100 52 100 

χ² 6,214 4,961 
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g 3 3 

p 0,102 0,175 

Učitelji izražajo strinjanje in 

podporo inkluzivnemu pristopu  

(vključenost učencev s PP v 

redno osnovno šolo). 

Razredni učitelji Predmetni učitelji 

f f % f  f % 

1 – sploh ne drži 1 2  2 4  

2 – ne drži 7 13  12 23  

3 – niti ne drži niti drži 18 35  25 48  

4 – drži  15 29  11 21  

5 – povsem drži  11 21  2 4  

Skupaj 52 100 52 100 

χ² 2,917 6,313 

g 4 4 

p 0,572 0,177 

Z učitelji se razhajamo v 

zahtevah  (učni dosežki, 

vedenje) do posameznega 

učenca s PP. 

Razredni učitelji Predmetni učitelji 

f f % f  f % 

1 – sploh ne drži 9 17  5 10  

2 – ne drži 15 29  11 21  

3 – niti ne drži niti drži 12 23  18 35  

4 – drži  16 31  16 31  

5 – povsem drži  0 0  2 4  

Skupaj 52 100 52 100 

χ² 3,183 3,513 

g 3 4 

p 0,364 0,476 

Učitelji upoštevajo vse 

potrebne prilagoditve 

(dogovorjene v IP-ju) in moje 

nasvete za delo s posameznim 

učencem s PP 

Razredni učitelji Predmetni učitelji 

f f % f  f % 

1 – sploh ne drži 0 0  2 4  

2 – ne drži 6 12  11 21  

3 – niti ne drži niti drži 5 10  16 31 

4 – drži  24 46  17       33  

5 – povsem drži  17 33  6 12 

Skupaj 52 100 52 100 

χ² 3,092 4,660 

g 3 4 

p 0,378 0,324 
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Učitelji prispevajo pomembne 

informacije za načrtovanje in 

oblikovanje individualiziranega 

programa. 

Razredni učitelji Predmetni učitelji 

f f % f  f % 

1 – sploh ne drži 0 0  3 6  

2 – ne drži 3 6  9 17  

3 – niti ne drži niti drži 9 17  14 27  

4 – drži  23 44  17 33  

5 – povsem drži  17 33  9 17 

Skupaj 52 100 52 100 

χ² 4,102 4,424 

g 3 4 

p 0,251 0,352 

Z učitelji skupaj načrtujemo 

ustrezno preverjanje in 

ocenjevanje znanja za učence s 

PP. 

Razredni učitelji Predmetni učitelji 

f f % f  f % 

1 – sploh ne drži 8 15  16 31  

2 – ne drži 8 15  10 19  

3 – niti ne drži niti drži 16 31  13 25  

4 – drži  15 29  9 17  

5 – povsem drži  5 10  4 8  

Skupaj 52 100 52 100 

χ² 1,550 8,255 

g 4 4 

p 0,818 0,083 

  

V razredu so učenci s PP 

aktivno vključeni in ne le 

fizično prisotni. 

Razredni učitelji Predmetni učitelji 

f f % f  f % 

1 – sploh ne drži 0 0  1 2  

2 – ne drži 1 2  7 13  

3 – niti ne drži niti drži 5 10  20 38  

4 – drži  29 56  19 37  

5 – povsem drži  17 33          5 10  

Skupaj 52 100       52 100 

χ² 3,169 1,395 

g 3 4 

p 0,366 0,845 
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Z učitelji pogosto skupaj 

načrtujemo prilagoditve za 

izvajanje učne ure. 

Razredni učitelji Predmetni učitelji 

f f % f  f % 

1 – sploh ne drži 5 10  15 29  

2 – ne drži 16 31  15 29  

3 – niti ne drži niti drži 12 23  14 27  

4 – drži  11 21  7 13  

5 – povsem drži  8 15  1 2  

Skupaj 52 100 52 100 

χ² 6,291 3,771 

g 4 4 

p 0,178 0,438 

Z učitelji pogosto skupaj 

izvedemo učne ure po različnih 

sodelovalnih pristopih. 

Razredni učitelji Predmetni učitelji 

f f % f  f % 

1 – sploh ne drži 21 40  35 67  

2 – ne drži 13 25  10 19  

3 – niti ne drži niti drži 13 25  5 10  

4 – drži  5 10  2 4  

5 – povsem drži  0 0  0 0  

Skupaj 52 100 52 100 

χ² 3,144 5,600 

g 3 3 

p 0,370 0,133 

Učitelji cenijo moje delo 

(sodelovanje s starši, z učenci s 

PP iz njihovega razreda, 

podpora učitelju). 

Razredni učitelji Predmetni učitelji 

f f % f  f % 

1 – sploh ne drži 0 0  2 4  

2 – ne drži 1 2  10 19  

3 – niti ne drži niti drži 11 21  15 29  

4 – drži  25 48  11 21  

5 – povsem drži  15 29  14 27  

Skupaj 52 100 52 100 

χ² 5,833 3,300 

g 3 4 

p 0,120 0,509 
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Glavnino individualiziranega 

programa pripravim sam/-a. 

Razredni učitelji Predmetni učitelji 

f f % f  f % 

1 – sploh ne drži 3 6  3 6  

2 – ne drži 6 12  3 6  

3 – niti ne drži niti drži 7 13  7 13  

4 – drži  19 37  15 29  

5 – povsem drži  17 33  24 46  

Skupaj  52 100 52 100 

χ² 9,771 11,563 

g 4 5 

p 0,044 0,041 

          

Legenda: χ²-hi kvadrat test, p-statistična značilnost, g-stopinje prostosti 

 

Izpostavili bomo tiste postavke, pri katerih so dobljeni odgovori pokazali na ovire pri 

izvajanju DSP. Pri navajanju deležev smo pri interpretaciji uporabili seštevek odstotkov (v 

tabeli obarvano z zeleno) anketirancev, ki so posamezno postavko ocenili z oceno »drži« in 

oceno »povsem drži« oz. seštevek odstotkov anketirancev, ki so posamezno postavko ocenili 

z oceno »ne drži« in oceno »sploh ne drži«.  

Skoraj polovica SRP (42 %) je izrazila z oceno »drži« oz. »povsem drži«, da razredni učitelji 

sporočajo, da se ne počutijo dovolj kompetentne za delo z učenci s PP. Nekaj več kot polovica 

(56 %) udeleženih SRP je izrazila, da jim enako sporočajo učitelji predmetne stopnje. Možnih 

je več razlag, lahko, da so učitelji razrednega pouka v času študija deležni več izobraževanja o 

delu z učenci s PP kot predmetni učitelji. Na eni strani učitelji SRP sporočajo 

nekompetentnost za delo z učenci s PP. Na drugi strani, ob podatkih iz Tabele 5 ugotovimo, 

da premalo izkoristijo pomoč SRP. Kot navaja Opara (2015) SRP učiteljem predstavlja prvi 

naslov in zatočišče pri obravnavi teh učencev. Velik odstotek (77 %) udeleženih SRP je 

izrazilo, da razredni učitelji cenijo njihovo delo z otrokom (kaj je delal, kako je bilo). Slaba 

polovica (48 %) SRP je izrazila cenjenje njihovega dela z otrokom s strani predmetnih 

učiteljev. Le-to se sovpada z naslednjimi podatki, iz katerih lahko vidimo, da je prisotno 

slabše sodelovanje SRP s predmetnimi učitelji pri izvajanju DSP. SRP na sploh izražajo, da 

učitelji podajajo pomembne informacije za pripravo IP. Večje strinjanje so izrazili za razredne 

učitelje (77 %) in nekoliko manjše za predmetne učitelje (50 %). Menimo, da s takšnimi 

povratnimi informacijami SRP lahko okrepijo učitelje. Predpostavljamo lahko, da bi takšno 

ravnanje SRP pri učiteljih sprožilo večjo motiviranost in angažiranost za delo z učenci s PP 

ter okrepilo občutek kompetentnosti posameznih učiteljev za delo z učenci s PP.  

Kljub izražanju SRP o prisotnosti podajanja pomembnih informacij s strani razrednih in 

predmetnih učiteljev za pripravo IP, velik odstotek SRP v zadnji postavki poroča, da glavnino 

IP načrtujejo in oblikujejo sami. Iz tega lahko predpostavljamo, da v odnosu SRP in učitelja ni 

prisotnega zavedanja, da je priprava IP skupno delo. SRP pogosteje sami pripravljajo IP za 
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učence v 3. vzgojno-izobraževalnem obdobju (75 %) in v nekoliko manjšem odstotku za 

učence v 1. in 2. vzgojno-izobraževalnem obdobju (70 %).  

90 % udeležencev je izrazilo (označilo z oceno »drži« oz. »povsem drži«), da predmetni 

učitelji od njih pričakujejo nudenje dodatne razlage učne snovi na individualni obravnavi. 

Nekoliko manj (64 %) udeleženih SRP je izrazilo enako za pričakovanja razrednih učiteljev. 

Višji odstotek omenjenih pričakovanj pri predmetnih učiteljih nas ne preseneča, saj se DSP v 

višjih razredih pogosteje izvaja kot učna pomoč in manj kot pomoč za premagovanje 

primanjkljajev. Prav tako so udeleženci naše raziskave v komentarje zapisali, da bi se DSP, 

kot pomoč za premagovanje primanjkljajev predvsem v 3. vzgojno-izobraževalnem obdobju 

morala nadomestiti z večjim številom ur DSP kot učne pomoči. Pogosta napačna pričakovanja 

učiteljev do dela SRP z učencem s PP je v svoji raziskavi ugotovila tudi G. Kverh (2003). Kot 

navaja Opara (2000, v Kverh 2003) je za razjasnitev morebitnih nejasnosti dobro, da SRP 

učitelju predstavi dejstvo, da se obravnavana učna snov na specialno-pedagoški obravnavi 

uporablja kot sredstvo za razvijanje procesov in odpravljanje učenčevih težav.  

Interpretirali smo že ocenjevanje SRP o učinkovitosti sodelovanja z razrednimi in 

predmetnimi učitelji. Med drugim smo zapisali tudi o odsotnosti skupnega načrtovanja 

ustreznega preverjanja in ocenjevanja za učence s PP, načrtovanju prilagoditev za izvajanje 

učnih ur in skupnem izvajanju učnih ur. Slednje je v večji meri odsotno v 3. vzgojno-

izobraževalnem obdobju.  

Iz Tabele 9 je razvidno, da po mnenju SRP učitelji izražajo niti strinjanje niti nestrinjanje 

inkluzivnemu pristopu. V večji meri izražajo strinjanje in podporo inkluzivnemu pristopu 

(vključevanje učencev s PP v redni program osnovne šole) razredni učitelji (50 %) in mu 

izkazujejo manj podpore predmetni učitelji (25 %). To bi lahko povezali tudi s postavko, kjer 

so udeleženci izrazili, da je predvsem pri urah razrednih učiteljev (89 %) vidna aktivna 

vključenost učencev in ne le njihova fizična prisotnost. Na tej točki izpostavljamo misli 

Beattie idr. (2006), ki poudarjajo, da prav pozitivni odnos vseh, ki so v stiku z učenci s PP, do 

njihovega vključevanja v redni program osnovne šole zvišuje učinkovitost inkluzije.  

 

Vse opisano predstavlja ovire, s katerimi se SRP vsakodnevno soočajo pri izvajanju DSP. 

Kljub temu da so SRP v raziskavi sicer izrazili določeno naklonjenost (predvsem razrednih) 

učiteljev inkluzivnemu pristopu, le-ta ni dovolj. Pomembno je, da se vsi, ki delajo z učencem 

s PP, čutijo soodgovorne za uresničevanje inkluzije v praksi (Kavkler, 2008).  

 

  



54 
 

3.5.6 Pogostost posluževanja SRP in učiteljev različnih pristopov sodelovalnega 

(kooperativnega) poučevanja ter razlike med mobilnimi SRP in SRP, ki so 

zaposleni na redni osnovni šoli pri posluževanju pristopov sodelovalnega 

(kooperativnega) poučevanja 

 

Izvajanje DSP v razredu:  

 

Zanimalo nas je, kako pogosto se SRP poslužujejo z učitelji pristopov sodelovalnega 

(kooperativnega) poučevanja. V Tabeli 10 so prikazani odgovori o pogostosti odločanja SRP 

in razrednih učiteljev za različne pristope sodelovalnega (kooperativnega) poučevanja. 

Zanimala nas je tudi primerjava posluževanja pristopov SRP z razrednimi učitelji glede na 

zaposlitev SRP. Slednje smo primerjali s hi kvadrat testom.  

 

Tabela 10: Pogostost odločanja SRP in razrednih učiteljev za različne pristope sodelovalnega (kooperativnega) 

poučevanja ter primerjava posluževanja pristopov, glede na zaposlitev SRP s hi kvadrat testom 

 Razredni učitelji 

nikoli redko pogosto vedno 
χ² p 

f f % f f % f f % f f % 

1. pristop – SRP 

KOT 

OPAZOVALEC 

V RAZREDU 

6 12  15 29  24 46  7 13  4,971 0,174 

2. pristop – 

VZPOREDNO 

VODENJE, 

POUČEVANJE 

31 60  15 29  6 12  0 0  2,473 0,290 

3. pristop – 

DELJENO 

POUČEVANJE 

12 23  22 42  14 27  4 8  8,325 0,040 

4. pristop – 

HKRATNO 

TIMSKO 

POUČEVANJE 

41 79  10 19  1 2  0 0  1,424 0,491 

5. pristop – 

POUČEVANJE 

ENEGA S 

POMOČJO 

DRUGEGA 

UČITELJA 

39 75  12 23  1 2  0 0  1,026 0,599 

6. pristop – 

SPROTNA 

PODPORA, 

9 17  13 25  19 37  11 21  6,701 0,082 
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POMOČ 

Legenda: χ²-hi kvadrat test, p-statistična značilnost 

 

V Tabeli 10 je prikazana primerjava med vrsto zaposlitve SRP in pogostostjo posluževanja 

posameznih pristopov sodelovalnega (kooperativnega) poučevanja z učiteljem. Rezultati 

kažejo, da med mobilnimi SRP in SRP, ki so zaposleni na redni OŠ, prihaja do statistično 

pomembnih razlik zgolj pri posluževanju tretjega pristopa – deljeno poučevanje (p=0,040) z 

razrednimi učitelji. Pri ostalih pristopih ni statistično pomembnih razlik. Do velikih razlik, a 

ne statistično pomembnih prihaja pri posluževanju šestega pristopa – sprotna pomoč in 

podpora. Do najmanjših razlik prihaja pri posluževanju petega pristopa – poučevanje enega s 

pomočjo drugega učitelja.  

Tabela 11 prikazuje, kako pogosto se SRP in predmetni učitelji poslužujejo različnih 

pristopov sodelovalnega (kooperativnega) poučevanja. Zanimala nas je tudi primerjava 

posluževanja pristopov SRP s predmetnimi učitelji, glede na zaposlitev SRP. Slednje smo 

primerjali s hi kvadrat testom. 

 

Tabela 11: Pogostost odločanja SRP in predmetnih učiteljev za različne pristope sodelovalnega (kooperativnega) 

poučevanja ter primerjava posluževanja pristopov, glede na zaposlitev SRP s hi kvadrat testom 

 Predmetni učitelji 

nikoli redko pogosto vedno 
χ² p 

f f  % f f  % f f  % f f  % 

1. pristop – SRP 

KOT 

OPAZOVALEC 

V RAZREDU 

18 35  20 38  13 25  1 2  3,877 0,275 

2. pristop – 

VZPOREDNO 

VODENJE, 

POUČEVANJE 

45 87  7 13  0 0  0 0  1,486 0,223 

3. pristop – 

DELJENO 

POUČEVANJE 

31 60  14 27  4 8  3 6  7,756 0,051 

4. pristop – 

HKRATNO 

TIMSKO 

POUČEVANJE 

49 94  3 6  0 0  0 0  0,354 0,552 

5. pristop – 

POUČEVANJE 

ENEGA S 

POMOČJO 

DRUGEGA 

49 94  3 6  0 0  0 0  0,354 0,552 



56 
 

UČITELJA 

6. pristop – 

SPROTNA 

PODPORA, 

POMOČ 

20 38  18 35  11 21  3 6  9,707 0,021 

Legenda: χ²-hi kvadrat test, p-statistična značilnost 

 

V Tabeli 11 je prikazana primerjava med vrsto zaposlitve SRP in pogostostjo posluževanja 

posameznih pristopov sodelovalnega (kooperativnega) poučevanja z učiteljem. Rezultati 

kažejo, da med mobilnimi SRP in SRP, ki so zaposleni na redni OŠ, prihaja do statistično 

značilnih razlik pri posluževanju šestega pristopa – sprotna podpora in pomoč (p=0,021) s 

predmetnimi učitelji. Do velikih razlik, a ne statistično pomembnih prihaja pri posluževanju 

tretjega pristopa – deljeno poučevanje (p=0,051). Do najmanjših razlik prihaja pri 

posluževanju petega pristopa – poučevanje enega s pomočjo drugega učitelja. Pri ostalih 

pristopih ni statistično pomembnih razlik. 

 

3.5.7 Ovire, s katerimi se specialni in rehabilitacijski pedagogi soočajo pri izvajanju 

sodelovalnega (kooperativnega) poučevanja z učiteljem in razlike v opredelitvi 

ovir za sodelovalno (kooperativno) poučevanje glede ne zaposlitev specialnih in 

rehabilitacijskih pedagogov 

 

V nadaljevanju nas je zanimalo, ali si SRP pri svojem delu želijo več sodelovalnega 

(kooperativnega) poučevanja z učitelji in kje vidijo ovire za izvedbo le-tega.   

 

 

Graf 4: Porazdelitev odgovorov 

88%

12%
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Rezultati kažejo, da si anketiranci želijo več sodelovalnega (kooperativnega) poučevanja z 

učitelji. 

Anketirance smo pozvali, da svoje odgovore še utemeljijo. Najprej bomo predstavili 

utemeljitve tistih, ki si sodelovalnega (kooperativnega) poučevanja v svoji praksi želijo več. 

Vsi udeleženci svojega odgovora niso utemeljili. Njihove odgovore smo kategorizirali in jih 

glede na ključne besede oz. podatke razvrstili v naslednje skupine: 

 

Tabela 12: Pogostost navedenih utemeljitev SRP 

 f f % 

Da, ker je smiselno (vidiš otroka funkcionirati v skupini) – 

razmislek o tem, kdaj je smiselno (odvisno od učne snovi, na 

razredni stopnji). 

15 33  

Da, saj se znanja učitelja in SRP lahko dobro dopolnjujejo (bolj 

kakovostno poučevanje, koristno za učence s PP in učence brez 

težav, vpliv na profesionalni razvoj učitelja in SRP). 

26 57  

Da, ker je bolj zanimivo učencem. 2 4  

 

Tisti, ki si pri svojem delu ne želijo več sodelovalnega (kooperativnega) poučevanja, so svoje 

odgovore utemeljili z naslednjimi navedbami: 

 »Ne, saj otrok pri izvajanju DSP izven razreda »zadiha«, snov mu je razložena 

na drugačen, prilagojen način.« 

 »Ne, saj nisem izobražena za poučevanje določenih predmetov, zato menim, da 

je bolje, da jih poučuje samo učitelj, jaz pa po potrebi otroku nudim pomoč in 

dodatno razlago.« 

 »Ne, saj je za to potrebna dobra priprava in je težko uresničljivo.« 

 »Ne, saj so ure DSP namenjene učencem z odločbo.« 

Tudi tukaj dva udeleženca svojega odgovora nista utemeljila. V nadaljevanju nas je zanimalo, 

s kakšnimi ovirami se SRP soočajo pri izvajanju sodelovalnega (kooperativnega) poučevanja 

z učiteljem. Ovire, s katerimi se soočajo, je zapisalo 65 % anketiranih SRP. Nekateri so 

zapisali več ovir. Njihove odgovore smo kategorizirali in jih glede na ključne besede oz. 

podatke razvrstili v naslednje skupine: 
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Tabela 13: Pogostost navedenih ovir, s katerimi se SRP soočajo pri izvajanju sodelovalnega (kooperativnega) 

poučevanja z učiteljem 

 f f % 

Učitelji menijo, da SRP niso dovolj kompetentni za poučevanje 

njihovega področja, zato SRP ne zaupajo in nimajo posluha za 

sodelovanje z njim. 
14 41  

SRP izražajo manko predmetnih znanj (določenih vsebin SRP ne 

zna tako dobro razložiti kot učitelj). 5 15  

Učitelji mislijo, da SRP v razredu ocenjuje in preverja ustreznost 

njihovega poučevanja. 
1 3  

Nepoznavanje pristopov sodelovalnega (kooperativnega) 

poučevanja. 
2 6  

Čas (učitelji si ne vzamejo časa za skupno načrtovanje, problem 

časa pri mobilnih SRP). 
8  24  

Nezainteresiranost učiteljev za sodelovanje. 9 26  

Odnosi med učiteljem in SRP. 1 3  

 

Ovire, s katerimi se SRP v naši raziskavi soočajo pri izvajanju sodelovalnega 

(kooperativnega) poučevanja, lahko povežemo z izzivi, ki jih navaja T. Zanjkovič (2005), ki 

je ugotovila, da se ob prisotnosti dveh strokovnih delavcev v razredu pri njima lahko 

pojavljajo dileme in občutki preverjanja, spremljanja ter opazovanja njunega dela. 

Glede na odgovore anketirancev o soočanju z ovirami pri izvajanju sodelovalnega 

(kooperativnega) poučevanja v povezavi z njihovo zaposlitvijo med njimi ne prihaja do 

bistvenih razlik. Edina ovira, ki jo mobilni SRP pogosteje izražajo kot SRP, ki so zaposleni na 

osnovni šoli, je čas. Slednje je razumljivo, saj se mobilnim SRP v praksi pogosto mudi na 

drugo lokacijo, zato jim časa za skupno načrtovanje in izvajanje učnih ur zmanjkuje.  

  



59 
 

V sklopu pristopov sodelovalnega (kooperativnega) poučevanja nas je zanimala tudi ocena 

SRP o uresničljivosti posameznih pristopov sodelovalnega (kooperativnega) poučevanja v 

strokovni praksi. 

 Uresničljivost posameznih pristopov sodelovalnega (kooperativnega) poučevanja 

v strokovni praksi po mnenju SRP 

 

Tabela 14: Ocena SRP o uresničljivosti pristopov sodelovalnega (kooperativnega) poučevanja v razredu v 

strokovni praksi 

 
 

Tabela 14 prikazuje, kako SRP ocenjujejo uresničljivost pristopov sodelovalnega 

(kooperativnega) poučevanja v razredu v svoji strokovni praksi. Večina udeležencev se 

strinja, da so v praksi uresničljivi vsi navedeni pristopi sodelovalnega (kooperativnega) 

poučevanja. Ocenjevanje uresničljivosti oz. uporabnosti posameznih pristopov se razlikuje v 

ocenah pogostosti  uresničevanja.  

Za prvi pristop, kjer je SRP kot opazovalec v razredu in se v učno uro ne vključuje aktivno ter 

ne nudi pomoči, ampak opazuje in zapisuje funkcioniranje (npr. doseganje ciljev na področju 

samostojnega izvajanja določenih aktivnosti, opazovanje razvoja specifičnih spretnosti), je 4 

% udeleženih SRP v raziskavi mnenja, da ni smiseln ter 2 %, da ni uresničljiv. Večina SRP 

(65 %) je izrazila, da je pristop uresničljiv nekajkrat letno, 25 % meni, da je uresničljiv 

nekajkrat mesečno do tedensko in 4 % jih meni, da je uresničljiv nekajkrat tedensko do 

dnevno.   

Za drugi pristop (učitelj in SRP vzporedno poučujeta oblikovane heterogene skupine isto 

vsebino ali si razdelita vsebino in se med učno uro zamenjata) je 13 % udeležencev izrazilo, 

 

ni  

smiseln 
neuresničljiv 

nekajkrat 

letno 

nekajkrat 

mesečno 

do 

tedensko 

nekajkrat 

tedensko 

do  

dnevno 
M SD 

f f % f f % f f % f f % f f % 

1. 

pristop 

2 4  1 2  34 65  13 25  2 4  3,2 0,73 

2. 

pristop 

7 13  11 21  26 50  7 13  1 2  2,7 0,94 

3. 

pristop 

0 0  4 8  13 25  29 56  6 12  3,7 0,78 

4. 

pristop 

8 15  17 33  22 42  5 10  0 0  2,5 0,87 

5. 

pristop 

5 10  17 33  25 48  2 4  3 6  2,6 0,93 

6. 

pristop 

0 0  3 6  13 25  20 38  16 31  3,9 0,89 
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da ni smiseln in 21 % udeležencev, da ni uresničljiv v praksi. Uresničljivost pristopa je 

izrazilo preostalih 65 % udeležencev. Polovica vseh jih meni, da je pristop uresničljiv 

nekajkrat na leto, 13 % nekajkrat mesečno do tedensko in 2 % nekajkrat tedensko do dnevno. 

  

Tretji pristop (učitelj poučuje večjo skupino učencev, SRP nudi pomoč manjši skupini, ki 

imajo težave pri razumevanju učne snovi) večina udeležencev vidi kot uresničljiv pristop v 

praksi. Nekaj več kot polovica (56 %) jih meni, da je pristop uresničljiv nekajkrat mesečno do 

tedensko. Četrtina vseh je izrazila uresničljivost pristopa nekajkrat na leto in 12 % nekajkrat 

tedensko do dnevno. Preostalih 8 % jih meni, da pristop deljenega poučevanja ni uresničljiv v 

njihovi strokovni praksi.   

Za četrti pristop (enakovredno hkratno poučevanje celotne heterogene skupine s strani učitelja 

in SRP, pri čemer gre za prepletanje njunih vlog) 15 % udeleženih SRP meni, da ni smiseln in 

33 %, da ni uresničljiv v njihovi strokovni praksi. 42 % udeleženih SRP je izrazilo, da je 

pristop hkratnega timskega poučevanja uresničljiv nekajkrat letno in 10 % jih meni, da je 

uresničljiv nekajkrat mesečno do tedensko. Nobeden od udeležencev tega pristopa ne vidi 

uresničljivega pogosteje (nekajkrat tedensko do dnevno).   

Peti pristop (tudi SRP prevzame del poučevanja celotne heterogene skupine v načrtovanem 

krajšem delu učne ure, npr. izvede ponovitev učne snovi, izvede kakšno aktivnost) 10 % 

udeležencev vidi kot nesmiseln in 33 % kot neuresničljiv. Nekaj manj kot polovica 

udeležencev (48 %) je izrazila, da je pristop uresničljiv nekajkrat letno. Preostalih 10 % 

pristop vidi uresničljiv pogosteje (4 % nekajkrat mesečno do tedensko, 6 % nekajkrat 

tedensko do dnevno). 

Šesti pristop (sprotna podpora in pomoč SRP vsem učencem v razredu) se 94 % udeleženim 

SRP zdi uresničljiv. 25 % jih meni, da je uresničljiv nekajkrat letno, 38 % nekajkrat mesečno 

do tedensko in 31 % nekajkrat tedensko do dnevno. Preostalih 6 % je izrazilo neuresničljivost 

pristopa. 

Vrednosti standardnih odklonov kažejo veliko razpršenost odgovorov, kar pomeni, da so 

udeleženci odgovarjali zelo različno.  
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Graf 5 nazorneje prikazuje oceno uresničljivosti oz. uporabnosti posameznih pristopov 

sodelovalnega (kooperativnega) poučevanja v strokovni praksi udeleženih SRP v raziskavi.  

 

 

Graf 5: Ocena uresničljivosti posameznih pristopov sodelovalnega (kooperativnega) poučevanja v razredu v 

strokovni praksi udeležencev 
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Graf 5 prikazuje, da udeleženci v raziskavi prednost pogostosti uresničevanja dajejo prvemu 

(SRP kot opazovalec v razredu), tretjemu (deljeno poučevanje) in šestemu pristopu (sprotna 

pomoč, podpora). V raziskavi S. Pulec Lah in J. Košir (2015) so anketirani študentje 

omenjene pristope prav tako kot najbolj uresničljive ocenili za svojo prihodnjo prakso. 

Zaključimo lahko, da študentje v raziskavi S. Pulec Lah in J. Košir (2015) ter udeleženci v 

naši raziskavi prednost izvajanja dajejo tistim pristopom sodelovalnega (kooperativnega) 

poučevanja, pri katerih je vloga SRP podporna.  

V nadaljevanju raziskave so nas zanimali tudi primeri dobre prakse sodelovalnega 

(kooperativnega) poučevanja SRP in učitelja.  

 

 Izpostavljeni primeri dobre prakse sodelovalnega (kooperativnega) poučevanja 

SRP in učitelja  

Anketirance smo v odprtem vprašanju pozvali k opisu primera dobre prakse sodelovalnega 

(kooperativnega) poučevanja z učitelji. Več kot polovica (54 %) anketirancev je izrazila, da se 

pri svojem delu ne poslužujejo skupnega izvajanja ur z učitelji oz. še ga niso izvedli. Zraven 

so še zapisali, da je sodelovalno (kooperativno) poučevanje težje izvedljivo za tiste, ki so 

zaposleni kot mobilni SRP, saj na delovnem mestu ves čas bijejo bitko s časom. Izpostavili so 

tudi, da je za tak način poučevanja potrebna dobra komunikacija ter dobri odnosi med SRP in 

učitelji. 

Nekaj manj kot polovica (46 %) je zapisala primere sodelovalnega (kooperativnega) 

poučevanja iz svoje prakse. Njihove odgovore oz. opisane primere, smo razporedili med šest 

pristopov sodelovalnega (kooperativnega) poučevanja.  

 

Tabela 15: Frekvenčna porazdelitev dobljenih odgovorov o primerih dobre prakse sodelovalnega 

(kooperativnega) poučevanja 

 
f f % Komentarji oz. opombe 

1. pristop –  

SRP KOT OPAZOVALEC 

V RAZREDU 

3 13  

– opazovanje, analiza vedenja 

– zlasti v 1. in 2. vzgojno-

izobraževalnem obdobju 

2. pristop –  

VZPOREDNO VODENJE, 

POUČEVANJE 

2 8  
– potrebna dobra predpriprava za 

izvedbo ure 

3. pristop –  

DELJENO POUČEVANJE 
8 33  

– v 1. in 2. vzgojno-izobraževalnem 

obdobju 

4. pristop –  

HKRATNO TIMSKO 

POUČEVANJE 

0 0   
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5. pristop –  

POUČEVANJE ENEGA S 

POMOČJO DRUGEGA 

UČITELJA 

5 21  

– vodeno branje, izvedba 

mnemotehnik, izvedba vaj za 

pozornost, aktivnosti za lažje 

razumevanje učne snovi, miselni 

vzorci 

– predvsem v nižjih razredih 

6. pristop – SPROTNA 

PODPORA, POMOČ 13 54  

– učitelj vodi uro, SRP nudi dodatna 

navodila, usmerjanje, sprotno 

podporo in pomoč učencem 

 

Tabela 15 prikazuje, katere pristope so anketiranci zapisali v svojih opisih iz prakse. Nekateri 

so zapisali po dva primera, zraven smo zapisali še njihove opombe.  

Iz Tabele 15 je razvidno, da so se anketiranci v opisanih primerih sodelovalnega 

(kooperativnega) poučevanja z učitelji iz svoje prakse največkrat srečali s šestim pristopom – 

sprotna pomoč in podpora SRP. Iz Tabele 14 je razvidno, da so anketirani SRP v naši 

raziskavi ta pristop ocenili tudi kot najbolj uresničljiv izmed vseh šestih pristopov.  
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3.5.8 Mnenja SRP o učinkovitosti in pomembnosti njihovega vstopanja v razred za 

posamezne skupine učencev s PP, z namenom sodelovalnega (kooperativnega) 

poučevanja  
 

V raziskavi nas je zanimalo tudi, kako SRP ocenjujejo pomembnost in učinkovitost njihovega 

vstopanja v razred za posamezne skupine učencev s PP z namenom sodelovalnega 

(kooperativnega) poučevanja. 

 

Tabela 16: Frekvenčna porazdelitev odgovorov 

 
f f % 

Gibalno oviran otrok 39 75  

Gluh ali naglušen otrok 34 65  

Slep ali slaboviden otrok 32 62  

Otrok s PPPU 38 73  

Otrok s čustvenimi in vedenjskimi 

težavami 
45 87  

Otrok z govorno-jezikovnimi 

težavami 
34 65  

Dolgotrajno bolan otrok 28 54  

Otrok z motnjo avtističnega spektra 46 88  

 

Anketiranci so v komentarjih izrazili, da je njihovo vstopanje v razred z namenom 

sodelovalnega (kooperativnega) poučevanja smiselno in pomembno za vse skupine učencev s 

PP ter tudi za učence brez težav. Tabela 16 prikazuje, da največjo pomembnost in 

učinkovitost njihovega vstopanja SRP izražajo za učence z motnjo avtističnega spektra in 

učence s čustveno-vedenjskimi težavami. Pod komentarje so zapisali, da učenci z motnjo 

avtističnega spektra sicer potrebujejo učenje socialnih veščin, potrebujejo pa tudi njihovo 

pomoč pri delu v skupini, obvladovanju čustev, usmerjanju pri različnih dejavnostih in 

poenostavljanju navodil. Za učence s čustveno-vedenjskimi težavami so SRP izrazili, da 

praviloma bolje sodelujejo v individualni obravnavi, kar pa ni cilj specialno-pedagoške 

obravnave. Učenci s čustveno-vedenjskimi težavami se morajo naučiti funkcionirati v skupini. 

V razredu potrebujejo SRP za pomoč pri delu v skupini, usmerjanje vedenja, obvladovanje 

čustev in pri tem poudarjajo – z možnostjo umika v individualno situacijo. SRP menijo, da 

učenci s čustveno-vedenjskimi težavami in učenci z motnjo avtističnega spektra z njihovo 

pomočjo lažje in bolje funkcionirajo v skupini oz. v razredu. Zato je smiselno in pomembno 

vstopanje SRP v razred.  
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Pomembnost njihovega vstopanja v razred so v veliki meri izrazili tudi za gibalno ovirane 

učence. Izpostavili so pomoč, ki jo ti učenci potrebujejo za premagovanje fizičnih ovir. Za te 

učence so izpostavili velik pomen čim večje vključenosti v razred in s tem tudi pomen 

vstopanja SRP v razred, z namenom sodelovalnega (kooperativnega) poučevanja. Na tak 

način bo učenec več odnesel od učne ure, saj nima drugih ovir in primanjkljajev, ki bi ga 

ovirale pri šolskem delu. Poudarjajo pomen spodbujanja vrstniške pomoči (pri urejanju 

zapiskov, potrebščin). 

Pri izpostavljanju pomembnosti in učinkovitosti vstopanja SRP v razred za učence s PPPU, z 

namenom sodelovalnega (kooperativnega) poučevanja, udeleženci niso zapisali dodatnih 

komentarjev. Predpostavljamo lahko, da pomembnost pripisujejo večji koristi, ki jo imajo 

tako učenci s PP kot tudi učenci brez težav, pri vpeljevanju sodelovalnih (kooperativnih) 

pristopov v poučevalno prakso. Slednje potrjujejo tudi dosedanje razsikave (Kavkler, 2008; 

Zanjkovič, 2005; Kverh, 2003). 

Na koncu so nas zanimali še izzivi, ki ji SRP vidijo v sodelovalnem (kooperativnem) 

poučevanju. 

 Izzivi, ki jih v sodelovalnem (kooperativnem) poučevanju vidijo SRP 

Anketirance smo k odgovoru pozvali s pomočjo odprtega vprašanja. Na vprašanje je 

odgovorilo 34 (65 %) anketirancev. Anketiranci so pri tem vprašanju pogosto navajali ovire 

(nepripravljenost učiteljev za sodelovanje, lastna nekompetentnost na posameznih predmetnih 

področjih). Nekateri so navedli več odgovorov. 

Zbrane odgovore, ki se nanašajo na izzive sodelovalnega (kooperativnega) poučevanja SRP, 

smo kategorizirali in jih glede na ključne besede oz. podatke razvrstili v naslednje skupine:

  

Tabela 17: Frekvenčna porazdelitev odgovorov 

 f f % 

Razdelitev dela glede na učiteljeva močna področja in močna 

področja SRP. 12 35 

Čas za načrtovanje (najti čas, saj je potrebno veliko časa za 

pripravo). 
19 56 

Upoštevanje in usklajevanje mnenj ter idej obeh strani 

(fleksibilnost).  
12 35 

 

Iz Tabele 17 je razvidno, da anketiranim SRP predstavlja čas največji izziv pri izvajanju 

sodelovalnega (kooperativnega) poučevanja. Slednje je povsem razumljivo, saj so tako učitelji 

kot SRP velikokrat preobremenjeni v svoji delovni obvezi in ne najdejo časa za skupno 

načrtovanje. Tako čas hitro postane tudi ovira. Izzive vidijo tudi v razdelitvi dela na lastna in 

učiteljeva močna področja ter v usklajevanju svojih in učiteljevih mnenj. Izpostavljajo 

pomembnost fleksibilnosti v učiteljskem in specialno-pedagoškem poklicu.  
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3.6 SKLEP 

 

V inkluzivnem pristopu se je otroku s PP še zmeraj potrebno prilagajati okolju, a prilagoditi 

se mora predvsem okolje. Največjo moč prilagajanja okolja ima v rokah otrokov učitelj. 

Zagotovo vse to ne more biti v rokah enega samega učitelja. Učitelja vidimo kot eno ključnih 

oseb v inkluzivnem pristopu, a zato mora imeti ustrezno podporo in pomoč. Da bodo vse 

prilagoditve zagotovljene, uresničene in vpeljane v pouk, je pomembno sodelovanje učitelja 

in SRP. Le-ta bo s svojimi strokovnimi nasveti znal učitelju svetovati in z njim deliti 

strategije, ki mu bodo v pomoč pri poučevanju učencev s PP. Da bo torej učencu s PP 

zagotovljena ustrezna pomoč in podpora, ki jo potrebuje za svoj optimalen razvoj in mu 

nenazadnje tudi pripada, je sodelovanje med SRP in učiteljem neizbežno ter nujno potrebno. 

Vsekakor je njuno sodelovanje plod različnih dejavnikov in elementov, s katerimi se soočata 

na delovnem mestu. Za dobrobit otroka je v njunem odnosu nujen skupni jezik. Še več, 

potrebno je timsko sodelovanje učitelja, SRP in vseh zaposlenih, ki so v stiku z učencem s PP. 

Pri tem je pomembno usklajevanje, fleksibilnost, izmenjava idej, strokovnih znanj in izkušenj 

vseh navzočih. Med člani tima je pomembna tudi prisotnost zavedanja, da so vsi enako 

pomembni.  

V sklopu specialno-pedagoške obravnave se SRP lahko vključuje tudi v razred učenca s PP. 

Kljub temu da je v slovenski praksi izvajanja DSP le-ta najpogosteje izvajana individualno in 

izven razreda, menimo, da bi se tako učitelji kot tudi SRP morali truditi najti ustrezno 

razmerje med nudenjem DSP izven razreda in v razredu. Prav sodelovalno (kooperativno) 

poučevanje učitelja in SRP v praksi prinaša številne prednosti tako za učence kot tudi zanju.  

V raziskavi smo ugotavljali, kakšne izkušnje imajo SRP z izvajanjem DSP. Ugotovili smo, da 

velika večina udeleženih SRP v raziskavi večino časa DSP izvaja izven razreda. Dejavniki za 

odločitev o odvijanju DSP v razredu ali izven so različni. Ugotovili smo, da med dejavniki 

prevladujeta: posvet z učiteljem o situacijah, v katerih je delo izven razreda oz. v razredu bolj 

učinkovito in otrokova motnja, ovira, primanjkljaj oz. njegove posebne potrebe. Zanimal nas 

je tudi čas, ki ga SRP namenjajo posamezni etapi učnega procesa pri obravnavi otrok s PP 

izven razreda. Ugotovili smo, da SRP pri individualni obravnavi otrok s PP izven razreda 

določen čas namenjajo vsem etapam učnega procesa. Pri primerjavi posameznih etap učnega 

procesa med izvajanjem DSP v 1. in 2. vzgojno-izobraževalnem obdobju ter 3. vzgojno-

izobraževalnim obdobjem smo ugotovili,  da se uvodna etapa pogosteje izvaja v nižjih 

razredih. Preostale etape se v približno enakem razmerju izvajajo v vseh vzgojno-

izobraževalnih obdobjih. 

Zanimalo nas je tudi, kako SRP ocenjujejo sodelovanje z učitelji pri izvajanju DSP. Ugotovili 

smo, da SRP na splošno učinkoviteje ocenjujejo sodelovanje z razrednimi učitelji. Bistvene 

razlike v sodelovanju SRP z razrednimi in predmetnimi učitelji so se pokazale v zanimanju za 

delo SRP, v skupnem načrtovanju ustreznega preverjanja in ocenjevanja znanja za učence s 

PP, v skupnem načrtovanju prilagoditev za posamezne učne ure in v skupnem izvajanju učnih 

ur. Navedeni elementi se pogosteje dogajajo v sodelovanju SRP z razrednimi učitelji in 

redkeje s predmetnimi učitelji. Zanimale so nas tudi ovire, s katerimi se SRP soočajo pri 
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izvajanju DSP. Ugotovili smo, da se z nekaterimi ovirami pogosteje srečujejo v sodelovanju s 

predmetnimi učitelji in redkeje v sodelovanju z razrednimi učitelji.  

Prav tako nas je zanimala pogostost posluževanja šestih pristopov sodelovalnega 

(kooperativnega) poučevanja SRP z učitelji. Rezultati kažejo, da med mobilnimi SRP in SRP, 

ki so zaposleni na redni OŠ, prihaja do statistično značilnih razlik zgolj pri posluževanju 

tretjega pristopa z razrednimi učitelji. V sodelovanju s predmetnimi učitelji pa med mobilnimi 

SRP in SRP, ki so zaposleni na redni OŠ, prihaja do statistično značilnih razlik pri 

posluževanju tretjega in šestega pristopa sodelovalnega (kooperativnega) poučevanja. 

Zanimale so nas tudi razlike v opredelitvi ovir za sodelovalno (kooperativno) poučevanje med 

mobilnimi SRP in SRP, ki so zaposleni na redni osnovni šoli. Ugotovili smo, da do bistvenih 

razlik v povezavi z njihovo zaposlitvijo med njimi ne prihaja. Edina ovira, ki jo mobilni SRP 

pogosteje izražajo kot SRP, ki so zaposleni na osnovni šoli, je bitka s časom. Zanimala nas je 

tudi ocena SRP o uresničljivosti posameznih pristopov sodelovalnega (kooperativnega) 

poučevanja. Ugotovili smo, da dajejo prednost pogostosti uresničevanja prvemu, tretjemu in 

šestemu pristopu, kjer je vloga SRP podporna. V sklopu pristopov sodelovalnega 

(kooperativnega) poučevanja so nas zanimali tudi primeri dobre prakse posameznih pristopov. 

Podatke smo pridobili od nekaj manj kot polovice anketiranih SRP. Iz opisanih primerov 

dobre prakse smo ugotovili, da so udeleženci do sedaj najpogosteje izvedli šesti pristop 

(sprotna pomoč in podpora SRP).  

Želeli smo ugotoviti s katerimi osebnimi izzivi se srečujejo SRP pri izvajanju DSP v razredu 

in izven razreda. Raziskava je pokazala, da je čas tisti element, ki anketiranim predstavlja 

največji izziv. Izzive vidijo tudi v razdelitvi dela na lastna in učiteljeva močna področja ter v 

usklajevanju svojih in učiteljevih mnenj.  

Zanimala nas je tudi ocena SRP o učinkovitosti in pomembnosti njihovega vstopanja v razred 

za posamezne skupine učencev s PP, z namenom sodelovalnega (kooperativnega) poučevanja. 

Ugotovili smo, da vstopanje SRP v razred ocenjujejo kot pomembno in učinkovito za vse 

skupine učencev s PP ter tudi za učence brez težav.  

Sklep zaključujemo s pomanjkljivostmi raziskave in predlogi za nadaljevanje raziskave. Ena 

izmed pomanjkljivosti je premajhen vzorec. Dobro bi bilo povečati vzorec in rezultate 

primerjati glede na delovno dobo anketirancev in fazami profesionalnega razvoja. Koristno bi 

bilo izvesti tudi delavnice, na katerih bi se učitelji in SRP seznanili s sodelovalnim 

(kooperativnim) poučevanjem in posameznimi pristopi. Predvidevamo lahko, da bi slednje 

razširilo predvsem obzorja učiteljev, ki bi bili posledično pripravljeni aktivneje sodelovati in 

bi bili tudi bolj odprti za skupno izvajanje učnih ur skupaj s SRP.  

Menimo, da inkluzivni pristop ni namenjen in koristen le za otroke s PP, ampak za vse 

učence. Pomembno je, da imajo pedagoški delavci pozitivna stališča do inkluzije, da so 

pripravljeni in odprti za spremembe, da razumejo otroka in prisluhnejo njegovim posebnim 

potrebam, primanjkljajem in močnim področjem ter da imajo usvojene didaktične spretnosti 

ravnanja. Ključnega pomena za kakovostno delo je pripravljenost pedagoškega delavca za 

timsko sodelovanje, katerega glavni cilj je skupno iskanje najbolj optimalne rešitve za 

posameznega otroka in spodbujanje profesionalnega razvoja vsakega člana tima.  
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PRILOGA 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

Sem Sabina Mulec in zaključujem drugostopenjski program Specialne in rehabilitacijske 

pedagogike na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani. 

Za optimalen razvoj in napredek učencev s posebnimi potrebami je ključnega pomena dobro 

medsebojno sodelovanje specialnega pedagoga in učitelja. V svojem magistrskem delu želim 

raziskati izzive, s katerimi se srečujete specialni pedagogi pri svojem delu, osredotočam se na 

problematiko sodelovanja med specialnimi pedagogi in učitelji pri izvajanju dodatne 

strokovne pomoči. 

Vaše sodelovanje je v raziskavi nadvse pomembno, zato upam, da si boste kljub oblici dela 

vzeli čas in odgovorili na vprašanja. Anketni vprašalnik je anonimen, pridobljeni podatki 

bodo uporabljeni zgolj v raziskovalne namene.  

Za vaše sodelovanje se vam že vnaprej zahvaljujem in vam želim uspešno pedagoško delo. 

Sabina Mulec  

 

 

Prosim, da najprej izpolnite nekaj podatkov o vaši zaposlitvi. 

 

1. Število let delovne dobe: _____________   

 

2.  Vaša zaposlitev: 

 

a. Specialni pedagog, zaposlen na redni osnovni šoli 

b. Mobilni specialni pedagog 

 Prosim zapišite, v kakšnem deležu izvajate DSP _____ % in v kakšnem 

deležu opravljate še drugo delo (poučujete v NIS, PPVI) _____ %  

 

 

3. Obkrožite en odgovor, ki se nanaša na izvajanje dodatne strokovne pomoči:  

 

a. Večino časa dodatne strokovne pomoči izvajam v razredu 

b. Večino časa dodatne strokovne pomoči izvajam izven razreda 

c. Dodatno strokovno pomoč izvajam približno enako časa v razredu in izven razreda 

 



 

4. V spodnjo tabelo vpišite število učencev v 1. in 2. vzgojno-izobraževalnem obdobju in 

število učencev v 3. vzgojno-izobraževalnem obdobju, ki jih poučujete v okviru DSP: 

 

 Število učencev 

1. in 2. vzgojno-

izobraževalno 

obdobje 

 

3. vzgojno-

izobraževalno 

obdobje 

 

 

 

5. Na podlagi katerih dejavnikov se odločate za delo z učencem izven oz. v razredu?

  

Obkrožite oz. dopišite dejavnike, ki vplivajo na vaše odločitve (možnih je več odgovorov) 

 

a. Menim, da je delo izven razreda bolj učinkovito, zato tako tudi počnem. 

b. Učitelj meni, da je delo izven razreda bolj učinkovito, zato se prilagodim in z 

učencem delam v drugem prostoru. 

c. Otrok želi delati izven razreda, zato ga upoštevam. 

d. Na podlagi otrokove motnje, ovire, primanjkljaja oz. posebnih potreb. 

e. Z učiteljem se posvetujeva o situacijah, v katerih je delo izven razreda oz. v 

razredu bolj učinkovito. 

f. Drugo:____________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

6. V spodnji tabeli ocenite, kolikšen del časa namenite posamezni etapi učnega procesa 

pri obravnavi z učenci s posebnimi potrebami izven razreda  ‒ DSP v 1. in 2. 

vzgojno-izobraževalnem obdobju 

 pri 

nobeni 

uri 

DSP 

le pri 

nekaterih 

urah 

DSP 

pri 

številnih 

urah 

DSP 

pri  

večini 

izvajanih 

ur DSP 

Komentarji 

Uvod – motiviranje 

učenca (napoved učnih 

ciljev, ponovitev/priklic, 

aktiviranje predznanja in 

izkušenj, motiviranje) 

     



 

Posredno povezovanje oz. 

obravnava učne snovi z 

različnimi specialno-

pedagoškimi strategijami 

pomoči (spoznavanje 

različnih strategij, tehnik, 

razvijanje fonološkega 

zavedanja, strategije za 

izboljšanje dekodiranja, 

razvoj grafomotoričnih 

spretnosti) 

     

Urjenje ali vadenje 

vednosti, ki so praktične 

narave z naučenimi 

specialno-pedagoškimi 

strategijami 

(mnemotehnike, grafo-

motorične vaje, fino-

motorične spretnosti, 

vidnomotorična 

koordinacija) 

     

 

 

Ponavljanje (ponavljanje 

verbalnih učnih vsebin z 

namenom preprečitve 

pozabljanja – verbalne 

mnemotehnike, uporaba 

vednosti in znanja, 

poglabljanje naučenega, 

posploševanje, 

preizkušanje) 

     

Utrjevanje naučenih 

strategij za obvladovanje 

nekega znanja in 

aplikativna uporaba na 

različnih problemskih 

nalogah  

     

Preverjanje znanja, kot 

del formativnega 

preverjanja/spremljanja 

napredka 

 

     

 

 

 



 

7. V spodnji tabeli ocenite, kolikšen del časa namenite posamezni etapi učnega procesa 

pri obravnavi z učenci s posebnimi potrebami izven razreda  ‒ DSP v 3. vzgojno-

izobraževalnem obdobju 

 

 pri 

nobeni 

uri 

DSP 

le pri 

nekaterih 

urah  

DSP 

pri 

številnih 

urah 

DSP 

pri  

večini 

izvajanih 

ur DSP 

Komentarji 

Uvod v uro – motiviranje 

učenca (napoved učnih 

ciljev, ponovitev 

predznanja in izkušenj, 

motiviranje) 

     

Obravnava učne snovi  z 

različnimi specialno-

pedagoškimi strategijami 

pomoči oz. razvijanje 

kompenzacijskih strategij 

(npr. strategije za 

oblikovanje eseja, 

obravnava teksta s pomočjo 

grafičnih organizatorjev, 

oblikovanje pojmovnih 

map) 

     

Urjenje ali vadenje 

(urjenje vednosti, ki so 

praktične narave z 

naučenimi specialno-

pedagoškimi strategijami – 

mnemotehnike) 

     

 

 

Ponavljanje (ponavljanje 

verbalnih učnih vsebin z 

namenom preprečitve 

pozabljanja – verbalne 

mnemotehnike, uporaba 

vednosti in znanja, 

poglabljanje naučenega, 

posploševanje, 

preizkušanje) 

     

Utrjevanje naučenih 

strategij za obvladovanje 

nekega znanja in 

aplikativna uporaba na 

     



 

različnih problemskih 

nalogah 

Preverjanje znanja, kot 

del formativnega 

preverjanja  

 

     

 

 

8. V spodnji tabeli so navedene postavke, ki se nanašajo na vaše izkušnje sodelovanja z 

učitelji.  

Za vsako postavko označite stopnjo strinjanja (1 – sploh ne drži, 2 – ne drži, 3 – niti drži 

niti ne drži, 4 – drži, 5 – povsem drži).  

 

 
DSP na  v 1. in 2. vzgojno-

izobraževalnem obdobju 

DSP v 3. vzgojno-

izobraževalnem obdobju 

 1 2 3 4 5 komentar 1 2 3 4 5 komentar 

1. Učitelji 

sporočajo, da se 

ne počutijo 

dovolj 

kompetentne za 

delo z učenci s 

PP. 

            

2. Učitelji od mene 

pričakujejo, da 

bom na 

individualni 

obravnavi otroku 

nudil/-a dodatno 

razlago učne 

snovi. 

            

3. Učitelji se 

zanimajo za 

moje delo z 

otrokom (kaj je 

delal, kako ji 

bilo). 

            

4. Učitelji izražajo 

strinjanje in 

podporo 

inkluzivnemu 

pristopu  

            



 

(vključenost 

učencev s PP v 

redno osnovno 

šolo). 

 

5. Z učitelji dobro 

sodelujem. 

            

6. Z učitelji se 

razhajamo v 

zahtevah  (učni 

dosežki, 

vedenje) do 

posameznega 

učenca s PP. 

            

7. Učitelji 

upoštevajo vse 

potrebne 

prilagoditve 

(dogovorjene v 

IP-ju) in moje 

nasvete za delo s 

posameznim 

učencem s PP. 

            

8. Učitelji pogosto 

pristopijo do 

mene z 

namenom 

iskanja dodatnih 

informacij, 

nasvetov, dilem 

itd. glede učenca 

s PP. 

            

9. V razredu so 

učenci s PP 

aktivno 

vključeni in ne 

le fizično 

prisotni.  

            

10. Učitelji so 

pripravljeni 

timsko 

sodelovati s 

SRP. 

            



 

 

11. Z učitelji težko 

sodelujem. 

            

12. Učitelji 

prispevajo 

pomembne 

informacije za 

načrtovanje in 

oblikovanje 

individualizirane

ga programa. 

            

13. Z učitelji skupaj 

načrtujemo 

ustrezno 

preverjanje in 

ocenjevanje 

znanja za učence 

s PP. 

            

14. Z učitelji 

pogosto skupaj 

načrtujemo 

prilagoditve za 

izvajanje učne 

ure. 

            

15. Z učitelji 

pogosto skupaj 

izvedemo učne 

ure po različnih 

sodelovalnih 

pristopih. 

            

16. Učitelji cenijo 

moje delo 

(sodelovanje s 

starši, z učenci s 

PP iz njihovega 

razreda, podpora 

učitelju). 

            

17. Glavnino 

individualizira-

nega programa 

načrtujem in 

oblikujem  

sam/-a. 

            

 



 

9. Kaj pričakujete oz. si želite s strani učiteljev, da bi lahko bolj učinkovito sodelovali v 

procesu pomoči in podpore učencem s PP? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

10. Kako pogosto se z učiteljem odločata oz. poslužujeta naslednjih pristopov 

sodelovalnega (kooperativnega) poučevanja v razredu: 

 

 Z učitelji razredne stopnje Z učitelji predmetne stopnje 

 nikoli redko pogosto vedno nikoli redko pogosto vedno 

1. pristop –  
SRP KOT 

OPAZOVALEC V 

RAZREDU: 
SRP se v učno uro ne 

vključuje aktivno, ne 

nudi pomoči 

(opazuje in zapisuje 

funkcioniranje, 

npr. doseganje ciljev na 

področju samostojnega 

izvajanja določenih 

aktivnosti, opazovanje 

razvoja 

specifičnih spretnosti). 

 

        

2. pristop – 
VZPOREDNO 

VODENJE, 

POUČEVANJE: 
Učitelj in SRP 

oblikujeta heterogene 

skupine. Z njimi delata 

oz. poučujeta isto 

vsebino vzporedno ali si 

razdelita vsebino in se 

med učno uro 

zamenjata. 

        

  



 

3. pristop – 
DELJENO 

POUČEVANJE: 
Učitelj vodi oz. poučuje 

večjo skupino učencev, 

SRP nudi pomoč manjši 

skupini, ki imajo težave 

pri razumevanju učne 

snovi (ne glede na to, ali 

ima učenec odločbo o 

usmeritvi). SRP lahko 

nudi pomoč krajši čas 

učne ure, znotraj ali 

zunaj razreda. 

 

        

4. pristop – 
HKRATNO TIMSKO 

POUČEVANJE: 
Enakovredno hkratno 

vodenje oz. poučevanje 

celotne heterogene 

skupine s strani učitelja 

in SRP, pri čemer gre za 

prepletanje njunih vlog. 
 

        

5. pristop – 
POUČEVANJE 

ENEGA S POMOČJO 

DRUGEGA 

UČITELJA: 
Tudi SRP prevzame del 

vodenja oz. poučevanja 

celotne heterogene 

skupine v načrtovanem 

krajšem delu učne ure 

(izvede ponovitev učne 

snovi, izvede kakšno 

aktivnost). 
 

        

6. pristop – 
SPROTNA 

PODPORA, POMOČ: 
SRP opazuje aktivnost 

učencev in jim po 

potrebi nudi sprotno 

pomoč (ne glede na to, 

ali ima učenec odločbo 

o usmeritvi). SRP 

učitelju med uro poroča 

o aktivnosti učencev. S 

tem učitelju pomaga 

prilagoditi poučevanje. 

 

        

  



 

11. Ocenite uresničljivost zgoraj navedenih pristopov sodelovalnega (kooperativnega) 

poučevanja v razredu v strokovni praksi: 

 

 

ni smiseln neuresničljiv 
nekajkrat 

letno 

nekajkrat 

mesečno do 

tedensko 

nekajkrat 

tedensko do 

dnevno 

1. pristop      

2. pristop      

3. pristop      

4. pristop      

5. pristop      

6. pristop      

 

 

12. Če ste pri svojem delu že izkusili/z učiteljem izvedli primer uspešnega sodelovalnega 

(kooperativnega) poučevanja v razredu, ga prosim opišite (opišite situacijo, vašo 

vlogo, izpostavite, kaj je po vaši presoji še zlasti prispevalo k uspešnosti tega poučevanja 

…): 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

13. Ali si pri svojem delu želite več sodelovalnega (kooperativnega) poučevanja z 

učitelji? Svoj odgovor prosim utemeljite.  

 

a) Da,__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

b) Ne,__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

14. Če se soočate z ovirami pri izvajanju sodelovalnega (kooperativnega) poučevanja z 

učiteljem, jih prosim navedite.):  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

  



 

15. V spodnji tabeli so navedene skupine učencev s posebnimi potrebami. Z znakom X 

označite tiste skupine, za katere menite, da je učinkovito in pomembno vaše 

vstopanje v razred z namenom sodelovalnega (kooperativnega) poučevanja, svojo 

odločitev po potrebi pojasnite v komentarju. 

 

16. Katere izzive vidite v sodelovalnem (kooperativnem) poučevanju in bi jih želeli ob 

zaključku izpostaviti (npr. izmenjava idej, načrtovanje skupne učne dejavnosti, 

razdelitev dela glede na vaša in učiteljeva močna področja, itd.)? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

         

 

 

 X Komentar:  

Gibalno oviran otrok   

Gluh ali naglušen otrok   

Slep ali slaboviden otrok   

Otrok s PPPU   

Otrok s čustvenimi in vedenjskimi težavami   

Otrok z govorno-jezikovnimi težavami   

Dolgotrajno bolan otrok   

Otrok s motnjo avtističnega spektra   


