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IZJAVA 

Izjavljam, da je magistrsko delo z naslovom Stališča učiteljev do inkluzije otrok s posebnimi 

potrebami v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole v Sloveniji in na Češkem 

rezultat lastnega raziskovalnega dela. Uporabljeni viri in literatura so navedeni korektno, 

avtor je vedno naveden. 

 

 

 

 

Datum:        Podpis študentke:  

         

 

  



 
 

  



 
 

POVZETEK 

 

Sistem vzgoje in izobraževanja se v zadnjih letih temeljito spreminja, saj napredujoča 

demokratična družba zahteva uresničevanje sodobnih principov, predvsem pa uresničevanje 

temeljnih otrokovih in človeških pravic, med katerimi je pravica do izobraževanja ena 

najpomembnejših. V specialnopedagoški praksi poudarjamo inkluzivno vzgojo in 

izobraževanje kot otrokovo pravico, ki mu omogoča čim bolj optimalen razvoj na socialnem 

in izobraževalnem področju.  

V magistrskem delu je najprej opredeljena inkluzija in nato razloženo, kako se le-ta razlikuje 

od integracije. Opisali smo otroke s posebnimi potrebami (OPP) ter potek njihove vzgoje in 

izobraževanja. Raziskali smo izvajanje inkluzije v Sloveniji in po svetu, pri čemer smo 

predstavili nekaj domačih in tujih raziskav. Osredotočili smo se na potek vzgoje in 

izobraževanja v Sloveniji in na Češkem, na inkluzivno izobraževanje v obeh državah ter na 

kratko primerjali oba sistema. Opisali smo stališča in njihove funkcijo, oblikovanje in 

spreminjanje.   

Z raziskavo smo želeli ugotoviti stališča učiteljev in njihovo usposobljenost za izvajanje  

inkluzije OPP v Sloveniji in na Češkem ter raziskati, s katero skupino OPP se najbolj pogosto 

srečujejo. Na osnovi rezultatov smo ugotovili, da so stališča slovenskih učiteljev do inkluzije 

OPP bolj pozitivna, učitelji obeh držav pa se strinjajo, da je delo z OPP precej zahtevno. 

Tako v Sloveniji kot tudi na Češkem se učitelji najpogosteje srečujejo z otroki s primanjkljaji 

na posameznih področjih učenja.   

 

Ključne besede: inkluzija, stališča učiteljev, otroci s posebnimi potrebami, osnovna šola  

  



 
 

  



 
 

ABSTRACT 

The education system has been changing radically in recent years, as a progressive 

democratic society requires the implementation of modern principles, and in particular the 

realization of fundamental children and human rights, among which the right to education is 

one of the most important. In special educational practice we emphasize inclusive education 

and education as a child's right, which enables him to develop as optimal as possible in the 

social and educational sphere. 

 

In the master thesis is at first defined the inclusion and how it differs from the integration. We 

have described children with special educational needs (SEN) and how their education is 

taking place. We have investigated the implementation of inclusion in Slovenia and abroad, 

where we have presented some domestic and foreign research. We have focused on the 

course of education in Slovenia and Czechia, as well as on inclusive education in both 

countries, and we compared the two systems briefly. We have described attitudes and their 

function, creation and changing. 

 

With this research we wanted to find out teachers' attitudes towards inclusion and their 

qualification for the implementation of  inclusion in Slovenia and Czechia. We also wanted to 

find out with which group of children with SEN do they face most often. On the basis of the 

results, it was found out that the attitudes of slovenian teachers towards inclusion of children 

with SEN were more positive than attitudes of czech teachers, but the teachers of both 

countries agreed that the work with this population was quite demanding. In Slovenia as well 

as in Czechia teachers most often encounter children with learning disabilities. 

Keywords: inclusion, teachers' attitudes, children with special educational needs, elementary 

school 
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1 UVOD 

 

V SSKJ (2000, str. 302) je inkluzija opredeljena kot »odnos med množicama, pri katerem je 

ena množica podmnožica druge«. Leta 1980 so se v ZDA pojavljala številna vprašanja 

povezana z učenci s posebnimi potrebami. Javnost je predvsem zanimalo, kdo, kje in kako 

naj bi te učence uspešno integriral v večinske šole. Na osnovi tega se je izoblikovala 

filozofska pobuda znana kot inkluzivno gibanje (angl. inclusion movement). Kljub temu da 

ima koncept inkluzije več različnih pomenov in predpostavk, na splošno gre za izobraževanje 

vseh učencev s posebnimi potrebamiv večinskih izobraževalnih ustanovah (Reddy, 1999). 

Hunt in Goetz (1997, v Coleman, Weber in Algozzine, 1999) po pregledu 19 obsežnih 

raziskav s področja inkluzivnih izobraževalnih programov navajata nekaj pozitivnih 

zaključkov: uspešnost na področju učenja in pozitivni rezultati, interakcija s preostalimi 

sošolci in sklepanje prijateljstev ter pozitiven doprinos za sošolce. M. Kavkler (2008) pravi, 

da je uvajanje inkluzije zahteven in dolgotrajen proces, ki ima veliko zagovornikov in tudi 

nasprotnikov. Tudi Lechta (2016) opozarja, da inkluzijo ni možno razumeti kot kratkotrajno 

nalogo, in pri tem omenja globalni cilj, ki ga je zastavila OZN na srečanju septembra 2015, in 

sicer da mora človeštvo doseči izvajanje inkluzivnega izobraževanja do leta 2030. Po 

pregledu številnih raziskav doma in v tujini je T. Pretnar (2012) ugotovila, da obstaja veliko 

dvomov o uspešnosti vzgojno-izobraževalne vključenosti OPP v OŠ. M. Kavkler (2008) 

meni, da je to občutljivo področje vzgoje in izobraževanja uspešno le takrat, ko so 

uporabljeni vsi strokovni in materialni viri. Tako meni tudi Savage (2015) in pravi, da na 

inkluzijo ni mogoče gledati kot na nekaj enostavnega, saj ne obstaja le eno mišljenje ali en 

pogled nanjo. Če želimo inkluzijo v praksi zares razumeti, jo moramo gledati z vseh zornih 

kotov. M. Kavkler (2008) opozarja, da je inkluzivna vzgoja otrokova neodtujljiva pravica, 

vendar se pri njenem uresničevanju pojavljajo številne ovire. Avtorica našteva nekaj 

dokumentov o nediskriminaciji in inkluzivnem izobraževanju, ki so jih podpisali vladni 

predstavniki: Konvencija o otrokovih pravicah (1986), Salamanška deklaracija s Svetovne 

konference o posebnih potrebah (UNESCO, 1994), listina Združenih narodov Svet po meri 

otrok (2003), Lizbonska strategija (2000). Savage (2015) opredeli inkluzijo (angl. 

»inclusion«) kot nasprotje izrazu »exclusion«, torej kot nasprotje izključitvi. Med glavne 

karakteristike inkluzije šteje prepoznavanje vsakega posameznika kot individuuma, ki je del 

socialnega, kulturnega in ekonomskega življenja. O človeku kot o individuumu govori tudi B. 

Nojič (2006) in pravi, da pri inkluzivnem izobraževanju upoštevamo pravico otroka, da 

obiskuje lokalno šolo. Le-ta se mora prilagajati njegovim sposobnostim in mu tako omogočiti 

uspešnost kljub vsem njegovim posebnostim. Podobno opredelitev zasledimo v dokumentu 

Evropske agencije za razvoj izobraževanja na področju posebnih potreb (2009), kjer je cilj 

inkluzivnega izobraževanja opisan kot dostop do izobraževanja, sodelovanje in možnost za 

razvoj potenciala vsem učencem, tudi tistim, ki so ranljivi za izključitev. Evropska agencija 

dalje opozarja, da dostop do rednega izobraževanja ni dovolj, in meni, da je spodbujanje 

pozitivnih stališč staršev in učiteljev bistvenega pomena za učinkovito sodelovanje. Med 

glavne strategije za razvijanje pozitivnih stališč šteje: zagotovitev usposabljanj za učitelje, saj 

je treba vse učitelje pripraviti za delo v inkluzivnem okolju in jim nuditi nadaljnja 
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izobraževanja ob delu, ter sodelovanje učencev in njihovih staršev pri odločanju o 

izobraževalnih možnostih. D. Radivojević idr. (2009) so na osnovi raziskave oblikovali pet 

pogojev za uspešno izvajanje inkluzivne prakse: 1. Prožnost kurikuluma v skladu 

z učenčevimi posebnimi potrebami; 2. Zagotavljanje potrebnih posebnih pogojev za 

inkluzivno izobraževanje učencev; 3. Podpora in medvrstniška pomoč za realizacijo 

učenčevih potencialov; 4. Pozitivna stališča vseh strokovnih delavcev do inkluzivnega 

izobraževanja OPP; 5. Usposabljanje/izobraževanje vzgojiteljev, učiteljev in strokovnih 

delavcev za izboljšanje izvajanja inkluzivnega izobraževanja. 

Stališča so pomemben psihološki pojem, saj imajo centralno vlogo pri socialnopsihološkem 

modelu razlage in napovedovanja človeškega obnašanja. Socialni psihologi opredeljujejo 

stališča kot notranje (duševne) in zunanje (fizične, socialne) vidike obnašanja ljudi. Stališča 

določajo in usmerjajo naše početje, vplivajo na spreminjanje naših dejanj in oblik vedenja. 

Pomembnost stališč sloni na kompleksni soodvisnosti človekove duševnosti in njegovega 

socialnega obnašanja. Skupine, v katerih je posameznik član, pomembno vplivajo na 

oblikovanje stališč. Pri formiranju stališč imajo pomembno vlogo primarna skupina ter 

referenčne skupine, s katerimi se posameznik najbolj identificira (Ule, 2000). 
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2 TEORETIČNI DEL 

2.1 INKLUZIJA 

 

Leta 1980 so se v ZDA pojavljala številna vprašanja povezana z učenci s posebnimi 

potrebami. Javnost je predvsem zanimalo, kdo, kje in kako naj bi te učence uspešno integriral 

v večinske šole. Na osnovi tega se je izoblikovala filozofska pobuda znana kot inkluzivno 

gibanje (angl. inclusion movement). Kljub temu da ima koncept inkluzije več različnih 

pomenov in predpostavk, na splošno gre za izobraževanje vseh učencev s posebnimi 

potrebami v večinskih izobraževalnih ustanovah (Reddy, 1999). 

Med pregledom strokovne literature se srečamo s številnimi definicijami in avtorji, ki 

opredeljujejo inkluzijo, inkluzivno vzgojo in izobraževanje. Skupno vsem definicijam je, da 

poudarjajo enakopravnost in vključevanje vseh oseb s posebnimi potrebami v družbo in 

proces izobraževanja za njihov boljši psihosocialni napredek in razvoj.  

V SSKJ (2000, str. 302) je inkluzija opredeljena kot »odnos med množicama, pri katerem je 

ena množica podmnožica druge«. 

Unesco (2009) opredeljuje inkluzijo kot sprejemanje in vključevanje vseh otrok in 

mladostnikov tako v razred kot v družbo. 

Izraz inkluzija izvira iz latinske besede »inclusio«, ki pomeni »sprejetje« (Hlušíková, 2003, v 

Lechta, 2016). Pri tem Lechta (2016) opozarja na zanimivost, da je beseda sprejetje v 

latinščini hkrati sopomenka besede »acceptatus« oz. sprejem, ki v inkluzivnem izobraževanju 

velja za osnovno načelo: »sprejem različnosti«.  

N. Demšar-Pečak (2000) pravi, da si inkluzija prizadeva, da subjekt postane del celote. 

Naziv inkluzija po Opari (2007) izraža obvezo, da se vsak otrok vzgaja in izobražuje v šoli in 

razredu, v katerega je bil vključen ob največji možni stopnji prilagoditve. Z besedno zvezo 

»popolna inkluzija« pa avtor pojmuje situacijo, v kateri bodo vsi učenci ves čas v rednih 

razredih in to ne glede na pogoje ali težino motnje.  

Resman (2002) pravi, da je inkluzija pedagoški, socialni in psihološki proces vključevanja 

izključenih otrok. Avtor vidi inkluzijo kot novo kakovost, nove poglede in novo raven 

vključevanja OPP. 

Inkluzija je proces, ki ni nikoli končan. Vedno je ni mogoče izboljšati, dopolniti in prilagoditi 

potrebam družbe. Z izvajanjem pa moramo začeti čim prej in ne čakati na idealne razmere, ki 

jih ni nikjer na svetu (Kavkler, Morrison, Babuder, Pulec Lah in Viola, 2008). 

Dominkuš (1997, v Demšar Pečak, 2000) pravi, da inkluzija pomeni živeti drug z drugim in 

ne samo obstajati drug za drugega.  
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Inkluzija ne pomeni, da smo vsi enaki, a nas uči ustvarjati novo vizijo na osnovi razlik, ki so 

med nami. Uči nas sprejemati ljudi, ki so drugačni od nas, ter sprejemati lastno drugačnost 

(Galeša, 1995). 

Inkluzija, kot pravi Galeša (1995), je nov model razmišljanja in izobraževanja za naslednje 

stoletje. Iz inkluzije izhajajo naslednje vrednote: 

o sodelovanje in ne medsebojno tekmovanje, 

o soudeležba in ne prisiljenost, 

o odnosi in ne osamitev, 

o medsebojna odvisnost, 

o prijateljstvo. 

M. Kavkler idr. (2008) poudarjajo, da je inkluzija proces, ki zahteva: 

o odstranitev ovir (izboljšati, okrepiti, dopolniti, prilagoditi socialno-ekonomske 

razmere družbe); 

o spremembo stališč (omogočiti vključevanje ter prilagajanje učne snovi); 

o vzpostavljanje pozitivnega učnega ozračja in kulture (sodelovanje, komunikacija); 

o da učitelji in strokovni delavci posebno pozornost namenijo rizičnim skupinam. 

Prvo uporabo besede inkluzija zasledimo v ZDA leta 1988 v Torontu, kjer se je skupina 

posameznikov pogovarjala o lastnih izkušnjah iz segregiranih oblik izobraževanja. Inkluzijo 

so opredelili kot proces nameščanja otrok in odraslih, ki so invalidni ali imajo učne težave, 

v redne OŠ (Thomas, Vaughan, 2005).  

Nekateri ameriški avtorji govorijo o inkluziji kot o novi kulturi, ki zahteva (Rutar, 2010): 

o sodelovanje vseh, ki se srečujejo z OPP; 

o sodelovalno načrtovanje in učenje tako v šoli kot tudi zunaj nje; 

o razvijanje novih strategij na vseh področjih življenja; 

o razmišljanje o prihodnosti OPP ter tudi o prihodnosti vseh ljudi; 

o spreminjanje rutinskega dela v kreativno; 

o prenos strokovnega znanja o posebnih potrebah otrok v vsakdanje življenje. 

Savage (2015) opredeli inkluzijo (angl. »inclusion«) kot nasprotje izrazu »exclusion«, torej 

kot nasprotje izključitvi. Med glavne karakteristike inkluzije šteje prepoznavanje vsakega 

posameznika kot individuuma, ki je del socialnega, kulturnega in ekonomskega življenja. O 

človeku kot o individuumu govori tudi B. Nojič (2006) in pravi, da pri inkluzivnem 

izobraževanju upoštevamo pravico otroka, da obiskuje lokalno šolo. Le-ta se mora prilagajati 

njegovim sposobnostim in mu tako omogočiti uspešnost kljub vsem njegovim posebnostim. 

Podobno opredelitev zasledimo v dokumentu Evropske agencije za razvoj izobraževanja na 

področju posebnih potreb (2009), kjer je cilj inkluzivnega izobraževanja opisan kot dostop do 

izobraževanja, sodelovanje in možnost za razvoj potenciala vsem učencem, tudi tistim, ki so 

ranljivi za izključitev. Evropska agencija dalje opozarja, da dostop do rednega izobraževanja 

ni dovolj, in meni, da je spodbujanje pozitivnih stališč staršev in učiteljev bistvenega pomena 

za učinkovito sodelovanje. Med glavne strategije za razvijanje pozitivnih stališč uvršča: 
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zagotovitev usposabljanj za učitelje, saj je treba vse učitelje pripraviti za delo v inkluzivnem 

okolju in jim nuditi nadaljnja izobraževanja ob delu, ter sodelovanje učencev in njihovih 

staršev pri odločanju o izobraževalnih možnostih. 

Mitchell (2015) opredeli inkluzijo kot proces izobraževanja učencev s posebnimi 

izobraževalnimi potrebami v rednih izobraževalnih ustanovah. Ta proces vključuje 

preoblikovnaje šol tako, da zadovoljijo potrebe vseh otrok. Avtor še opozarja, da je 

inkluzivno izobraževanje večplasten koncept, ki ga lahko povzamemo s formulo IE = 

V+P+5As+S+R+L. 

IE = Inclusive Education   S = Support 

V = Vision     R = Resources 

P = Placement     L = Leadership 

A = Adapted Curriculum 

A = Adapted Assessment 

A = Adapted Teaching 

A = Acceptance 

A = Access 

 

Slika 1: Model inkluzivnega izobraževanja/Model of inclusive education 

(Mitchell, 2015, str. 11).    

Inclusive  
education

Vision

Placement

Adapted 
Curriculum

Adapted 
Assessment

Adapted 
Teaching

Acceptance

Access

Support

Resources

Leadership
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2.1.1 Integracija vs. inkluzija 

 

Beseda integracija izvira iz latinščine in pomeni doseganje celovitosti, povezovanje 

posameznih enot v večjo celoto (Demšar Pečak, 2000).  

V vzgojno-izobraževalnem procesu lahko govorimo o integraciji, ko se otroci s posebnimi 

potrebami združujejo z otroki brez okvar ali primanjkljajev v rednih ustanovah (Soldo, 1986, 

v Demšar Pečak, 2000). 

Mittler (2000) pravi, da se mora otrok pri integraciji pripraviti na vključitev v redno šolo, a 

brez predpostavk, da se mora šola spremeniti. Pri izvajanju inkluzije pričakuje radikalno 

reformo v šolstvu. 

Resman (2002) opredeljuje integracijo kot organizacijski ukrep, inkluzijo pa kot pedagoški, 

socialni in psihološki proces vključevanja izključenih otrok. 

V starejših člankih velikokrat zasledimo združevanje obeh pojmov v en izraz – vključevanje. 

V sodobnejši literaturi večina avtorjev razlikuje med integracijo in inkluzijo ter pojma ne 

uporablja več sinonimno. Največje razlike se pojavljajo v kakovosti dela in v praktičnem 

izvajanju vključevanja otrok s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami (Kavkler idr., 

2008).  

Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji (2011) pravi, da mora država 

otrokom s posebnimi potrebami omogočiti več možnosti za vzgojo in izobraževanje ter 

varstvo. S prilagojenimi oblikami in metodami dela jim mora biti zagotovljena večja 

integracija v splošni vzgojno-izobraževalni sistem. 

Lechta (2016) omenja, da se še vedno srečujemo s polemikami, ali sploh obstaja razlika med 

integracijo in inkluzijo, kljub temu da je razlika med obema pojmoma jasno opredeljena. 

Avtor omenja nekaj strokovnjakov iz tujine, ki so v svojih publikacijah razliko izrecno 

opredelili – to so npr. Mittler (2000) v Veliki Britaniji, Speck (2008), Leonhardt (2012) 

v Nemčiji, Biewer (2009) v Avstriji, Zászkaliczky (2010) na Madžarskem, Horňáková (2006) 

in Lechta (2010b) na Češkem. Vsi ti avtorji se strinjajo, da je glavna razlika v vključevanju 

širše populacije v koncept inkluzivnega izobraževanja in ne samo v vključevanju otrok 

s primanjkljaji oz. posebnimi potrebami. Šole bi morale sprejemati vse otroke ne glede na 

njihove fizične, intelektualne, socialne, emocionalne, jezikovne ter druge pogoje in 

predpostavke. Da inkluzija temelji na sprejemanju raznolikosti, se strinja tudi Wade (2000), 

in to ne glede na spol, državljanstvo, jezik, socialno ozadje, stopnjo storilnosti ali 

primanjkljajev oz. posebnih potreb. 

Inkluzija si prizadeva za postopno odstranitev dveh vzporednih sistemov (two-track 

approach) ‒ »normalnega« in »posebnega« izobraževanja ter želi ustvariti eden sistem za vse 

brez kakršnih koli razlik (»šola za vse«), medtem ko integracija sprejema sistem dvojnega 

izobraževanja. (Lechta, 2016). 
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Warnock in Soeder (po Soldo, 1986, v Demšar Pečak) navajata nekaj tipov integracije: 

o Integracija po lokaciji, ki pomeni, da se redno in specialno poučevanje izvajata na isti 

lokaciji (npr. v šoli), a brez organizacijske povezanosti, medsebojne komunikacije in 

aktivnosti. Še naprej vztraja princip ločevanja vzgojno-izobraževalnega procesa. 

o Funkcionalna integracija pomeni uporabo istih prostorov, povezovanje pri različnih 

aktivnostih, isti učitelji za vse otroke, vendar po različnem učnem programu. 

o Socialna integracija upošteva obe predhodni fazi in dodaja večjo medsebojno 

povezanost in komunikacijo vseh otrok. Socialna integracija je najbolj kompleksna in 

temelji na vključevanju otrok s posebnimi potrebami v redne oblike vzgoje in 

izobraževanja. 

M. Kavkler (2008) pravi, da integracija pogosto predstavlja le namestitev posameznika 

v redne ustanove, pri čemer se šolsko in širše okolje le minimalno prilagajata. Od otroka se 

pričakuje, da se prilagodi šolskemu in socialnemu okolju in načinu dela ter dosega predpisane 

standarde znanja branja, pisanja, računanja. Corbett (1999, v Kavkler idr., 2008) poudarja, da 

je integriran lahko le otrok, ki je sposoben delati tako kot vrstniki ter slediti zahtevam 

šolskega okolja, in navaja metaforo, ki opredeljuje integracijo: Vstopi, če se lahko prilagodiš. 

Corbett (1999, v Kavkler idr., 2008) opredeljuje inkluzijo kot popolnejši proces vključevanja, 

ki podpira različne potrebe in sprejemanje posebnosti, ki jih oblikujejo spol, narodnost, 

jezikovna pripadnost, različni družbeni statusi, stopnje izobrazbe ter tudi pomanjkljivosti, 

težave, motnje in bolezni. Avtor (prav tam) pravi, da je metafora za inkluzijo: Vstopi, ker 

spoštujemo razlike in ker si lahko tak, kot si. 

Integracija torej pomeni prilagajanje oseb s posebnimi potrebami večini. Vendar pa današnja 

družba zahteva tudi prilagajanje večine osebam s posebnimi potrebami ‒ ta proces 

imenujemo inkluzija, ki jo sestavlja dvosmerno prilagajanje obeh vključenih skupin. Pri 

uvajanju integracije je zelo pomembna predpriprava nanjo. Treba je pripraviti tako otroka kot 

tudi organizacijo, saj prehod iz segregiranih oblik vzgoje in izobraževanja v integrirane 

oblike zahteva sodelovanje specialnih pedagogov in šol z drugimi ustanovami. 

Inkluzija je globlji koncept kot integracija in zahteva, da se tradicionalni medicinski model 

zamenja s socialno-pedagoškim modelom, pri čemer moramo vedeti, da ne gre samo za 

namestitev otroka s posebnimi potrebami v redni oddelek, ampak se moramo soočati 

z neenakostjo, različnostjo, raznoterostjo ... (Galeša, 1995).  

V Unescovi izjavi (1994) iz Salamanke je zapisano, da inkluzija vpliva na razvoj celotnega 

vzgojno-izobraževalnega sistema, zato se ne sme razvijati izolirano, ampak mora biti eden 

izmed pristopov celotnega šolskega sistema, saj so šole z inkluzivno usmeritvijo 

najučinkovitejše sredstvo v borbi proti negativnim stališčem in diskriminaciji. Inkluzija 

zahteva spreminjanje okolja in stališč vseh udeleženih v vzgojno-izobraževalni proces ter 

odpravljanje ovir, ki onemogočajo optimalen razvoj sposobnosti vseh otrok. Inkluzija 

upošteva razlike in potrebe vseh otrok ter ceni njihovo drugačnost. Inkluzivna vzgoja in 

izobraževanje ustreza vsem otrokom, vzpostavlja partnerstvo z otrokovimi starši in vključuje 

učitelje v razvoj inkluzivnega procesa (UNESCO, 1994). 
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Viola (2006, v Kavkler idr., 2008) poudarja, da inkluzija ne sme biti obrobna družbena tema, 

saj ustreza potrebam vseh otrok in tako predstavlja dobro prakso vzgoje in izobraževanja za 

vse. 

Sistem inkluzivnega izobraževanja lahko dosežemo le takrat, ko redne šole postanejo bolj 

inkluzivne, kar z drugimi besedami pomeni, da postanejo bolj uspešne pri izobraževanju vseh 

učencev. Dokazano je, da so redne šole, ki so inkluzivno naravnane, najučinkovitejše 

sredstvo v boju proti diskriminaciji, saj vzgajajo sprejemajočo družbo, ki si želi »šolo za vse« 

(Policy Guidelines on Inclusion in Education, 2009). 

Lechta (2016) predstavlja integracijo kot postopno pot do cilja – torej inkluzije. 
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Tabela1: Razlike v opredelitvi integracije in inkluzije (Kavkler idr., 2008, str. 18) 

INTEGRACIJA INKLUZIJA 

le za nekatere OPP šola za vse otroke, tudi OPP 

tekmovanje, selekcija Cenjena je različnost pri vseh učencih. 

doseganje standardov sprejetost, sodelovanje, uspešnost 

Poudarjajo se motnje, ovire, primanjkljaji itd. poudarek na optimalnem razvoju vsakega 

učenca ‒ učinkovito poučevanje 

Otrok se mora prilagoditi šoli, zato potrebuje 

specialno pomoč. 

Šola se bolj prilagaja otroku (odstrani ovire 

za uspešno vzgojo in izobraževanje, prilagodi 

kurikul itd.). 

Otroku pomaga specialist. Pomaga predvsem učitelj, ki je deležen 

podpore in pomoči specialista, ko ju 

potrebuje sam in/ali OPP, da je kompetenten, 

odgovoren in da zadovoljuje posebne potrebe 

otrok. 

Specialne oblike pomoči se praviloma 

izvajajo zunaj razreda. 

OPP, ki potrebuje pomoč in podporo, je 

praviloma deležen vseh oblik pomoči 

v razredu. 

Vedno več ur pomoči za vedno več otrok, ki 

naj bi jo najpogosteje prejemali zunaj 

razreda, za kar ves čas šolanja. 

Pomoč učencu se omogoči: 

čim bolj zgodaj, 

čim bolj fleksibilno, 

čim manj opazno, 

čim bliže učencu in  

za čim krajši čas. 

individualna pomoč otroku Sodelovanje učitelja in specialista omogoča 

učitelju, da je vedno bolj kompetenten 

v odstranjevanju ovir pri vseh otrocih. 

Specialist obravnava predvsem učenca, malo 

pa svetuje učitelju. 

Specialist pomaga, podpira ter krepi otroka in 

učitelja. 

prevelika usmerjenost na učitelja Šola je usmerjena na otroka. 

evalvacija uspešnosti otroka evalvacija uspešnosti otrokovega napredka in 

strokovne pomoči 

težave in odpor pri uvajanju sprememb, 

novosti itd. 

Stalno spreminjanje, sodelovanje različnih 

strokovnjakov v različnih oblikah, šola je del 

učeče se družbe itd.  

 

Opomba: specialisti so psiholog, specialni in rehabilitacijski pedagog vseh smeri, pedagog, 

socialni pedagog, socialni delavec ali drug strokovni delavec. 
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2.2 OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI 

 

Naziv »otroci s posebnimi potrebami« uvaja Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi 

potrebami (ZUOPP) in tako nadomešča prejšnji naziv »otroci in mladostniki z motnjami v 

telesnem in duševnem razvoju«. Zakon tudi doda dve novi skupini OPP, ki v OŠ nista bili 

evidentirani in usmerjeni (otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja in 

dolgotrajno bolni). Ob prenovitvi tega zakona je ostala kategorija »mejno inteligentni«, 

vendar se jo je zaradi neustreznosti postopoma opustilo. Prav tako je ostala kategorija »otroci 

z motnjami vedenja in osebnosti«, a se je preoblikovala v kategorijo »otroci s čustvenimi in 

vedenjskimi motnjami« (Opara idr., 2010).  

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

otroci oziroma otroci z okvaro vidne funkcije, gluhi in naglušni otroci, otroci z govorno-

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

na posameznih področjih učenja, otroci z avtističnimi motnjami ter otroci s čustvenimi in 

vedenjskimi motnjami, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programov vzgoje in 

izobraževanja z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe vzgoje in izobraževanja 

oziroma posebne programe vzgoje in izobraževanja.« (Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi 

potrebami, 2011, 2. člen) 

Skalar (1999) opredeli osebe s posebnimi potrebami kot osebe, ki imajo zaradi fizičnih, 

funkcionalnih in osebnostnih okvar ali primanjkljajev ter zaradi razvojnih zaostankov ali 

neugodnih socialnih in materialnih pogojev težave pri zaznavanju, razumevanju, odzivanju na 

dražljaje in pri gibanju, pri sporočanju in komuniciranju s socialnim okoljem. 

M. Kavker (2008) pravi, da imajo ljudje s posebnimi potrebami izrazitejše potrebe na več 

področjih. Avtorica opozarja, da otroci s posebnimi potrebami predstavljajo zelo raznovrstno 

skupino, saj ima vsak učenec enkratno kombinacijo kognitivnih in drugih primanjkljajev.  

Opara idr. (2010) poudarjajo, da je problem klasifikacije OPP eno ključnih vprašanj na 

področju OPP. Sprašujejo se, kako poimenovati in kako pojmovati posameznike, ki imajo 

posebne potrebe. Ali je poimenovanje in hkrati etiketiranje drugačnih skladno z novo 

filozofijo? 

Resman (2003) pravi, da so posebni vsi tisti otroci oziroma skupine otrok, ki se razlikujejo od 

večinskih skupin po socialno-kulturnih, telesnih in osebnostnih (intelektualnih, čustvenih) 

značilnostih. 

Terzi (2005, v Opara idr., 2010) pravi, da se na področju vzgoje in izobraževanja srečujemo 

z dvema stališčema do klasifikacije otrok s posebnimi potrebami: 

o stališče, ki podpira klasifikacijo OPP (Warnock, 2005) in  

o stališče, ki izključuje sistem klasifikacije in želi ukinitev diskriminacije do OPP 

(Terzi, 2005, Norwich, 2008). 
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Tako kot drugod v razvitem svetu je bil tudi v Sloveniji uveden pojem otrok s posebnimi 

potrebami. Tako smo se želeli izogniti pojmom hiba, motnja ipd. in se osredotočiti na 

posameznika in njegove potrebe. Posameznika namreč določajo sposobnosti in prav te nas 

zanimajo. Le s takšnimi stališči lahko osebi prilagodimo okolje, v katerem nekaj zmore 

(Opara idr., 2010). M. Bratož (2004) se strinja, da je vsak otrok nekaj posebnega, in s takšnim 

poimenovanjem se izognemo stigmatizaciji. 

Avtorji publikacije Children with Special Educational Needs (2014) razumejo OPP prvotno 

kot otroke, saj imajo tudi OPP veliko skupnega z otroki brez PP enake starosti. Pravijo, da 

ima vsak otrok svoja močna področja, osebnostne lastnosti in izkušnje in prav zato se 

posebne potrebe pri vsakem otroku izražajo drugače. Na OPP se ne sme gledati samo skozi 

njegove posebne potrebe, ampak kot na bitje kot takšno. 

Lechta (2016) omenja, da pri poimenovanju na Češkem izhajajo iz angleške in nemške 

terminologije. V angleščini so to predvsem termini impairment, disability, exceptional 

children, diverse learning needs. V nemščini pa Behinderung, Beinträchtignung, Bedrohung, 

spezielle Bedürfnisse, Kindern mit Förderschwerpunkte. Lechta (prav tam) navaja, da se na 

Češkem uradno uporablja termin »posebne izobraževalne potrebe«, na Slovaškem pa 

»posebne vzgojno-izobraževalne potrebe«. 

Iz naštetega je razvidno, da ni ene definicije, ki bi opredeljevala otroke/osebe s posebnimi 

potrebami. Definicije in avtorji pa se strinjajo in navajajo, da so OPP raznolika skupina, ki 

potrebuje prilagoditve tako v procesu vzgoje in izobraževanja kot tudi v vsakdanjem 

življenju.  
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2.2.1 Vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami 

 

Vzgoja in izobraževanje OPP ima v Sloveniji dolgoletno tradicijo. Prva specializirana šola je 

namreč odprla svoja vrata pred več kot stosedemdesetimi leti, in sicer za gluhe in naglušne 

v Gorici. V Ljubljani je bil leta 1911 ustanovljen prvi oddelek za otroke z motnjami 

v duševnem razvoju. Leta 1919 se je prav tako v Ljubljani odprla specializirana šola za slepe. 

Mobilna specialno pedagoška služba za izvajanje strokovne pomoči se je uvedla šele 

v začetku 80-ih let kot projekt pod okriljem Zavoda RS za šolstvo (Bela knjiga, 2011). 

Populacija OPP je bila v različnih zakonih različno definirana. Tudi postopki, ki so umeščali 

OPP, so bili v preteklosti imenovani drugače. Govorilo se je o kategorizaciji in razvrščanju. 

S pomočjo kategorizacije in razvrščanja se je ugotavljalo, kdo ima motnje v telesnem ali 

duševnem razvoju, in se posameznika na osnovi ugotovitev napotilo v zanj prilagojeno 

posebno institucijo. Vendar to ni več ustrezalo novemu konceptu in tako je bil uveden naziv 

»usmerjanje« (Opara idr., 2010). 

Leta 2000 je bil za OPP, ki potrebujejo veliko prilagoditev in strokovne pomoči, sprejet 

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP). To je pomenilo, da je v postopku 

usmerjanja treba ugotoviti vrsto in stopnjo primanjkljajev, ovir oziroma motenj ter določiti 

prilagoditve in strokovno pomoč. Prav zato je ZUOPP postavil temelje določbe postopka 

usmerjanja OPP in kontinuum vzgojno-izobraževalnih programov. Ti programi so (Opara 

idr., 2010): 

o programi predšolske vzgoje in izobraževalni programi šol s prilagojenim izvajanjem 

in dodatno strokovno pomočjo; 

o prilagojeni izobraževalni programi: 

- z enakovrednim izobraževalnim standardom; 

- z nižjim izobraževalnim standardom; 

o posebni programi; 

o vzgojni program. 

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

s posebnimi potrebami (ZUOPP-1, Ur. l. 58/2011). Zakon ima sedem poglavij: 

I. temeljne določbe (vsebina zakona, opredelitev otrok s posebnimi potrebami, uporaba 

predpisov o vzgoji in izobraževanju, cilji in načela vzgoje in izobraževanja OPP); 

II. programi in izvajanje vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami (vrste 

programov, izobrazbeni standard, prilagajanje izvajanja programov, dodatna 

strokovna pomoč in njeno izvajanje, materialni pogoji in fizična pomoč, prilagajanje 

programov, usmerjanje otrok s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, začetek postopka 

za vključitev v vzgojni zavod, odločba o oddaji v vzgojni zavod, vključitev v vzgojni 

zavod, oskrba, vključevanje v druge programe); 

III. izvajanje vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami (izvajalci, kadrovski 

pogoji za izvajanje dodatne strokovne pomoči, zavodi, ki izvajajo strokovne naloge, 

izobraževanje na domu ali zasebnem vzgojno-izobraževalnem zavodu); 
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IV. postopek usmerjanja v programe vzgoje in izobraževanja (organ, ki vodi postopek 

usmerjanja, komisija za usmerjanje, podlage za usmeritev, zahteva za uvedbo 

postopka, dokumentacija, strokovno mnenje, pripombe za strokovno mnenje, 

izpolnjevanje pogojev, odločba o usmeritvi prve stopnje, vročanje, pritožba zoper 

odločbo, zahteva za spremembo odločbe, izvršitev odločbe, začasna usmeritev ali 

namestitev, individualizirani program, strokovna skupina, vključitev v drug zavod, 

preverjanje ustreznosti usmeritve v program, stroški vodenja postopka); 

V. zbiranje in varstvo osebnih podatkov (uporaba predpisov o varstvu osebnih podatkov, 

zbirke podatkov, ki jih vodi Zavod Republike Slovenije za šolstvo, zbirke osebnih 

podatkov, ki jih vodi ministrstvo, obveščanje o izdanih odločbah, namen in uporaba 

podatkov, shranjevanje podatkov); 

VI. nadzor in kazenske določbe (nadzor, globe za prekrške); 

VII. prehodne in končne določbe (veljavnost postopkov, podzakonski in splošni akti po 

tem zakonu, prenehanje veljavnosti podzakonskih aktov, prenehanje veljavnosti 

zakona, veljavnost zakona). 

Zakonu o usmerjanju OPP sta v letu 2003 sledila še dva pravilnika: 

o Pravilnik o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje OPP, 

o Pravilnik o kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primankljajev, ovir oziroma 

motenj OPP. 

Ta pravilnika sta regulirala način oblikovanja in delovanja komisij za usmerjanje in določila 

kriterije za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj. Leta 2006 je bil 

sprejet Pravilnik o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke in mladostnike s posebnimi 

potrebami. Vsi pravilniki so bili večkrat dopolnjeni (Opara idr., 2010). 

Vzgoja in izobraževanje OPP naj bi se začela že v predšolskem obdobju, in sicer s pomočjo 

zgodnjega prepoznavanja in obravnave. Opara idr. (2010) opozarjajo, da zgodnja obravnava 

predstavlja pravico najmlajših otrok in njihovih družin do pomoči, ki je za njihov nadaljnji 

razvoj izjemnega pomena. Hkrati pa avtor omenja, da je Slovenija ena izmed redkih držav, ki 

nima zakonsko opredeljene zgodnje obravnave niti določenega odgovornega organa za to. 

V program osnovne šole s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo je vključen 

daleč največji del populacije OPP ali 4,5 % celotne populacije. Od leta 2005 se je število OPP 

v rednih OŠ povečalo za kar 3-krat, kar lahko pripišemo temu, da so se leta 2003 začeli 

usmerjanje, prepoznavanje in diagnosticiranje OPP. Le 2,0 % celotne osnovnošolske 

populacije ostaja vključen v specializirane ustanove (Opara idr., 2010). 

Na Češkem in Slovaškem je do leta 1989 deloval enoten sistem izobraževanja. Kar se tiče 

OPP, je bil sistem izobraževanja izvajan na ravni segregacije: v specializiranih (pogosto tudi 

internatnih) šolah, ki so se diferencirale po vrsti in stopnji motnje. Mednarodna sprememba 

platforme specialnega izobraževanja je vplivala na politične in društvene razmere, z njo pa se 

je začelo prizadevanje za integracijo OPP in pozneje tudi za inkluzijo (Lechta, 2016). 

Scholz (2007) navaja 5 možnih oblik vzgoje in izobraževanja OPP: 
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o ekskluzija – izločitev iz procesa izobraževanja; 

o segregacija – delitev v homogene skupine (redne šole ali posebne šole); 

o integracija – vključitev OPP v redne šole brez večjih prilagoditev (two-track 

approach); 

o inkluzija – vključitev OPP v redne šole, ki so se pripravljene prilagajati; 

o različnost kot normalen pojav – inkluzija je samoumevna (one-track approach).  
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2.2.2 Inkluzivno izobraževanje OPP 

 

Inkluzivno izobraževanje ima močno podporo v Unescovi Salamanški deklaraciji, ki je bila 

sprejeta v španski Salamanci leta 1994 (The Salamanca Statement and framework for Action 

and Special Education, 1994). 

Inkluzivna šola nudi vsem otrokom vključenost v razred skupaj z vrstniki, boljše dosežke in 

možnost biti uspešen. Nujno je, da strokovni delavci spremenijo svoja stališča in začnejo 

iskati možnosti, ki posamezniku omogočijo uspešno vključevanje, namesto da nenehno 

poudarjajo primanjkljaje. Učencu lahko vedno prilagodimo nalogo, ki jo zmore, ter mu 

ponudimo učne in tehnične pripomočke. Ni nujno, da vsi učenci rešujejo enake naloge na 

enak način z enakimi učnimi in tehničnimi pripomočki in v enakem časovnem obdobju 

(Kavkler idr., 2008). 

Inkluzivna družba je takšna družba, ki sprejme različnost vsakega posameznika. Inkluzivno 

izobraževanje ni samo po sebi cilj, ampak je pot do inkluzivne družbe. Zato je nujno, da 

inkluzijo zaznavamo kot proces, ki je povezan s celotno družbo in ne le s šolo (Návrh 

systémového zajištění DVPP pro inkluzivní vzdělávání v ČR, 2015).  

V skladu z inkluzivnimi načeli stremimo k cilju zadovoljiti različne potrebe vseh otrok. 

Inkluzivno izobraževanje zahteva izvajanje različnih izobraževalnih strategij in pristopov, ki 

koristijo vsem otrokom: 

o sodelovalno učenje, ki temelji na timskem pristopu, vključevanju učencev, njihovih 

staršev, vrstnikov in drugih učiteljev, 

o sodelovalno učenje, ki temelji na pomoči drug drugemu (vrstniška učna pomoč, učne 

skupine ipd.), 

o sodelovalno reševanje problemov, 

o heterogene skupine otrok in diferenciran pristop, 

o učinkoviti pristopi poučevanja, 

o konstruktivno ocenjevanje, ki ne pušča negativnih posledic in ne etiketira (Evropska 

agencija za razvoj izobraževanja na področju posebnih potreb, 2009). 

M. Kavkler (2003) opozarja, da so za uresničitev posebnih vzgojno-izobraževalnih potreb 

potrebne prilagoditve na naslednjih področjih: 

o prilagoditev okolja (odstranitev ovir, zagotavljanje dobre svetlobe, priprava mirnih 

kotičkov itd.); 

o prilagoditev metod in oblik poučevanja (spoštovanje učnih stilov, aktivno učenje, 

redukcija nebistvene snovi, razdelitev kompleksnih nalog na dele itd.); 

o prilagoditev učnih vsebin (kvantitativno in kvalitativno prilagajanje); 

o prilagoditev učnih gradiv, učnih in tehničnih pripomočkov (povečan tisk, delo 

z računalnikom itd.); 

o prilagoditev preverjanja znanja (ustno preverjanje znanja namesto pisnega, 

preverjanje v različnih okoljih, prilagoditev kompleksnosti gradiv itd.). 
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Razlikujemo tri sisteme razporejanja otrok s posebnimi potrebami (Lebarič, Kobal Grum, 

Kolenc, 2006): 

1. enotirni sistem, ki uvršča vse učence v redni sistem vzgoje in izobraževanja (Španija, 

Portugalska, Švedska itd.), 

2. dvotirni sistem, ki otroka vključi bodisi v specializirane šole bodisi v redni sistem 

šolanja brez kakršnegakoli sodelovanja med njima (Belgija, Švica), 

3. inkluzijski sistem, ki zagotavlja enake možnosti za vse (Danska, Francija, Irska itd.). 

Slovenija se z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP, 2000) in 

drugimi zakoni uvršča v drugi sistem.   

Specialne šole ostajajo najprimernejša oblika izobraževanja za približno 1 odstotek otrok 

z izrazitimi in kompleksnimi posebnimi potrebami in so pomemben vir za razvoj inkluzije. 

Otroci s posebnimi potrebami imajo pravico do inkluzivnega izobraževanja, vendar se pri 

uresničevanju teh pravic pojavljajo številne ovire (Kavkler idr., 2008). 

11. člen Zakona o osnovni šoli določa otrokom, ki so usmerjeni v izobraževalne programe 

s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, v prilagojene izobraževalne 

programe ali v posebne programe, pravico do individualiziranih programov vzgoje in 

izobraževanja. Pri tem mora OŠ zagotoviti strokovne delavce za pripravo, izvedbo in 

evalvacijo individualiziranih programov. 

Inkluzivno izobraževanje sproža tako pozitivna kot negativna čustva tako na strani 

strokovnjakov kot tudi širše javnosti. Ta čustva so pogojena predvsem z izkušnjami 

posameznikov in oblikovanimi stališči do OPP. Kot vse novo, tako tudi inkluzivno 

izobraževanje spremljajo različna mnenja, čustva, stališča, predsodki ipd. Rovšek (2006) 

navaja nekatere dejavnike, ki pozitivno ali negativno vplivajo na vključevanje v redno OŠ. 

Med pozitivne dejavnike Rovšek (prav tam) našteva: 

o OPP obiskuje šolo v svojem kraju; 

o OPP je boljše socialno vključen, saj njegovi sošolci bivajo v njegovi soseski; 

o sošolci OPP spoznavajo drugačnost in razvijajo odnos do OPP; 

o uresničena je pravica OPP do skupnega šolanja z njegovimi vrstniki. 

Rovšek (2006) našteva tudi negativne dejavnike: 

o OPP obiskuje razred, v katerem so preostali učenci uspešnejši od njega; 

o učenci se med seboj razlikujejo po uspešnosti; 

o učenec z motnjo v duševnem razvoju ne more biti uspešen v večinski OŠ; 

o učenec z motnjo v duševnem  razvoju je deležen dodatne strokovne pomoči v obsegu 

le treh ur. 

Kot končni cilj inkluzije T. Pretnar (2012) navaja razmerje med pridobljenim znanjem v šoli, 

doseženimi socialnimi kompetencami in prilagoditvami okolja, da bodo osebe s posebnimi 

potrebami čim bolj samostojne v življenju, pri delu in socialni integraciji.  
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EPSEN Act (2004, v Children with Special Educational Needs, 2014) pravi, da bi se OPP 

morali šolati v inkluzivnem izobraževalnem okolju skupaj z otroki brez posebnih potreb. 

Navaja pa tudi dve izjemi, kadar takšno izobraževanje ni priporočljivo: 

o če namestitev OPP v redni razred OŠ ne koristi in ni smiselno zanj; 

o če namestitev OPP v redni razred  ne koristi učencem, s katerimi naj bi se šolal. 

T. Pretnar (2012) opozarja, da se učitelji z vključitvijo OPP v redni razred OŠ srečajo z večjo 

količino dela, večjo psihično obremenitvijo, pritiski staršev, z večjim usklajevanjem dela, 

sodelovanjem z drugimi strokovnimi delavci ter več sestajanji in nadzora. Pretnar (prav tam) 

predlaga ustrezno nagrajevanje učiteljevega dodatnega dela, ki ga sedaj praviloma opravlja 

prostovoljno. 

Mitchell (2015) poudarja, da je inkluzivno izobraževanje odvisno od učiteljev, ki ga morajo 

biti pripravljeni izvajati na vseh ravneh.  

Booth (2000, v Support for children with special educational needs, 2011) definira inkluzivno 

izobraževanje kot »proces povečevanja udeležbe in zmanjševanja izključenosti iz kulture, 

kurikuluma in skupnosti«. Avtorji priročnika Support for children with special educational 

needs (2011) navajajo, da je implementacija inkluzivnega izobraževanja na vrhu seznama več 

evropskih držav, njena realizacija pa se razlikuje glede na zgodovinsko in strukturno 

perspektivo. Opazimo lahko večja razhajanja med državami EU glede na njihovo stopnjo 

vključevanja OPP v večinske šole. V nekaterih evropskih državah še vedno poznajo 

selektivni izobraževalni sistem, ki ima v povprečju na populacijo visoko število specialnih 

izobraževalnih ustanov (Nizozemska, Nemčija, Belgija). Na drugi strani pa obstajajo države, 

ki imajo precej dobro urejeno skupno izobraževanje vseh učencev (Švedska, Španija, Velika 

Britanija, Italija, Grčija ...).   

 

Slika 2: Stopnja vključevanja OPP v večinske šole. Povzeto po: EADSNE Country Data, 2010 
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Peters (2003) razlaga vlogo inkluzivno-izobraževalnih načrtov. Številne države EU se 

poslužujejo strategije IEPs (Inclusive Education Plans), v kateri so zastavljeni tako 

kratkoročni kot tudi dolgoročni cilji, ki naj bi jih OPP skozi šolanje dosegli. Tako dajejo 

učiteljem v razmislek, kako bi lahko prilagodili kurikul za te učence in kakšne prilagoditve 

le-ti potrebujejo. IEPs lahko služi tudi kot pogodba med starši, učitelji in drugimi 

strokovnjaki. 

Hunt in Goetz (1997, v Coleman, Weber in Algozzine, 1999) po pregledu 19 obsežnih 

raziskav s področja inkluzivnih izobraževalnih programov navajata nekaj pozitivnih 

zaključkov: uspešnost na področju učenja in pozitivni rezultati, interakcija s preostalimi 

sošolci in sklepanje prijateljstev ter pozitiven doprinos za sošolce. M. Kavkler (2008) pravi, 

da je uvajanje inkluzije zahteven in dolgotrajen proces, ki ima veliko zagovornikov in tudi 

nasprotnikov. Tudi Lechta (2016) opozarja, da inkluzijo ni možno razumeti kot kratkotrajno 

nalogo, in pri tem omenja globalni cilj, ki ga je zastavila OZN na srečanju septembra 2015, in 

sicer da mora človeštvo doseči izvajanje inkluzivnega izobraževanja do leta 2030. Po 

pregledu številnih raziskav doma in v tujini je T. Pretnar (2012) ugotovila, da obstaja veliko 

dvomov o uspešnosti vzgojno-izobraževalne vključenosti OPP v OŠ. M. Kavkler (2008) 

meni, da je to občutljivo področje vzgoje in izobraževanja uspešno le takrat, ko so 

uporabljeni vsi strokovni in materialni viri. Tako meni tudi Savage (2015) in pravi, da na 

inkluzijo ni mogoče gledati kot na nekaj enostavnega, saj ne obstaja le eno mišljenje ali en 

pogled nanjo. Če želimo inkluzijo v praksi zares razumeti, jo moramo gledati z vseh zornih 

kotov. M. Kavkler (2008) opozarja, da je inkluzivna vzgoja otrokova neodtujljiva pravica, 

vendar se pri njenem uresničevanju pojavljajo številne ovire.  

Kanadska študija je raziskovala učinek implementacije večplastnega inkluzivnega 

izobraževanja na učence tretjega razreda, ki so kazali rizičnost za učne in vedenjske težave. 

Eksperimentalna skupina 34 učencev je prejemala vso podporo in navodila znotraj rednega 

razreda, medtem ko je kontrolna skupina prejemala podporo zunaj razreda. Učenci iz 

inkluzivne skupine so pokazali precej boljše rezultate na področju pisanja. Pokazalo se je 

tudi, da so redni učenci v inkluzivnem razredu izkoristili dodatne intervencije in napredovali 

na področju branja in matematike (Saint-Laurent idr., 1998, v Mitchell, 2015). Ameriška 

študija je primerjala dve skupini učencev od 2. do 6. razreda. V eksperimentalno skupino so 

bili vključeni učenci z lažjimi in zmernimi učnimi težavami iz treh različnih inkluzivnih 

razredov. V teh razredih so redni učitelji sodelovali s specialnimi pedagogi, v razred pa so se 

vključevali tudi spremljevalci. V kontrolno skupino so bili vključeni učenci z zmernimi 

učnimi težavami, vendar so se le-ti izobraževali po rednem izobraževalnem programu. 

Rezultati so pokazali, da so učenci z lažjimi učnimi težavami, ki so bili vključeni v inkluzivni 

razred, pomembno napredovali na področju branja in matematike v primerjavi z učenci 

vključenimi v redni razred. Učenci z zmernimi učnimi težavami so podobno napredovali na 

področju branja in matematike v obeh skupinah (Waldron inMcLeskey, 1998, v Mitchell, 

2015). Havajska študija se je osredotočila na posledice namestitve devetih učencev v redni 

razred in devetih učencev v inkluzivni razred. Rezultati so pokazali, da so učenci, ki so 

obiskovali redni razred, navezali več stikov z učenci brez učnih težav, deležni so bili večje 

socialne podpore ter so imeli večjo mrežo prijateljev (Fryxell in Kennedy, 1995, v Mitchell, 
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2015). Študija izvedena na Nizozemskem pa poroča o razlikah akademskega in psihološkega 

razvoja učencev, ki kažejo rizičnost za učne težave in obiskujejo redno ali posebno obliko 

izobraževanja. Pokazalo se je, da so učenci iz posebnih oblik izobraževanja manj napredovali 

na akademskem področju in so se te razlike v procesu odraščanja  celo povečevale. Tudi na 

področju psihološkega razvoja so bolj izstopali učenci iz rednih oblik izobraževanja (Karsten 

idr., 2001, v Mitchell, 2015). 
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2.2.3 Pogoji za uspešno izvajanje inkluzije 

 

Za uspešno vključevanje otrok s posebnimi potrebami v osnovne šole moramo po mnenju 

Vogrinca (2004) zagotoviti: 

o pozitivno klimo; 

o sodelovanje staršev; 

o strokovnost strokovnih delavcev na šoli. 

M. Kavkler idr. (2008) opozarjajo, da je učitelj v procesu inkluzije ključna oseba in potrebuje 

podporo svetovalnih delavcev, vodstva šole, specialnih pedagogov in staršev. 

Za uspešno inkluzijo se mora učitelj po mnenju B. Marentič Požarnik (2003): 

o zavedati lastnih stališč do OPP in pri sebi razčistiti z morebitnimi predsodki in 

stereotipi; 

o zavedati močnega vpliva lastnih pričakovanj do otrok in znati le-te uravnavati; 

o usmeriti v pozitivno vrednotenje močnih točk na različnih področjih. 

Inkluzivno izobraževanje mora biti dobro načrtovano in uresničeno z vsemi mogočimi 

strokovnimi in materialnimi viri, saj je le takrat lahko uspešno (Marentič Požarnik, 2003). 

Pogoji za uspešno uresničevanje inkluzije so tako individualna kot kolektivna predanost in 

prizadevanje vseh strokovnih delavcev, staršev, učencev in širše skupnosti. Vsi udeleženi 

morajo biti pripravljeni prilagajati gradiva, širiti učinkovite strategije pouka, oblikovati redne 

in posebne izobraževalne programe ter posebno pozornost nameniti usposabljanju vseh 

strokovnih delavcev (Kavkler idr., 2008). 

M. Kavkler (2005 v Kavkler idr., 2008) navaja pet dejavnikov, ki so lahko temelj za 

oblikovanje inkluzivne politike države: 

o premik od medicinske usmeritve k bolj socialno-interaktivni usmeritvi; 

o spremembe zakonodaje in sistema financiranja šol; 

o razvoj kontinuuma oblik izobraževanja OPP; 

o preoblikovanje specialnih šol v »centre virov inkluzivnega izobraževanja«; 

o pravica staršev do izbire šole. 

Za spodbujanje razvoja inkluzije je pomembno tudi, da se o njej razpravlja, da se spodbujajo 

pozitivna stališča, izboljšujejo izobraževanja in socialni okvirji za boljše spopadanje z novimi 

izobraževalnimi in zakonskimi zahtevami (Policy guidelines on inclusion in education, 2009). 

D. Radivojević idr. (2009) so na osnovi raziskave oblikovali pet pogojev za uspešno izvajanje 

inkluzivne prakse: 

1. prožnost kurikuluma v skladu z učenčevimi posebnimi potrebami; 

2. zagotavljanje potrebnih posebnih pogojev za inkluzivno izobraževanje učencev; 
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3. podpora in medvrstniška pomoč za realizacijo učenčevih potencialov; 

4. pozitivna stališča vseh strokovnih delavcev do inkluzivnega izobraževanja OPP; 

5. usposabljanje/izobraževanje vzgojiteljev, učiteljev in drugih strokovnih delavcev za 

izboljšanje izvajanja inkluzivnega izobraževanja. 

V dokumentu Návrh systémového zajištění DVPP pro inkluzivní vzdělávání v ČR (2015) 

poudarjajo, da so učitelji temelj za razvoj inkluzivnega izobraževanja. Njihova prepričanja, 

stališča, sposobnosti, izkušnje, čas in pripravljenost za evalvacijo svojega dela ter želja po 

nadaljnjem razvoju si zaslužijo vso podporo šole in celotnega sistema. Učitelji s svojimi 

dejanji namreč pomembno vplivajo na to, kakšen odnos bodo imeli otroci do sošolca 

s posebnimi potrebami. Da bodo šole inkluzivne, ima eno najbolj pomembnih vlog njihovo 

vodstvo. 

Lechta (2016) navaja osnovne pogoje za uspešno inkluzijo: 

o Transdisciplinarni pristop (nujno je, da se v proces vključi čim širši krog 

usposobljenih strokovnjakov, ki se med seboj dopolnjujejo). 

o »Responsible inclusion« oziroma »odgovorna inkluzija«, ki temelji na spremembah 

razmišljanja celotne populacije. 

o Dokvalifikacije in dodatna izobraževanja učiteljev iz rednih osnovnih šol o 

problematiki OPP. Vladová (2013, v Lechta, 2016) priporoča pripravo in 

izobraževanje učiteljev že med študijem na fakulteti ter tudi izobraževanje že 

zaposlenih učiteljev, ki med študijem niso bili seznanjeni s tem področjem. 

o Več objav rezultatov raziskav osredotočenih na inkluzijo, pri čemer je treba govoriti o 

pozitivnih in rizičnih dejavnikih, v diskusijo vključiti čim večje število učiteljev iz 

rednih oblik izobraževanja, poudarjati in se osredotočiti na primere dobre prakse. 

o  Že pred realizacijo je treba preveriti, ali je uvajanje inkluzije v dani ustanovi oz. pri 

danem posamezniku smiselno, in pri izvajanju preverjati kakovost procesa.  

o V proces inkluzije je nujno vključiti starše OPP in učitelje ter spreminjati njihova 

stališča do inkluzije.  

o Če želimo, da je inkluzija efektivna, je treba z njo začeti čim prej.  

Vitásková (2013, v Lechta, 2016) ugotavlja, da je bila inkluzija uspešna v državah, kjer je 

temeljila na filozofskih in socialnih praksah in pravilih sobivanja ter bila podprta s 

socioekonomskimi in politično-edukacijskimi aktivnostmi ‒ tako finančno kot tudi 

organizacijsko. 
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Shema 1: Education through the inclusion lens [Izobraževanje skozi inkluzivni objektiv], 

povzeto po Policy Guidelines on Inclusion in Education, 2009, str. 15  

Izobraževalni sistem je v celoti 

odgovoren za zagotavljanje pravice 

do izobraževanja 

Je opremljen in pripravljen spopadati se 

z raznolikostjo skozi: 

fleksibilne metode učenja in poučevanja 

prilagodljive različnim potrebam in učnim stilom 

preusmeritev izobraževanja učiteljev 

prilagajanje kurikuluma, ki je odziven na različne 

potrebe in ni preobremenjen z akademsko vsebino 

sprejemanje različnosti 

vključevanje staršev in skupnosti 

zgodnje odkrivanje in obravnavanje otrok, ki 

kažejo rizičnost za neuspeh 

Prilagodljive metode poučevanja z 

inovativnimi pristopi k učnim 

pripomočkom ter opremi in uporabi IKT 

Odzivno, do otrok prijazno okolje 

Profesionalno okolje, ki namerno in aktivno 

promovira inkluzijo za vse 
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2.2.4 Strokovna usposobljenost učiteljev za poučevanje OPP 

 

Prehod na inkluzivno paradigmo je s seboj prinesel mnogo vprašanj in dvomov. Ni bilo 

opredeljeno, kako implementirati novo paradigmo, premalo je bilo srečanj strokovnjakov in 

razprav. Posebno redno šolstvo se je znašlo v stiski, saj so se učitelji spraševali, kaj je 

pravzaprav sedaj njihova naloga. Številni učitelji so se počutili premalo usposobljene za 

poučevanje OPP, zato je med nekaterimi prevladovalo mnenje, da OPP vendarle spadajo 

v posebno šolstvo (Opara idr., 2010). 

Učitelji, ki se zavzemajo za inkluzijo in želijo poučevati po njenih načelih, morajo svoje 

znanje, stališča in sposobnosti razvijati interdisciplinarno (Návrh systémového zajištění 

DVPP pro inkluzivní vzdělávání v ČR, 2015).  

Češki avtorji menijo, da je za uspešno vključevanje OPP v redne OŠ in tudi kakovostno 

izvajanje izobraževanja na splošno nujno potrebno dobro strokovno znanje pegagoških 

delavcev. Za ponudbo strokovnih izobraževanj na področju OPP v OŠ naj bi se zavzemali 

ravnatelji šol, ki najbolj odločajo o tem (Prokosheva idr., 2016).  

Opara idr. (2010) menijo, da tudi predstavniki posebnega ter rednega šolskega sistema niso 

bili dovolj pripravljeni in usposobljeni za konceptualne spremembe. Prav zaradi teh 

pomanjkljivosti se je zamujalo v sprejemanju predpisov, prihajalo do težav pri izvajanju 

številnih nalog, vključno z zagotavljanjem dodatne strokovne pomoči. Nova inkluzivna 

paradigma zahteva spremembo pri usposabljanju strokovnjakov. Tako so se v študijske 

programe za izobraževanje vzgojiteljic za predšolsko vzgojo in študijske programe za učitelje 

rednega pouka vpeljali predmeti specialne pedagogike. Pomembno je, da imajo učitelji 

ustrezne vrednote in stališča, veščine in sposobnosti, znanje in razumevanje, da bi lahko 

učinkovito poučevali v inkluzivnih okoljih. 

B. Marentič Požarnik (2003) ugotavlja, da večina slovenskih učiteljev ni pripravljena za 

inkluzivno izobraževanje, ter predlaga spremembe v izobraževanju in izpopolnjevanju 

učiteljev (preoblikovanje stališč, predsodkov, vrednot).  

Skalar (1995) ugotavlja, da je strokovnih delavcev strah problematike vključevanja OPP 

v večinske ustanove in zato ji včasih nasprotujejo. Bojijo se predvsem tega, da bodo morali 

prevzeti večjo odgovornost za različne naloge, za katere niso dovolj usposobljeni. Učitelji 

dvomijo vase in v svoje sposobnosti, hkrati pa se bojijo, da jih vodstvo in sodelavci ne bodo 

podpirali niti ustrezno nagradili. Učitelji se bojijo tudi, da je njihov poklic postal nekaj 

drugega in ni več tisti, za katerega so se izobraževali in odločili. 

Raziskave kažejo, da številni učitelji nimajo dovolj znanja o diagnozah, razvojnih 

značilnostih, posebnostih in zmožnostih otrok za vključevanje v običajne šolske razrede, zato 

je nujno, da se učitelji usposabljajo in permanentno izobražujejo (Rutar, 2010). 

T. Pretnar (2012) v svoji študiji izvedeni v Sloveniji in na Slovaškem ugotavlja, da učiteljem 

zmanjkuje časa za kakovostno delo z OPP, da se počutijo preobremenjene in neustrezno 

nagrajene za dodatno delo. Učitelji menijo, da bi strokovno pomoč OPP morali nuditi 
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ustrezno usposobljeni strokovnjaki. Učitelji na Slovaškem pa pravijo, da je za OPP boljše 

poskrbljeno v OŠPP, kjer imajo boljše strokovne, materialne in prostorske pogoje. 

Na Češkem se kot strokovna usposobljenost učiteljev razume raven strokovne 

kompetentnosti, ki je nujna za inkluzivno izobraževanje in ki omogoča popolno vključevanje 

OPP v redne OŠ. Žal ne obstajajo reprezentativni podatki, ki bi pokazali strokovno 

usposobljenost učiteljev na tem področju.  O tem lahko sklepamo le posredno, in sicer na 

osnovi udeležbe učiteljev na strokovnih izpopolnjevanjih, njihovega povpraševanja po 

strokovnem razvoju in njihovih stališčih do inkluzije (Návrh systémového zajištění DVPP 

pro inkluzivní vzdělávání v ČR, 2015).  

Leta 2013 je na Češkem potekala mednarodna raziskava TALIS (Teaching and Learning 

International Survey). Pokazala je, da imajo češki učitelji v primerjavi z učitelji drugih 

vključenih držav dvakrat manjšo potrebo po strokovnem izpopolnjevanju na področju 

inkluzivnega izobraževanja. Učiteljev, ki so pokazali zanimanje in potrebo po strokovnem 

izpopolnjevanju, je na Češkem le 8% (Návrh systémového zajištění DVPP pro inkluzivní 

vzdělávání v ČR, 2015).  

Lechta (2016) pa poudarja, da se na Češkem v zadnjih letih dogajajo večje spremembe na 

področju izobraževanja bodočih učiteljev in specialnih pedagogov, saj je povpraševanje po 

njih iz leta v leto večje. Šole odpirajo delovna mesta za specialne pedagoge, socialne 

pedagoge, šolske psihologe in spremljevalce. 

Mednarodna študija šestih evropskih držav je pokazala, da je Finska najbolj uspešna pri 

odkrivanju in zmanjševanju števila rizičnih otrok na področju branja in to predvsem zaradi 

tega, ker so učitelji imeli signifikantno podporo usposobljenih strokovnjakov (Ise, idr., 2010). 

Raziskava potrjuje, kako pomembo je sodelovanje drugih strokovnjakov in učiteljev, ki se 

srečujejo z OPP. 
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2.2.5 Mednarodni dokumenti 

 

Mednarodni dokumenti opredeljujejo pravico do izobrazbe kot temeljno človekovo pravico, 

ki zajema vse stopnje izobrazbe: osnovno, srednjo, visoko. Predvsem pa se nanaša na 

osnovno izobrazbo, saj je ta minimum, ki naj ga vsaka država zagotovi. To opredeljuje 

predvsem Prvi protokol k Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic – 2. člen in 

Konvencija ZN o otrokovih pravicah – prvi odstavek 28. člena (Praznik, 2010, v Rutar, 

2010).  

Začetek predstavlja Splošna deklaracija o človekovih pravicah (1948). 

Leta 1989 je Slovenija skupaj s številnimi državami po svetu podpisala Konvencijo o 

otrokovih pravicah (KOP), ki opredeljuje pravice otrok in mladih do osemnajstega leta 

starosti (Konvencija o otrokovih pravicah, 1989). 

Eno leto pozneje je bila sprejeta Unescova Svetovna deklaracija o izobraževanju za vse 

(1990), ki govori o individualnih razlikah otrok kot o izzivih in ne kot problemih. Deklaracija 

poudarja predvsem otrokovo pravico do polnega obsega osnovnega izobraževanja, 

uresničevanja na otroka osredotočene pedagogike (Cotič, 2005, v Kobal Grum idr., 2009). 

Leta 1990 je začela veljati Resolucija Sveta Evrope in ministrov za šolstvo o integraciji oseb 

s posebnimi potrebami, imenovana Integracija invalidnih otrok in mladine v redne sisteme 

izobraževanja pravi, da države morajo povečati napore za uvedbo integracije ter pri tem 

upoštevati vsakega posameznika in njegove možnosti (Opara, 2005, v Kobal Grum idr. 

2009). 

Standardna pravila o izenačevanju možnosti oseb s posebnimi potrebami (1993) določajo, da 

so državne avtoritete odgovorne za izobraževanje oseb s posebnimi potrebami v integriranem 

okolju; izobraževanje oseb s posebnimi potrebami mora biti integralni del nacionalnega 

izobraževanja, razvijanja in šolske integracije (Cotič, 2005, v Kobal Grum idr., 2009). 

Salamanški akcijski okvir (1994) poudarja, da morajo šole sprejeti vse učence ne glede na 

njihove telesne, intelektualne, socialne, čustvene, govorno-jezikovne ali druge pogoje 

oziroma okoliščine. Salamanški akcijski okvir predstavlja okrepitev načel, ki so bila sprejeta 

že znotraj Svetovne deklaracije o izobraževanju za vse (1990) (Cotič, 2005, v Kobal Grum 

idr., 2009). 

Generalna skupščina Združenih narodov je decembra 2006 sprejela Konvencijo o pravicah 

invalidov in Izbirni protokol h Konvenciji o pravicah invalidov. Slovenija ju je podpisala 

marca 2007. Konvencija, ki ima 50 členov, posebej omenja položaj invalidnih žensk in 

invalidnih otrok, enakost pred zakonom, varovanje osebne identitete, spoštovanje zasebnosti, 

izobraževanje, zdravje, delo in zaposlitev, ustrezno življenjsko raven in socialno varnost ipd. 

(Kobal Grum idr., 2009). Konvencija o pravicah invalidov (2006) poudarja pravico do 

vseživljenjskega izobraževanja s ciljem razvijanja spretnosti, sposobnosti in znanja. 

Predvsem pa njen 24. člen zagovarja inkluzivno izobraževanje (Evropska agencija za razvoj 

izobraževanja na področju posebnih potreb, 2009). 
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Lizbonska deklaracija (2007) pravi, da je inkluzivno izobraževanje vzajemno koristno tako za 

osebe s posebnimi potrebami kot tudi za vse druge. Pri oblikovanju deklaracije so sodelovale 

osebe s posebnimi potrebami in poudarile, da se morajo v proces vzgoje in izobraževanja 

vpeljati spremembe na področju vsebin in organizacije, ki koristijo vsem udeleženim in tako 

bogatijo izobraževalno okolje. V deklaraciji so bile predstavljene njihove potrebe, pravice, 

možnosti in priporočila za uspešno inkluzivno izobraževanje. 

Evropski svet šolskih ministrov je leta 2007 identificiral izobraževanje na področju posebnih 

potreb kot enega 16 prednostnih ciljev, vključenih v Lizbonske cilje 2010 (Evropska 

komisija, 2007). Evropska skupnost uvršča učence s posebnimi izobraževalnimi potrebami 

v predlogih ciljev 2020 ponovno na prednostni seznam (Evropska agencija za razvoj 

izobraževanja na področju posebnih potreb, 2009). 

Ključni pravni okvir, ki ima vpliv na inkluzivno izobraževanje, je začrtan v Unescovih 

Smernicah politik o inkluziji v izobraževanju (2009) (Evropska agencija za razvoj 

izobraževanja na področju posebnih potreb, 2009). 

V zadnjih desetletjih tako v Evropi kot tudi drugod po svetu opažamo spremembo na 

področju vključevanja otrok s posebnimi potrebami v redne oblike vzgoje in izobraževanja. 

Države postopoma umikajo šolanje v posebnih ustanovah, proces izobraževanja pa 

premeščajo v redne šole. Evropske države so do inkluzije večinoma pozitivno naravnane ter 

na tem področju sprejemajo različne zakonske ureditve.  
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2.3 SISTEM VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA V SLOVENIJI 

 

»Vzgoja in izobraževanje je v Republiki Sloveniji razvit sistem, na vrhu katerega so univerze 

z doktorskim študijem, začenja pa se s predšolsko vzgojo v javnih in zasebnih vrtcih. Obsega 

zapleteno organizacijo in financiranje, vrsto učiteljev in drugih strokovnih delavcev, urejeno 

pa je s sistemskimi zakoni in mnogimi podzakonskimi predpisi.« (Ministrstvo za 

izobraževanje, znanost in šport, 2018). 

3. člen Zakona o osnovni šoli (uradno prečiščeno besedilo) (Zosn-UPB3) (v nadaljevanju le 

Zakon o osnovni šoli) omenja, da osnovnošolsko izobraževanje traja devet let. Z vstopom 

v 1. razred si učenec pridobi status učenca, obvezno osnovnošolsko izobraževanje pa 

zaključi, ko uspešno konča 9. razred. 33. člen tega zakona opredeljuje vzgojno-izobraževalna 

obdobja. Osnovnošolsko izobraževanje se deli na tri vzgojno-izobraževalna obdobja: prvo 

obdobje (od 1. do 3. razreda), drugo obdobje (od 4. do 6. razreda) in tretje obdobje (od 7. do 

9. razreda). V prilagojenih izobraževalnih programih in posebnih programih vzgoje in 

izobraževanja se vzgojno-izobraževalna obdobja za OPP lahko določijo tudi drugače.   

8. člen Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni 

šoli določa ocenjevanje znanja po razredih. V 1. in 2. razredu osnovne šole se ocenjuje 

z opisnimi ocenami, od 3. do 9. razreda pa s številčnimi ocenami. V 1., 2., in 3. razredu 

prilagojenega izobraževalnega programa z nižjim izobrazbenim standardom se učenčevo 

znanje ocenjuje z opisnimi ocenami, od 4. do 9. razreda pa s številčnimi ocenami. 

V posebnem programu vzgoje in izobraževanja se napredek učenca ocenjuje le z opisnimi 

ocenami. 9. člen tega pravilnika določa opisne in številčne ocene. Z opisnimi ocenami se 

s pomočjo besednih izrazov opiše, kako učenec napreduje glede na opredeljene cilje oziroma 

standarde znanja v učnih načrtih. S pomočjo številčnih ocen se znanje učenca oceni na 

lestvici od 1 do 5, pri čemer je: 1 – nezadostno, 2 – zadostno, 3 – dobro, 4 – prav dobro, 5 – 

odlično. V 17. členu tega pravilnika se omenja izobraževanje na domu. Znanje učenca, ki se 

izobražuje na domu, preveri in oceni izpitna komisija šole, na katero je učenec vpisan. 

11. člen Zakona o osnovni šoli pravi, da morajo otrokom s posebnimi potrebami biti 

zagotovljeni ustrezni pogoji za njihovo vzgojo in izobraževanje. Osnovna šola mora za 

izvajanje osnovnošolskega programa OPP zagotoviti strokovne delavce za pripravo, izvedbo 

in evalvacijo individualiziranih programov. 

12. člen opredeljuje izobraževanje učencev s posebnimi potrebami, ki jim šola mora 

prilagoditi metode in oblike dela ter jim omogočiti vključitev v dopolnilni pouk ter druge 

oblike individualne in skupinske pomoči.   

»Področje vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami je urejeno 

tako, da omogoča integrirane oblike izobraževanja v primerih, ko lahko otrok sledi programu 

s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Vrtci in šole imajo zakonska 

pooblastila, da otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami prilagajajo izvajanje 

vzgojnih in izobraževalnih programov, ne da bi prizadeli predpisane izobraževalne standarde. 

Za otroke, ki glede na vrsto in stopnjo motnje potrebujejo več prilagoditev, so določeni 
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prilagojeni programi, ki zagotavljajo pridobitev enakovrednega izobrazbenega standarda. To 

so v prvi vrsti programi za slepe in slabovidne, gluhe in naglušne in gibalno ovirane otroke. 

Za tiste, ki takega izobraževanja ne zmorejo, pa sta sprejeta prilagojen program osnovne šole, 

ki ne zagotavlja pridobitve enakovrednega izobrazbenega standarda, ter posebni programi 

vzgoje in izobraževanja, ki jih izvajajo za to usposobljeni strokovni delavci. Z zakonom je 

posebej določeno, da se izobraževanje in usposabljanje otrok in mladine s posebnimi 

potrebami lahko izvaja le po javno veljavnih programih.« (Ministrstvo za izobraževanje, 

znanost in šport, 2018). 

 

 

Slika 3: Shema sistema vzgoje in izobraževanja v Sloveniji (povzeto po European portal for 

youngsters in vocational education training). 
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2.3.1 Inkluzija v Sloveniji 

 

Slovenija ima dobro razvit sistem specialnega izobraževanja OPP, hkrati pa se trudi iskati 

tudi druge vmesne oblike njihovega izobraževanja med specialnim in rednim izobraževalnim 

sistemom. Predvideva se, da je v celotni populaciji šolajočih se otrok okrog 25 odstotkov 

otrok s posebnimi potrebami. Od teh je približno 20 odstotkov otrok z učnimi težavami. Te 

delimo na specifične učne težave na področju branja, pisanja, računanja in pravopisa (okrog 

10 odstotkov) in splošne učne težave pri večini predmetov (okrog 10 odstotkov). Ostaja še 

manjši delež OPP, ki so zaradi izrazitejših posebnih vzgojno-izobraževalnih potreb usmerjeni 

v vzgojno-izobraževalne programe, ki so za njih bolj primerni ter jim nudijo več materialnih 

in strokovnih virov (Kavkler idr., 2008). 

Inkluzivna vzgoja in izobraževanje je eno od načel vzgoje in izobraževanja OPP. Skupaj 

z načelom organizacije vzgoje in izobraževanja čim bliže kraju bivanja nalagata državi 

obvezo, da zagotovi pogoje za vključevanje OPP v vseh vrtcih in šolah (Bela knjiga, 2011). 

5. člen Zakona o usmerjanju OPP (ZUOPP-1) hierarhično našteva potek vzgoje in 

izobraževanja OPP: 

o program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo; 

o prilagojen program za predšolske otroke; 

o vzgojno-izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo; 

o prilagojen program vzgoje in izobraževanja z enakovrednim izobrazbenim 

standardom; 

o prilagojen program vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom; 

o posebni program vzgoje in izobraževanja za otroke z zmerno, težjo in težko motnjo v 

duševnem razvoju in drugi posebni programi (v nadaljevanju posebni program vzgoje 

in izobraževanja); 

o vzgojni program. 

Obravnava OPP naj bi se začela čim prej, za kar se zavzema zgodnja obravnava OPP. Kot 

navaja Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1), se otrok vključi 

v program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo in 

se mu ne glede na vrsto in stopnjo posebnih potreb prilagodita organizacija in način izvajanja 

programa ter zagotovi dodatna strokovna pomoč. Enako se otroku prilagaja program vzgoje 

in izobraževanja, v katerega se pozneje vključi. Ne glede na vrsto in stopnjo primanjkljaja, 

ovire oziroma motnje se organizacija prilagaja OPP, vključno z načinom preverjanja in 

ocenjevanja znanja, evalvacijo izvajanja programa, napredovanjem, dodatno strokovno 

pomočjo ipd. 

49. člen Zakona o osnovni šoli pravi, da imajo starši pravico vpisati OPP v OŠ v šolskem 

okolišu, v katerem otrok stalno prebiva. 



30 

 

Stališča učiteljev o vplivu integracije oz. inkluzije OPP sta raziskovali B. Schmidt in M. 

Čagran (2011). Rezultati raziskave kažejo, da so učitelji najmanj naklonjeni otrokom 

z motnjami vedenja, najraje pa v svoj razred sprejmejo otroka z gibalno oviranostjo. Učitelji 

so izrazili večjo čustveno in fizično izčrpanost, če je v razred vključen OPP. T. Pretnar (2012) 

navaja, da učitelji menijo, da je pomembno doseči boljši pretok informacij med vrtcem, šolo 

in drugimi strokovnjaki. Poudarjajo še, da bi bilo treba zmanjšati število učencev v razredu, 

v katerega je vključen OPP, da bi jim moralo vodstvo zagotoviti ustrezno podporo ter 

omogočati dodatna usposabljanja in nagrajevanja. Kot prednost inkluzivnega izobraževanja 

pa učitelji navajajo sodelovanje otrok večinske populacije z OPP, saj tako učenci razvijajo 

razumevanje, toleranco in pozitiven odnos do drugačnosti. Presenetljivi so rezultati, ki sta jih 

objavili K. Chakir in M. Peček (2014), in sicer da študenti Pedagoške fakultete Univerze v 

Ljubljani menijo, da so OPP v razredu nepotrebna ovira in da je zaradi njih potrebnih več 

prilagajanja, časa in neplačanih ur pomoči. Kljub temu pa večina študentov navaja, da je 

inkluzija ob določenih izpolnjenih pogojih (učiteljev trud, usposobljenost, pripravljenost 

sprejeti učence in prilagajati pouk, sodelovanje strokovnih delavcev, staršev in učenca) 

uresničljiva za vse učence. Študentje, ki so sodelovali v raziskavi, še navajajo, da podpirajo 

inkluzijo, a se ne počutijo dovolj usposobljene oziroma kompetentne za poučevanje OPP 

v razredu, s čimer si nasprotujejo v prvi izjavi. 

 

2.3.2 Število učencev v rednih osnovnih šolah v Sloveniji 

 

Osnovnošolske programe je v šolskem letu 2016/2017 izvajalo 772 osnovnih šol in njihovih 

podružnic ter 48 šol, enot pri osnovnih šolah in zavodov za OPP. Osnovne šole je obiskovalo 

174.996 učencev, od tega 65.211 v prvi triadi. V rednih in prilagojenih osnovnošolskih 

programih se je izobraževalo 11.598 OPP. Osnovne šole s prilagojenim programom  je 

obiskovalo 1.902 OPP, od tega 507 v prvi triadi. Pretežna večina (88,5 %) je bila vključena 

v redne programe s prilagojenim programom, ki se izvajajo z dodatno strokovno pomočjo, in 

so predstavljali 5,9 % vseh učencev v rednih OŠ (vir: SURS). 
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2.4 SISTEM VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA NA ČEŠKEM 

 

Na Češkem šolstvo upravlja Ministrtsvo za šolstvo, mladino in šport Češke republike.  

Od šolskega leta 1996/1997 je bila določena dolžina obveznega osnovnošolskega 

izobraževanja, in sicer 9 let. Šoloobvezni otroci (6‒15 let) obiskujejo osnovno šolo, ki se deli 

na 2 obdobji: prvo obdobje (1.‒5. razreda) in drugo obdobje (6.‒9. razreda). Učenci, ki si to 

želijo in oddajo vlogo ter izpolnijo vse pogoje sprejemnih izpitov, lahko začnejo od 6. ali 8. 

razreda obiskovati »večletno« gimnazijo oziroma osemletno glasbeno akademijo. Leta 1998 

je bil sprejet poskus o šolanju na domu. Od leta 2005 je šolanje na domu sprejeto kot 

individualno izobraževanje na domu, ki ga dovoli ravnatelj odgovorne šole, in sicer le za prvo 

šolsko obdobje (Struktury systémů vzdělávání a profesní přípravy v Evropě,2009/10).  

Vyhláška o základním vzdělávání č. 48/2005 Sb. [Pravilnik o osnovnošolskem izobraževanju 

št. 48/2005] določa število učencev v enem razredu rednega osnovnošolskega izobraževanja, 

v katerem je v povprečju 17 učencev. Največje možno število učencev v razredu je 30. Zakon 

dalje dovoljuje združevanje učencev iz več razredov prvega šolskega obdobja v en razred. 

Učenci prvega razreda dobijo učbenike brezplačno. Znanje učenca se oceni s številčnimi 

ocenami na lestvici od 1 do 5, pri čemer je: 1 – odlično, 2 – prav dobro, 3 – dobro, 4 – 

zadostno, 5 – nezadostno.  Lechta (2016) dodaja, da se v redni razred OŠ lahko vključijo 

največ 4 OPP in to glede na njihove posebne potrebe. Razred z nižjim izobrazbenim 

standardom pa ima najmanj 4 in največ 6 učencev.  

Otroci s posebnimi potrebami se lahko vključijo v redne osnovne šole in razrede. OPP se 

izobražujejo na osnovi individualiziranih programov, če to zahtevajo njihove posebne 

potrebe. Otroci s težkimi oblikami motenj v duševnem razvoju, otroci s kombinacijami več 

motenj in otroci z motnjami avtističnega spektra imajo pravico do izobraževanja v posebnih 

izobraževalnih ustanovah. Po zaključku teh izobraževalnih programov si pridobijo potrdilo o 

končanem osnovnošolskem izobraževanju (Struktury systémů vzdělávání a profesní přípravy 

v Evropě, 2009/10). 

Zákon č. 561/2004 Sb. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků [Zakon št. 561/2004 

Pravila za ocenjevanje rezultatov izobraževanja učencev] določa načine preverjanja in 

ocenjevanja znanja OPP. Pri ocenjevanju OPP se gleda na otrokove primanjkljaje in 

sposobnosti. Na osnovi tega se ravnatelj odloča o opisnem ocenjevanju v kombinaciji 

s številčnim. O načinu ocenjevanja odloča ravnatelj na zahtevo staršev. Preverjanje znanja 

OPP se prilagodi njegovim sposobnostim ter tudi tako, da ga motnja ne ovira pri izkazovanju 

znanja. Učitelj se pri ocenjevanju osredotoči na otrokova močna področja, njegove 

sposobnosti in dosežke, namesto na primanjkljaje in neuspehe. 
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Šolska zakonodaja razvršča OPP v tri kategorije (Prokosheva, Sidorkin in Zavadilová, 2016): 

o otroci z motnjami v duševnem razvoju, gibalno ovirani otroci, otroci z okvarami vida 

ali sluha, otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, otroci s kombinacijo primanjkljajev 

na več področjih, otroci z motnjami avtističnega spektra, otroci z razvojnimi učnimi 

težavami in otroci z vedenjskimi težavami; 

o dolgotrajno bolni otroci in otroci, katerih zdravstveno stanje negativno vpliva na učne 

sposobnosti ali vedenjske težave; 

o otroci s socialnimi težavami: 

a. iz družinskega okolja z nizkim socialno-kulturnim statusom, ki ga ogrožajo 

družbeno patološki pojavi; 

b. ki so nameščeni v vzgojnih zavodih ali ustanovah za zaščito; 

c. ki prosijo za azil.  

 

2.4.1 Spremembe v zakonodaji 

 

Največje spremembe so nastale v osnovnih šolah, saj je ministrica za šolstvo preklicala 

Prilogo 2 RVP ZV oziroma Rámcový vzdělávací program pro záklavzdělávání [Okvirni 

izobraževalni program za osnovne šole], ki upravlja izobraževanje otrok z lažjo motnjo 

v duševnem razvoju. Tako so morale šole od 1 . 9. 2016 začeti izvajati »šolske izobraževalne 

programe«, ki so v skladu z novo zakonodajo. Za uvajanje sprememb imajo šole na razpolago 

dve leti, torej do 1. 9. 2018. Za OPP spremembe pomenijo možnost obiskovati redne OŠ, ki 

jim morajo nuditi prilagojeno okolje in izobraževalni program, ki temelji na individualizaciji 

in sprejemanju drugačnosti. Spremembe v zakonodaji veljajo tudi za vrtce in srednje šole, in 

sicer jih morajo uvesti najkasneje do 1. 9. 2017 (Česká školní inspekce, 2016/2017). ČŠI 

(prav tam) na osnovi obsežnega pregleda stanja na čeških šolah ugotavlja, da je število 

specialnih pedagogov ali psihologov na šolah še vedno zelo majhno in da primanjkovanje teh 

strokovnjakov predstavlja ovire pri realizaciji skupnega izobraževanja. Pomembno vlogo pri 

realizaciji inkluzije imajo tudi spremljevalci. Povprečno število spremljevalcev se je med 

letoma 2016 in 2017 spremenilo z 1,7 na 2,9 spremljevalca na eno šolo. Šole se srečujejo 

s težavo pri iskanju ustreznih kandidatov za spremljevalce, saj je premalo zainteresiranih 

(slabo finančno nagrajevanje, skrajšano delovno razmerje), ki bi bili hkrati tudi ustrezno 

kvalificirani. ČŠI (prav tam) se v šolskem letu 2017/2018 osredotoča prav na problematiko 

spremljevalcev in poskuša poiskati ustrezne rešitve. 
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Slika 4: Shema sistema vzgoje in izobraževanja na Češkem (povzeto po European portal for 

youngsters in vocational education training).  
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2.4.2 Inkluzija na Češkem 

 

Trenutno situacijo na Češkem lahko karakteriziramo kot etapo na poti od integracije 

do inkluzije (Lechta, 2016). Podobno navajajo tudi Svoboda, Říčan, Morvayová, Zilcher in 

Valášková (2015) in pravijo, da je sedanji češki izobraževalni sistem tipični predstavnik 

integrativne izobraževalne prakse, ki je šele na začetku poti do inkluzije. Realne rezultate je 

mogoče pričakovati šele čez nekaj let. Pričakuje se, da bo imel na Češkem pomembno vlogo 

Akční plán inkluzivního vzdělávání na období 2016−2018 (APIV [Akcijski načrt inkluzivnega 

izobraževanja za obdobje 2016‒2018] (Lechta, 2016). Na Češkem je bila leta 2015 sprejeta 

novela šolskega zakona, ki sistematično in intenzivno uvaja inkluzivno izobraževanje 

v prakso in tako vzpostavlja nov pristop do izobraževanja vseh učencev na Češkem (Akční 

plán inkluzivního vzdělávání na období 2016‒2018, 2015).  

APIV vključuje ukrepe za spodbujanje enakih možnosti in pravičnega dostopa do 

kakovostnega izobraževanja, vključujoč preprečevanje zgodnjega opuščanja šolanja. 

Dokument dalje navaja predlagane zakonske spremembe v noveli šolskega zakona. V letih od 

2016 do 2018 predvideva uvajanje podpornih ukrepov za otroke, dijake in študente 

s posebnimi potrebami, natančne evidence in statistike učencev izobraževanih v inkluzivnih 

okoljih, ureditev bolj natančne in poenotene diagnostike, tako da bo vsem učencem 

z različnimi ovirami in posebnimi potrebami na voljo ustrezna podpora znotraj 

izobraževalnega sistema. Uvaja se tudi nov revizijski sistem v diagnostiki svetovalnih centrov 

(Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky). 

APIV (Akční plán inkluzivního vzdělávání na období 2016‒2018, 2015) se deli na 5 poglavij 

in tako tudi 5 strateških poti, ki se najbolj poudarjajo v praksi in ki naj bi jim šole sledile: 

1. čim bolj zgodaj, 

2. inkluzivno izobraževanje je dobro za vse, 

3. kompetentni strokovni delavci, 

4. sistemi podpore in financiranja, 

5. zanesljivi podatki. 

 

Trenutni cilj šolstva na Češkem je ustvariti takšno šolsko okolje, ki bo ponujalo vsem 

učencem enake pogoje in možnosti za doseganje ustreznega izobraževanja, ter takšno okolje, 

ki bo zagotavljalo razvoj njihovih individualnih predispozicij (Vítková in Lechta (2016, 

v Lechta, 2016)). 

Svoboda idr. (2015) poudarjajo, da je Ministrstvo za šolstvo, mladino in šport na Češkem že 

leta 2008 začelo izvajanje reprezentativne študije Analiza individualnega pristopa pedagogov 

do učencev s posebnimi potrebami. Izvajalce je predvsem zanimalo, koliko so šole 

pripravljene razširiti integracijo OPP, s čimer so lahko predvideli, kako so šole pripravljene 

na realizacijo inkluzivnega izobraževanja. Na osnovi tega raziskovanja in tudi nekaterih 
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drugih študij je Svoboda (2013) identificiral naslednje ovire, ki jih v realizaciji inkluzivnega 

izobraževanja vidijo pedagoški delavci: 

o precej visoko število učencev v razredih, ki se ne spremeni niti v primeru večjega 

števila pedagoških delavcev; 

o primanjkovanje specialnih pedagogov na šolah; 

o premajhna kompetentnost učiteljev za poučevanje OPP – ravnatelji in drugi 

pedagoški delavci vidijo težave predvsem v preskromnem številu ur in predmetov 

znotraj študija na fakultetah, ki pripravljajo bodoče učitelje; 

o primanjkovanje spremljevalcev; 

o pomanjkanje materialnih in tehničnih virov ali neprimernost prostorskih pogojev; 

o nepripravljenost pedagogov oziroma njihova negativna stališča do OPP in izvajanja 

inkluzije; 

o skrbi in želje staršev, ki zagovarjajo segregacijo, saj menijo, da z vključenostjo OPP 

v razredu pada kakovost izobraževanja njihovih otrok. 

 

A. Leonhardtová in Lechta (2007) želita omiliti težave tega zapletenega procesa in pravita, da 

koncept inkluzivnega izobraževanja spada med tipične koncepte 21. stoletja in je teoretično 

popoln, praktična realizacija pa je povezana s številnimi težavami – finančna sredstva, 

zakonodaja, togost v razmišljanju ljudi. Avtorja dodajata, da je premagovanje teh ovir 

naraven proces poti do inkluzije. M. Vítková in Lechta (2016, v Lechta, 2016) razmišljata o 

najbolj pogostih vprašanjih, ki se porajajo pri realizaciji inkluzivnega izobraževanja, npr. ali 

je trend inkluzije trenutno realiziran predčasno ali prepozno? Razmišljata tudi o problematiki 

kvantitete in kakovosti informacij, ki naj bi jih sprejel vsak učitelj redne osnovne šole. Trend 

inkluzivnega izobraževanja je namreč češke učitelje ujel nepripravljene, in to ne samo na 

ravni osebnega razmišljanja (stališča do inkluzije), ampak tudi na ravni strokovne 

pripravljenosti. 

 

Med prebiranjem strokovne literature izdane na Češkem ter pregledovanjem češke 

zakonodaje ugotavljamo, da je o podpornih ukrepih, ki naj bi ob ustreznem izvajanju 

zagotavljali izobraževanje vseh učencev v večinskih šolah, veliko povedanega oz. 

zapisanega. Zasledimo tudi opredelitve OPP kot otrok, ki za realizacijo svojih izobraževalnih 

zmožnosti potrebujejo podporne ukrepe. 

 

M. Vítková in Lechta (2016, v Lechta, 2016) navajata vrste podpornih ukrepov: svetovalna 

služba na šoli, svetovalni centri, sprememba organizacije, obsega, ocenjevanja, metod in 

oblik dela, možnost podaljšanja srednjega in višjega izobraževanja, pogoji sprejemanja 

v izobraževanje in njihovo zaključevanje, uporaba kompenzacijskih sredstev, kot so 

prilagojeni učbeniki, posebni pripomočki, kompenzacijske komunikacijske naprave, Brailova 

pisava, individualizirani programi, spremljevalci in asistenti pedagogov, tehnične in 

prostorske ureditve ipd. 

Individualizirani program izhaja iz kurikula šole, kamor je OPP vključen. IP izdeluje šolska 

svetovalna služba v sodelovanju s strokovnjaki (svetovalni centri), učencem, njegovimi starši 

in razrednim učiteljem. IP naj bi bil rezultat timskega sodelovanja (Lechta, 2016). 
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Strokovna pomoč svetovalnih centrov nudi konzultacije, diagnostično ocenjevanje, 

intervencije in prenos informacij. Svetovalne centre na Češkem delijo na pedagoško-

psihološke svetovalnice in specialnopedagoška centra, pri čemer se prve osredotočajo na 

kompleksno psihološko, specialnopedagoško in socialno diagnostiko s ciljem poiskati vzroke 

učnih in vedenjskih težav, vzroke drugih težav v razvoju, vzgoji in izobraževanju otrok in 

mladostnikov, ki zahtevajo individualizacijo in podporne ukrepe. Specialnopedagoška centra 

se osredotočajo predvsem na svetovalno dejavnost za otroke in mladino z različnimi 

posebnimi potrebami ter se ukvarjajo s sistematičnim specialnopedagoškim, psihološkim in 

psihoterapevtskim delom. Delovanje svetovalnih centrov se je začelo že v sedemdesetih letih 

20. stoletja. (Vítková in Lechta (2016, v Lechta, 2016)). 

Svetovalni centri imajo bistveno vlogo na poti do inkluzivnega izobraževanja, saj nudijo in 

izvajajo pedagoško-psihološka svetovanja za učitelje, učence in starše ter določajo vrsto in 

obseg podpornih ukrepov. Na šoli pa svetovalno vlogo prevzemajo socialni pedagogi, 

specialni pedagogi, psihologi in drugi strokovnjaki usposobljeni za tovrstno svetovanje.  
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2.4.3 Število učencev v rednih osnovnih šolah na Češkem 

 

Tabela 2 ponazarja, da je bilo leta 2012 v osnovnošolsko izobraževanje na Češkem 

vključenih 807.950 učencev, leta 2015 se je število povečalo na 880.251 učencev. Od tega je 

bilo leta 2012 72.110 OPP, leta 2015 pa 78.717 OPP. Torej je leta 2012 OŠ obiskovalo 8,9 % 

OPP, leta 2015 pa 8,9 % OPP (Prokosheva idr., 2016). 

Tabela 2: Skupno število otrok brez PP in OPP (osnovne šole)  

  

Skupno število učencev 

  

Število učencev s PP 

 Delež učencev s 

PP na skupno 

število učencev v 

OŠ 

Regija 2012 2012 razlika  2012 2015 razlika  2012 2015 

Kralovehradecky 44 065 47 126 6,9%  6 004 5761 -4,0%  13,6% 12,2% 

Ustecky 69 095 73 600 6,5 %  8 201 8 247 0,6 %  11,9 % 11,2 % 

Karlovarsky 23 065 24 359 5,6 %  2 089 2 675 28,1 %  9,1 % 11,0 % 

Moravskoslezsky 97 120 101518 4,5 %  9 785 11 012 12,5%  10,1% 10,8% 

Praha 79 310 93 298 17,6 %  7 549 8 713 15,4 %  9,5 % 9,3 % 

Plzensky 43 369 47 924 10,5 %  4 470 4 407 -1,4 %  10,3 % 9,2 % 

Vyskocina 41 167 43 109 4,7 %  3 223 3 915 21,5 %  7,8 % 9,1 % 

Olomoucky 49 257 52 899 7,4 %  4 459 4 781 7,2 %  9,1 % 9,0 % 

Liberecky 35 628 38 826 9,0 %  3 075 3 454 12,3 %  8,6 % 8,9 % 

Stredocesky 100 349 115005 14,6 %  8 019 9 661 20,5 %  8,0 % 8,4 % 

Pardubicky 41 505 44 013 6,0%  3 546 3 669 3,5 %  8,5 % 8,3 % 

Jihomoravsky 87 444 95 654 9,4%  5 933 6 542 10,3 %  6,8 % 6,8 % 

Zlinsky 46 183 48 866 5,8 %  3 469 3 284 -5,3 %  7,5 % 6,7 % 

Jihocesky 50 393 54 054 7,3 %  2 288 2 596 13,5 %  4,5 % 4,8 % 

Češka  807 950 880251 8,9 %  72 110 78 717 9,2 %  8,9 % 8,9 % 

Vir: MŠMT (2016b)           

 

Prokosheva idr. (2016) poudarjajo, da je število vključenih učencev v OŠ med letoma 2012 in 

2015 hitro naraslo, in sicer za kar 20,4 % oziroma s 40.888 otrok na 49.225. 
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Iz podatkov Ministrstva za šolstvo, mladino in šport na Češkem (2016) (Tabela 3) je dalje 

razvidno, da je leta 2012 delež otrok z učnimi in vedenjskimi težavami v celotni populaciji 

šoloobveznih otrok znašal 4,8 %, leta 2015 pa 4,1 %.Delež otrok z drugimi posebnimi 

potrebami je leta 2012 znašal 5 %, leta 2015 pa 4 %. 

Tabela 3: Delež otrok z učnimi in vedenjskimi težavami v celotni populaciji šoloobveznih 

otrok v primerjavi z deležem otrok z drugimi posebnimi potrebami.  

 Delež učencev 

z učnimi in 

vedenjskimi težavami 

na skupno število 

učencev 

  Delež učencev z drugimi 

posebnimi potrebami na 

skupno število učencev 

Regija 2012 2015  Regija 2012 2015 

Kralovehradecky 9,1% 8,0%  Ustecky 6,4 % 5,8 % 

Karlovarsky 3,8 % 6,6 %  Liberecky 5,1 % 5,1 % 

Praha 6,1 % 6,1 %  Moravskoslezsky 4,5 % 4,8 % 

Moravskoslezsky 5,6 % 6,1 %  Plzensky 4,5 % 4,4 % 

Vysocina 4,5 % 5,6 %  Karlovarsky 5,3 % 4,4 % 

Ustecky 5,5 % 5,4 %  Kralovehradecky 4,5 % 4,3 % 

Olomoucky 4,9 % 5,1 %  Olomoucky 4,2 % 3,9 % 

Stredočesky 4,4 % 5,0 %  Pardubicky 3,7 % 3,8 % 

Plzensky 5,8 % 4,8 %  Vysočina 3,3 % 3,5 % 

Pardubicky 4,9 % 4,6 %  Stredočesky 3,5 % 3,4 % 

Liberecky 3,5 % 3,8 %  Zlinsky 3,7 % 3,4 % 

Jihomoravsky 3,5 % 3,7 %  Praha 3,4 % 3,2 % 

Zlinsky 3,8 % 3,4 %  Jihočesky 3,4 % 3,2 % 

Jihočesky 1,2 % 1,6 %  Jihomoravsky 3,3 % 3,2 % 

Češka 4,8 % 4,1 %  Češka 5,0 % 4,0 % 

Vir: MŠMT (2016b)       
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2.5 KRATKA PRIMERJAVA OBEH IZOBRAŽEVALNIH SISTEMOV 

 

Medtem ko se osnovnošolsko izobraževanje v Sloveniji deli na tri vzgojno-izobraževalna 

obdobja: prvo obdobje (od 1. do 3. razreda), drugo obdobje (od 4. do 6. razreda) in tretje 

obdobje (od 7. do 9. razreda), na Češkem poznajo samo dve: prvo obdobje (od 1. do 5. 

razreda) in drugo obdobje (od 6. do 9. razreda). V prilagojenih izobraževalnih programih in 

posebnih programih vzgoje in izobraževanja se lahko vzgojno-izobraževalna obdobja za OPP 

določijo tudi drugače. Sistema se razlikujeta v načinu ocenjevanja, saj je na Češkem najboljša 

ocena 1 (odlično), v Sloveniji pa ocena 1 pomeni nezadostno. Ocenjevanje OPP se v obeh 

državah večinoma  izvaja opisno. Vzgoja in izobraževanje OPP v obeh državah temelji na 

individualiziranih programih (IP), ki jih sestavijo razredni učitelji s pomočjo specialnih 

pedagogov in drugih strokovnjakov. Na Češkem se šole spopadajo s težavo pomanjkanja 

specialnih pedagogov ter spremljevalcev. Podobno je tudi v Sloveniji, kjer prav tako še vedno 

primanjkuje kadra z ustrezno izobrazbo.  

Zakonodaja obeh držav poudarja inkluzivno izobraževanje, ki mora vsakemu otroku 

zagotoviti mesto v lokalni šoli. Zakonodaja dalje določa, da morajo biti za OPP prilagojeni 

učno okolje, metode in oblike dela, ocenjevanje in preverjanje znanja, učni in tehnični 

pripomočki itd. Od 1. 9. 2016 je na Češkem začel veljati nov zakon, ki med drugim določa 

financiranje vzgoje in izobraževanja OPP. V praksi se v obeh državah srečamo tako 

z zagovorniki kot tudi nasprotniki inkluzije. Češki predsednik M. Zeman ni zagovornik 

inkluzije in meni, da ni dobra niti za učence rednega osnovnošolskega programa niti za OPP, 

ki so vključeni v razred. Inkluzivni razred je primerjal s kolono avtov, kjer najpočasnejši 

upočasnjuje vse druge. Ministrica češkega šolstva pa inkluzijo zagovarja in si želi, da se čim 

bolj uvaja v prakso (vir: televizijska oddaja, Inkluze v českých školách, 23. 8. 2016). 

V čeških in slovenskih raziskavah o stališčih učiteljev do izobraževanja OPP zasledimo 

podobne ugotovitve, in sicer visoko korelacijo med stališči in strokovno usposobljenostjo ter 

stališči in izkušnjami s poučevanjem OPP ter vrsto in stopnjo motnje. 
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2.6 STALIŠČA 

 

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika (2000) zasledimo definicijo stališča: »kar določa 

kriterij za presojanje česa«. 

 

Rosenberg in Hovland (1960) pojmujeta stališča kot predispozicije posameznika za pozitiven 

ali negativen odgovor na določeno dogajanje ali situacijo v socialnem svetu.  

Stališča so pomemben psihološki pojem, saj imajo centralno vlogo pri socialnopsihološkem 

modelu razlage in napovedovanja človeškega obnašanja. Socialni psihologi opredeljujejo 

stališča kot notranje (duševne) in zunanje (fizične, socialne) vidike vedenja ljudi. Stališča 

določajo in usmerjajo naše početje, vplivajo na spreminjanje naših dejanj in oblik vedenja. 

Pomembnost stališč sloni na kompleksni soodvisnosti človekove duševnosti in njegovega 

socialnega obnašanja. Skupine, v katerih je posameznik član, pomembno vplivajo na 

oblikovanje stališč. Pri formiranju stališč imajo pomembno vlogo primarna skupina ter 

referenčne skupine, s katerimi se posameznik najbolj identificira (Ule, 2000).  

Pojem stališča sta v psihologijo vpeljala Thomas in Znaniecki, ki sta pojasnjevala težave pri 

vključevanju poljskih migrantov v ameriško družbo. Ugotovila sta, da je interes za stališča 

v socialni psihologiji rastel. Po eni strani je bilo zanimanje čisto teoretsko (kaj so osnovne 

značilnosti stališč, kako in pod kakšnimi pogoji se stališča oblikujejo in spreminjajo, kaj 

vpliva na odpornost stališč do sprememb), po drugi pa seveda tudi pragmatsko oz. uporabno 

(vplivanje na spremembo stališč ter merjenje in določanje stališč določene populacije) (Ule, 

2000). 

 

Psihološki pojem stališča se je izoblikoval v ameriški socialni psihologiji. Pojem stališče 

omogoča povezovanje notranjih (duševnih) in zunanjih (fizičnih, socialnih) vidikov 

obnašanja ljudi. Stabilnost stališč pomembno vpliva na stabilnost obnašanja, sprememba 

stališč pa posledično vodi do spremembe obnašanja. Stališča so tesno povezana z obnašanjem 

in so zaradi tega pomembna za izoblikovanje socialne konstrukcije o nas samih, pa tudi za 

izoblikovanje predstav o drugih (Ule, 2000). 

 

Marentič-Požarnik (2010) opredeljuje stališča kot trajnejšo miselno, čustveno in vrednostno 

naravnanost do različnih predmetov, oseb, dogodkov in pojavov. Avtorica meni, da so 

stališča dokaj odporna proti spreminjanju ter so rezultat dolgoletnih stikov z določenimi 

informacijami, zgledi in čustveno obarvanimi izkušnjami.  

 

Stališča še natančneje definirajo Krech, Crutchfield in Ballachey (1962), ki menijo, da gre pri 

njih za trajni sistem pozitivnega ali negativnega ocenjevanja, občutenja in aktivnosti 

v odnosu do različnih socialnih situacij in objektov.   

 

Stališča imajo kognitivno, emotivno in konativno komponento. Med kognitivne komponente 

štejemo vedenja, znanja, izkušnje, informacije, vrednotne sodbe in argumente v zvezi 

z objektom, dogodkom, osebo ali situacijo, o kateri oblikujemo stališče. Stališča, ki jih 
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oblikujemo na osnovi govoric ali nepreverjenih dejstev, imenujemo predsodki. Emotivne oz. 

evaluativne komponente stališč so pozitivni ali negativni občutki, med katerimi se pojavljajo 

simpatija, jeza, obžalovanje, sovraštvo, privlačnost, zaničevanje itd. Če obe omenjeni 

komponenti nista usklajeni, se bodo stališča najverjetneje spremenila. Zadnja, konativna 

(aktivnostna, dinamična) komponenta poudarja pripravljenost za delovanje, kar pomeni, da 

bomo podprli tiste objekte ali situacije, do katerih imamo pozitivna stališča, oz. bomo 

preprečili tiste situacije ali pojave, do katerih imamo negativna stališča (Ule, 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 5: Model stališč (Ule, 2000, str. 75) 
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2.6.1 Razlika med stališčem in sorodnimi pojmi 

 

Stališče se pogosto zamenjuje s prepričanjem. Razlika med njima je, da prepričanje sloni 

samo na intelektualni ravni, medtem ko je stališče zasnovano na intelektualni, emocionalni in 

aktivnostni komponenti. 

Mnenje (»opinion«) se od stališča razlikuje v tem, da je bolj specifično in lažje spremenljivo. 

Pojem stališča pogosto zamenjujemo tudi s pojmom vrednote, ki označujejo ideje ali 

situacije. Vrednote označujejo nekaj, za kar se je treba zavzemati (npr. svoboda, človekove 

pravice, demokracija) (Ule, 2000).  

Stališča, ki so globoko zakoreninjena, čustveno obarvana ter običajno negativno naravnana, 

imenujemo predsodki (Marentič-Požernik, 2010). 

2.6.2 Funkcija stališč 

 

Ljudje sprejemajo stališča zato, ker pomagajo zadovoljevati njihove osnovne potrebe. 

Stališča vplivajo na mentalno pripravljenost, usmerjajo pozornost, nam pomagajo iz množice 

dražljajev izbrati tistega, ki se sklada z našimi stališči. Stališča vplivajo tudi na učenje in 

pomnjenje, saj si hitreje zapomnimo dejstva, ki so v skladu z našimi stališči (Ule, 2000). 

 

Psiholog D. Katz (1967) v svoji teoriji o funkcionalnem karakterju stališč poudarja naslednje 

funkcije stališč: 

o obramba identitete in samospoštovanja, 

o vrednostno-ekspresivna funkcija, 

o instrumentalna oz. prilagoditvena funkcija, 

o kognitivna funkcija. 

Obrambna funkcija stališč nam služi kot obrambni mehanizem, ki nam pomaga ohranjati 

stabilno samopodobo in nas brani pred negativnimi spoznanji o nas samih.  

Vrednostno-ekspresivna funkcija krepi občutek samorealizacije in samoizražanja, saj 

imajo ljudje potrebo izražati stališča, ki jim omogočajo posredovanje centralnih 

vrednostnih predstav ali pomembnih komponent njihovih predstav o sebi. 

Instrumentalna oz. prilagoditvena funkcija pomaga ljudjem, da dosežejo zaželene cilje ali 

se izognejo kaznim oz. nezaželenim dogodkom. 

Kognitivna funkcija pomaga organizirati in strukturirati predstavo o svetu ter klasificirati 

nove informacije in izkušnje. S tem nam pomaga poenostaviti in bolje razumeti 

kompleksni svet, v katerem živimo.  
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2.6.3 Oblikovanje in spreminjanje stališč 

 

Stališča so socialno pridobljene strukture, saj zanje nimamo nobenih bioloških predispozicij. 

Formirajo in spreminjajo se skozi celotno življenje in so rezultat socializacije človeka (Ule, 

2000). 

Musek (1994) opredeljuje stališča kot relativno stabilne kompleksne kognitivne, emotivne, 

motivacijske  in vedenjske dispozicije, ki jih spreminjamo pod vplivom izkušenj. 

Stališča se lahko spreminjajo v intenziteti (bolj ali manj ekstremna) in smeri (od pozitivnih 

v negativna ali obratno). Na spremembo stališč vpliva karakteristika stališč (ekstremnost, 

kompleksnost, usklajenost stališč) (Ule, 2000). 

Pri oblikovanju stališč na posameznika močno vpliva družina in v danajšnjem času tudi 

množični mediji, katerih vplivi še niso dovolj preučeni (Marentič-Požarnik, 2010). 

Faktorji, ki najpomembneje vplivajo na oblikovanje in spreminjanje stališč, so: 

o skupinska pripadnost (vpliv primarnih in referenčnih skupin), 

o informacije in znanje (vpliv komunikacijskih sredstev kot izvor informacij), 

o osebnostne lastnosti in značilnosti (izkušnje, potrebe in motivacija posameznika) 

(Ule, 2000). 
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2.7 STALIŠČA V IZOBRAŽEVANJU 

 

»Da bi učitelji učinkovito učili v inkluzivnih okoljih, morajo imeti ustrezne vrednote in 

stališča, veščine in sposobnosti, znanja in razumevanje.« (Evropska agencija za razvoj 

izobraževanja na področju posebnih potreb, 2009, str. 17). 

Evropska agencija za razvoj izobraževanja na področju posebnih potreb (2009) pravi, da je 

spodbujanje pozitivnih stališč v izobraževanju ključnega pomena za širjenje sodelovanja. 

V dokumentu Evropske agencije je dalje zapisano, da se stališča staršev in učiteljev do 

izobraževanja učencev z najrazličnejšimi potrebami večinoma oblikujejo na osnovi osebnih 

izkušenj. Prav zato moramo uvesti strategije in uporabiti takšna sredstva, ki bodo vplivala na 

mnenjske dejavnike.  

Evropska agencija za razvoj izobraževanja na področju posebnih potreb (2009) navaja 

učinkovite strategije, ki spodbujajo pozitivna stališča: 

o vsi učitelji morajo biti deležni usposabljanja; 

o pri odločanju o nadaljnjih izobraževalnih možnostih spodbujamo tako učence kot 

njihove starše pri sodelovanju. 

Med prvimi, ki so se lotili raziskovanja stališč na Slovenskem, je bila leta 1994 M. Schmidt 

v svojem magistrskem delu. M. Schmidt (2001) omenja, da so rezultati raziskav o stališčih 

učiteljev do inkluzije pokazali povezavo med stališči in starostjo učiteljev. Učitelji naj bi 

s starostjo postali manj tolerantni do OPP. 

Tudi Resman (2003) navaja, da moramo najprej spremeniti družbeno klimo, organizacijo in 

odnose, da bi lahko uspešno izvajali inkluzijo. 

Primerjalna raziskava v Sloveniji in na Slovaškem je pokazala, da so stališča učiteljev do 

OPP odvisna od motnje, pri čemer imajo učitelji največ zadržkov do otrok z motnjami 

v duševnem razvoju in otrok s čustvenimi in vedenjskimi težavami (Pretnar, 2012). Rozman 

(2017) v svoji raziskavi ugotavlja, da imajo strokovne delavke v vrtcu pretežno nevtralna 

stališča do OPP, pri čemer se strinjajo, da je lažje delati z OPP, če je v oddelku manj kot 15 

otrok. Rozman (prav tam) analizira podatke in sklepa, da so strokovne delavke v vrtcih 

premalo izobražene s področja posebnih potreb, da se ne počutijo dovolj usposobljene 

oziroma kompetentne za delo z OPP. 

M. Schmidt in K. Vrhovnik (2017) na osnovi raziskave ugotavljata, da imajo na stališča 

strokovnih delavcev velik vpliv različne vrste posebnih potreb in da so mlajši učitelji bolj 

naklonjeni inkluziji. Pokazalo se je tudi, da imajo srednješolski učitelji bolj pozitivna stališča 

do OPP kot osnovnošolski učitelji.  

Leta 2009 se je s stališči učiteljev do inkluzije OPP na Češkem ukvarjala študija Factum 

Invenio, ki je bila izvedena na zahtevo Ministrstva šolstva, mladine in športa Češke 

republike. V raziskavo so bili vključeni učitelji osnovnih in srednjih šol. Rezultati so 

pokazali, da velik delež učiteljev (83 %) meni, da je treba bolj upoštevati različne 
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sposobnosti, stil in tempo učenja posameznih učencev. Nestrinjanje z individualizacijo je 

izrazilo 16 % učiteljev, predvsem tistih, ki so izrazili nezadovoljstvo na delovnem mestu. Več 

kot polovica učiteljev (54 %) meni, da v trenutnih pogojih individualen pristop ni mogoč. Na 

drugi strani pa so učitelji (44 %), ki pravijo, da je individualizacija realna. Sem spadajo 

predvsem tisti, ki so na svojem delovnem mestu zelo zadovoljni, ali učitelji, ki vidijo svoj 

poklic kot poslanstvo (Návrh systémového zajištění DVPP pro inkluzivní vzdělávání v ČR, 

2015).  

Naslednjo raziskavo o stališčih učiteljev do inkluzivnega izobraževanja je izvajala Pedagoška 

fakulteta Karlove Univerze v Pragi v sodelovanju z Mediaresearch. Cilj raziskave je bil 

ugotoviti, koliko učitelji verjamejo v to, da je za učinkovito izobraževanje pomembno 

dejstvo, da se otroci znotraj obveznega šolanja izobražujejo skupaj (v nasprotju z delitvijo 

učencev v homogene skupine na osnovi kognitivnih sposobnosti). V raziskavi je sodelovalo 

553 učiteljev iz osnovnih šol. Rezultati so pokazali veliko zavračanje inkluzivnih pristopov in 

opozorili na to, da morajo biti pred njihovim uvajanjem organizirana izobraževanja za 

učitelje na tem področju (Návrh systémového zajištění DVPP pro inkluzivní vzdělávání 

v ČR, 2015).  

Izvedena je bila kvalitativna raziskava v 6 osnovnih šolah, ki so bile izbrane na osnovi 

izkušenj z inkluzivnim izobraževanjem in stališč do inkluzije. Izbrane so bile šole treh tipov:  

1. šole, ki kažejo primere dobre prakse inkluzivnega izobraževanja; 

2. šole, ki se zanimajo za inkluzijo in se trudijo izvajati inkluzivno izobraževanje; 

3. redne šole (šola v manjšem kraju in večja mestna šola). 

Med raziskavo se je pokazalo, da so se vzorčne šole, ki služijo kot primer dobre prakse, 

bistveno ločile od preostalih. Pokazalo se je, da ravnatelji v določenih primerih izberejo samo 

nekatere učitelje, ki jim omogočijo nadaljnja izobraževanja. Tisti učitelji naj bi predali svoja 

spoznanja in ugotovitve drugim učiteljem na šoli, kar pogosto ni tako efektivno, kot ravnatelji 

pričakujejo. Kot bolj uspešno se je izkazalo organiziranje usposabljanja na šoli. Strokovnjak 

je povabljen na šolo med vikendom ali med tednom v popoldanskih urah in usposablja ter 

izobražuje vse učitelje naenkrat (Návrh systémového zajištění DVPP pro inkluzivní 

vzdělávání v ČR, 2015).  

Dokument dalje navaja ugotovitve mednarodnih raziskav: 

o V mednarodni primerjavi je udeležba čeških učiteljev v nadaljnjih izobraževanjih 

osredotočenih na inkluzijo bistveno manjša. 

o Kljub temu da se je večina učiteljev leta 2009 strinjala s trditvijo, da je treba pristop 

do učencev bolj individualizirati, je hkrati vsak drugi učitelj trdil, da v trenutnih 

pogojih individualen pristop ni mogoč. 

o Velika večina učiteljev (7 od 10) bi ustanovila posebne razrede za manj sposobne 

učence. 

o Ravnatelji šol so leta 2010 v raziskavi poudarjali pomembnost dodatnega 

izobraževanja učiteljev na področju posebnih potreb, vendar so večjo pomembnost 

videli v nadaljnjih izobraževanjih na področju tujih jezikov in IKT. 
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o Študija iz leta 2011 osredotočena na stališča učiteljev do inkluzije OPP kaže 

kategorično zavračanje inkluzivnega izobraževanaja. 

o Učitelji se pri vključevanju OPP najbolj bojijo nizke motivacije učencev in 

nezainteresiranosti staršev. 

o Učitelji vidijo vzroke neuspehov predvsem v zunanjih dejavnikih in ne v ravni svojih 

strokovnih kompetenc, kar posledično vpliva na (ne)zanimanje za nadaljnja 

izobraževanja. 

o Za nadaljnji razvoj strokovnih kompetenc učiteljev na področju inkluzivnega 

izobraževanja je nujno osredotočiti se na spremembe stališč učiteljev in izvajati 

aktivnosti ter izobraževanja, ki učiteljem omogočijo prevzeti odgovornost za 

izobraževalne rezultate vseh učencev. 

V dokumentu Strategije izobraževalne politike Republike Češke do leta 2020 je ena od treh 

prioritet »spodbujanje kakovostnega izobraževanja in učiteljev kot ključne predpostavke 

inkluzivnega izobraževanja« (Návrh systémového zajištění DVPP pro inkluzivní vzdělávání 

v ČR, 2015). 

Opara (2012) opozarja, da so negativna stališča učiteljev in drugih odraslih največja ovira za 

inkluzijo. Negativno pojmovanje inkluzije in njeno napačno pojmovanje se najpogosteje 

utemeljuje z naslednjimi argumenti: 

o inkluzija je dražja; 

o najprej je treba spremeniti družbo in vrednote ter šele nato začeti uresničevanje 

inkluzije; 

o inkluzija je pozitivna le teoretično, ni pa praktična; 

o inkluzija je težko izvedljiva in zahteva posebne spretnosti in sposobnosti; 

o za inkluzijo je odgovorno Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 

možnosti in ne Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport; 

o inkluzija je specifičen cilj za osebe s posebnimi potrebami.  

Inkluzija pogosto zahteva spremembo stališč in vrednot. Takšne spremembe trajajo nekaj 

časa in zahtevajo razvoj strpnosti družbe ter več razumevanja. Učitelji, drugi strokovni 

delavci, širša javnost in vsi drugi, ki so na nek način vključeni, imajo moč širiti pozitivna 

stališča do inkluzije. Vse to mora temeljiti na pripravljenosti sprejeti drugačnost, treba pa se 

je tudi aktivno vključiti v življenja učencev tako znotraj šole kot tudi izven nje (Policy 

Guidelines on Inclusion in Education, 2009). 

Policy Guidelines on Inclusion in Education (2009) navaja ček listo za preverjanje 

spremembe stališč: 

 Ali je koncept inkluzivnega izobraževanja pravilno razumljen in sprejet? 

 Zavzemajo starši aktivno vlogo v procesu izobraževanja? 

 Ali se izvajajo programi za ozaveščanje in podporo inkluzivnega izobraževanja? 

 Ali lokalna skupnost in javni sektor podpirata inkluzivno izobraževanje? 

 Zavzema inkluzivno izobraževanje vlogo pomembnega faktorja za ekonomski in 

socialni razvoj? 
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 Ali so viri v posebnih šolah in drugih ustanovah primerno uporabljeni in izkoriščeni 

v prid razvoja inkluzije?  

 

Chopra (2008) opozarja na pomembno vlogo učiteljev v večinskih šolah in njihovih stališč do 

inkluzije. Na stališča učiteljev vplivajo številni dejavniki. Zelo pomembno pa je, da se učitelji 

izobražujejo o problematiki OPP, da imajo podporo v vodstvu in da specialni pedagog 

postane njihov partner, sogovornik in skupaj delujeta kot tim. Če so učiteljeva stališča do 

inkluzije negativna, je celoten proces vključevanja OPP v razred ogrožen. 

 

V Malajziji (Ali, Mustapha in Jelas, 2006, v Chopra, 2008) je potekalo raziskovanje stališč 

rednih učiteljev in tudi specialnih pedagogov. Rezultati so pokazali, da imajo omenjeni 

strokovni delavci predvsem pozitivna stališča, strinjali so se, da inkluzivno izobraževanje 

izboljšuje socialno interakcijo OPP in tako tudi zmanjšuje stereotipe o OPP. Avtorji (prav 

tam) poudarjajo, da je sodelovanje učitelja in specialnega pedagoga zelo pomembno. Chopra 

(2008) ugotavlja, da so stališča učiteljev moškega spola bolj pozitivna kot stališča učiteljic. 

Dodaja, da specialni pedagogi zagovarjajo inkluzivno izobraževanje in da želijo širiti svoja 

stališča. Avramidis, Bayliss in Burden (2000, v Walker, 2012) so raziskovali vpliv izkušenj 

na stališča učiteljev. Pokazalo se je, da imajo učitelji, ki so bili nekaj let vključeni 

v inkluzivne programe, precej bolj pozitivna stališča do inkluzije OPP. Enako menita M. 

Schmidt in B. Čagran (2011), in sicer da učitelji izražajo bolj pozitivna stališča do inkluzije 

OPP, če so bolj strokovno usposobljeni. Walker (2012) ugotavlja visoko korelacijo med 

stališči učiteljev in številom opravljenih strokovnih usposabljanj za inkluzivno izobraževanje 

ter med stališči učiteljev in podporo vodstva, čustveno podporo, podporo pripomočkov in 

IKT. Stališča učiteljev se tudi odražajo glede na to, koliko let že vključujejo OPP v razred. 

Najmanjšo korelacijo Walker (prav tam) ugotavlja med stališči učiteljev in njihovo delovno 

dobo.  

 

Na osnovi raziskovanja domače in tuje literature lahko sklepamo, da stališča pomembno 

vplivajo na stabilnost vedenja ljudi in zato igrajo pomembno vlogo v dojemanju sveta okoli 

nas ter v socialni konstrukciji sveta. Kot pravi Ule (2000), ljudje ne prihajamo v medsebojne 

konflikte, spore in vojne zaradi razlik v inteligentnosti, spominu in podobnih psihičnih 

lastnostih, temveč prav zaradi razlik v stališčih. V vzgoji in izobraževanju so zato pozitivna 

stališča učiteljev eden najbolj pomembnih dejavnikov, saj lahko vplivajo tudi na stališča 

drugih (sošolcev, staršev, širše javnosti) in njihovo spreminjanje. Stališča učiteljev v procesu 

izobraževanja OPP so tesno povezana z njihovimi izkušnjami in strokovno usposobljenostjo. 

Prav zato potrebujejo ustrezno podporo vodstva in dodatna strokovna izobraževanja 

s področja OPP.  
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3 EMPIRIČNI DEL 

 

3.1 PROBLEM IN CILJI RAZISKAVE 

 

Problem raziskave je proučiti stališča učiteljev prvega triletja osnovne šole do inkluzivnega 

izobraževanja OPP v Sloveniji in na Češkem, saj se strokovni delavci v obeh državah 

intenzivno ukvarjajo z razvojem in uresničevanjem inkluzije. Kot navaja Mitchell (2015), je 

inkluzivno izobraževanje na vseh področjih odvisno od učiteljev, ki so pripravljeni za 

njegovo izvajanje.  

Znotraj raziskave smo želeli: 

- ugotoviti stališča slovenskih in čeških učiteljev do inkluzivnega izobraževanja oseb s 

posebnimi potrebami, 

- ugotoviti, ali se stališča učiteljev ene države pomembno razlikujejo od stališč učiteljev 

druge države, 

- ugotoviti usposobljenost in izkušnje učiteljev za delo z OPP. 

 

3.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

Vprašanje 1: Kakšna je naravnanost učiteljev obeh držav do inkluzije OPP ter kako jo 

razumejo? 

Vprašanje 2: Ali se stališča slovenskih učiteljev pomembno razlikujejo od stališč čeških 

učiteljev? 

Vprašanje 3: Kakšna je samoocena usposobljenosti učiteljev za delo z OPP? 

Vprašanje 4: Kakšna je izkušenost učiteljev z delom z OPP? 

 

3.3 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

 

Uporabljeni so bili deskriptivna in kavzalno-neeksperimentalna metoda dela ter kvantitativni 

raziskovalni pristop. 

3.3.1 Vzorec 

 

V vzorec smo vključili 50 učiteljev prvega triletja osnovnih šol iz Češke ter 50 učiteljev 

prvega triletja iz Slovenije, skupaj 100 učiteljev iz obeh držav. 
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V slovenskem podvzorcu so prevladovale ženske, saj jih je bilo 47, kar predstavlja 94 % 

vzorca. Prevladovale so tudi v češkem podvzorcu, bilo jih je 46 oz. 92 % vzorca.  

Večina slovenskih udeležencev je bilo diplomiranih (72 %), manj jih je naredilo magisterij 

(11 %), srednjo šolo so končali 4 % udeležencev, le eden pa je opravil doktorat (2 %). V 

češkem vzorcu je imelo največ udeležencev opravljen magisterij (90 %), manj pa jih je le 

diplomiralo (6 %). S končano srednjo šolo je bil eden udeleženec (2 %), prav toliko jih je 

poročalo o drugi izobrazbi (2-letni študij vzgojnega svetovanja in 2-letni študij integrativne 

pedagogike).  

Največ slovenskih udeležencev (78 %) je bilo na tem delovnem mestu od 0 do 10 let (30 %) 

ali pa od 11 do 20 let (48 %). Manj jih je imelo več let delovnih izkušenj; 10 % udeležencev 

je delalo več kot 21 let, 12 % udeležencev pa je imelo za sabo več kot 31 let poučevanja. 

Češki učitelji so bili glede na delovno dobo bolj enakomerno porazdeljeni, z manjšo prevlado 

tistih, ki so delali manj kot 20 let (40 %). Sledili so jim učitelji z največ delovnimi izkušnjami 

(več od 31 let, 24 %), učitelji, ki so delo opravljali več kot 11, a manj kot 20 let (20 %), 

najmanj pa je bilo učiteljev, ki so delo opravljali več kot 21, a manj kot 31 let (16 %).  

Oba podvzorca sta bila v merjenih karakteristikah (razen spola) med seboj dovolj heterogena, 

da smo v nadaljevanju lahko opravljali želene analize.  

 

3.4 OPIS POSTOPKA ZBIRANJA PODATKOV 

 

V raziskavi smo uporabili lastni anketni vprašalnik, katerega vsebinsko veljavnost in 

zanesljivost smo preverili na pilotnem vzorcu, ki je bil sestavljen iz treh strokovnjakov iz 

Slovenije in treh iz Češke. Nato smo anketne vprašalnike razdelili učiteljem. Vprašalnik je 

sestavljen iz trditev znotraj petstopenjske Likertove lestvice (1 – trditev v celoti zavračam, 2 

– s trditvijo se ne strinjam, 3 – se ne morem odločiti, 4 – s trditvijo se strinjam, 5 – s trditvijo 

se popolnoma strinjam). Z omenjenim instrumentom smo želeli proučiti stališča učiteljev do 

OPP, stališča do inkluzivnega izobraževanja in sprememb na področju dela. 

3.5 POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV 

 

Podatke pridobljene z anketnim vprašalnikom smo statistično analizirali s programom IBM 

SPSS Statistics. Za opisne spremenljivke (spol, delovna doba, izobrazba) smo izračunali 

absolutne frekvence in strukturne odstotke. Za numerične spremenljivke smo izračunali 

aritmetično sredino in standardni odklon ter s testom Kolmogorov-Smirnov preverili 

normalnost porazdelitve. Za potrebe raziskovalnih vprašanj smo (zaradi nenormalne 

porazdelitve podatkov) s testom Mann-Whitney preverjali razlike med češkimi in 

slovenskimi učitelji.   
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4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 

4.1 STALIŠČA DO INKLUZIVNEGA IZOBRAŽEVANJA OTROK S POSEBNIMI 

POTREBAMI 

 

Najprej nas je zanimala notranja konsistentnost vprašalnika, kar smo preverjali s 

Cronbachovim alfa koeficientom, ki je pokazal, da je zanesljivost vprašalnika na spodnji 

mejni sprejemljivosti (a = 0,598). Zanimalo nas je tudi, katere postavke najbolj in katere 

najmanj prispevajo k zanesljivosti vprašalnika (celotna tabela v prilogah). Ugotovili smo, da 

postavke »Vključitev OPP v redno osnovno šolo škodi.«, »Vključitev OPP 

v specialnopedagoške ustanove je zanj bolj primerna.«, »Učitelj se ne more popolnoma 

posvetiti preostalim otrokom, če je v razredu OPP.«, »Delo z OPP me preveč obremenjuje.«, 

»Zmanjkuje mi časa za kakovostno delo s preostalimi učenci.« in »Otroci s primanjkljaji na 

posameznih področjih učenja« negativno vplivajo na zanesljivost vprašalnika, saj se ta zviša 

ob izločitvi posamezne, kar vidimo v Tabeli 7 (priloge). Če teh postavk ne upoštevamo, pa 

Cronbachov alfa naraste na 0,802, kar velja za dobro zanesljivost. Ugotovili smo, da je naš 

vprašalnik sprejemljivo zanesljiv, kar pomeni, da bi v sprejemljivem deležu dobili enake 

rezultate, če bi enaka skupina ljudi ta vprašalnik ponovno izpolnjevala, zaradi česar moramo 

biti pri interpretaciji rezultatov pozorni tudi na to.  

 

Prvi dve vprašanji, ki smo si ju zastavili za raziskovalne namene, sta: Kakšna je naravnanost 

učiteljev obeh držav do inkluzije OPP ter kako jo razumejo? in Ali se stališča slovenskih 

učiteljev pomembno razlikujejo od stališč čeških učiteljev? 

Tabela 1: Opisne statistike posameznih stališč slovenskih in čeških učiteljev do inkluzivnega 

izobraževanja OPP 

  Slovenia     Češka     

  M SD  

test 

Kolmogorov-

Smirnov (p) M SD  

test 

Kolmogorov-

Smirnov (p) 

Vključitev OPP v redno 

osnovno šolo škodi. 2,50 1,2 0,000* 2,86 1,13 0,000* 

Vključitev OPP 

v specialnopedagoške 

ustanove je zanj bolj 

primerna. 3,40 1,03 0,000* 3,28 1,14 0,000* 

OPP je na OŠ med 

sošolci sprejet. 3,40 1,12 0,000* 3,28 0,89 0,000* 
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OPP si na OŠ pridobi 

prijatelje.  3,38 1,12 0,000* 3,36 0,98 0,000* 

OPP na OŠ pridobi večjo 

samopodobo kot na 

OŠPP. 2,24 1,12 0,000* 2,16 1,13 0,000* 

OPP je na OŠ deležen 

ustrezne obravnave. 3,22 0,93 0,000* 2,66 1,15 0,000* 

OPP lahko sledi pouku 

na OŠ, če je le-ta 

prilagojen zanj. 3,58 1,11 0,000* 3,52 1,13 0,000* 

Učitelj se ne more 

popolnoma posvetiti 

preostalim otrokom, če 

je v razredu OPP. 3,52 1,15 0,000* 3,86 1,37 0,000* 

 Učna uspešnost otrok se 

z vstopom OPP v razred 

ne spremeni. 3,52 1,25 0,000* 2,52 1,2 0,000* 

Prisotnost OPP v razredu 

je pozitiven doprinos za 

celoten razred. 3,52 1,02 0,000* 2,94 1,24 0,004* 

Opombe: *p< 0,05 

Iz Tabele 1 lahko razberemo, da vse postavke pomembno odstopajo od normalne 

porazdelitve, saj je test Komogorov-Smirnov v vseh primerih statistično značilen (p < 0,05). 

Vidimo pa lahko tudi, da se učitelji večinoma strinjanjo z večino postavk, saj vsa povprečja 

presegajo vrednost 2, ki se glasi: »S trditvijo se ne strinjam.« Natančnejši prikaz razlik v 

stališčih med češkimi in slovenskimi učitelji lahko vidimo na Sliki 1.  
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Slika 1: Razlike med češkimi in slovenskimi učitelji v stališčih do inkluzije OPP v OŠ 

Največje strinjanje obeh držav je mogoče zaslediti pri postavkah: »Učitelj se ne more popolnoma posvetiti preostalim otrokom, če je v razredu 

OPP.« ter »OPP lahko sledi pouku na OŠ, če je ta prilagojen zanj.« Udeleženci obeh držav pa se najmanj strinjajo s postavko »OPP na OŠ 

pridobi večjo samopodobo kot na OŠPP.« Med slovenskimi in češkimi učitelji pa se pojavljajo tudi razlike.  
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Če postavke natančneje pojasnimo, vidimo, da se s postavko »Vključitev OPP v redno 

osnovno šolo škodi.« bolj strinjajo češki učitelji, zaradi česar lahko predvidevamo, da so češki 

učitelji v primerjavi s slovenskimi tudi bolj prepričani, da vključitev OPP v redne osnovne 

šole škodi. Navkljub tej ugotovitvi pa so slovenski učitelji v primerjavi s češkimi bolj 

prepričani, da je vključitev OPP v specialnopedagoške ustanove primernejša zanje, kar ni 

najbolj konsistenten rezultat. Slovenski učitelji pogosteje menijo, da se OPP v osnovnih šolah 

dobro znajdejo, saj so se v primerjavi s češkimi učitelji bolj strinjali s postavkami: »OPP je 

na OŠ med sošolci sprejet.«, »OPP si na OŠ pridobi prijatelje.«, »OPP na OŠ pridobi večjo 

samopodobo kot na OŠPP.«, »OPP je na OŠ deležen ustrezne obravnave.« in »OPP lahko 

sledi pouku na OŠ, če je le-ta prilagojen zanj.« Češki učitelji pa so v primerjavi s slovenskimi 

učitelji nekoliko manj naklonjeni delu z OPP v razredu, kar kažejo višji rezultati pri postavki: 

»Učitelj se ne more popolnoma posvetiti preostalim otrokom, če je v razredu OPP.« ter nižji 

pri postavkah: »Učna uspešnost otrok se z vstopom OPP v razred ne spremeni.« in 

»Prisotnost OPP v razredu je pozitiven doprinos za celoten razred«. Na osnovi vseh 

odgovorov na postavke lahko sklepamo, da so slovenski učitelji v primerjavi s češkimi bolj 

naklonjeni delu z OPP in da so bolj odprti do inkluzije OPP v OŠ. Za večino postavk lahko 

predpostavljamo, da se učitelji dejansko razlikujejo v mnenjih glede inkluzije, pri 

predpostavkah: »Učitelj se ne more popolnoma posvetiti preostalim otrokom, če je v razredu 

OPP.«, »Učna uspešnost otrok se z vstopom OPP v razred ne spremeni.«, »OPP je na OŠ 

deležen ustrezne obravnave.« in »Prisotnost OPP v razredu je pozitiven doprinos za celoten 

razred.« pa lahko trdimo, da se bodo pri 95 % učiteljev pojavile pomembne razlike, kar lahko 

vidimo v Tabeli 2. 

  



54 

 

Tabela 2 

Preizkus Mann-Whitney za merjenje razlik v dojemanju inkluzije pri čeških in slovenskih 

učiteljih 

Stališče 

Mann-

Whitney U p 

Vključitev OPP v redno osnovno šolo škodi. 1031,00 0,119 

Vključitev OPP v specialnopedagoške ustanove je zanj bolj primerna. 1200,00 0,720 

OPP je na OŠ med sošolci sprejet. 1147,00 0,458 

OPP si na OŠ pridobi prijatelje.  1234,50 0,911 

OPP na OŠ pridobi večjo samopodobo kot na OŠPP. 1155,00 0,493 

OPP je na OŠ deležen ustrezne obravnave. 919,50 0,018* 

OPP lahko sledi pouku na OŠ, če je le-ta prilagojen zanj. 1179,00 0,610 

Učitelj se ne more popolnoma posvetiti preostalim otrokom, če je 

v razredu OPP. 

1017,00 0,096 

Učna uspešnost otrok se z vstopom OPP v razred ne spremeni. 747,00 0,000* 

Prisotnost OPP v razredu je pozitiven doprinos za celoten razred. 905,00 0,014* 

Opombe: *p< 0,05 
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Pridobljeni rezultati kažejo, da se pri nekaterih postavkah češki in slovenski učitelji strinjajo, 

pri nekaterih pa se njihova mnenja oziroma stališča precej razhajajo. 

Češki učitelji se najbolj strinjajo s trditvijo »Učitelj se ne more popolnoma posvetiti 

preostalim otrokom, če je v razredu OPP.«, sledi trditev »OPP lahko sledi pouku na OŠ, če je 

le-ta prilagojen zanj.« Strinjanje so češki učitelji izrazili še pri postavkah »OPP si na OŠ 

pridobi prijatelje.«, »OPP je na OŠ med sošolci sprejet.« in »Vključitev OPP v 

specialnopedagoške ustanove je zanj bolj primerna.« Češki učitelji se najmanj strinjajo s 

trditvijo »OPP na OŠ pridobi večjo samopodobo kot na OŠPP.«, sledita trditvi »Učna 

uspešnost otrok se z vstopom OPP v razred ne spremeni.« in »OPP je na OŠ deležen ustrezne 

obravnave.«  

Slovenski učitelji se najbolj strinjajo s postavko »OPP lahko sledi pouku na OŠ, če je le-ta 

prilagojen zanj.« Tako je tudi pri postavkah: »Učitelj se ne more popolnoma posvetiti 

preostalim otrokom, če je v razredu OPP.«, »Učna uspešnost otrok se z vstopom OPP v 

razred ne spremeni.«, »Prisotnost OPP v razredu je pozitiven doprinos za celoten razred.«, 

pri čemer se stopnja strinjanja pri zadnjih dveh postavkah pomembno razlikuje od stopnje 

strinjanja čeških učiteljev. Mnenje slovenskih in čeških učiteljev se pomembno razhaja še pri 

postavki »OPP je na OŠ deležen ustrezne obravnave.«, pri čemer se slovenski učitelji s 

postavko pomebno bolj strinjajo. Največje nestrinjanje so slovenski učitelji izrazili pri 

postavki »OPP na OŠ pridobi večjo samopodobo kot na OŠPP.« 

Na osnovi dobljenih rezultatov lahko sklepamo, da češki učitelji niso preveč inkluzivno 

naravnani in da so njihova stališča do inkluzije še precej negativna, saj menijo, da je za OPP 

boljše, da se šolajo v specialno pedagoških ustanovah, kjer si pridobijo večjo samopodobo in 

kjer so deležni ustrezne obravnave. Češki učitelji pravijo, da ima vstop OPP v njihov razred 

negativen vpliv na učno uspešnost preostalih otrok, saj se jim učitelji ne morejo popolnoma 

posvetiti. Učitelji obeh držav se zavedajo, da OPP potrebujejo več prilagoditev, da lahko 

sledijo pouku. Pri slovenskih učiteljih opazimo bolj pozitivna stališča do inkluzije OPP, saj 

vidijo prisotnost OPP v njihovem razredu kot pozitiven doprinos za vse ter menijo, da 

vključitev OPP ne vpliva na učno uspešnost drugih učencev. Slovenski učitelji verjamejo, da 

je za OPP na OŠ dobro poskrbljeno in da so deležni ustrezne obravnave, kar indirektno kaže 

na to, da bolj verjamejo vase in v svojo usposobljenost za poučevanje OPP. 

T. Pretnar (2012) je v primerljivi raziskavi med Slovenijo in Slovaško ugotovila, da je razlog 

za pomembne razlike med državama v stališčih učiteljev do inkluzije OPP sam šolski sistem. 

Na Slovaškem sta namreč značilna zelo dobro urejena zgodnja obravnava in hitro ukrepanje 

pri usmeritvah še pred vstopom v OŠ. Tako se redko dogaja, da dobijo učitelji v večinski 

razred otroke z motnjo v duševnem razvoju, saj je ta vključen v posebni razred znotraj OŠ. 

Avtorica izpostavlja tudi precej dolgotrajen postopek usmerjanja OPP v slovenskem prostoru 

in vpliv staršev večinskih otrok, ki niso preveč naklonjeni inkluziji otrok z motnjo v 

duševnem razvoju in otrok z vedenjskimi in čustvenimi težavami. 

S. Kovačič (2016) so tudi zanimala stališča učiteljev do inkluzije OPP, in sicer v Savinjski 

dolini. Avtorica raziskave je dobila presenetljive rezultate, saj je več kot polovica učiteljev 
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(51,4 %) odgovorila, da se OPP morajo izobraževati v specializiranih ustanovah. Presenetljiv 

je tudi rezultat, da 4,2 % učiteljev nima nikakršnega mnenja oziroma stališča do inkluzije 

OPP. Preostalih 44,4 % učiteljev meni, da je treba OPP vključevati v večinske šole. 

Na stališča učiteljev do inkluzije ima velik vpliv tudi študij na fakulteti in njegova 

naravnanost do pridobivanja inkluzivnih kompetenc. U. Kolar (2011) je ugotovila, da si 

študentje pedagoških smeri (pedagogika, predšolska vzgoja, razredni pouk) v Sloveniji 

pridobijo ustrezna znanja, izkušnje in kompetence za delo z različnimi skupinami otrok. 

Kljub temu pa poudarja, da pridobljeno znanje in kompetence včasih niso dovolj za 

uresničevanje inkluzije. Za uspešno inkluzijo je treba zagotoviti pridobivanje ustreznih 

izkušenj, ki lahko spremenijo stališča, ki jih imajo nekateri študentje na začetku svoje 

študijske poti.  

Stališča učiteljev do inkluzije OPP so tudi odvisna od otrokove motnje, pri čemer imajo 

učitelji najmanj zadržkov do gibalno oviranih otrok, otrok z govorno-jezikovnimi motnjami, 

dolgotrajno bolnih otrok in otrok s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. Največ 

zadržkov je opaznih pri skupinah otrok z motnjo v duševnem razvoju in otrok s čustvenimi in 

vedenjskimi težavami (Pretnar, 2012). 

Menimo, da se razlike med državama pojavljajo predvsem zaradi dojemanja inkluzije, ki 

temelji na izobraževanju študentov oziroma bodočih vzgojiteljev, učiteljev, pedagogov in 

specialnih pedagogov. Pomembni dejavniki so tudi zgodovinski razvoj države, njena razvitost 

in sposobnost družbe do sprejemanja drugačnosti. Zagotovo se med državama pojavljajo 

razlike tudi zaradi političnih mnenj, podpore in finančnih sredstev, ki lahko inkluzijo 

pospešijo ali jo zavirajo. V razvitih državah, ki namenijo več sredstev za šolski sistem in 

postavljajo šolstvu pogoje in cilje, lahko vidimo hitrejši napredek, boljše rezultate v šolanju 

in vključevanju otrok ter manjše razlike v družbi sami. V zadnjih letih se večina 

strokovnjakov intenzivno trudi uveljavljati inkluzijo, jo sprejeti in razumeti kot naraven 

pojav, do katerega ima pravico vsak. Za uspešno izvajanje inkluzije so nujno potrebna 

pozitivna stališča strokovnih delavcev, njihova kompetentnost in izkušenost pri delu.  

Tako kot Rutar (2010) tudi mi menimo, da je pomembno še naprej imeti možnost izbire pri 

obliki izobraževanja OPP. Inkluzivno izobraževanje razumemo kot dobro obliko 

izobraževanja, če so za to ustvarjeni pogoji, med katere nedvomno štejemo podporo in 

usposobljene strokovne delavce.  
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4.2 USPOSOBLJENOST ZA DELO 

 

Zanimalo nas je: Kakšna je samoocena usposobljenosti učiteljev za delo z OPP? 

Tabela 3 

Opisne statistike postavk o dojemanju lastne usposobljenosti za delo z OPP pri čeških in 

slovenskih učiteljih 

  Slovenija     Češka     

  M SD  

test 

Kolmogorov-

Smirnov (p) M SD  

test 

Kolmogorov-

Smirnov (p) 

Menim, da sem 

strokovno dovolj 

usposobljen/-a za 

delo z OPP. 2,74 1,17 0,000* 3,10 1,32 0,000* 

Menim, da sem pri 

poučevanju OPP 

uspešen/-a. 3,36 0,96 0,000* 3,37 0,89 0,000* 

Delo z OPP 

dojemam kot 

izkušnjo, ki me 

strokovno obogati. 4,04 1,07 0,000* 3,69 1,25 0,000* 

Menim, da sem 

strokovno 

usposobljen/-a za 

izvajanje dodatne 

strokovne pomoči. 3,22 1,17 0,000* 3,02 1,26 0,001* 

OPP se lahko 

uspešno vključi 

v OŠ, če ima 

ustrezno strokovno 

podporo in 

prilagoditve. 4,02 0,96 0,000* 3,69 1,16 0,000* 

Priprava za delo 

z OPP mi vzame 

veliko časa. 4,00 0,99 0,000* 4,27 0,84 0,000* 
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Delo z OPP me 

preveč obremenjuje. 2,82 1,19 0,000* 3,29 1,21 0,001* 

Zmanjkuje mi časa 

za kakovostno delo 

s preostalimi 

učenci. 2,98 1,25 0,000* 3,58 1,30 0,000* 

Opombe: *p< 0,05 

Iz Tabele 3 lahko razberemo, da vse postavke pomembno odstopajo od normalne 

porazdelitve, saj je test Komogorov-Smirnov v vseh primerih statistično značilen (p < 0,05). 

Vidimo pa lahko tudi, da se učitelji večinoma strinjajo z večino postavk, (predvsem s 

postavko »Priprava za delo z OPP mi vzame veliko časa.«, saj vsa povprečja presegajo 

vrednost 2, ki se glasi: »S trditvijo se ne strinjam.« 

Razlike med češkimi in slovenskimi učitelji se pojavljajo tudi v dojemanju lastne 

usposobljenosti za delo. Češki učitelji menijo, da so za strokovno delo bolj usposobljeni, po 

dojemanju v uspešnosti pa so podobni slovenskim učiteljem. S postavkami: »Delo z OPP 

dojemam kot izkušnjo, ki me strokovno obogati.«, »Menim, da sem strokovno usposobljen/-a 

za izvajanje dodatne strokovne pomoči.« in »OPP se lahko uspešno vključi v OŠ, če ima 

ustrezno strokovno podporo in prilagoditve.« se slovenski učitelji strinjajo bolj kot češki, kar 

pomeni, da jim delo z OPP predstavlja izziv, za katerega so dobro strokovno opremljeni in 

tako s pomočjo strokovnih delavcev OPP nudijo potrebno oporo. Češki učitelji pa delo z OPP 

dojemajo kot bolj stresno, saj se bolj strinjajo s postavkama: »Priprava za delo z OPP mi 

vzame veliko časa.« in »Delo z OPP me preveč obremenjuje.«, hkrati pa se bolj strinjajo tudi 

s predpostavko: »Zmanjkuje mi časa za kakovostno delo s preostalimi učenci.« Delo z OPP 

jim predstavlja dodatno obremenitev, saj so časovno bolj omejeni kot slovenski učitelji. V 

zadnjih dveh postavkah se pojavljajo pomembne razlike (Tabela 4), kar pomeni, da lahko v 

95 % primerjav slovenskih in čeških učiteljev pričakujemo, da bodo češki učitelji res čutili 

večjo obremenjenost pri delu z OPP ter večje pomanjkanje časa, ki bi jim onemogočilo 

kakovostno delo s preostalimi učenci. Prikaz tovrstnih razlik v stališčih med češkimi in 

slovenskimi učitelji lahko vidimo na Sliki 2. 
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Slika 2: Razlike med češkimi in slovenskimi učitelji v dojemanju lastne usposobljenosti za delo z OPP v OŠ 

Učitelji obeh držav se najbolj strinjajo pri postavki »Priprava za delo z OPP mi vzame veliko časa.«, pri drugih postavkah se pojavljajo zmerne 

razlike. Največja razlika je opazna pri postavki »Zmanjkuje mi časa za kakovostno delo s preostalimi učenci.«, pri čemer imajo češki  učitelji 

večje težave.  
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Tabela 4 

Preizkus Mann-Whitney za merjenje razlik v dojemanju inkluzije pri čeških in slovenskih 

učiteljih 

 Usposobljenost za delo 

Mann-

Whitney U p 

Menim, da sem strokovno dovolj usposobljen/-a za delo z OPP. 1090,000 0,257 

Menim, da sem pri poučevanju OPP uspešen/-a. 1236,500 0,921 

Delo z OPP dojemam kot izkušnjo, ki me strokovno obogati. 1072,000 0,196 

Menim, da sem strokovno usposobljen/-a za izvajanje dodatne 

strokovne pomoči. 

1103,000 0,297 

OPP se lahko uspešno vključi v OŠ, če ima ustrezno strokovno 

podporo in prilagoditve. 

1094,500 0,262 

Priprava za delo z OPP mi vzame veliko časa. 1084,000 0,220 

Delo z OPP me preveč obremenjuje. 973,500 0,050* 

Zmanjkuje mi časa za kakovostno delo s preostalimi učenci. 938,500 0,026* 

Opombe: *p< 0,05  

Iz Tabele 4 lahko razberemo, da se češki in slovenski učitelji čutijo enako kompetentne pri 

delu z OPP, saj med njimi ni pomembnih razlik. 

 

S. Kovačič (2016) pravi, da se v Savinjski dolini učitelji ne počutijo dovolj usposobljene za 

delo z OPP, saj je 89 % učiteljev svojo usposobljenost ocenilo kot premajhno. Le 11 % 

učiteljev se je počutilo dovolj usposobljene za delo z OPP.  Učitelji menijo, da na fakulteti 

niso pridobili dovolj znanja za poučevanje OPP. 

Da je pomanjkanje strokovnega in dovolj usposobljenega kadra na šolah problem tudi v 

svetu, prikazuje T. Pretnar (2012) in poroča o mnenjih ravnateljev OŠ iz različnih držav. 

Slovenijo najdemo globoko pod povprečjem, kar kaže na to, da ravnatelji niso zadovoljni 

z usposobljenostjo učiteljev, kar posledično pomembno ovira izvajanje učnega procesa. 

Avtorica raziskave pravi, da učitelji na Slovaškem in v Sloveniji menijo, da jim zmanjkuje 

časa za kakovostno delo z OPP in da se pri delu počutijo preobremenjene. 

Menimo, da se razlike med češkimi in slovenskimi učitelji v samooceni usposobljenosti za 

delo z OPP pojavljajo zaradi razlik na področjih izkušenosti pri delu, pridobljenega znanja na 

fakulteti, dodatnih izobraževanj in razširitve lastnih znanj ter evalvacije lastnega dela.
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4.3 IZKUŠNJE S POUČEVANJEM OPP 

 

Zadnje vprašanje, ki smo si ga za raziskovalne namene zastavili, je: Kakšna je izkušenost 

učiteljev z delom z OPP? 

Učitelje smo vprašali, kako pogosto se srečujejo z določeno skupino OPP. Pri vsaki skupini 

OPP so se učitelji lahko odločali na petstopenjski lestvici (nikoli, redko, včasih, pogosto, zelo 

pogosto). 

Tabela 5 

Opisne statistike postavk o izkušnjah s poučevanjem OPP pri čeških in slovenskih učiteljih 

  

Slovenij

a     Češka     

Pogostost 

srečevanja M SD  

test 

Kolmogorov-

Smirnov (p) M SD  

test 

Kolmogorov-

Smirnov (p) 

Otroci z motnjami 

v duševnem 

razvoju 2,34 1,14 0,000* 2,64 1,27 0,001* 

Slepi in slabovidni 

otroci 2,00 1,03 0,000* 1,89 1,15 0,000* 

Gluhi in naglušni 

otroci 1,78 0,93 0,000* 1,83 0,96 0,000* 

Otroci z govorno-

jezikovnimi 

motnjami 3,80 0,93 0,000* 3,87 1,05 0,000* 

Gibalno ovirani 

otroci 2,54 1,07 0,000* 2,46 1,31 0,000* 

Dolgotrajno bolni 

otroci 2,82 1,24 0,001* 2,71 1,18 0,000* 

Otroci s 

primanjkljaji na 

posameznih 

področjih učenja 4,48 0,65 0,000* 4,71 0,72 0,000* 
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Otroci z motnjami 

avtističnega 

spektra 3,10 1,13 0,001* 3,00 1,24 0,004* 

Otroci s 

čustvenimi in 

vedenjskimi 

motnjami 4,08 0,92 0,000* 3,81 1,14 0,000* 

Opombe: *p< 0,05 

Iz Tabele 5 lahko razberemo, da vse postavke pomembno odstopajo od normalne 

porazdelitve, saj je test Komogorov-Smirnov v vseh primerih statistično značilen (p < 0,05). 

Vidimo pa lahko tudi, da se učitelji največkrat strinjajo z večino postavk, saj večina povprečij 

presega vrednost 2, ki pomeni, da se z določeno skupino OPP srečujejo redko ali nikoli. Pri 

nekaterih postavkah, ki jih bomo izpostavili v nadaljevanju, pa vidimo, da je pogostost 

srečevanja precej višja. 

Razlike se pojavljajo tudi na področju dejanskih izkušenj s poučevanjem OPP. Na Češkem 

imajo učitelji več izkušenj z otroki z motnjami v duševnem razvoju, gluhimi in naglušnimi, 

otroki z govorno-jezikovnimi motnjami ter tistimi s primanjkljaji na posameznih področjih 

učenja. Slovenski učitelji pa s slepimi in slabovidnimi otroki, gibalno oviranimi, dolgotrajno 

bolnimi, z otroki z motnjami avtističnega spektra ter otroki s čustvenimi in vedenjskimi 

motnjami. Največja in tudi pomembna razlika (Tabela 6) pa se pojavlja pri otrocih s 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja, kar pomeni, da lahko s 95-odstotno gotovostjo 

trdimo, da imajo češki učitelji z njimi več izkušenj. 

Natančnejši prikaz razlik v izkušnjah z delom z OPP med češkimi in slovenskimi učitelji 

lahko vidimo na Sliki 3.  
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Slika 3: Razlike med češkimi in slovenskimi učitelji v izkušnjah pri delu z OPP 
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Ko povzamemo rezultate, vidimo, da imajo udeleženci raziskave iz obeh državah največ 

izkušenj z otroki s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, otroki s čustvenimi in 

vedenjskimi motnjami ter z otroki z govorno-jezikovnimi motnjami. Najmanj izkušenj pa 

imajo s slepimi in slabovidnimi ter gluhimi in naglušnimi otroki. Češki učitelji so v 

primerjavi s slovenskimi pomembno bolj izkušeni le pri delu z otroki s primanjkljaji na 

posameznih področjih učenja, pri preostalih skupinah pa razlik ni, kar potrjujejo rezultati v 

Tabeli 6. 

Pogostost srečevanja z določenimi skupinami OPP ‒ češki učitelji: 

 primanjkljaji na posameznih področjih učenja 

 govorno-jezikovne motnje 

 čustvene in vedenjske motnje 

 motnje avtističnega spektra 

 dolgotrajno bolni 

 motnje v duševnem razvoju  

 gibalno ovirani 

 slepi in slabovidni 

 gluhi in naglušni 

Pogostost srečevanja z določenimi skupinami OPP – slovenski učitelji: 

 primanjkljaji na posameznih področjih učenja 

 čustvene in vedenjske motnje 

 govorno-jezikovne motnje 

 motnje avtističnega spektra 

 dolgotrajno bolni 

 gibalno ovirani 

 motnje v duševnem razvoju  

 slepi in slabovidni 

 gluhi in naglušni 
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Tabela 6 

Preizkus Mann-Whitney za merjenje razlik v izkušnjah pri delu z OPP pri čeških in slovenskih 

učiteljih 

 

  

Mann 

Whitney U p 

Otroci z motnjami v duševnem razvoju 1119,500 0,352 

Slepi in slabovidni otroci 1082,500 0,217 

Gluhi in naglušni otroci 1243,000 0,958 

Otroci z govorno-jezikovnimi motnjami 1187,000 0,647 

Gibalno ovirani otroci 1141,000 0,438 

Dolgotrajno bolni otroci 1194,500 0,693 

Otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja 931,000 0,007* 

Otroci z motnjami avtističnega spektra 1156,500 0,506 

Otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami 1086,500 0,236 

Opombe: *p < 0,05  

Iz Tabele 6 lahko razberemo, da so češki in slovenski učitelji podobno izkušeni pri delu z 

OPP.  

 

Podoben rezultat je dobila tudi S. Kovačič (2016). Učitelji se najpogosteje srečujejo z otroki, 

ki imajo primanjkljaje na posameznih področjih učenja, presenetljivo sledi skupina otrok z 

motnjami avtističnega spektra, nato skupina otrok z govorno-jezikovnimi motnjami. Malo 

izkušenj imajo s slepimi in slabovidnimi, gluhimi in naglušnimi, najmanj pa z otroki z 

motnjami v duševnem razvoju.   
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5 SKLEP 

 

Primerjave stališč osnovnošolskih učiteljev v Sloveniji in na Češkem smo se lotili predvsem 

zaradi tega, ker je prav osnovnošolsko obdobje najbolj pomembno za razvoj otrok in hkrati 

tudi najbolj kritično. Želeli smo pridobiti vpogled v razvoj inkluzije, mnenja strokovnih 

delavcev o njej in njihova stališča do vključevanja OPP v redne oblike izobraževanja. 

V raziskavi smo želeli izvedeti, kakšna je naravnanost učiteljev obeh držav do inkluzije OPP 

ter ali se stališča čeških in slovenskih učiteljev pomembno razlikujejo. Zanimala sta nas tudi 

samoocena usposobljenosti učiteljev za delo z OPP in dejstvo, kako pogosto se učitelji 

srečujejo z različnimi skupinami OPP.  

Zastavili smo si raziskovalna vprašanja: 

 Kakšna je naravnanost učiteljev obeh držav do inkluzije OPP ter kako jo razumejo? 

 Ali se stališča slovenskih učiteljev pomembno razlikujejo od stališč čeških učiteljev? 

 Kakšna je samoocena usposobljenosti učiteljev za delo z OPP? 

 Kakšna je izkušenost učiteljev z delom z OPP? 

Stališča čeških in slovenskih učiteljev do inkluzivnega izobraževanja OPP se pri nekaterih 

trditvah rahlo razlikujejo, pri nekaterih pa so te razlike precej večje. Češki učitelji namreč 

pogosteje menijo, da se učna uspešnost preostalih otrok z vstopom OPP v razred poslabša. 

Hkrati se tudi bolj strinjajo, da sama vključitev OPP v redno OŠ škodi. Učitelji na Češkem 

niso prepričani, da so OPP na OŠ deležni ustrezne obravnave in da je njihova prisotnost 

v razredu pozitiven doprinos za celoten razred, medtem ko v Sloveniji opažamo večjo 

naklonjenost učiteljev do inkluzije OPP v redne OŠ, saj se pomembno bolj strinjajo s tem, da 

je prisotnost OPP v razredu pozitivna za vse ter da se učna uspešnost otrok v razredu ne 

spremeni. Slovenski učitelji se pomembno bolj strinjajo s tem, da so OPP na OŠ deležni 

ustrezne obravnave. 

Iz zapisanegasi lahko odgovorimo na zastavljeni vprašanji: Kakšna je naravnanost učiteljev 

obeh držav do inkluzije OPP ter kako jo razumejo?Ali se stališča slovenskih učiteljev 

pomembno razlikujejo od stališč čeških učiteljev? Ugotavljamo, da so češki učitelji manj 

inkluzivno naravnani ter da nekateri inkluzijo še vedno dojemajo kot negativno tako za OPP 

kot tudi za preostale otroke. V njej vidijo več dela, obveznosti, manj časa za kakovostno delo 

s preostalimi učenci, poslabšanje učnih rezultatov v razredu in škodo za samega OPP. Na 

osnovi ugotovitev lahko sklepamo, da so slovenski učitelji v primerjavi s češkimi bolj 

pozitivno naravnani do inkluzije OPP in da se nekatera njihova stališča razlikujejo od stališč 

čeških učiteljev. 

Rezultati kažejo še, da se učitelji obeh držav strinjajo, da je delo z OPP zahtevno in da se 

morajo nanj dolgo pripravljati. Menijo, da se OPP lahko uspešno vključujejo v pouk, če so 

deležni ustreznih prilagoditev. Učitelji potrjujejo, da se med poukom včasih znajdejo 

v časovni stiski, saj jim zmanjkuje časa za preostale učence. Učenci si po njihovem mnenju 

kljub vsem prilagoditvam pridobijo večjo samodobo na OŠPP. 
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V raziskavi smo ugotovili, da učiteljem vzame priprava za delo z OPP veliko časa, kljub 

temu pa delo z OPP večinoma dojemajo kot izkušnjo, ki jih strokovno obogati. Njihovi 

odgovori hkrati kažejo tudi nezadovoljstvo, saj učiteljem zmanjkuje časa za kakovostno delo 

s preostalimi učenci, pri čemer imajo češki učitelji več težav, saj jih tudi več potrjuje, da jih 

delo z OPP preveč obremenjuje. Tako češki kot slovenski učitelji se počutijo dokaj uspešne 

pri poučevanju OPP. Češki učitelji so svojo strokovno usposobljenost ocenili malo više kot 

učitelji iz Slovenije, nobeni pa je niso ocenili  zelo visoko. S to ugotovitvijo smo si odgovorili 

na zadnje raziskovalno vprašanje: Kakšna je samoocena usposobljenosti učiteljev za delo z 

OPP? 

Vsekakor bi se morali učitelji na področju poučevanja OPP več izobraževati ter se 

udeleževati strokovnih posvetov. Tako bi lahko tudi bolje sodelovali s specialnimi pedagogi 

in bili uspešnejši pri poučevanju OPP. Za večjo uspešnost pri poučevanju OPP bi morali biti 

učitelji nagrajeni, da bi bili bolj motivirani za delo in nadaljnja usposabljanja. 

Iz pridobljenih rezultatov je razvidno, koliko izkušenj imajo slovenski in češki učitelji 

z delom z različnimi skupinami OPP in da se med državama na tem področju ne pojavljajo 

pomembne razlike. Na osnovi teh ugotovitev lahko odgovorimo na zadnje vprašanje ‒ 

Kakšna je izkušenost učiteljev z delom z OPP? Ugotavljamo, da se učitelji obeh držav 

najpogosteje srečujejo z otroki s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, pri čemer 

imajo češki učitelji v primerjavi s slovenskimi pomembno več izkušenj. Učitelji obeh držav 

se pogosto srečujejo tudi z otroki s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, otroki z govorno-

jezikovnimi motnjami ter otroki z motnjami avtističnega spektra. Manj pa se srečujejo 

z otroki, ki so dolgotrajno bolni ali gibalno ovirani, in otroki z motnjami v duševnem razvoju. 

Najmanj se učitelji obeh držav srečujejo s slepimi in slabovidnimi ter z gluhimi in naglušnimi 

otroki. 

KRATKA PREDSTAVITEV PRIDOBLJENIH REZULTATOV 

Z raziskavo smo ugotovili: 

 da se učitelji obeh držav strinjajo, da se ne morejo popolnoma posvetiti preostalim 

otrokom, če je v razredu OPP; 

 da se učitelji obeh držav strinjajo, da OPP lahko sledi pouku, če je ta prilagojen zanj; 

 da se tako slovenski kot češki učitelji ne strinjajo s tem, da si OPP na OŠ pridobi 

večjo samopodobo kot na OŠPP; 

 da se učitelji obeh držav strinjajo s tem, da jim priprava za delo z OPP vzame veliko 

časa; 

 

 da se češki učitelji pomembno bolj kot slovenski strinjajo s tem, da se ne morejo 

popolnoma posvetiti preostalim otrokom, če je v razredu OPP; 

 da se češki učitelji počutijo bolj obremenjene in da jim zmanjkuje časa za kakovostno 

delo s preostalimi učenci; 
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 da se slovenski učitelji pomembno bolj kot češki strinjajo s tem, da se učna uspešnost 

otrok z vstopom OPP v razred ne spremeni, da je OPP na OŠ deležen ustrezne 

obravnave in da je prisotnost OPP v razredu pozitiven doprinos za celoten razred; 

 da slovenski učitelji bolj kot češki dojemajo delo z OPP kot izkušnjo, ki jih strokovno 

obogati; 

 da se češki učitelji počutijo bolj strokovno usposobljene za delo z OPP, a hkrati manj 

usposobljene za izvajanje dodatne strokovne pomoči; 

 da imajo učitelji obeh držav največ izkušenj z otroki s primanjkljaji na posameznih 

področjih učenja, z otroki s čustvenimi in vedenjskimi motnjami ter z otroki 

z govorno-jezikovnimi motnjami; 

 da imajo učitelji obeh držav najmanj izkušenj s slepimi in slabovidnimi otroki ter 

z gluhimi in naglušnimi otroki. 

 

Med raziskavo smo naleteli na naslednje težave: 

 neizpolnjeni vprašalniki čeških učiteljev, ki so menili, da je vprašalnik preveč splošen. 

Želeli so si natančnejših podatkov o tem, katero skupino OPP imamo v mislih pri 

uporabi besedne zveze »inkluzija otrok s posebnimi potrebami«. Nas pa je zanimala 

inkluzija kot pojem, kamor spadajo vse skupine OPP. Češki učitelji so večkrat 

omenili, da na inkluzijo otrok npr. z učimi težavami gledajo drugače kot na inkluzijo 

otrok z motnjami v duševnem razvoju. V prvem primeru se namreč z inkluzijo 

strinjajo, v drugem pa manj. 

V nadaljnjem raziskovanju bi raziskavo lahko izvedli bolj specifično s poudarkom na 

posameznih skupinah posebnih potreb, poimenovali bi jo lahko npr. Stališča učiteljev do 

inkluzije otrok s specifičnimi učnimi težavami v primerjavi z inkluzijo otrok z motnjo 

v duševnem razvoju. 

Teoretični del magistrskega dela prispeva k razširitvi teorije o inkluziji in njenem razvoju. 

Rezultati raziskave predstavljajo znanstveni prispevek k izvajanju inkluzije in njeni realizaciji 

ter k spreminjanju stališč do inkluzije OPP.  
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7 PRILOGE 

 

Spoštovani/-a učitelj/-ica, 

 

sem študentka magistrskega študijskega programaSpecialnein 

rehabilitacijskepedagogike(smer: Posebne razvojne in učne težave) na Pedagoški fakulteti 

v Ljubljani. Znotraj svoje magistrske naloge izvajam raziskavo z naslovomStališča učiteljev 

do inkluzije otrok s posebnimi potrebami v Sloveniji in na Češkem. Na Vas se obračam 

s prošnjo, da izpolnite vprašalnik, ki je pred Vami. Prosim, da ste pri odgovarjanju čim bolj 

iskreni. Vsi Vaši odgovori so anonimni in bodo služili izključno v raziskovalne namene.  

 

Najlepše se Vam zahvaljujem za pomoč in Vam želim veliko uspehov! 

 

Prof. spec. in reh. ped. Nikola Milošević 

 

Ustrezno obkrožite: 

Spol:  M  Ž 

Izobrazba: 

1. srednja 

2. diploma 

3. magisterij 

4. doktorat 

5. drugo: _____________ 

Delovna doba: 

1. 0–10 let poučevanja 

2. 11–20 let poučevanja 

3. 21–30 let poučevanja 

4. 31 in več let poučevanja 

Vsako trditev natančno preberite ter nato obkrožite le en odgovor oz. eno številko od 1 do 5, 

pri čemer pomeni: 

1 – trditev v celoti zavračam 

2 – s trditvijo se ne strinjam 

3 – se ne morem odločiti 
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4 – s trditvijo se strinjam 

5 – s trditvijo se popolnoma strinjam 

 

STALIŠČA DO INKLUZIVNEGA IZOBRAŽEVANJA OTROK S POSEBNIMI 

POTREBAMI 

*OPP – otrok s posebnimi potrebami 

*OŠ – osnovna šola 

*OŠPP – osnovna šola s prilagojenim programom 

1. Vključitev OPP v redno osnovno šolo škodi. 

1     2     3     4     5 

 

2. Vlkjučitev OPP v specialnopedagoške ustanove je zanj bolj primerna. 

1     2     3     4     5 

 

3. OPP je na OŠ med sošolci sprejet. 

1     2     3     4     5 

 

4. OPP si na OŠ pridobi prijatelje.   

1     2     3     4     5 

 

5. OPP na OŠ pridobi večjo samopodobo kot na OŠPP. 

1     2     3     4     5 

 

6. OPP je na OŠ deležen ustrezne obravnave. 

1     2     3     4     5 

 

7. OPP lahko sledi pouku na OŠ, če je le-ta prilagojen zanj. 

1     2     3     4     5 

 

8. Učitelj se ne more popolnoma posvetiti preostalim otrokom, če je v razredu OPP. 

1     2     3     4     5 

 

9. Učna uspešnost otrok se z vstopom OPP v razred ne spremeni. 

1     2     3     4     5 

 

10. Prisotnost OPP v razredu je pozitiven doprinos za celoten razred. 

1     2     3     4     5 
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USPOSOBLJENOST ZA DELO Z OPP 

11. Menim, da sem strokovno dovolj usposobljen/-a za delo z OPP. 

1     2     3     4     5 

 

12. Menim, da sem pri poučevanju OPP uspešen/-a. 

1     2     3     4     5 

 

13. Delo z OPP dojemam kot izkušnjo, ki me strokovno obogati. 

1     2     3     4     5 

 

14. Menim, da sem strokovno usposobljen/-a za izvajanje dodatne strokovne pomoči. 

1     2     3     4     5 

 

15. OPP se lahko uspešno vključi v OŠ, če ima ustrezno strokovno podporo in 

prilagoditve. 

1     2     3     4     5 

 

16. Priprava za delo z OPP mi vzame veliko časa. 

1     2     3     4     5 

 

17. Delo z OPP me preveč obremenjuje. 

1     2     3     4     5 

18. Zmanjkuje mi časa za kakovostno delo s preostalimi učenci. 

1     2     3     4     5 
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IZKUŠNJE S POUČEVANJEM OPP 

19. Kako pogosto se pri svojem delu srečujete s posameznimi skupinami otrok s 

posebnimi potrebami? 

  Nikoli Redko Včasih Pogosto Zelo pogosto 

Otroci z 

motnjami v 

duševnem 

razvoju 

          

Slepi in 

slabovidni 

otroci 

          

Gluhi in 

naglušni 

otroci 

          

Otroci z 

govorno-

jezikovnimi 

motnjami 

          

Gibalno 

ovirani otroci 
          

Dolgotrajno 

bolni otroci 
          

Otroci s 

primanjkljaji 

na 

posameznih 

področjih 

učenja 

          

Otroci z 

motnjami 

avtističnega 

spektra 

          

Otroci s 

čustvenimi in 

vedenjskimi 

motnjami 

        
 

 

 

 

Najlepša hvala za sodelovanje! 
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Vážený/ná učiteli/lko, 

 

jsem studentka magisterského studijního programu: Specialní a rehabilitační pedagogika 

(zaměření: Specifické vývojové poruchy učení) na Pedagogické fakultě v Lublani 

(Slovinsko). V rámci své magisterské práce provádím průzkum na téma: Postoje učitelů k 

inkluzi dětí se speciálními vzdělávacími potřebami ve Slovinsku a České republice. Obracím se na 

Vás s prosbou o vyplnění dotazníku, který je před Vámi. Prosím, aby jste byli při odpovídání 

co nejvíce upřímní. Všechny vaše odpovědi jsou anonymní a budou použity výhradně pro 

výzkumné účely. 

Velice děkuji za pomoc a přeji Vám mnoho úspěchů! 

 

Nikola Milošević 

 

Zakroužkujte odpovídající: 

Pohlaví:  M  Ž 

Vzdělání: 

1. střední 

2. bakalářské (Bc.)  

3. magisterské (Mgr.) 

4. doktorské (Ph.D.) 

5. jiné: _____________ 

Délka pedagogické praxe: 

1. 0 – 10 let 

2. 11 – 20 let  

3. 21 – 30 let  

4. 31 a více let  

Každé tvrzení si pečlivě přečtěte a poté zakroužkujte pouze jednu odpověď čili jedno číslo, 

přičemž platí: 

1 – s tvrzením vůbec nesouhlasím 

2 – s tvrzením nesouhlasím 

3 – nemohu se rozhodnout 

4 – s tvrzením souhlasím 

5 – s tvrzením naprosto souhlasím 
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POSTOJ K INKLUZIVNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI 

POTŘEBAMI 

*SVP – speciální vzdělávací potřeby 

*ZŠ – základní škola 

*SŠ – speciální škola 

1. Začlenění žáka se SVP do běžné ZŠ je pro něj nevhodné. 

1     2     3     4     5 

 

2. Začlenění žáka se SVP do speciální školy je pro něj vhodnější. 

1     2     3     4     5 

 

3. Žák se SVP je na ZŠ mezi spolužákypřijat.  

1     2     3     4     5 

 

4. Žák se SVP si na ZŠ najde kamarády.  

1     2     3     4     5 

 

5. Žák se SVP si na ZŠ získá větší sebevědomí než ve SŠ.     

1     2     3     4     5 

 

6. Žáku se SVP se na ZŠ dostává odpovídající pomoci. 

1     2     3     4     5 

 

7. Žák se SVP je schopen vnímat a chápat vyučování, pokud je pro něj přizpůsobeno. 

1     2     3     4     5 

 

8. Učitel se nemůže plně věnovat ostatním žákům, pokud je ve třídě žák se SVP.  

1     2     3     4     5 

 

9. Vzdělávací průměr žáků ve třídě se s přítomností žáka se SVP nezmění. 

1     2     3     4     5 

 

10. Přítomnost žáka se SVP je pozitivním přínosem pro celou třídu.  

1     2     3     4     5 
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KOMPETENTNOST K VÝUCE ŽÁKŮ SE SVP  

11. Myslím, že jsem dostatečně kvalifikovaný/á k práci s žáky se SVP.  

1     2     3     4     5 

 

12. Myslím, že jsem ve výuce žáku se SVP úspěšný/á. 

1     2     3     4     5 

 

13. Práci s žáky se SVP vnímám jako zkušenost, která mě profesně obohacuje. 

1     2     3     4     5 

 

14. Myslím, že jsem profesně vybaven/a k odborné pomoci žákům se SVP. 

1     2     3     4     5 

 

15. Žák se SVP může být úspěšně začleněn do běžné ZŠ, pokud má odpovídající 

odbornou podporu a přizpůsobenou výuku. 

1     2     3     4     5 

 

16. Příprava k výuce žáků se SVP trvá hodně času.  

1     2     3     4     5 

 

17. Práce s žáky se SVP mě příliš zatěžuje.  

1     2     3     4     5 

18. Nezbývá mi dost času na kvalitní práci s ostatními žáky, pokud mám ve třídě žáka se 

SVP. 

1     2     3     4     5 
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ZKUŠENOSTI S VÝUKOU ŽÁKŮ SE SVP  

19. Jak často se při svojí práci setkáváte s konkrétními skupinami žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami?  

  Nikdy Zřídka Občas Často Velmi často 

Děti s 

mentálním 

postižením 

          

Slepé a 

zrakově 

postižené děti 

          

Hluché a 

sluchově 

postižené děti 

          

Děti s 

poruchami řeči  
          

Tělesně 

postižené děti 
          

Dlouhodobě 

nemocné děti 
          

Děti se 

specifickými 

poruchami 

učení 

(dyslexie, 

dysgrafie, 

dysortografie, 

dyskalkulie) 

          

Děti s 

poruchami 

autistického 

spektra 

          

Děti s 

poruchami 

chování a 

emočními 

poruchami 

        
 

 

       Velice Vám děkuji za spolupráci! 
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Zanesljivost posameznih postavk vprašalnikaCronbach  

  Cronbah  
Cronbach  ob 

izbrisani postavki 

Vključitev OPP v redno osnovno šolo škodi. 0,598 0,634 

Vključitev OPP v specialnopedagoške 
ustanove je zanj bolj primerna. 

  
0,633 

OPP je na OŠ med sošolci sprejet.   0,580 

OPP si na OŠ pridobi prijatelje.    0,573 

OPP na OŠ pridobi večjo samopodobo kot na 
OŠPP. 

  
0,584 

OPP je na OŠ deležen ustrezne obravnave.   0,582 

OPP lahko sledi pouku na OŠ, če je le-ta 
prilagojen zanj. 

  
0,576 

Učitelj se ne more popolnoma posvetiti 
preostalim otrokom, če je v razredu OPP. 

  
0,632 

Učna uspešnost otrok se z vstopom OPP 
v razred ne spremeni. 

  
0,588 

Prisotnost OPP v razredu je pozitiven 
doprinos za celoten razred. 

  
0,564 

Menim, da sem strokovno dovolj 
usposobljen/-a za delo z OPP. 

  
0,566 

Menim, da sem pri poučevanju OPP 
uspešen/-a. 

  
0,553 

Delo z OPP dojemam kot izkušnjo, ki me 
strokovno obogati. 

  
0,544 

Menim, da sem strokovno usposobljen/-a za 
izvajanje dodatne strokovne pomoči. 

  
0,560 

OPP se lahko uspešno vključi v OŠ, če ima 
ustrezno strokovno podporo in prilagoditve. 

  
0,571 

Priprava za delo z OPP mi vzame veliko 
časa. 

  
0,579 

Delo z OPP me preveč obremenjuje.   0,640 

Zmanjkuje mi časa za kakovostnodelo 
s preostalimi učenci. 

  
0,654 

Otroci z motnjami v duševnem razvoju   0,587 

Slepi in slabovidni otroci   0,584 

Gluhi in naglušni otroci   0,572 

Otroci z govorno-jezikovnimi motnjami   0,580 

Gibalno ovirani otroci   0,585 

Dolgotrajno bolni otroci   0,573 

Otroci s primanjkljaji na posameznih področjih 
učenja 

  
0,598 

Otroci z motnjami avtističnega spektra   0,582 

Otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami   0,589 

 

 


