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Izvleček 

Sodelovanje med specialnim in rehabilitacijskim pedagogom ter učiteljem je eden 

izmed pomembnih dejavnikov zadovoljevanja potreb učencev s posebnimi potrebami, ki 

so vključeni v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. 

Poznamo različne oblike in načine sodelovanja. Med oblike, v katerih številni avtorji 

vidijo velik potencial, spada sodelovalno oziroma timsko poučevanje, kjer učitelj ter 

specialni in rehabilitacijski pedagog sočasno in z istim ciljem poučujeta isto skupino 

učencev. S takšnim pristopom veliko pridobijo tako učenci kot učitelja, ki sodelujeta. 

Predmet likovna umetnost v svoji naravi in ciljih omogoča veliko možnosti tovrstnega 

sodelovanja, kar izpostavljajo predvsem tuji avtorji. Posebno pozornost smo namenili 

prednostim tovrstnega sodelovanja za učence s primanjkljaji na posameznih področjih 

učenja, ki imajo specifične primanjkljaje na ravni vidno-motoričnih procesov (dispraksija 

in neverbalne specifične učne težave). Zato smo v magistrskem delu raziskali, kako 

sodelujejo specialni in rehabilitacijski pedagogi ter učitelji likovne umetnosti in kako to 

sodelovanje vpliva na njihov profesionalni razvoj. V raziskavo smo vključili 57 specialnih 

in rehabilitacijskih pedagogov ter 85 učiteljev likovne umetnosti, ki likovno umetnost 

poučujejo v prvem, drugem ali tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju na osnovnih 

šolah v različnih slovenskih regijah. Za statistično analizo podatkov smo uporabili 

deskriptivno in inferenčno statistiko. Izvedli smo tudi 9 intervjujev s strokovnimi delavci, 

ki tovrstno sodelovanje že izvajajo. Empirična raziskava je pokazala, da večina strokovnih 

delavcev meni, da je sodelovanje potrebno, med njimi pa je velik delež tistih, ki še niso 

sodelovali, saj se s takšnim primerom še niso srečali. Tisti, ki so navedli, da so že 

sodelovali, in tudi intervjuvane strokovne delavke, se najpogosteje neformalno 

posvetujejo na hodnikih in timsko sodelujejo v okviru strokovnih skupin za 

individualizirane programe. Med pristopi timskega poučevanja pa je najpogostejši 

pristop, kjer učitelj vodi pouk likovne umetnosti, specialni in rehabilitacijski pedagog pa 

mu pri tem pomaga, nudi pomoč učencu s primanjkljaji in po potrebi ostalim učencem. V 

tovrstnem sodelovanju vidijo tudi številne prednosti za učence (zadovoljstvo z izdelkom, 

vztrajanje, motivacija pri delu, boljša organizacija, boljše načrtovanje dela) in zanje same 

(nova znanja, ideje, podpora, pomoč, delitev dela). Analiza stanja v praksi v povezavi z 

ugotovitvami drugih avtorjev je lahko podlaga za oblikovanje priporočil za spodbujanje 

profesionalnega razvoja na področju sodelovanja med omenjenima profiloma strokovnih 

delavcev na področju vzgoje in izobraževanja. 

KLJUČNE BESEDE: učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, specialni in 

rehabilitacijski pedagog, učitelj likovne umetnosti, sodelovanje, timsko poučevanje  
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Summary 

Collaboration between the teacher and special education teacher is one of the 

important factors when working with students with special educational needs, who are 

included in school program with adapted performing and additional professional 

support. Various forms and ways of collaboration are used. Many researchers point to a 

great potential of team teaching, where the teacher and the special educator 

simultaneously, with the same goal, collaborate in teaching the same group of students. 

With this approach, students as well as teachers, benefit greatly. The nature and aims of 

art education offer many possibilities for this kind of collaboration, as pointed out by 

foreign researchers. In this master thesis, the focus is on the benefits that this kind of 

collaboration has for students with impairments in individual areas of learning who have 

specific impairments at the level of visual-motor processes (dyspraxia and nonverbal 

learning disability). Additionally, we have analysed how special educators and art 

teachers collaborate and how this collaboration affects their professional development. 

In this analysis we have included 57 special educators and 85 art teachers in the first, 

second or third educational level of elementary schools in different Slovenian regions. 

Descriptive and inferential statistical methods were used for data analysis. We also 

conducted nine interviews with school professionals who are already implementing this 

kind of collaboration. Empirical research has shown that most of the school 

professionals think that this kind of collaboration is necessary, but a large proportion of 

them have never participated in such collaboration, as they have not yet faced such a 

case in the classroom. Those who indicated that they have already collaborated, as well 

as the interviewed school professionals, most commonly rely on informally consulting in 

school corridors and on teamwork in the expert groups for individualized programs. The 

most common approach in this collaborative teaching is when the teacher conducts art 

lessons, and the special educator helps him, provides assistance to the student with 

learning disabilities and, if necessary, to other students. The school professionals also 

recognize many benefits for students (product satisfaction, persistence, motivation at 

work, better organization and work planning) and for themselves (new knowledge, 

ideas, support, help and division of labour) in this kind of collaboration. The analysis of 

the situation in practice, in conjunction with the findings of other researchers, can serve 

as a basis for the formulation of recommendations for the promotion of professional 

development in the field of collaboration among the aforementioned profiles of 

professionals in the field of education. 

KEYWORDS: student with impairments in individual areas of learning, special 

educator, art teacher, collaboration, team teaching 
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   Janja Rihter – Magistrsko delo 
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UVOD 

Delež učencev in učenk1 s posebnimi potrebami (v nadaljevanju PP) se iz leta v leto 

povečuje (Košir idr., 2011, str. 291; Vehovc idr., 2017, str. 30). Med njimi pa je največ 

tistih s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, ki so vključeni v program s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo (v nadaljevanju DSP) (Vehovc 

idr., 2017; Statistika in analize s področja vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s 

posebnimi potrebami, b. d.). Omenjeno skupino sestavljajo učenci, ki imajo iz znanih ali 

neznanih vzrokov razlike v delovanju centralnega živčnega sistema, kar pomeni, da imajo 

kljub povprečnim ali nadpovprečnim intelektualnim sposobnostim težave pri pravopisu, 

branju, pisanju ali računanju. Težave se kažejo tako na področju akademskih predmetov 

kot na področju vzgojnih predmetov in socializacije (Magajna idr., 2008; Magajna idr., 

2015). V magistrskem delu se osredotočamo na skupini učencev z dispraksijo in učencev 

z neverbalnimi specifičnimi učnimi težavami, ki imajo lahko zaradi primanjkljajev na ravni 

vidno-motoričnih procesov (Magajna, Kavkler in Košir, 2011, str. 12; Magajna idr., 2008, 

str. 11; Košir idr., 2008, str. 14) težave pri pouku likovne umetnosti (Magajna idr., 2015; 

Košak Babuder, 2007; Penketh, 2007).  

Strinjamo se z mnenjem različnih avtorjev, ki vidijo predmet likovna umetnost v 

osnovni šoli kot predmet, ki v svoji naravi sprejema in spodbuja enkratnost vsakega 

posameznika (Tacol, 1999; Kulturno-umetnostna vzgoja v šolah po Evropi, 2010; UN 

likovna vzgoja, 2011; Tomšič Čerkez idr., 2011) ter predstavlja varen prostor za 

spoznavanje sveta učencem z različnimi sposobnostmi (Duh, Zupančič Danko in 

Zupančič, 2008; Duh, Herzog in Lazar, 2014; Gerber in Horoschak, 2012; Frelih, 2006, 

Tacol, 2006) in pomembno prispeva k celostnemu razvoju posameznika (Tacol, 1999; 

Marjanovič Umek, 2011; Selan, 2014). Zato je ključna vloga učiteljev, učiteljic2 in ostalih 

strokovnih delavcev na šoli v tem, da učencem omogočijo kakovostno likovno izkušnjo 

(Kulturno-umetnostna vzgoja v šolah po Evropi, 2010; UN likovna vzgoja, 2011; Tomšič 

Čerkez idr., 2011). Prav zaradi interdisciplinarne narave likovne umetnosti, ki omogoča 

številne medpredmetne povezave (Tomšič Čerkez idr., 2011; UN likovna vzgoja, 2011; 

Karlavaris in Berce - Golob, 1991), vidimo predmet likovna umetnost kot prostor s 

številnimi možnostmi sodelovanja med učitelji različnih predmetnih področij in drugimi 

strokovnimi delavci na šoli (UN likovna vzgoja, 2011; Tomšič Čerkez idr., 2011).  

V magistrskem delu se osredotočamo predvsem na sodelovanje med učitelji, ki 

poučujejo likovno umetnost (v nadaljevanju LUM)3 v različnih razredih osnovne šole, ter 

specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi (v nadaljevanju SRP). Številni avtorji pri nas in 

po svetu izpostavljajo pomembnost in potrebnost sodelovanja med vsemi akterji, ki 

delajo z učencem s PP, saj lahko le z dobrim sodelovanjem in timskim delom zadovoljimo 

                                                      
1
 V nadaljevanju za oba spola uporabljamo moško obliko (učenec, učenci). 

2
 V nadaljevanju za oba spola uporabljamo moško obliko (učitelj, učitelji, strokovni delavci, specialni in 

rehabilitacijski pedagogi). 
3
 V nadaljevanju uporabljamo izraz učitelji LUM, pri tem pa imamo v mislih tako učitelje razrednega 

pouka, ki v osnovni šoli poučujejo predmet LUM v prvem in drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju, kot 
tudi likovne pedagoge, ki poučujejo predmet LUM v tretjem vzgojno-izobraževalnem obrobju. 



Sodelovanje med specialnim in rehabilitacijskim pedagogom in učiteljem likovne umetnosti pri delu z 
učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja in njun profesionalni razvoj 

2 
 

raznolike potrebe učencev z različnimi sposobnostmi (Magajna idr., 2008; Čačinovič 

Vogrinčič idr., 2008; Košir idr., 2008; Havaj in Polak, 2014; Pulec Lah in Košir, 2015; 

Murawski, 2005; Friend, 2008; Solis idr., 2012). Sodelovanje med učiteljem in SRP lahko 

poteka na različne načine. Oblike sodelovanja so lahko neformalne (priložnostne) ali 

formalne. Slednje zajemajo posvetovanje glede dela z učencem, ki ima pri predmetu 

težave, timsko delo pri načrtovanju, izvajanju in evalviranju podpore in pomoči učencem 

s PP ter timsko poučevanje (Magajna idr., 2008; Pulec Lah in Kavkler, 2011; Friend, 

2008). Zaradi zgoraj omenjene narave predmeta likovna umetnost vidimo prav v 

timskem poučevanju, kjer sodelujeta predmetni učitelj in SRP, ki združita svoja znanja in 

hkrati poučujeta heterogeno skupino učencev, številne prednosti za učence s PP, ki so na 

ta način vključeni v razred, ob tem pa dobivajo potrebno pomoč in podporo, da lahko 

čim bolje sledijo zastavljenim ciljem (Murowski, 2005; Friend, 2008; Havaj in Polak, 2014; 

Pulec Lah in Košir, 2015). Tudi drugi učenci brez posebnih potreb so na ta način deležni 

bolj dinamičnega poučevanja, drugačnih in bolj celostnih pogledov na obravnavano 

tematiko, dobijo hitrejše in kakovostnejše povratne informacije, so pri pouku bolj aktivni 

in dosegajo boljše rezultate (Polak, 1999b, 2000, 2011; Havaj in Polak, 2014; Pulec Lah in 

Košir, 2015; Murawski, 2005; Friend, 2008; Friend idr., 2010; Mulholland in O'Connor, 

2016; Chitiyo, 2017; Hurd in Weilbacher, 2017; Casserley in Padden, 2018).  

Iz tovrstnega sodelovanja lahko tako na področju osebnega kot profesionalnega 

razvoja veliko pridobita tudi strokovna delavca, ki sodelujeta (Buckley, 2000, v Polak, 

2007; Kavkler, 2011; Trent idr., 2003; Murawski, 2005: Kavkler, 2011; Solis idr., 2012; 

Pulec Lah in Košir, 2015; Chitiyo, 2017; Faraclas, 2018). Če želimo, da bo sodelovanje 

učinkovito, morajo sodelujoči biti odprti in motivirani za dodatna usposabljanja in 

izobraževanja. Eni na področju poučevanja učencev s PP (prepoznavanje, razumevanje, 

prilagoditve in učinkovite strategije) (Meijer, 2001, 2004; Vršnik Perše, 2007; Čačinovič 

Vogrinčič in Bregar Golobič, 2008; Peček Čuk in Lesar, 2010; Kavkler, 2010; Pulec Lah in 

Kavkler, 2011; EACEA, 2015; Harju in Niemi, 2016), drugi na področju likovnih vsebin 

(učni načrt, kriteriji likovnih nalog, cilji predmeta, medpredmetno povezovanje, uporaba 

umetniških del) (Tacol, 1999, 2006, 2011, 2012; Podobnik, 2011; Duh, 2004; Zupančič, 

2006; Frelih, 2006, Makše, 2006; Tomšič Čerkez, 2006). Oboji pa bi potrebovali 

usposabljanja na področju sodelovanja, timskega dela in timskega poučevanja (Čačinovič 

Vogrinčič in Bregar Golobič, 2008; Pulec Lah in Kavkler, 2011; Havaj in Polak, 2014; Pulec 

Lah in Košir, 2015; Gerber in Fedorenko, 2006, v Dorff, 2012; Ponder in Kissinger, 2009; 

Malley in Silverstein, 2014; Malley, 2017; Jurečič, 2017).  

V empiričnem delu je tako glavni predmet našega raziskovanja sodelovanje med 

slovenskimi učitelji LUM in SRP pri delu z učenci s PP. Rezultate, pridobljene s pomočjo 

anketnega vprašalnika, dodatno dopolnjujemo z opisi konkretnih izkušenj sodelovanja, ki 

smo jih pridobili iz fokusnih intervjujev, ki so se navezovali na sodelovanje pri delu z 

učenci s primanjkljaji na neverbalnih področjih učenja (dispraksija in neverbalne 

specifične učne težave), in jih na koncu interpretiramo s pomočjo literature, ki smo jo 

predstavili v teoretičnem delu. 
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TEORETIČNI DEL 

1 Učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja 

Delež učencev s posebnimi potrebami (v nadaljevanju PP) se iz leta v leto povečuje 

(Košir idr., 2011, str. 291). Delež učencev s PP, ki v devetem razredu opravljajo 

nacionalna preverjanja znanja, je iz 2,3 % v letu 2006 narasel na 9,6 % v letu 2017. 

Največji delež (74,3 %) teh učencev predstavljajo učenci s primanjkljaji na posameznih 

področjih učenja (v nadaljevanju PPPU) (Vehovc idr., 2017, str. 30), kar predstavlja 7,1 % 

vseh učencev. Podatek za šolsko leto 2017/2018 kaže, da je bilo med 11.077 

usmerjenimi učenci v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in DSP 42,7 % 

tistih, ki imajo PPPU (Statistika in analize s področja vzgoje in izobraževanja otrok in 

mladostnikov s posebnimi potrebami, b. d). Pri teh učencih ne gre za splošne, temveč za 

specifične učne težave (v nadaljevanju SUT), ki se lahko kažejo kot težave na področjih 

pozornosti, pomnjenja, mišljenja, koordinacije, komunikacije, branja, pravopisa, 

računanja, socialne kompetentnosti in čustvene dozorelosti (Magajna idr., 2008, str. 11; 

Košir idr., 2008). Po Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (v nadaljevanju 

ZUOPP-1) (2011) so v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in DSP usmerjeni 

otroci s PPPU, ki imajo težko obliko SUT in pri katerih se »zaradi znanih ali neznanih 

motenj/razlik v delovanju centralnega živčnega sistema kljub povprečnim ali 

nadpovprečnim intelektualnim sposobnostim pojavljajo težave pri branju, pisanju, 

pravopisu in/ali računanju« (Magajna idr., 2015, str. 23–24). SUT/PPPU vplivajo na 

predelovanje besednih in nebesednih informacij, ovirajo usvajanje znanja in 

avtomatizacijo veščin ter vse življenje vplivajo na učenje in vedenje. Delimo jih lahko na 

dve glavni skupini: skupino s primanjkljaji na ravni slušno-vidnih procesov, ki so povezani 

s področjem jezika (disleksija, disortografija, specifične motnje pri aritmetiki itd.), in 

skupino s primanjkljaji na ravni vidno-motoričnih procesov, ki so povezani z 

načrtovanjem in izvajanjem praktičnih dejavnosti, pisanjem in socialnimi veščinami 

(dispraksija, disgrafija, spacialna diskalkulija, neverbalne specifične učne težave) 

(Magajna, Kavkler in Košir, 2011, str. 12; Magajna idr., 2008, str. 11; Košir idr., 2008, str. 

14). Skupini učencev z neverbalnimi specifičnimi učnimi težavami (v nadaljevanju NSUT) 

in učencev z dispraksijo oziroma motorično koordinacijsko motnjo (Magajna idr., 2015; 

Košak Babuder, 2007; Penketh, 2007) imata poleg težav pri učenju izobraževalnih 

predmetov pogosto težave tudi pri vzgojnih predmetih in na področju socializacije 

(Kavkler, 2011, str. 9). 

Za ustrezno diferencialno diagnostiko med splošnimi in specifičnimi učnimi težavami 

ter težjimi oblikami učnih težav (imenovanih primanjkljaji na posameznih področjih 

učenja) se opiramo na pet kriterijev (Košir idr., 2008, str. 11; Magajna idr., 2008, str. 12; 

Magajna idr., 2015, str. 23). Za skupino učencev s PPPU je »potrebno izpolnjevanje vseh 

pet kriterijev: 
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1. kriterij pomeni dokazano neskladje med strokovno določenimi in utemeljenimi 

pokazatelji globalnih intelektualnih sposobnosti in dejansko uspešnostjo na naslednjih 

področjih učenja, in sicer branja, pisanja, računanja in pravopisa. 

2. kriterij so obsežne, izrazite težave (pervazivne) na enem ali več izmed štirih 

področij šolskih veščin (branje, pisanje, pravopis, računanje), ki vztrajajo in so izražene 

do te mere, da otroku izrazito otežujejo napredovanje v procesu učenja. 

3. kriterij vključuje slabšo učinkovitost učenja zaradi pomanjkljivih in/ali motenih 

kognitivnih in metakognitivnih strategij (sposobnosti organiziranja in strukturiranja učnih 

zahtev) in/ali motenega tempa učenja (hitrost predelovanja informacij). 

4. kriterij je dokazana motenost enega ali več psiholoških procesov, kot so pozornost, 

spomin, jezikovno procesiranje, socialna kognicija, percepcija, koordinacija, časovna in 

prostorska orientacija, organizacija informacij itd. 

5. kriterij izključuje senzorne okvare, motnje v duševnem razvoju, druge duševne in 

nevrološke motnje, čustvene in vedenjske motnje, kulturno in jezikovno različnost ter 

psihosocialno neugodne okoliščine in neustrezno poučevanje kot glavne povzročitelje 

primanjkljajev na posameznih področjih učenja, čeprav se lahko pojavljajo tudi skupaj z 

njimi.« (Magajna idr., 2015, str. 23) 

 V zadnjih desetletjih smo priča premiku od koncepta hendikepa h konceptu otrok s 

PP, kontinuuma pomoči in vključevanja (Cooper, 1999, str. 25, v Bregar Golobič, 2008, 

str. 48). Medicinski model nadomesti socialni model,4 ki preusmeri individualno na 

družbeno odgovornost (Mertens in McLaughlin, 2004, v Kavkler, 2011, str. 13). V 

šolskem kontekstu se tako preusmeri pozornost iz motenj in težav na potrebe 

posameznika. Potrebe učenca predstavljajo kompleksne interakcije med njegovimi 

primanjkljaji in močnimi področji ter stopnjo in učinkovitostjo podpore v okolju, ki jo je 

učenec deležen (Kavkler, 2011, str. 13). Poznavanje medicinske diagnoze z navedbo 

motnje, bolezni in primanjkljaja je pomembno izhodišče za razumevanje in nadaljnje 

delo (Košir idr., 2011, str. 282) ter izhodišče za raziskovanje in dialog (Čačinovič 

Vogrinčič, 2008, str. 45), vendar premalo pomaga strokovnemu delavcu pri načrtovanju 

pomoči in podpore v razredu (Kavkler, 2011, str. 13; Magajna idr., 2008).  

Pomoč in podpora morata slediti kontinuumu PP učencev, ki se razprostirajo od lažjih 

do težkih, od enostavnih do kompleksnih, od kratkotrajnih do vseživljenjskih (Kavkler, 

2007, str. 80; Kavkler idr., 2003, str. 7). PP učenca ugotovimo z dobro diagnostično 

oceno njegovih primanjkljajev in močnih področij ter ob sodelovanju učenca in njegovih 

staršev (Kavkler, 2011, str. 20). Avtorja Lewis in Doorlag (1986, v Kavkler 2011, str. 22) 

                                                      
4
 Paradigmatski premik v strokovni literaturi in šolskih politikah se povezuje z emancipacijo psiholoških, 

pedagoških in specialnopedagoških ved od stigmizirajočega in izključujočega medicinskega pogleda 
(Bregar Golobič, 2008, 48). Socialni model za razliko od medicinskega predstavlja invalidnost kot socialni 
konstrukt (različne države različno opredeljujejo invalidnost, glede na njihove specifične kulture, socialne 
norme in prakse), ki je prisoten le v okoljih, ki ne cenijo različnosti (Mertens in McLaughlin, 2004, v 
Kavkler, 2011, str. 13). S tem se pogled na težavo pri učenju obne na glavo. Pozornost se preusmeri iz 
učenca (z njegovimi težavami), ki ga je treba usmeriti v posebne programe, na šolski kontekst, ki lahko na 
učenca deluje kot ovira (Bregar Golobič, 2008, 48; prim. Kavkler, 2011, str. 13; Vovk Ornik, 2016, str. 24–
25).  
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delita posebne vzgojno-izobraževalne potrebe na štiri področja, ki so pri različnih 

skupinah in posameznikih s PP različno izrazite. Področja potreb so: 

̶ PP na področju organizacije (organizacija prostora, lastna urejenost, mentalna 

organizacija in načrtovanje časa); 

̶ PP na področju motorike (fina in groba motorika); 

̶ PP na področju socialne integracije (delo v paru in manjši skupini, razumevanje 

neverbalnih znakov, prenesenih pomenov, zahtev in govorice ter občutljivost na 

dražljaje); 

̶ posebne izobraževalne potrebe (osvajanje dejstev, pojmov, postopkov reševanje 

problemov itd.). 

Na vseh štirih področjih imajo PP le učenci z izrazitimi učnimi težavami (učenci s 

PPPU) in učenci z motnjo v duševnem razvoju (Kavkler, 2011). 

1.1 Učenci s primanjkljaji na neverbalnem področju učenja 

Pri učencih s primanjkljaji na neverbalnih področjih učenja gre za kombinacijo 

primanjkljajev na ravni vidno-motoričnih procesov (načrtovanje in izvajanje praktičnih 

dejavnosti, pisanje in socialne veščine) in močnih področij na ravni slušno-vidnih 

procesov (verbalno področje) (Magajna, Kavkler in Košir, 2011, str. 12; Magajna idr., 

2008, str. 11; Košir idr., 2008, str. 14). Zaradi omenjenih primanjkljajev in močnih 

področij pa lahko imajo posebne vzgojno-izobraževalne potrebe na področju 

organizacije, motorike in socialne integracije ter posebne izobraževalne potrebe (Lewis 

in Doorlag, 1986, v Kavkler 2011, str. 22). 

Zaradi obravnavanja sodelovanja med SRP in učiteljem LUM bomo v nadaljevanju 

podrobneje predstavili skupini učencev z dispraksijo in učencev z NSUT, ki imata lahko 

zaradi specifičnih primanjkljajev težave pri pouku likovne umetnosti. Predstavili bomo 

njihove primanjkljaje in močna področja, posebne potrebe ter pomoč in podporo, ki jo 

potrebujejo. 

1.1.1 Učenci z dispraksijo 

Opredelitev, vzroki in pojavnost 

Pri dispraksiji oziroma razvojni motnji koordinacije (Filipčič, Terčon in Stele, 2014, str. 

21) (v nadaljevanju uporabljamo izraz dispraksija) gre za specifične primanjkljaje na ravni 

vizualno-motoričnih procesov, ki povzročajo težave pri načrtovanju in izvajanju 

praktičnih aktivnosti (Magajna idr., 2008, str. 40; Košir idr., 2008, str. 16). Skupina je zelo 

heterogena, učenci pa imajo povprečne ali nadpovprečne intelektualne sposobnosti 

(Kavkler, 2002, v Filipčič, Terčon in Stele, 2014; Tips for Teens and Teachers 

Developmental Coordination Disorder, b. d.). Njihove težave se najpogosteje kažejo na 

področju športa, likovne umetnosti, tehničnega pouka, pisanja idr. V primerjavi z vrstniki 
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imajo težave pri posameznih gibalnih dejavnostih, časovno zaostajajo, izvedba pa je 

nekoliko slabše kakovosti (Magajna idr., 2008, str. 21 in 47). 

Vzrok dispraksije je pogosto neznan. Nimajo očitnih nevroloških okvar (kot npr. 

cerebralna paraliza), primanjkljaji pa se opisujejo z okvaro ali nezrelo organizacijo 

gibanja, lahko tudi zaznavanja, miselnega in jezikovnega delovanja. V populaciji šolajočih 

se otrok ima 8–10 % lažjo stopnjo in 2 % težjo stopnjo dispraksije. Med njimi je štirikrat 

več dečkov kot deklic, pri katerih je pogosteje izražena hujša oblika dispraksije. Pogoste 

so tudi kombinacije z drugimi primanjkljaji (prav tam, str. 47; prim. Filipčič, Terčon in 

Stele, 2014, str. 22).  

Močna področja učencev z dispraksijo 

Med močnimi področji učencev z dispraksijo so komunikacijske sposobnosti, že pri 

štirih, petih letih lahko obvladajo bralne veščine, dobro logično sklepajo pri matematiki, 

se dobro likovno izražajo in kažejo zanimanje za zgodovino, geografijo, naravoslovje in 

računalništvo (Kavkler, 2003, v Filipčič, Terčon in Stele, 2014, str. 22). 

Primanjkljaji in posebne potrebe učencev z dispraksijo 

Posebne potrebe na področju motorike se pri učencih z dispraksijo kažejo kot pogosto 

zaletavanje in spotikanje v stvari. Težko ocenijo višino in razdaljo ter zato delujejo 

nerodni. Težko lovijo, mečejo in vzdržujejo ravnotežje ter tudi premikajo različne dele 

telesa brez gledanja. Brez opomnika zamenjujejo levo in desno stran. Težje rokujejo z 

materiali. Stvari se jim pogosto prevračajo in polivajo. Pišejo počasi in slabše berljivo. 

Težave imajo tudi pri prepisu besedila. Za dokončanje naloge potrebujejo več časa in 

težje izvajajo več stvari hkrati. Zaradi težav na področju grobe in fine motorike imajo 

težave z učenjem, pomnjenjem, posploševanjem in izvajanjem gibalnih aktivnosti. Zaradi 

težav s koordinacijo pogosto padejo, se težje naučijo voziti kolo, težko sledijo pri igrah z 

žogo, težko presodijo položaj telesa v prostoru, hitro se izgubijo zaradi slabše razvite 

vidno-prostorske orientacije, težko se prilagodijo spremembam ter zaradi omenjenih 

nespretnosti pogosto doživljajo stiske in imajo slabo samopodobo. Zaradi težav s 

koordinacijo mišic rok in avtomatizacijo gibov potrebujejo miselni nadzor, dejavnosti pa 

opravljajo počasneje iz z več napakami kot vrstniki (npr. raba noža in vilic, pisanje) 

(Magajna idr., 2008, str. 48). 

Posebne potrebe na področju organizacije in posebne izobraževalne potrebe izhajajo 

iz težav pri načrtovanju in organizaciji misli (prav tam, str. 49). Zaradi težav z delovnim 

pomnjenjem in zaporedjem se med podanimi nalogami hitro izgubijo, težje razberejo 

podatke iz zemljevidov in grafikonov. Pogosto pozabljajo stvari in jih izgubljajo. Imajo 

težave s prostorsko in časovno organizacijo, zato pozabljajo na dogovore in zamujajo pri 

oddaji nalog, saj si težje organizirajo delo (Tips for Teens and Teachers Developmental 

Coordination Disorder, b. d.; prim. Magajna idr., 2008). Težave artikuliranja se lahko 

pojavijo v zgodnjem otroštvu zaradi težav z nadzorom govornega aparata, kar vpliva na 

razumljivost njihovega govora. Dobro razumejo vsebino govora, kasneje pa se težave 

lahko kažejo kot jezikovne, predvsem pri pisnem izražanju. Na področju zaznavanja se 

lahko težave kažejo v slabšem razumevanju sporočil in ustreznem odzivu nanje (Magajna 

idr., 2008, str. 49). 
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Da bi preprečili učni neuspeh in pojav sekundarnih posebnih potreb na socialno-

emocionalnem področju (nizka samopodoba, strah pred neuspehom, čustvene in 

vedenjske težave), je pomembno, da težave odkrijemo čim prej. Prav razredni učitelji so 

običajno tisti, ki prvi opazijo nespretnost in odpor do določenih aktivnosti, slabšo 

prostorsko in časovno organizacijo, orientacijo ter slabše socialne veščine (Gamser, 

2011, str. 212).  

A. Gamser (prav tam) navaja, da imajo učenci z dispraksijo težave na enem ali več 

izmed štirih področij:  

̶ interpretiranje in integriranje informacij telesa in okolice (vidne, slušne, 

vestibularne, taktilne in/ali proprioceptivne informacije);  

̶ posploševanje in organiziranje svojih idej ter izbira ustreznega motoričnega 

dejanja (načrtovanje situacije vsakič na novo);  

̶ oblikovanje načrta motoričnega dejanja v ustreznem zaporedju (npr. dvig 

noge in prenos teže pri hoji po stopnicah);  

̶ pomanjkljivost informacij v sporočilu, ki potuje v mišice (hitrost, sila, smer in 

to, kako daleč jih premakniti). 

Pomoč in podpora učencem z dispraksijo 

K zmanjšanju lažjih in zmernih težav učenca z dispraksijo pripomoreta multisenzorni 

način poučevanja ter prilagajanje oblik in metod dela na področju fizičnega, socialnega, 

didaktičnega in kurikularnega učnega okolja (prav tam, str. 222). Po nekaterih raziskavah 

odpravljata celo 80 % lažjih učnih težav (Church, Eliot in Gable, 2001, v Jereb, 2011, str. 

78). Pri učencih s težjimi oblikami dispraksije pa je ključno timsko sodelovanje s starši in 

strokovnimi sodelavci (učitelji, psihologom, SRP in socialnim pedagogom). Pri DSP se 

lahko utrjujejo funkcionalne spretnosti in izvajajo sistematične pomoči (npr. treningi za 

izboljšanje motoričnega načrtovanja, grafomotorike, tekočnosti pisanja, vizualno-

motorične koordinacije ipd.) (prav tam). M. Ozbič (2006) razlaga, da je pomoč pri 

učencih z dispraksijo razdeljena hierarhično. Osnovna pomoč zajema poznavanje telesne 

sheme, prepoznavanje drugega, odnosov med telesom, prostorom in gibom. Splošna 

pomoč zajema vaje obvladovanja gibalnega in manipulativnega prostora, obvladovanje 

shem, seriacije, konzervacije, predstavnega mišljenja, grobe in fine motorike. Specifična 

pomoč pa se nanaša na grafomotorično raven (prav tam, str. 98). 

Pri premagovanju primanjkljajev in upoštevanju PP na področju motorike, časovne in 

prostorske organizacije ter vidnega zaznavanja učenci z dispraksijo potrebujejo več časa, 

vaj in spodbud, da uspešno razvijejo pomanjkljive gibalne spretnosti. Pri izvajanju 

pomoči in poučevanju potrebujejo: 

̶ prilagojeno didaktično gradivo, učno gradivo in tehnične pripomočke, 

prilagoditve prostora in opreme, sedežni red, prilagoditve pri preverjanju in 

ocenjevanju znanja (Filipčič, Terčon in Stele, 2014, str. 23–24) ter gumijasto 

podlogo proti zdrsu pripomočkov (Košak Babuder, 2007); 

̶ strukturirano okolje, veččutno učenje, več časa ali prilagojene gibalne naloge, 

alternative gibalnim nalogam, razdelitev zapletenih nalog na korake z razlago 

postopka (Magajna idr., 2008, str. 49–50); 
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̶ jasen tabelni zapis z barvnimi oporami, pomoč pri organizaciji zapiskov, 

fotokopiranje zapiskov, uporabo nastavkov za pisala, opore pri pisanju, pisanje v 

širše črtovje in pomoč vrstnikov (prav tam);  

̶ razumevanje in podporo učitelja, sprotno preverjanje razumevanja, spodbujanje 

močnih področij in pozitivne samopodobe, pohvale ob majhnih dosežkih in čas za 

počitek (Tips for Teens and Teachers Developmental Coordination Disorder, b. 

d.). 

Učencu bo v pomoč tudi podajanje navodil ena na ena. Poleg individualnih obravnav 

za usvajanje strategij in urjenje veščin se priporoča pomoč v razredu. Tako učenec ob 

podpori SRP lahko skupaj s sošolci sledi predavanju učitelja in je tudi manj stigmatiziran 

(prav tam). 

1.1.2 Učenci z neverbalnimi specifičnimi učnimi težavami 

Opredelitev, vzroki in pojavnost 

Pri NSUT gre za desnohemisferni nevrološki sindrom, sestavljen iz skupka različnih 

primanjkljajev in spretnosti. Ker težave posegajo na področja skrbi za samega sebe, 

receptivnega in ekspresivnega jezika ter tudi učenja, samouravnavanja in socialne 

prožnosti, kar vpliva na sposobnost samostojnega življenja, ne gre toliko za učne težave v 

tradicionalnem pomenu, temveč bolj za motnje življenjskega učenja (Košak Babuder, 

2011a, str. 196; prim. Zieman, 2013, str. 1). Oviran je sprejem neverbalnih informacij, ki 

temeljijo na predstavah, kar povzroča težave pri taktilnem in vizualno-prostorskem 

zaznavanju, psihomotorični koordinaciji, prostorskem in časovnem zaznavanju, 

razumevanju pragmatičnega jezika, posploševanju informacij, mentalni fleksibilnosti, 

izvrševanju in organizaciji dejavnosti, obvladovanju socialnih veščin, prilagodljivosti in 

čustveni stabilnosti, specifične težave pri aritmetiki in matematiki, geometriji in algebri, 

težave s spretnostjo pisanja, pisanjem in kompozicijo pisanja ter z razumevanjem 

prebranega (Košak Babuder, 2011b; prim. Košir idr., 2008, str. 16; Hudoklin, 2011, str. 

205; Brace, 2013, str. 6; Hubbard in Smith Myles, 2013, str. 11; Magajna idr., 2015, str. 

29).  

Čeprav je bil sindrom NSUT ugotovljen pred več kot štiridesetimi leti, je slabo 

prepoznan. Sindrom NSUT se v populaciji otrok in mladostnikov pojavlja približno pri 1 % 

(Košak Babuder, 2007, str. 150; prim. Hubbard in Smith Myles, 2013). Med učenci z 

učnimi težavami (v nadaljevanju UT) naj bi ga bilo nekje med 1 % in 10 %, med splošno 

populacijo pa med 0,1 % in 1 %, brez razlik med spoloma (Rourke, 1989, v Košak 

Babuder, 2011b, str. 188). 

Močna področja učencev z neverbalnimi specifičnimi učnimi težavami 

Močna področja učencev z NSUT pa se kažejo v dobro razvitih slušnih in verbalnih 

sposobnostih, slušnem zaznavanju in pozornosti, mehaničnem spominu za jezikovno-

besedno gradivo ter v ustreznem jezikovnem razumevanju in izražanju (Košak Babuder, 

2011b; Hubbard in Smith Myles, 2013). Pogosto še pred vstopom v šolo razvijejo dober 

besednjak, ki je obsežnejši kot pri vrstnikih. Zaradi dobro razvitih kognitivnih sposobnosti 
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na verbalnem področju radi govorijo in dobro razumejo svet okrog sebe. Dobro si 

zapomnijo, kar slišijo, tudi če je vsebina zapletena (Košak Babuder, 2007, str. 151, 2009, 

str. 76, 2011b, str. 196; Sands in Schwartz, 2000, v Košak Babuder, 2011a, str. 197; 

Brace, 2013, str. 6). 

Primanjkljaji in posebne potrebe učencev z neverbalnimi specifičnimi učnimi 

težavami 

Težave in primanjkljaji učencev z NSUT se delijo na tri področja: 

̶ nevropsihološki primanjkljaji: zaradi težav s taktilnim in vizualno-prostorskim 

zaznavanjem težje prepoznavajo znane stvari le s tipanjem in gledanjem, delajo 

napake pri prepisu iz table ali knjige. Težave pri psihomotorični koordinaciji se 

kažejo v nespretnosti, nerodnosti, tako pri igrah z žogo, zapenjanju gumbov kot 

pisanju. Težave imajo pri nalogah, kjer je potrebno rokovanje z materialom 

(likovne ali tehnične dejavnosti), ki zahtevajo natančnost in striženje. Pogosto 

težko sledijo predvideni obliki, težko nadzorujejo prijem in pritisk. Pri športu 

imajo zaradi neustrezne drže težave pri teku, primanjkljaji pa so še bolj opazni pri 

dejavnostih z žogo in skupinskih igrah, saj zahtevajo natančno in usklajeno 

gibanje ter sledenje pravilom igre. Zaradi težav z orientacijo (prostorsko in 

časovno) se pogosti izgubijo, težko si zapomnijo položaje prostorov na šoli ter 

težje obvladujejo koncept časa in ocenijo potrebovani čas za določeno dejavnost. 

Kljub dobro razvitemu besednjaku imajo težave z razumevanjem pragmatičnega 

jezika. Razumejo besede, neverbalna sporočila pa slabo zaznajo. Ker sporočila 

razumejo dobesedno, si lahko navodila učitelja razlagajo napačno. Težko 

povežejo predhodno naučeno znanje z novim. Razmišljajo logično, mislijo 

konkretno in črno-belo, brez razumevanja sivih odtenkov. Abstraktni koncepti so 

jim težki. Raje kot odprta imajo konkretna vprašanja. Za oblikovanje odgovora 

potrebujejo več časa. Pogosto pozabljajo in izgubljajo stvari (Košak Babuder, 

2007, str. 151–155);  

̶ emocionalno-prilagoditveni primanjkljaji: zaradi zgoraj omenjenih primanjkljajev 

imajo težave tudi na socialnem področju. Pogosto lahko delujejo nezrelo, 

nezainteresirano, ne marajo tekmovalnih aktivnosti, težko se prilagajajo 

spremembam (npr. menjava učitelja, urnika, izlet) in izstopajo v svojem vedenju 

(strah in tesnoba, lahko se zaprejo vase, ne sodelujejo v razredu) (prav tam);  

̶ na izobraževalnem področju imajo lahko težave pri razvrščanju števil v vrsto, 

oblikovanju števk in črk, zapisu na ustrezno mesto, prepoznavanju računskih 

simbolov, reševanju besedilnih nalog, geometriji, spretnosti (drža, pritisk) in 

kompoziciji pisanja (izvirne ideje, razlaga) ter razumevanju prebranega 

(kompleksne in abstraktne vsebine) (Košak Babuder, 2011b, str. 190–195; prim. 

Brace, 2013). 
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Pomoč in podpora učencem z neverbalnimi specifičnimi učnimi težavami 

Zaradi specifičnih težav učenci z NSUT težko razumejo zahteve situacije in kako se ji 

prilagoditi. Zato naj učitelj v procesu poučevanja upošteva njihove PP na področju 

vidnega zaznavanja, motorike, orientacije, komunikacije in socialno-emocionalnih 

spretnosti (Košak Babuder, 2011a, str. 197; prim. Tanguay, 2013). Da bi bili učenci z 

NSUT učno učinkoviti in uspešni, potrebujejo: 

̶ urejeno učno okolje, frontalno postavitev klopi, dovolj prostora spredaj, blizu 

učitelja in mirnih učencev, čim manj nepotrebnih vizualnih dražljajev in gumijasto 

podlago proti drsenju pripomočkov (Košak Babuder, 2007, str. 156–157); 

̶ jasna in natančna navodila, učenje s pomočjo rubrik (kriteriji, ki se nanašajo na 

izdelek), učenje s pomočjo modelov (primer končnega izdelka), unimodalni način 

poučevanja (najprej verbalna informacija, nato demonstracija);  

̶ pisna navodila pred začetkom dejavnosti (lažje sledi razlagi), zmanjšanje količine 

nalog papir–svinčnik (fotokopiranje gradiv in pisanje na računalnik), reduciranje 

večje količine vizualnih informacij;  

̶ uporabo dogovornih znakov za preverjanje osredotočenosti in za primere 

vprašanj učenca, pogosto preverjanje razumevanja snovi, vnaprejšnjo napoved 

snovi, povezavo z že naučenim, izdelavo preglednic (kaj že vemo in znamo), 

poučevanje s pomočjo grafičnih shem, sodelovalno učenje (dobro strukturirane 

skupine in naloge) (Tanguay, 2002, v Košak Babuder, 2009, str. 76–77); 

̶ pomoč učitelja in svetovalnih delavcev, da razume svoje težave, pozna močna 

področja in načine spopadanja z njimi, da mu priskrbijo osebo in varen prostor, 

kamor se lahko vedno obrne, da spodbujajo njegovo samostojnost, mu pomagajo 

pri raziskovanju interesnega področja (ki je lahko specifično in nenavadno) ter 

mu zagotavljajo strukturirano in predvidljivo okolje (npr. pravočasno obveščanje 

o spremembah urnika) (Sands in Schwartz, 2000, v Košak Babuder, 2011a, str. 

198–199). 

 

Zaradi omenjenih težav na področju vidno-motoričnih procesov imajo tako učenci z 

dispraksijo kot učenci z NSUT lahko PP na področju organizacije (pri načrtovanju časa in 

orientaciji na likovni ploskvi), motorike (pri rokovanju z likovnimi pripomočki in materiali, 

načrtovanju korakov in postopkov za izdelavo izdelka ter oblikovanju likovnega izdelka 

po opazovanju ali spominu), socialne integracije (pri razumevanju navodil in pravil, delu 

v paru ali manjši skupini) in posebne izobraževalne potrebe (pri razumevanju likovnega 

problema in likovnega pojma, povezavi naučenega s predhodnim znanjem, prenosu 

znanja v nove situacije ipd.). Zato v nadaljevanju predstavljamo predmet likovna 

umetnost, njegove temeljne naloge in cilje, priložnosti in možnosti, ki jih omogoča 

učencem s PPPU ter ki so lažje dosegljive in bolj učinkovite z interdisciplinarnim in 

medpredmetnim povezovanjem, problemskim in timskim pristopom poučevanja. 
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2 Predmet likovna umetnost 

Predmet likovna umetnost skozi aktiviranje čustev, kognitivnih sposobnosti, idej in 

motorike razvija pri učencih natančno in občutljivo zaznavanje, vizualni spomin, vizualno 

in likovno mišljenje, domišljijo in imaginacijo ter tudi čustva, ki se zrcalijo v likovnih delih, 

ki jih učenci dosežejo prek motorične aktivnosti (Tacol, 1999, str. 27–51; prim. Ponder in 

Kissinger, 2009). 

Temeljna naloga likovne umetnosti je namreč razvijanje učenčeve likovne 

kompetence, ki sloni na razumevanju vizualnega prostora in preoblikovanju tega 

prostora v likovni prostor (UN likovna vzgoja, 2011). Razvijanje zmožnosti vrednotenja 

likovne in vizualne kulture, spodbujanje in odkrivanje učenčeve ustvarjalnosti, 

inovativnosti, likovne občutljivosti, sposobnosti opazovanja in presojanja, spontanega 

otroškega likovnega raziskovanja sveta, posebnosti likovnega izražanja ter razvijanje 

posluha za likovna dela umetnikov, uporabnih predmetov in likovne problematike v 

okolju predstavljajo splošne cilje likovne umetnosti in tudi ene izmed ključnih evropskih 

kompetenc (Kulturno-umetnostna vzgoja v šolah po Evropi, 2010; UN likovna vzgoja, 

2011, str. 4; Tomšič Čerkez idr., 2011; Art, Craft, Design. Guidelines for Teachers of 

Students with MILD General Learning Disabilities. Post-Primary, 2007, str. 5). Likovna 

izobrazba ni namenjena samo umetnikom. Produkt predstavlja pomembno družbeno 

vrednoto, ki je namenjena vsem. Pri likovni umetnosti v šoli se tako načrtno ohranjata, 

osvajata in prenašata kulturna dediščina in tradicija določenega prostora (Tomšič Čerkez, 

2006, str. 85; prim. Tomšič Čerkez idr., 2011). 

Likovna umetnost učencem omogoča, da svet doživijo, ga razumejo, o njem 

razmišljajo, ga občutijo in cenijo na način, ki ni mogoč prek drugih disciplin (Adams, 

2008; Kulturno-umetnostna vzgoja v šolah po Evropi, 2010). Vizualno mišljenje, ki 

zajema ukvarjanje z obliko, barvo in odnosi v prostoru, omogoča prodiranje v bistvo 

vidnih pojavov (Vrlič, 2001, str. 23; Podobnik, 2012, str. 139). S pomočjo različnih 

likovnih področij prenesemo likovne misli v vizualno podobo, ustvarimo tridimenzionalni 

prostor na dvodimenzionalni površini, naredimo večkratno odtiskovanje s pomočjo 

matrice, opazujemo igre svetlobe in sence pri kiparstvu ter spoznavamo arhitekturni 

prostor (Tomšič Čerkez in Tacar, 2010). Likovna vzgoja se povezuje tudi s trajnostnim 

razvojem. Likovna dejavnost lahko predstavlja zgled odnosa do okolja in prostora, 

združuje znanje in ustvarjalnost ter omogoča s pomočjo vizualizacije učinkovit prikaz, 

kritično presojo in konstruktivno soustvarjanje trajnostnih konceptov (Flajšman, 2011, 

str. 13).  

Temeljne naloge in cilje predmeta likovna umetnost lahko podpremo tudi s tem, da je 

likovno izražanje generična potreba človeka (Pečjak, 2006, str. 175; prim. Hickman, 

2006), ki je pri otroku tako razvita kot potreba po govoru, igri in gibanju (Užmah, 2010, 

str. 15). Likovno izražanje je tudi način sporočanja, saj lahko otrok prek risbe izrazi nekaj, 

česar verbalno ne zna ali ne zmore (Pogačnik - Toličič, 1986, str. 11), ali na primer na 

stopnji intelektualnega realizma nariše tisto, kar o stvari ve in kakšen odnos ima do nje 

(Marjanovič Umek, 2011, str. 132). Otroci enake starosti upodabljajo stvari na enak 
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likovno izrazen način (Pogačnik - Toličič, 1986, str. 9). Čeprav se določene značilnosti 

psihofizičnega razvoja lahko razvijajo hitreje ali ene ne napredujejo, sledijo razvojnemu 

zaporedju – otrok bo vedno najprej znal narisati krog, nato kvadrat in za njim trikotnik, 

najprej bo poiskal razlike in nato podobnosti (Vrlič, 2001, str. 21). Ker likovno izražanje 

temelji na razvoju otrokovih simbolnih sposobnosti, je precej podoben razvoju govora 

(Marjanovič Umek, 2011, str. 127; prim. Tacol, 1999, str. 17; Selan, 2014, str. 371). 

2.1.1 Učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja pri 

predmetu likovna umetnost 

Učenci s PPPU, ki imajo primanjkljaje na neverbalnih področjih oziroma na področjih 

vidno-prostorskih in vidno-motoričnih procesov (npr. učenci z NSUT, dispraksijo), imajo 

največ težav ravno na področju motoričnih spretnosti, vidno-prostorsko organizacijskih 

veščin in socialnih spretnosti (Košak Babuder, 2007, 2009, 2011a, 2011b; Magajna idr., 

2008; Košir idr., 2008; Magajna idr. 2015), kar pa so tudi osrednja področja razvoja pri 

predmetu likovna umetnost.  

Likovna umetnost predstavlja prostor, kjer se drugačnost ceni. Pred jezikovne, 

socialne, materialne in motorične sposobnosti postavlja čustvene in doživljajske 

sposobnosti, iskanje alternativnih rešitev in raznolikih likovnih izrazov (Duh, Zupančič 

Danko in Zupančič, 2008, str. 73; Duh, Herzog in Lazar, 2014, str. 35). Ker likovna 

umetnost omogoča uporabo različnih likovnih področij, materialov in tehnik, lahko vsak 

učenec najde svoje polje specialnosti. Posebnost je tudi v tem, da pri reševanju likovnih 

problemov ni točk na testu, ni pravega ali napačnega odgovora, saj vsak posameznik 

najde svoj način, kako bo likovni problem rešil (Gerber in Horoschak, 2012, str. 125; 

prim. Frelih, 2006; Tacol, 2006). Individualizacija in diferenciacija5 predstavljata eno 

izmed pomembnejših pedagoških načel pri pouku likovne umetnosti (UN likovna vzgoja, 

2011, str. 25). Notranja diferenciacija in individualizacija ohranjata heterogene razrede, 

ob tem pa znotraj razredov upoštevata posameznikove zmožnosti, potrebe in želje z 

variiranjem učnih ciljev, vsebin, učnih oblik in učnih metod ter z vključevanjem 

individualne učne pomoči (Strmčnik, 2001, str. 378). Pri likovni umetnosti se z 

upoštevanjem omenjenih didaktičnih načel spodbujata enkratnost in neponovljivost 

vsakega posameznika, njegovega doživljanja in likovnega izražanja, hkrati pa 

diferenciacija in individualizacija v razredu omogočata večjo stopnjo motiviranosti in 

ustvarjalnosti učencev ter pestrost izdelkov (Podobnik, 2008, str. 333). Učni načrt za 

likovno umetnost pri tem opozarja tudi na sprejete koncepte, smernice in navodila za 

delo z nadarjenimi, učenci z UT in s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, ki naj 

bi jim učitelj pri pouku likovne umetnosti sledil (UN likovna vzgoja, 2011, str. 25).  

Pri likovni umetnosti se lahko odpirajo teme, ki zadevajo strpnost, odprtost, 

sprejemanje drugačnosti, ki predstavljajo temelje inkluzivne kulture (Duh, Zupančič 

                                                      
5
 Strmčnik (2001, str. 377) razlaga diferenciacijo kot grobo individualizacijo, ki zajema učne in druge 

razlike učencev v okviru manjše učne skupine. Pri individualizaciji pa upoštevamo in zadovoljujemo 
individualne učne in druge potrebe posameznika. 
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Danko in Zupančič, 2008; prim. Swift in Steers, 2006). Likovna umetnost lahko učencem s 

PPPU koristi za učenje izobraževalnih spretnosti, izboljšanje socialnih spretnosti in 

krepitev samopodobe ter kot sredstvo za vključevanje učencev v razred (Anderson, 

1994, v Reavis, 2009, str. 3). Zato ne preseneča, da so ravno učitelji likovne umetnosti 

»pionirji« v sprejemanju vseh učencev (Gerber in Fedorenko, 2006, v Dorff, 2012, str. 10) 

in da so bili prvi prostori za vključevanje učencev s PP v redne šole ravno likovne učilnice 

(Causton - Theoharis in Burdick, 2008, v Reavis, 2009, str. 11). 

Predmet likovna umetnost v svoji naravi in ciljih omogoča veliko priložnosti 

medpredmetnega povezovanja, saj je v svojem bistvu interdisciplinaren (Kulturno-

umetnostna vzgoja v šolah po Evropi, 2010, str. 30; UN likovna vzgoja, 2011, str. 26; 

Tomšič Čerkez idr., 2011, str. 220). Združuje namreč segmente s področja humanistike in 

družboslovja (npr. filozofije, sociologije, zgodovine, jezikoslovja) ter naravoslovja (npr. 

spoznanja fizike, kemije, biologije, matematike itd.) (Tomšič Čerkez idr., 2011, str. 220; 

prim. Karlavaris in Berce - Golob, 1991, str. 14). Učni načrt za izbirni predmet likovno 

snovanje (2004) navaja, da lahko učitelj poišče povezave z drugimi predmeti v likovnem 

področju, likovni tehniki, likovnem motivu ali likovnem pojmu. Možnosti za povezovanje 

pa iščemo v glasbeni umetnosti, slovenščini, matematiki, športu, zgodovini, geografiji, 

fiziki, kemiji ter tehniki in tehnologiji (prav tam, str. 23). Medpredmetno povezovanje 

predstavlja enega izmed ključnih konceptov sodobnega likovnega izobraževanja in 

usmerja učence na razvijanje kompetenc vseživljenjskega učenja. Pri tem je treba 

poudariti, da le povzemanje motiva iz vsebin, spoznanih pri drugem predmetnem 

področju, in obravnava tega motiva z likovnega vidika nista sprejemljivo in strokovno 

dopustno medpredmetno povezovanje. Zaradi specifičnosti likovne umetnosti govorimo 

o dveh načinih povezovanja likovnih pojmov s pojmi drugih predmetov (UN likovna 

vzgoja, 2011, str. 26): 

̶ povezovanje, ki temelji na besedni interpretaciji – pisni ali ustni (pojem iz 

drugega predmetnega področja prispeva k razumevanju likovnega pojma in 

obratno); 

̶ povezovanje, ki temelji na besedni in likovni interpretaciji – izražanju (pojmi 

vsebin drugih predmetov spodbujajo doživljanje likovnih pojmov in likovno 

interpretacijo).  

Po smernicah iz priročnika Kulturno-umetnostna vzgoja (2011) je povezovanje likovne 

umetnosti z drugimi predmeti upravičeno, ko najdemo cilje, ki se povezujejo, ali v 

presečiščih ciljev določene naloge oziroma projekta. Ob tem pa morajo biti uresničeni 

cilji z obeh področij. Realizacijo medpredmetnih povezav lahko naredimo s 

sodelovanjem pedagoških delavcev znotraj šole, med šolami, z umetniki, starši, širšo 

javnostjo in kulturnimi ustanovami na tri načine: 

̶ poučevanje v likovni umetnosti – neposredno likovno izražanje (npr. risanje, 

slikanje, fotografija, oblikovanje, kiparstvo, arhitekturno oblikovanje, 

računalniška grafika itd.), kjer gre za sistematično učenje znanj, sposobnosti in 

spretnosti; 
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̶ poučevanje o likovni umetnosti – vključuje učenje pojmov in vsebin iz teorije 

likovne umetnosti (umetnostne zgodovine, likovne teorije, likovne tehnologije 

idr.); 

̶ poučevanje prek likovne umetnosti – ko likovne vsebine uporabljamo kot 

sredstvo za poučevanje drugih predmetov in poglabljanje razumevanja (npr. pri 

glasbi, matematiki, slovenščini, zgodovini idr.) (Tomšič Čerkez idr., 2011, str. 221) 

ter prinašajo številne prednosti tako za učence z in brez PP kot za učitelje (Duma 

in Silverstein, 2014, str. 4).  

Nekateri avtorji (Makše, 2006; Coutts in Jokela, 2008; Kemperl, 2013) izpostavljajo 

medpredmetno povezovanje zlasti v spoznavanju sodobnih likovnih praks, ki posegajo v 

druga strokovna področja. Sodobne likovne prakse, ki so nastale po letu 1960 namesto 

tradicionalnih načinov likovnega izražanja (npr. risanje, slikanje, kiparjenje), le-ta med 

seboj mešajo in iščejo nove možnosti izražanja (npr. informel, instalacija, ready made, 

krajinska umetnost (angl. land art), telesna umetnost (angl. body art), performance, 

konceptualna umetnost) ter namesto likovno formalnih problemov v ospredje 

postavljajo aktualne, vsakdanje in v družbo usmerjene vsebine (Zupančič, 2006, str. 5; 

Makše, 2006; Kemperl, 2013). Pojmi, kot so instalacija, ambient, prostori v umetnosti, 

prostorsko specifično, krajinska umetnost (Adams, 2008), presegajo delitev likovne 

ustvarjalnosti na tradicionalna področja – slikarstvo, kiparstvo in arhitekturo, saj gre pri 

njih za prekrivanje. To pa ni stvar samo sodobnosti, saj pod pojmom celostno umetniško 

delo srečamo primere v baroku, gotiki in antiki. Instalacija poleg tradicionalnih praks 

lahko vključuje tudi video- in avdioelemente, gledališče itd., medtem ko se land art 

srečuje z naravo v njenem realnem okolju in večjih dimenzijah. Poleg vizualne 

informacije postane pomembno, da umetnost tudi slišimo, vonjamo in čutimo. S 

tovrstnim nadgrajevanjem lahko dobimo nove poglede na preteklost ter tudi kritični in 

humorni pogled na obstoječe stanje. Obstoječe se skozi takšne likovne intervencije 

učencev lahko preoblikuje in razkriva njihove poglede na okolje, percepcijo in 

pojmovanje (Makše, 2006; prim. Adams, 2008). 

Takšne umetnine, ki odražajo odnos umetnika do sebe, drugih in sveta, v katerem živi, 

vsebujejo kritično mišljenje, oblikovanje stališč in vrednot ter poznavanje zgodovine, 

geografije in druge kulture, spodbujajo pa tudi sodelovanje in empatijo ter s tem 

posegajo na druga strokovna področja (Kemperl, 2013). To pa predstavlja idealno polje 

za interdisciplinarno timsko poučevanje (Duma in Silverstein, 2014). S takšnim učnim 

pristopom se lahko načrtujejo širše, projektne, problemske naloge, ki so tudi bliže 

vsakdanjemu življenju učencev (Polak, 2007; prim. Swift in Steers, 2006). S tem pa učenci 

poleg spoznavnega in psihomotoričnega področja razvijajo afektivno področje, ki zajema 

vedenja, čustvovanja, doživljanja, estetske odnose, mišljenja, stališča, motivacijo in 

komunikacijske spretnosti ter socialni in moralni razvoj (Tacol, 1999, 2003, 2011). Na ta 

način lahko pri predmetu likovna umetnost z učenci odpiramo teme, ki so pomembne in 

nujne za boljše razumevanje, sprejemanje in vključevanje učenca s PPPU v razredno 

skupino. 
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Pri problemskem pouku6 je poudarek na problemih, ki so lahko stvarni, fiktivni, 

praktični ali teoretični. Problemska situacija ali učna težava vsebuje neko nasprotje, ki ga 

ni mogoče rešiti le s trenutnim predznanjem in sposobnostmi. Za rešitev je potrebna 

večja intelektualna koncentracija, kombinacija predznanja in različnih zmožnosti. Pri tem 

gre za najbolj neposredno spoznavno interakcijo med učenci in predmetom ali pojavom 

spoznavanja, premagovanja nasprotij in povezovanja poznanega z nepoznanim (Blažič 

idr., 2003, str. 41). Problemska situacija učenca zavestno in notranje učno aktivira za 

notranje ustvarjalno, razmišljujoče in delujoče učenje, za katerega je značilno ločevanje, 

primerjanje, poglabljanje in posploševanje, poudarek pa je na procesu, ne na rezultatu 

(Strmčnik, 1995, str. 9). Pri likovni umetnosti je problemski pouk del učne strategije 

likovne vzgoje, ki je primerna za katerikoli razred in katerokoli likovno nalogo. Ura 

likovne umetnosti vsebuje naslednje etape (Tacol, 1999, str. 75–80; Tacol, 2011, str. 72–

74):  

̶ uvajanje učencev v delo,  

̶ posredovanje novih likovnih in drugih pojmov,  

̶ posredovanje likovne naloge, 

̶ likovno izražanje,  

̶ vrednotenje.  

Učenec v tem procesu aktivno sam odkriva likovne probleme, jih rešuje in vrednoti. 

Kar pomeni, da pri reševanju likovnega problema išče svoje poti iz likovne situacije, ki 

vodijo do zastavljenih ciljev in so predstavljene v likovni nalogi. Reševanje lahko temelji 

na že določenih likovnih resnicah (ob primerih iz likovnih del ali vsakdanjega življenja) in 

dokazovanju možnosti prenosa v novo, drugačno situacijo. Ta prenos pa ne temelji na 

točnih, naprej posredovanih navodilih. Zato je rezultat likovni izdelek kot plod 

samostojnega razmišljanja. To pa je primerno tudi na razredni stopnji (Tacol, 2006, str. 

15). Pri reševanju likovnih nalog učenci tudi spoznajo, da imajo umetnostni problemi več 

kot eno rešitev in da ima posamezno vprašanje lahko veliko odgovorov, kot je tudi v 

življenju (Tomšič Čerkez idr., 2011, str. 220). Ob uspešni rešitvi likovnega problema naj bi 

učenci doživeli sprostitev, zadovoljstvo in spodbudo za nova reševanja. Učitelj lahko med 

učenčevim reševanjem likovnega problema opazi različne ovire kognitivnega, 

motoričnega ali čustvenega izvora. Pri tem upošteva njegovo likovno razvojno stopnjo, 

likovnoizrazni stil, likovne spretnosti, saj na uspešnost rešitve problema ne sme vplivati 

likovna nadarjenost. Za doseganje večje motiviranosti in ustvarjalnosti je dobro, da 

učitelj izmenjuje likovne naloge, ki imajo za izhodišče likovni pojem (dosledna, natančna 

navodila, motivi po spominu ali opazovanju, materiali, ki omogočajo različno izvedbo), 

likovni motiv ali material (samostojno izbiranje materialov, kombinacija različnih 

materialov ali uporaba materialov po občutku, brez doslednih navodil za rešitev 

problema) (Torrence, 1993, Marentič Požarnik, Magajna in Peklaj, 1995, v Tacol, 2006b, 

str. 18–19; prim. Frelih, 2006). Ravno pri reševanju likovnih problemov pa je pomembno, 

                                                      
6
 Strmčnik (2001) predstavlja problemsko usmerjen pouk kot najvišjo obliko poučevanja in učenja, ki 

vsebuje (v primerjavi z rutinskim in receptivnim posredovanjem in dojemanjem učnih informacij) več 
ustvarjalnih učnih možnosti. »Uvstimo ga lahko v hevristično učno strategijo, katere bistvo je učenje z 
ustvarjalnim in samostojnim iskanjem, odkrivanjem, raziskovanjem in delom.« (prav tam, str. 369) 
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da učitelj pozna in razume specifičnost primanjkljajev učenca z NSUT in ga pri prenosu 

naučenega v nove situacije usmerja, mu ponazori možne korake in primere rešitev ter ga 

postopno vodi k večji fleksibilnosti mišljenja in samostojnosti (Košak Babuder, 2007). 

Duh (2004) opozarja na kriterije likovne naloge, ki učencem predstavljajo pomembno 

oporo in so ves čas prisotni na vidnem mestu in pozitivno vplivajo na proces 

likovnoustvarjalnega dela kot tudi na vrednotenje likovnih izdelkov. Pri vrednotenju 

likovnih izdelkov mora biti zagotovljena sproščena emocionalna in socialna klima, kjer 

lahko učenci komentirajo svoja dela in dela sošolcev. Skozi ustrezno vodeno 

komunikacijo bodo učenci znali opisati in rekonstruirati lastne likovne postopke, pridobili 

pa bodo tudi izkušnjo, da ima pogovor o estetskih fenomenih mesto v procesu likovne 

umetnosti. V okviru različnih etap učnega procesa lahko tako učitelj pri učencih načrtno 

razvija likovno apreciacijo, ki temelji na čim bolj občutljivi/subtilni percepciji 

umetniškega dela. S tem učenec spozna posamezne likovne probleme, se usposobi, da 

umetniško delo vidi, ga razume in v njem uživa (Duh, 2004, str. 88–91; prim. Podobnik, 

2011). Prisotnost kriterijev likovne naloge, kot tudi uporaba umetniških del sta 

pomembni opori tudi za učence z dispraksijo in NSUT. 

Zgornje navedbe ugotovitev lahko strnemo tako, da še enkrat izpostavimo specifično 

naravo predmeta likovna umetnost, ki v svojem temelju in ciljih sledi razvoju celostne 

osebnosti (na spoznavnem, psihomotoričnem in afektivnem področju), z enkratnostjo in 

neponovljivostjo izraza vsakega posameznika, usmerja učitelja k pristopu diferenciacije 

in individualizacije7 pouka, s katerim se najbolje približamo zmožnostim vsakega 

posameznika. Hkrati pa v svojih afektivnih ciljih zajema tolerantnost, strpnost, 

sprejemanje različnosti in spodbujanje iskanja posamezniku lastnih načinov izražanja, kar 

predstavlja »idealen prostor« za vključevanje in sprejemanje učencev s PPPU ter s 

problemskim poukom in medpredmetnim povezovanjem, na sproščen način, omogoča 

učenje strategij organizacije, načrtovanja, povezovanja, posploševanja in prenosa 

naučenega v nove rešitve in nove situacije. 

3 Sodelovanje med učiteljem likovne umetnosti ter 

specialnim in rehabilitacijskim pedagogom 

Učitelj likovne umetnosti lahko znotraj dobre poučevalne prakse (Kavkler, 2011), 

prilagoditev učnega okolja (Jereb, 2011) in upoštevanje didaktičnega načela učne 

diferenciacije in individualizacije (Strmčnik, 2001) zadovolji večini lažjih in zmernih 

potreb učencev. Vendar pa v vsem tem procesu ni sam. V nadaljevanju predstavljamo 

potrebnost in možnosti sodelovanja med učitelji in SRP, skozi petstopenjski model 

                                                      
7
 Pri uporabi individualizacije in diferenciacije imamo v mislih tako dobro poznavanje in prilagajanje 

posamezniku, njegovim izkušnjam, sposobnostim, spretnostim in likovnoizraznem stilu (Podobnik, 2008, 
str. 1–2; Tacol, 1999, str. 81) kot tudi to, da gre za pomemben element in prednost problemskega pouka, 
kjer individualizacija pogojuje različne »poti, po katerih učenci probleme individualizirano zaznavajo, 
izbirajo in rešujejo« (Strmčnik, 1995, str. 10), kar se pri pouku likovne umetnosti kaže v izrvirnosti in 
pestrosti rešitev likovnih problemov – v likovnem izdelku (Podobnik, 2008; Tacol, 1999, 2011). 
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nudenja pomoči in podpore učencem z UT, različne oblike in pristope sodelovanja, s 

katerimi premagujemo ovire ter učencem z različnimi težavami nudimo čim bolj 

učinkovito podporo. 

3.1 Koncept dela z učenci s primanjkljaji na posameznih področjih 

učenja 

V nadaljevanju predstavljamo, kakšne priložnosti in možnosti sodelovanja med učitelji 

in SRP lahko najdemo v tujem in slovenskem vzgojno-izobraževalnem kontekstu. Pri tem 

se osredotočamo predvsem na učence z UT in učence s PPPU, ki imajo zaradi specifičnih 

primanjkljajev lahko težave na področju likovne umetnosti. Predstavili bomo koncept 

dela z učenci z UT, kakšne so stopnje pomoči ter vloga učitelja likovne umetnosti in SRP.  

Od leta 2007 je v Sloveniji sprejet Koncept dela z učenci z učnimi težavami v osnovni 

šoli, kjer so postavljene strokovne osnove za razvoj učinkovitejših pristopov na področju 

obravnave učencev z UT (Kavkler, 2011, str. 32). Eden izmed pogojev za uresničevanje 

koncepta pa je petstopenjski model nudenja učne pomoči in podpore, ki sledi 

kontinuumu učnih težav. Razlikujemo pet osnovnih stopenj pomoči (Magajna idr., 2008, 

str. 36–39): 

1. stopnja: pomoč učitelja pri pouku, dopolnilnem pouku in v okviru podaljšanega 

bivanja. Učitelj odkrije težave učenca, sodeluje s starši in drugimi strokovnimi 

delavci. Poleg dobre poučevalne prakse po potrebi učitelj še bolj individualizira in 

diferencira zahteve, pripomočke, časovne omejitve ipd. Učencu pomaga pri 

rednem in dopolnilnem pouku. Sodeluje tudi z učiteljem podaljšanega bivanja, 

razrednikom in svetovalno službo. Oblike pomoči evidentira in evalvira; 

2. stopnja: pomoč šolske svetovalne službe in/ali mobilne specialnopedagoške 

službe. V primeru, da kljub pomoči na prvi stopnji učenec ne napreduje, 

svetovalni delavec dopolni odkrivanje ovir, težav in močnih področij učenca, v kar 

vključuje tudi učenca in njegove starše. Potrebni sta pridobitev pisnega soglasja 

staršev in dopolnitev učenčeve osebne mape z individualnim projektom pomoči 

učencu in mnenjem učitelja; 

3. stopnja: dodatna individualna in skupinska pomoč. Pripravi se sklepna evalvacija 

druge stopnje, po potrebi tudi dodatni diagnostični postopki. Individualno in 

skupinsko pomoč lahko izvaja učitelj, SRP, psiholog ali socialni pedagog, ki pomoč 

načrtuje, evidentira in evalvira. 

4. stopnja: mnenje in pomoč zunanje strokovne ustanove. Na podlagi evalvacije 

tretje stopnje lahko šola zaprosi za dodatno zunanje strokovno mnenje (npr. 

svetovalni center), ki se tudi lahko vključi v pomoč učencu. Vse pomoči je treba 

dokumentirati in evalvirati; 

5. stopnja: program s prilagojenim izvajanjem in DSP. Na podlagi sklepne evalvacije 

četrte stopnje se staršem predlaga usmeritev v izobraževani program s 

prilagojenim izvajanjem in DSP. 
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Učenci s PP, med katerimi so tudi učenci s PPPU, lahko prejmejo v programih s 

prilagojenim izvajanjem in DSP do 5 ur DSP na teden (od tega je ena ura svetovalnih 

storitev), kar pomeni, da večino časa preživijo v matičnem razredu z učiteljem (Pulec Lah 

in Košir, 2015, str. 291; Košir idr. 2008). 

Petstopenjski model pomoči in podpore zahteva od učitelja (tudi učutelja LUM) dobro 

poučevalno prakso, prepoznavanje težav, odprt in spoštljiv odnos z učencem, pripravo 

individualnega delovnega načrta pomoči, zapisovanje in evalviranje pomoči, sodelovanje 

z ostalimi učitelji, svetovalno službo in starši. Ob tem pa tudi stalno strokovno 

izpopolnjevanje in izobraževanje o učinkovitih oblikah pomoči (Magajna idr., 2008, str. 

78–80). 

Šolska svetovalna služba (katere član je pogosto tudi SRP) pri delu z učenci z UT/SUT 

prevzema največ odgovornosti. Svetovalni delavec pomaga učitelju pri pripravi in 

evalvaciji individualnega delovnega načrta pomoči. Na drugi stopnji mu pomaga pri 

raziskovanju učenčevih težav, močnih področij, izbiri prilagoditev metod in oblik dela pri 

pouku, podaljšanem bivanju in dopolnilnem pouku. Evidentira in vključi izvirni delovni 

projekt pomoči v učenčevo osebno mapo ter pridobi soglasje staršev. Kot koordinator 

pomaga razredniku, da poveže vse vire pomoči, pa tudi pri zapisu dnevnika. Če pomoč ni 

bila uspešna, pripravi evalvacijsko oceno druge stopnje in utemelji potrebo po tretji 

stopnji. Pripravi tudi oceno tretje stopnje in organizira pomoč četrte stopnje (dodatno 

strokovno mnenje). Pripravi sklepno evalvacijsko poročilo ob koncu izvirnega delovnega 

projekta pomoči. V skladu s strokovno usposobljenostjo izvaja tudi neposredno pomoč 

učencu. Poročilo o otroku posreduje območni enoti Zavoda RS za šolstvo in na predlog 

šole in staršev začne postopek usmerjanja učenca z UT/SUT v izobraževalni program s 

prilagojenim izvajanjem in DSP (Magajna idr., 2008, str. 83–84; prim. Čačinovič Vogrinčič 

idr., 2008; Košir idr., 2008).  

Šola mora vsem učencem s PP (kot tudi učencem s PPPU) v skladu z odločbo 

omogočiti doseganje optimalnega razvoja. Petstopenjski model pomoči in podpore 

predvideva usklajeno in uspešno interdisciplinarno timsko delo na vseh stopnjah 

(načrtovanje, izvajanje in evalvacija programa) ter zahteva stalno strokovno 

izpopolnjevanje strokovnih delavcev na področju otrok z UT/SUT, ki ga potrebujejo za 

uspešno komunikacijo, timski pristop in sodelovanje s starši (Navodila za izobraževalne 

programe s prilagojenim izvajanjem in DSP za devetletno osnovno šolo, 2003, str. 5–6; 

Košir idr., 2008). Strokovna interdisciplinarnost timov v šoli omogoča pri delu z učenci z 

UT/SUT bolj specializirane pristope, metode in tehnike dela. Strokovni timi so največkrat 

sestavljeni iz učiteljev in SRP ter po potrebi tudi drugih strokovnih delavcev (psihologi, 

socialni pedagogi, socialni delavci, logopedi ipd.). Pri timskem delu si porazdelijo vloge 

glede na svoje strokovno področje, skupaj načrtujejo, si izmenjujejo vloge in se podpirajo 

(Polak, 2007, str. 40; prim. Friend, 2008). Za uresničevanje inkluzije so pomembna 

stališča učiteljev, ki so odvisna od njihovih izkušenj, izobraževanja, števila učencev v 

razredu in možnosti za podporo (Opara, 2012, str. 78) ter sodelovanja z učitelji učenca z 

UT/SUT in njegovimi starši (Košir idr., 2008, str. 9; prim. Smith in Leonard, 2005, v 

Kavkler, 2007, str. 83; Kavkler, 2011, str. 18; Beninghof in Singer, 1998, v Kavkler, 2011, 

str. 19). 
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3.2 Pristopi in oblike sodelovanja med učiteljem ter specialnim in 

rehabilitacijskim pedagogom 

Sodelovanje je sestavni del inkluzivnega izobraževanja. Sodelovanje učiteljev lahko 

spodbuja prakse, ki izboljšujejo profesionalne odnose strokovnih delavcev in rezultate 

učencev s PP (tudi s PPPU). Ugotovitve kažejo, da čeprav se učitelji vse bolj zavedajo 

vrednosti sodelovanja, ostaja izvajanje želja, z vrsto izzivov, ki so povezani s časovnimi 

ovirami, hitrim in nujnim načrtovanjem in omejenimi možnostmi za profesionalni razvoj, 

kar ovira spremembe v pristopih (Mulholland in O'Connor, 2016). 

Sodelovanje je več kot le delati skupaj. Po definiciji je sodelovanje »način direktne 

interakcije med vsaj dvema enakopravnima osebama, ki vstopata v sodelovanje 

prostovoljno in s skupno odločitvijo delata proti skupnemu cilju« (Friend in Cook, 2007, 

str. 7, v Friend, 2008, str. 102). Način opisuje predvsem, kako sodelujemo, in ne, kaj 

delamo (Friend in Cook, 2007, str. 7, v Friend, 2008, str. 102; prim. Polak, 2007). 

Za sodelovanje je značilno, da poteka prostovoljno, vsi sodelujoči imajo svojo vlogo, 

skupni cilj, si delijo odgovornost pri ključnih odločitvah in rezultatih, doprinašajo svoja 

znanja, odnosi pa temeljijo na zaupanju in spoštovanju (Friend, 2008, str. 103–105). 

Sodelovanje med učiteljem in SRP lahko poteka na različne načine (priložnostno, 

neformalno, redno, sistematično) (Pulec Lah in Košir, 2015). Pomembno je organizirano 

tedensko sodelovanje, kot priložnostni stiki za izmenjavo informacij o tem, kako delati, 

kaj je aktualno, kako in kje se kažejo ovire (Opara, 2015, str. 64–65). V šoli se ves čas 

pojavljajo tako neformalne oblike sodelovanja, na primer hiter pogovor o prilagoditvah, 

skupno načrtovanje spletne strani, kot tudi formalne oblike sodelovanja, med katere 

prištevamo (Friend, 2008, str. 113–119):  

̶ delo v timih: gre za več kot le sodelovanje. Gre za skupino strokovnih delavcev s 

svojimi sposobnostmi in perspektivami, ki neposredno sodelujejo, da bi dosegli 

skupni cilj, in sicer tako, da omogočijo učencu učinkovit izobraževalni program in 

podporo (Friend in Cook, 2007, v Friend, 2008) – na primer šolski strokovni timi, 

ki sodelujejo v izvirnem delovnem projektu pomoči (Magajna idr. 2008), oziroma 

po predpisani dolžnosti morajo izvajalci DSP in učitelji timsko pripravljati, izvajati 

in evalvirati individualizirane programe (v nadaljevanju IP) učencev s PP (Havaj in 

Polak, 2014, str. 130); 

̶ sodelovalno ali timsko poučevanje: običajno poteka med učiteljem in SRP, ki 

združita svoja znanja in poučujeta v razredu heterogeno skupino učencev z in 

brez PP. Tako lahko učenci s PP skupaj s sošolci hkrati sledijo vsebinam pouka in 

dobivajo DSP; 

̶ posvetovanj: predstavlja obliko pomoči pri reševanju problemov, kjer en 

strokovnjak pomaga drugemu strokovnjaku v zvezi s problemom, ki se dotika 

tretje osebe, običajno učenca. 
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Pri posvetovanju je treba vzpostaviti pozitivni delovni odnos. Skozi številna srečanja 

strokovnjaka identificirata problem, razmišljata o rešitvah in izbereta tisto, ki kaže na 

največji uspeh. Tisti, ki je prišel po nasvet, rešitev preizkusi in poroča o uspehu. Nato se 

skupaj odločita, ali bosta srečanja še nadaljevala, ali se bo posvetovanje zaključilo ob 

razrešitvi problema, lahko pa traja tudi skozi vse leto. Pri posvetovanju gre za posredno 

obliko pomoči in je primerna, kadar gre za učence z lažjimi učnimi težavami ali za 

prehodne situacije, ko učenec ne potrebuje več neposredne pomoči. Posvetovanje je 

primerna oblika pomoči tudi v primeru, ko gre za učenca s fizičnimi ali senzornimi 

okvarami in učitelj potrebuje informacije o prilagojenih pripomočkih in napravah. 

Svetovalec lahko tudi pride v razred in opazuje učenca pred intervencijo. Iz posvetovanja 

pa lahko učitelji pridobijo tudi različne strategije za reševanje vedenjskih problemov, ki 

so primerne tudi za ostale učence, ne samo za učence s PP (Friend, 2008, str. 119). 

Posvetovanje šolske svetovalne službe pri delu z učitelji v slovenskem kontekstu 

temelji na načelu interdisciplinarnosti, celostnega pristopa in sodelovanja v svetovalnem 

odnosu z namenom prevencije, intervencije, skupnega načrtovanja, izvajanja in 

evalviranja dela na šoli (Čačinovič Vogrinčič idr., 2008, str. 18). Zajema tako posvetovanje 

pri izboljšanju učinkovitosti poučevanja, šolske kulture in klime, šolanja in poklicnega 

usmerjanja kot posvetovanje o splošnih značilnostih telesnega, osebnega in socialnega 

razvoja ter posebnostih v razvoju. Slednja naloga zajema posvetovanje z učitelji pri 

izdelavi IP za učence s PP, neposredno pomoč učitelju pri delu z učenci s PP, načrtovanje, 

koordinacijo in evalvacijo preventivnih programov ter sodelovanje pri predavanjih in 

delavnicah za učitelje o značilnostih razvoja in značilnostih učencev s PP (prav tam, 18–

26). Svetovalni delavci lahko pri posvetovalnem delu skupaj z učitelji načrtujejo in 

izvajajo dejavnosti za večjo socialno kompetentnost učencev z UT/SUT ter povezujejo 

učence v razredu (Magajna in Pečjak, 2008, str. 146). 

S. Pulec Lah in M. Kavkler (2011, str. 131) povzemata po različnih avtorjih podobne 
ugotovitve o oblikah podpore in pomoči, ki jih potrebujejo učitelji pri učinkovitem 
poučevanju učencev z UT. Učitelji potrebujejo pomoč pri (prav tam): 

̶ iskanju ustreznih informacij, 
̶ prepoznavanju in ocenjevanju učenčevih zmožnosti, šibkosti in PP, 
̶ načrtovanju učnega okolja, poučevalnega pristopa, materiala, strategij za 

zadovoljevanje raznolikih potreb ter pri poučevanju v razredu, 
̶ načrtovanju, izvajanju in evalvaciji IP, 
̶ izbiri in organizaciji različnih oblik usposabljanj, 
̶ zagotavljanju priložnosti in možnosti za timsko delo, izmenjavo izkušenj, 

reševanje problemov in supervizijo, 
̶ neposredni pomoči učencem v razredu ali zunaj njega, 
̶ izvajanju različnih oblik pomoči in podpore učencem z UT, 
̶ učinkovitem sodelovanju s starši. 

Podpora in pomoč SRP pa pripomoreta k učiteljevi samozavesti, da sprejme PP 

učencev in jim omogoči optimalni razvoj potencialov (Pijl in Meijer, 2007, v Pulec Lah in 

Kavkler, 2011; Pulec Lah in Košir, 2015; Opara, 2015). Kot učinkoviti modeli podpore 

učitelju so se pokazali (Kavkler, 2007, str. 83):  
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̶ svetovanje učitelju ob delu z učenci, ki imajo lažje in zmerne PP;  

̶ dopolnjevalno poučevanje (SRP dopolnjuje učitelja, na primer izvaja trening 

pozornosti s celim razredom);  

̶ poučevanje v paru (izvajata ga skupaj, SRP podpira učenca ali skupino učencev s 

PP). 

Kar zadeva nudenje pomoči učencem s PP, prevladuje v slovenskem prostoru nudenje 

pomoči zunaj razreda (Havaj in Polak, 2014). Individualno izvajanje DSP je za učence s PP 

nujno in učinkovito (Pulec Lah in Košir, 2015, str. 305). Večina ur DSP je namreč 

namenjena premagovanju primanjkljajev (Havaj in Polak, 2014, str. 136). Timsko delo ne 

nadomesti individualnega pedagoškega dela, temveč ga nadgradi (Dejvak in Polak, 2013, 

str. 41). Zato bi bilo treba načrtovati tudi sodelovalne oblike poučevanja znotraj skupine 

vrstnikov. Slednje izhaja iz vidika interaktivne narave PP ter postopnega zmanjševanja 

podpore učencu s PP in spodbujanja njegove samostojnosti (Pulec Lah in Košir, 2015, str. 

305–306; prim. Havaj in Polak, 2014, str. 136; Devjak in Polak, 2013, str. 41). Veliko 

domačih in tujih avtorjev namreč poudarja, da bi za kakovostno vključevanje učencev s 

PP morali učitelji in SRP načrtovati pomoč v razredu. Na ta način bi bili vsebina in izvedba 

pomoči bolj povezani z aktualnim šolskim delom, učenci s PP pa bi bili bolje vključeni v 

razred (Pulec Lah in Košir, 2015, str. 287; prim. Murawski, 2005; Solis idr., 2012; Havaj in 

Polak, 2014). 

Ker je način dela, kjer SRP nudi pomoč učencu s PP znotraj razreda ter sodeluje z 

učiteljem in pomaga tudi drugim učencem, oblika sodelovanja, ki se v praksi uporabljajo 

redkeje (Havaj in Polak, 2014), številni avtorji pa izpostavljajo njegove prednosti (Trent 

idr., 2003; Murawski, 2005: Kavkler, 2011; Solis idr., 2012; Pulec Lah in Košir, 2015; 

Chitiyo, 2017; Faraclas, 2018) tako za strokovne delavce kot za učence, v nadaljevanju 

podrobneje predstavljamo omenjeni pristop, njegove oblike, prednosti in ovire. 

3.2.1 Timsko poučevanje 

Sodelovalno ali timsko poučevanje8 je eden izmed dejavnikov pristopov dobre 

poučevalne prakse držav Evropske unije, saj pomaga učitelju uresničevati načrt 

obravnave učenca z UT. Pomoč učitelju v obliki timskega dela, ki je dobro koordinirana in 

načrtovana ter vsebuje dobro komunikacijo z razrednikom in drugimi strokovnimi 

delavci, je nujno potrebna za optimalni razvoj izobraževalnih in socialnih potencialov 

učencev z izrazitimi UT (Meijer, Soriano in Watkins, 2003, v Kavkler, 2011, str. 29). 

Med oblike sodelovanja med učiteljem in SRP, v katerih številni avtorji vidijo velik 

potencial (Meijer, Soriano in Watkins, 2003, v Kavkler, 2011; Beninghofin Singer, 1998, v 

Kavkler 2011; Donnelly, 2012), spada sodelovalno oziroma timsko poučevanje, kjer 

učitelj in SRP sočasno in z istim ciljem poučujeta isto skupino heterogenih učencev z in 

brez PP v istem razredu (Kloo in Zigmond, 2008, v Faraclas, 2018, str. 525; prim. 

Murawski, 2005; Polak, 2007; Sileo, 2011, Solis idr., 2012; Pulec Lah in Košir, 2015).  

                                                      
8
 V nadaljevanju uporabljamo izraz timsko poučevanje. 
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Čeprav je timsko delo ustaljen način povezovanja slovenskih učiteljev, se je oblika 

timsko poučevanje kot novost prvič sistematično vpeljala v okviru projekta Drugače v 

drugačno šolo (1991–1994) (Polak, 1999b, str. 160). Za pravo timsko delo je potrebna 

prisotnost vseh treh etap timskega dela, ki so: timsko načrtovanje, timsko poučevanje in 

timska evalvacija (Polak, 2007, v Polak 2011). Poučevanje se lahko izvaja tudi 

individualno (Polak, 2011, str. 37). Glavna razlika med timskim delom in timskim 

poučevanjem je v neposredni pedagoški vlogi, ki jo ima tim v razredu (Polak, 1999b, str. 

160). »Timsko poučevanje je tisto dogajanje v razredu, ko se dve osebi (tandem) ali več 

oseb (tim) s pedagoškimi nameni hkrati usmerja(ta) na iste učence v okviru 

posameznega učnega predmeta ali kombinacije predmetov.« (Johnson in Lobb, 1959, v 

Dunkin, 1986, v Polak, 1999b, str. 160). 

Pristopi ali oblike timskega poučevanja med učiteljem in SRP se običajno delijo glede 

na to, kdo prevzema bolj vodilno in kdo bolj podporno vlogo v razredu. Pogosto 

uporabljena delitev oblik je po Friendu idr. (2007, v Pulec Lah in Košir, 2015, str. 294; 

prim. Friend idr., 1993, v Solis idr., 2012, str. 504; Friend idr., 2010, str. 12; Sileo, 2011, 

str. 35; Hurd in Weilbacher, 2017, str. 2). Podobne opise pa najdemo tudi pri nas z 

nekaterimi razlikami v poimenovanju pristopov (Friend, 2005, v Van Garderen, 2010, v 

Kavkler, 2011, str. 36–38; prim. Pavlič Škerjanc, 2013, str. 10; Pulec Lah in Košir, 2015, 

str. 295–297).  

Friend (2005, v Van Garderen, 2010, v Kavkler, 2011, str. 36–38; prim. Friend idr., 

2010, str. 12) navaja šest oblik timskega (kooperativnega) poučevanja, ki so primerne 

tako za učence z UT kot za vse druge učence:  

̶ eden uči, drugi opazuje (eden uči celoten razred, drugi opazuje učence, jih 

spodbuja ali zbira opažanja o rizičnih učencih, jih opazuje za evalvacijo IP in 

pripravo poročil); 

̶ eden uči, drugi opazuje in pomaga (eden poučuje snov, drugi medtem hodi od 

učenca do učenca, preverja njihovo razumevanje snovi, spodbuja opisovanje 

načinov reševanja problemov, po potrebi nudi dodatne pomoči); 

̶ timsko poučevanje (učitelja skupaj načrtujeta, poučujeta in pomagata učencem 

pri nalogah, na primer pri uvajanju novih pripomočkov ali učenju novih veščin); 

̶ alternativno poučevanje (eden poučuje manjšo skupino učencev (3–8 učencev), 

drugi pa preostale, kar omogoča več intenzivnega in individualnega dela, učenje 

rabe kognitivnih in metakognitivnih strategij korak za korakom); 

̶ vzporedno poučevanje (učitelja skupaj načrtujeta in sočasno poučujeta isto snov 

vsak svojo skupino učencev, ki jim na primer prikažeta delo s konkretnim 

materialom, način reševanja problema); 

̶ poučevanje v skupinah in poučevanje v paru (delita si poučevanje učnih vsebin, 

vsaka skupina učencev izvaja svojo dejavnost, skupine se izmenjujejo po 

postajah, na primer za avtomatizacijo tehnike branja, aritmetičnih dejstev). 

Podobno razdelitev oblik sodelovanja predstavljata tudi S. Pulec Lah in J. Košir (2015, 

str. 295–297), ki sta za namene raziskave pripravili razdelitev pristopov timskega 

poučevanja učitelja in SRP, le-to primerjata z opredelitvami drugih avtorjev (Friend in 
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Cook, 2007; Pavlič Škerjanc, 2012), poleg pa navajata tudi opise sodelovanja s primeri. 

Spodaj navedeni pristopi od A do C opisujejo primere, kjer vodilno vlogo prevzema SRP, 

pristopi od D do F pa opisujejo primere, kjer prevzema SRP podporno vlogo: 

A) Hkratno timsko poučevanje. Sopomenke: timsko poučevanje (angl. team teaching), 
dvogovorno, dialoško interaktivno timsko poučevanje (v nadaljevanju ITP). 

B) Poučevanje enega s pomočjo drugega učitelja. Sopomenke: eden poučuje, drugi 
nudi pomoč (angl. one teaching, one assisting), izmenjalno ali alternacijsko ITP. 

C) Vzporedno vodenje, poučevanje. Sopomenke: vzporedno poučevanje (angl. parallel 
teaching), poučevanje po postajah, skupinah (angl. station teaching), vzporedno ali 
paralelno ITP. 

D) Sprotna podpora, pomoč. Sopomenke: eden poučuje, drugi nudi pomoč (angl. one 
teaching, one assisting, one teach and one drift), dopolnjevalno, komplementarno ITP. 

E) Delno poučevanje. Sopomenke: alternativno poučevanje (angl. alternative 
teaching), razločevalno ali diferencirano ITP. 

F) SRP kot opazovalec v razredu. Sopomenke: eden poučuje, drugi opazuje (angl. one 
teaching, one observing), podporno ali suportivno ITP.  

Na odločitev, ali se bo sodelovanje med SRP in učiteljem začelo ter katera oblika 
sodelovanja in timskega poučevanja se bo uporabila, vplivajo različni dejavniki, ki lahko 
sodelovanje ovirajo ali spodbujajo. V nadaljevanju predstavljamo ugotovitve različnih 
domačih in tujih avtorjev, ki dejavnike opisujejo in raziskujejo. Od splošnih dejavnikov, ki 
vplivajo na sodelovanje, prehajamo prek timskega dela in timskega poučevanja do 
sodelovanja med SRP in učiteljem. 

3.2.2 Dejavniki, ki spodbujajo ali ovirajo sodelovanje 

Na sodelovanje vplivajo tako notranji (osebne lastnosti, komunikacija in pripravljenost 

na sodelovanje) kot zunanji dejavniki (čas in organizacija, podpora vodstva) (Trent idr., 

2003, str. 203). Na tim kot socialno skupino vplivajo (Thomas, 1992, v Polak, 1999b, str. 

162): 

̶ strukturne spremenljivke, ki jih sestavljajo razlike med člani tima v njihovih 

osebnih lastnostih, sposobnostih, spretnostih in (ne)hierarhiji vlog;  

̶ spremenljivke naloge, ki predstavljajo naravo naloge, z njo povezane situacijske 

ovire in samo zahtevnost naloge;  

̶ kontekstualne spremenljivke, ki so povezane s fizičnim okoljem (prostor, 

materiali) in položajem tima v širšem socialnem kontekstu.  

Vse tri spremenljivke so v medsebojni interakciji. Njihova kombinacija pa vpliva na 

prevladujoči stil vodenja, povezanost in motiviranost članov za doseganje ciljev (Polak, 

1999b, str. 163). 

Podobno kot pri timskem delu tudi na uporabo pristopa pri timskem poučevanju 

pomembno vplivajo strukturne spremenljivke (število let s sodelujočim učiteljem, koliko 

časa dnevno preživita skupaj, število učiteljev, ki trenutno sodelujejo) ter tudi 
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prepričanja učiteljev in priložnosti za profesionalni razvoj (Pancsofar in Petroff, 2016). 

Glavni razlog za osebno nepripravljenost za sodelovanje z drugimi je lahko negativna 

izkušnja s timskim delom. Pozitivna izkušnja pa lahko izpostavi prednosti timskega dela v 

šoli (Polak, 2000, str. 51). 

Ovire pri timskem poučevanju so lahko organizacijske (prostorske, kadrovske, 

časovne, razporeditev dela med člani), nejasno definirane vloge (povezane s cilji in 

vplivajo na pričakovanja, zaupanje in pripadnost), ovire, povezane s statusom (strokovna 

kompetentnost drugih in samega sebe), komunikacijske ovire (razumevanje in 

usmerjenost komunikacije), ovire interpersonalne narave (nezaupanje med člani, osebna 

zaprtost) ter zaznavanje bojazni, strahu in osebne ogroženosti članov tima (Polak, 1999b, 

163–164; prim. Casserley in Padden, 2018). 

Problemi, ki se pojavljajo pri timskem poučevanju, so pogosto neenakomerna delitev 

dela, razhajanja med člani o zahtevah do učencev in pripisovanju različne pomembnosti 

različnim dejavnostim ali šolskim predmetom ter proces medsebojnega prilagajanja 

članov tima, ki je tudi nujen korak pri reševanju omenjenih problemov (Polak, 1999b, str. 

166). 

V nadaljevanju navajamo še nekaj dejavnikov, ki po mnenju W. W. Murawski (2005) 

pogosto ovirajo sodelovanje med SRP in učitelji. SRP so pogosto fizično in miselno ločeni 

od ostalih učiteljev, kar lahko kaže na klimo, kjer učitelji ne priznavajo lastnih težav. V 

takšnem okolju SRP pogosto ne najdejo časa, interesa ali energije, da bi zapustili svoje 

kabinete in bili v interakciji z ostalimi učitelji. To pa tudi pomeni, da so manj povezani z 

učnimi načrti posameznih razredov ter pričakovanji razrednih in predmetnih učiteljev. 

Zato avtorica predlaga več druženja med sodelavci tudi med kosilom in drugimi šolskimi 

srečanji. Učitelji se po drugi strani pogosto izogibajo spremembam, predvsem če v 

razredu nimajo težav. Ker pa je v razrede vključenih vse več učencev s PP, so učitelji 

pogosto zaskrbljeni, da ne vedo, kako zadostiti tem specifičnim izobraževalnim, 

vedenjskim in čustvenim PP učencev. SRP vidijo kot tiste strokovnjake, ki imajo znanja za 

prilagoditve in diferenciacijo (prav tam, str. 78; prim. Kavkler, 2011), vendar pogosto ne 

poznajo njihovega dela in jih ne vidijo kot sposobne poučevanja v razredu. Zaradi narave 

dela SRP, ki zajema veliko dela z dokumentacijo, telefoniranja in usklajevanja, učitelji 

pogosto ne poznajo njihovega dela z učenci ter kaj lahko doprinesejo k sodelovanju z 

učiteljem v razredu (Murawski, 2005, str. 80). 

S. Pulec Lah in J. Košir (2015, str. 297–298; prim. Pancsofar in Petroff, 2013; Casserley 

in Padden, 2018) povzemata po različnih avtorjih naslednje dejavnike, ki vplivajo na 

izvedbo timskega poučevanja med SRP in učitelji: ustrezno strokovno znanje o konceptu 

in izvajanju timskega poučevanja, pri čemer je ključnega pomena usposabljanje 

prihodnjih SRP in učiteljev; organizacijski pogoji (npr. število učencev s PP v razredu, 

strokovna podpora učitelju in čas); predhodno vzpostavljena komunikacija ter odnos 

med učiteljem in SRP (opredeljene zahteve, vloge, naloge, pričakovanja); poznavanje in 

uporaba primernih strategij (dobre poučevalne prakse in specialnopedagoški pristopi), ki 

so vključene v pristop timskega poučevanja; svobodna odločitev za timsko poučevanje 

(izbira pristopa, sodelavca). 
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Do podobnih ugotovitev o vplivih različnih dejavnikov so prišli tudi Solis idr. (2012), ki 

povzemajo ugotovitve različnih avtorjev, da je pri izvedbi timskega poučevanja ključnega 

pomena profesionalni odnos, ki se oblikuje med učiteljema pred in med izkušnjami 

sodelovanja. Izpostavljajo tudi prvi korak, ki ga omenjajo različni priročniki timskega 

poučevanja, in sicer vzpostavljanje odnosa skozi razvijanje skupnih ciljev, pričakovanj in 

vlog sodelujočih ter razumevanje zahtev okolja in učenčevih potreb (prav tam). 

Zadovoljivi medosebni odnosi se vzpostavijo med učitelji, ki določijo vloge in 

odgovornosti pred začetkom timskega poučevanja. Takšna komunikacija med učiteljema 

pa zahteva čas, znanje o modelih timskega poučevanja in spretnosti pogajanja, da pri 

načrtovanju ne sledimo le potrebam učenca, temveč iščemo tudi najučinkovitejši način 

uporabe strokovnega znanja učitelja in SRP (Trent idr., 2003, v Solis idr., 2012, str. 499; 

prim. Casserley in Padden, 2018). 

Če povzamemo ugotovitve zgoraj predstavljenih avtorjev, ki raziskujejo dejavnike, ki 

vplivajo na sodelovanje, timsko delo in timsko poučevanje, bi izpostavili naslednje 

dejavnike: 

̶ osebne lastnosti, sposobnosti, spretnosti, prepričanja, 

̶ pripravljenost na sodelovanje, 

̶ komunikacija, spretnosti pogajanja, prilagajanja, 

̶ profesionalni odnos med sodelujočima, 

̶ skupni cilji, pričakovanja, delitev vlog in odgovornosti, 

̶ doživljanje svoje in drugih strokovnih kompetenc, 

̶ priložnosti za srečevanja in sodelovanja, 

̶ šolska kultura, 

̶ svobodna odločitev za sodelovanje, 

̶ narava in zahtevnost naloge, 

̶ znanje o timskem delu in timskem poučevanju, 

̶ izkušnje s timskim delom in timskim poučevanjem, 

̶ priložnosti za profesionalni razvoj, 

̶ PP učencev, 

̶ organizacijski pogoji. 

Čeprav je definicija timskega poučevanja na prvi pogled zelo enostavna, je sama 

izvedba zelo široka. Različni pristopi timskega poučevanja zahtevajo različne ravni in 

odgovornosti obeh učiteljev v razredu. Eden izmed pogosteje uporabljenih pristopov 

timskega poučevanja je, ko učitelj prevzema vso odgovornost za podajanje navodil, med 

tem ko SRP kroži po razredu in nadzoruje izvedbo nalog učencev (Solis idr., 2012, str. 

499; Havaj in Polak, 2014; Pulec Lah in Košir, 2015). Zgoraj smo že omenili, da nekateri 

avtorji ta pristop ali obliko timskega poučevanja imenujejo sprotna podpora, pomoč 

(Pulec Lah in Košir, 2015), eden poučuje, drugi nudi pomoč (angl. one teaching, one 

assisting, one teach and one drift) (Friend idr., 2010, str. 12; Sileo, 2011) ter 

dopolnjevalno oziroma komplementarno interaktivno timsko poučevanje (Pavlič 

Škerjanc, 2012). 
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3.2.3 Raziskave o pristopih sodelovanja med učitelji ter specialnimi in 

rehabilitacijskimi pedagogi 

V nadaljevanju podajamo ugotovitve tujih in domačih raziskav o pristopih sodelovanja 

med SRP in učitelji ter SRP in učitelji LUM. 

Raziskave med tujimi avtorji so pokazale, da učitelji in SRP najpogosteje sodelujejo 

tako, da učitelj poučuje celoten razred, SRP pa učitelju pomaga. Ta oblika sodelovanja se 

uporablja na različnih stopnjah šolanja. SRP je v taki vlogi odgovoren za kakršne koli 

težave pri obnašanju učencev (Scruggs, Mastropieri in McDufhe, 2007; Pancsofar in 

Petroff, 2016; Faraclas, 2018). Najredkeje pa so učitelji navajali pristop, kjer učitelja 

skupaj načrtujeta in izvajata učno uro (Solis idr., 2012, str. 501; Pancsofar in Petroff, 

2016). Omenjeni trend v uporabi pristopov timskega poučevanja se kaže tudi pri nas 

(Havaj in Polak, 2014; Pulec Lah in Košir, 2015). 

Raziskava o pogledih na pristope timskega poučevanja, ki je bila narejena med učitelji 

različnih razredov osnovnih šol na Irskem, je pokazala, da učitelji verjamejo, da lahko 

prek timskega poučevanja zadostijo potrebam učencev s PP, a še vedno prevladuje 

izvajanje DSP zunaj razreda. Učitelji izpostavljajo, da bi imeli raje kombinacijo pristopa v 

in zunaj razreda, kot da bi se morali odločiti za enega. Kot težave timskega poučevanja 

izpostavljajo čas za načrtovanje, osebnostne lastnosti in stil poučevanja učiteljev – v 

kontekstu različnih razredov (Casserley in Padden, 2018). Metaanaliza 32 raziskav na 

temo timskega poučevanja je pokazala, da so strokovni delavci naklonjeni timskemu 

poučevanju, izpostavljajo pa, da na sodelovanje vplivajo čas za načrtovanje, podpora 

vodstva in izobraževanje. V sodelovanju med učitelji in SRP prevladuje pristop, kjer eden 

poučuje, drugi (SRP) pa nudi pomoč in podporo (Scruggs, Mastropieri in McDufhe, 2007, 

str. 392). 

Med slovenskimi raziskavami izpostavljamo dve (Havaj in Polak, 2014; Pulec Lah in 

Košir, 2015), ki se nanašata na sodelovanje med učitelji in izvajalci DSP. Raziskava avtoric 

P. Havaj in A. Polak (2014), izvedena med slovenskimi učitelji (N = 112) in izvajalci DSP (N 

= 156), je pokazala, da nekaj manj kot polovica anketiranih pogosto timsko pripravlja in 

evalvira IP, si izmenjuje ideje za delo in informacije o učencih s PP ter jih diagnostično 

ocenjuje. Učitelji razrednega pouka pogosteje kot učitelji predmetnega pouka skupaj z 

izvajalci DSP diagnosticirajo učence s PP in o njih pridobivajo informacije, kar je tudi 

nujno za pravočasno odkrivanje in pomoč učencem s PP. Izvajalci DSP pogosto svetujejo 

učitelju, kako delati z učenci s PP, si izmenjujejo priprave in didaktično gradivo, timsko 

izvajajo pogovorne ure za starše in občasno izvajajo kolegialne hospitacije (prav tam, str. 

129–131). To pa pravzaprav tudi spada pod primarne naloge izvajalcev DSP in učiteljev 

(Magajna idr., 2008; Košir idr., 2008; Čačinovič Vogrinčič idr., 2008). Oblik timskega dela, 

ki niso predpisane (s predpisi), je zato manj – na primer timsko izvajanje roditeljskih 

sestankov in pogovorov s starši ter skupno načrtovanje in izvajanje razrednih ur (Havaj in 

Polak, 2014, str. 129–130). V raziskavi se je pokazalo, da več kot polovica izvajalcev DSP 

ni še nikoli timsko poučevala. Približno tretjina jih navaja, da občasno timsko poučuje, 

kadar učitelj izvaja pouk, drugi pa opazuje njega ali učence. Manjši delež DSP si z 
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učiteljem občasno razdeli učne dejavnosti ali jih izvaja z različnimi skupinami učencev, ki 

krožijo. Nekaj (16 %) pa jih timsko poučuje tako, da izvajajo različne delno povezane 

dejavnosti – eden izvaja učni proces, drugi pa pomaga učencem, da lažje sledijo tempu 

ure (prav tam, str. 131–132). Učitelji razrednega pouka pogosteje kot učitelji 

predmetnega pouka izvajajo obliko timskega poučevanja z izvajalci DSP, kjer učitelja 

hkrati poučujeta in se pri vodenju dopolnjujeta ali hkrati izvajata različne dejavnosti. 

Učitelji predmetne stopnje namreč izvajalcem DSP pogosto očitajo pomanjkanje 

strokovnosti na posameznem predmetnem področju (prav tam, 2014, str. 132–133; 

prim. Murawski, 2005). 

S. Pulec Lah in J. Košir (2015) v raziskavi, kjer je 54 študentov SRP poročalo o 

opažanjih v času prakse, ugotavljata, da je največ študentov (tretjina) lahko opazovalo 

pristop, kjer SRP opazuje učence, in pristop, kjer SRP nudi individualno pomoč v razredu 

in ima podporno vlogo. Le majhen delež (desetina) jih je lahko opazovalo pristope 

poučevanje enega, kjer drugi asistira ali vodi manjšo skupino. Najredkeje (le 2 študenta) 

pa so opazovali primer, kjer oba hkrati poučujeta razred ali vzporedno vodita dve skupini 

(prav tam, 301–302). 

Raziskave o sodelovanju med SRP in učiteljem LUM smo našli med zaključnimi deli 

študentov. Raziskava S. Serec (2014), izvedena med slovenskimi učitelji razrednega 

pouka (N = 297), kaže, da ima večina anketiranih izkušnje s poučevanjem učencev s PP, 

med katerimi je največ učencev s PPPU. Skoraj polovica vprašanih meni, da prilagoditve 

pri pouku likovne umetnosti niso potrebne. Večina navaja, da za predmet LUM ne 

oblikujejo IP. Med tistimi, ki prejemajo DSP v okviru predmeta LUM, se ta v večini 

primerov izvaja v razredu, le majhen delež zunaj njega. Pri pripravi na likovnopedagoško 

delo jim v tretjini primerov svetuje SRP, nekoliko manjši delež navaja svetovalne delavce 

in zunanje sodelavce. Polovica anketiranih pa je odgovorila, da jim pri pripravi ne 

pomaga nihče (prav tam, str. 53–69). Da učiteljem pri pouku LUM pogosto nihče ne 

svetuje in se pri delu z učenci s PPPU znajdejo sami, kažejo tudi rezultati raziskave D. 

Urbar (2016), narejene med 82 slovenskimi učitelji razrednega in predmetnega pouka, ki 

poučujejo LUM (prav tam). Raziskava J. Jurečič (2017), ki je zajemala učitelje LUM na 

razredni in predmetni stopnji ter srednji šoli (N = 79), je pokazala, da anketirani učitelji 

kot vir znanja za delo z učenci s PP najpogosteje navajajo druge strokovne delavce na šoli 

(75 %), literaturo (60 %), splet in medije (32 %) ter starše učencev (25 %), le manjši delež 

pa je navedel dodatna izobraževanja (13 %) (prav tam, str. 43). Omenjene raziskave 

nakazujejo, da ostaja velik delež učiteljev LUM brez ustrezne podpore, kar vpliva tudi na 

zadovoljevanje različnih potreb učencev. 

3.3 Prednosti sodelovanja med strokovnimi delavci 

Tako kot timsko delo (Buckley, 2000, v Polak, 2007; Kavkler, 2011, str. 38) tudi pristop 

timskega poučevanja prinaša številne prednosti učencem in strokovnim delavcem 

(učiteljem in SRP), ki sodelujejo (Trent idr., 2003, str. 203; Murawski, 2005; Kavkler, 

2011; Solis idr., 2012; Pulec Lah in Košir, 2015; Chitiyo, 2017; Faraclas, 2018). Najprej 
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navajamo splošne prednosti sodelovanja za učence in prednosti za učence pri predmetu 

LUM. Ker so omenjene prednosti povezane tudi s prednostmi sodelovanja za strokovne 

delavce, v nadaljevanju predstavljamo splošne prednosti sodelovanja ter nato prednosti 

sodelovanja med strokovnima profiloma SRP in učitelji LUM. 

3.3.1 Prednosti sodelovanja za učence 

Timsko poučevanje prinaša prednosti tako za spremembe pouka učiteljev kot 

rezultate učencev (Trent idr., 2003, str. 203). V nadaljevanju izpostavljamo prednosti 

timskega poučevanja za učence, ki jih izpostavljajo različni slovenski (Polak, 1999b, str. 

160–161, 2000, str. 49, 2011, str. 44; Havaj in Polak, 2014, str. 123; Pulec Lah in Košir, 

2015) in tuji avtorji (Murawski, 2005; Friend, 2008; Friend idr., 2010; Mulholland in 

O'Connor, 2016; Chitiyo, 2017; Hurd in Weilbacher, 2017; Casserley in Padden, 2018), 

nato pa predstavljamo še prednosti za učence, ki so se pokazale v sodelovanju med 

učitelji LUM in SRP. Učencem so s timskim poučevanjem omogočeni: 

̶ lažje napredovanje in boljši rezultati, 

̶ več različnih pristopov poučevanja,  

̶ razgiban, dinamičen, zanimiv pouk,  

̶ boljše priprave vsebin in priložnosti za učence, 

̶ v razredu se lahko izvaja več dejavnosti hkrati, 

̶ različen in bolj celosten pogled na določeno temo, 

̶ sprejemanje znanja bolj interdisciplinarno, 

̶ več individualizacije in diferenciacije,  

̶ objektivnejše vrednotenje napredka učencev,  

̶ hitrejše, večsmerne in temeljitejše povratne informacije,  

̶ takojšnja pomoč v primeru težav,  

̶ zagotavljanje varnosti v in zunaj razreda, 

̶ zgled sodelovalnega učenja, sprejemanja in komunikacije, 

̶ učenci so bolj motivirani za delo in učenje,  

̶ učenci so pri pouku bolj aktivni, 

̶ učenci s PP so bolje vključeni v razred, 

̶ izboljšajo se socialni odnosi do učencev s PP, 

̶ učni napredek in rezultati učencev s PP, 

̶ učenci s PP imajo omogočen dostop do rednega pouka kot drugi učenci, medtem 

ko prejemajo specialno pomoč, ki jim pripada, 

̶ boljše poznavanje in sprejemanje izvajalca DSP in njegovega dela. 

 

Prednosti sodelovanja za učence se kažejo tudi pri pouku LUM. Navajamo poročilo 

pilotnega programa, v katerem so sodelovali učitelji LUM in specialni pedagogi (Ponder 

in Kissinger, 2009, str. 40–46). Sodelujoči so poročali o pozitivnih učinkih, ki jih opažajo 

pri učencih s PP, in sicer širše besedišče, izboljšanje socialnih in kognitivnih sposobnosti, 

zmožnosti načrtovanja ter dvig samozavesti in zadovoljstva s svojim izdelkom. Prav tako 
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so bili sodelujoči učitelji zadovoljni z vedenjem učencev med projektom, saj so izražali 

zadovoljstvo ob svojih dosežkih. Učitelji so se tudi strinjali o pozitivnih učinkih, ki jih ima 

umetnost tako na učence s PP kot na ostale učence. Učenci dobijo možnost, da se 

izrazijo in rešijo probleme na svoj unikatni način, bolj pogumno postavljajo dodatna 

vprašanja, sprejemajo odločitve in izboljšujejo svojo komunikacijo. Ponosni so na svoje 

izdelke in jih radi pokažejo obiskovalcem. Nekateri so tudi izpostavljali, da umetnost 

izboljšuje finomotorične veščine, sledenje navodilom, vztrajanje pri projektu do konca in 

povezovanje vsebine z drugimi predmeti (npr. barve, oblike in vzorce z matematičnimi 

vsebinami) (prav tam). 

3.3.2 Prednosti sodelovanja za strokovne delavce 

Najprej predstavljamo prednosti timskega dela, prednosti timskega poučevanja, 

prednosti sodelovanja med učitelji in SRP ter na koncu poglavja navajamo primer 

sodelovanja med učitelji LUM in SRP. 

Prednosti, ki jih ima timsko delo za učence, so posredno prednosti tudi za pedagoške 

delavce. Za pedagoške delavce so pomembne prednosti timskega dela naslednje: bolj 

sistematično načrtovanje in izvajanje različnih učnih oblik in učnih metod, možnost 

delitve dela glede na interese posameznikov, boljše poznavanje učencev, povečuje se 

kakovost pedagoškega dela, etape timskega dela izboljšujejo tudi komunikacijo, 

tolerantnost, sodelovanje, zaupanje, hkrati omogoči tudi izmenjavo izkušenj in idej, 

ponuja priložnosti za sodelovalno učenje, zmanjšuje se verjetnost strokovnih napak, 

spodbuja strokovno in osebnostno rast ter tudi motivacijo za delo in samozaupanje na 

podlagi povratnih informacij sodelavcev (Polak, 2011, str. 44). To pomeni, da timsko delo 

prispeva h kakovostnejšemu pedagoškemu delu, aktivnosti za učence so pestrejše, 

znanje sprejemajo bolj interdisciplinarno, poučevanje pa je bolj diferencirano (Polak, 

2000, str. 49). 

Timsko delo prinaša za učitelje več idej v krajšem času, načrtovanje je zabavnejše, 

navezujejo se prijateljski stiki, izvaja se delitev dela, večje so tudi samokritičnost, 

dinamičnost in motivacija (Polak, 2000, str. 49). Učitelji izpostavljajo boljše priprave 

vsebin in priložnosti za učence, usmerjenost na potrebe učencev z dodanim pogledom, 

povečano spoštovanje do sodelavcev in več časa (za načrtovanje, poučevanje in 

evalvacijo) (Hurd in Weilbacher, 2017, str. 7). Člani se morajo uskladiti tako, da delujejo 

kot celota. Čeprav vsak posameznik ohrani svojo individualnost, pa zaradi delovanja tima 

v isto smer izgubi manj časa in energije, kot če bi deloval sam (Tancig, 2008, str. 98). 

Podobno kot pri timskem delu se prednosti timskega poučevanja kažejo kot 

medosebno dopolnjevanje članov glede znanja, sposobnosti in spretnosti ter tudi kot 

osebne lastnosti, temperament, učni in spoznavni stili, subjektivne teorije o poučevanju 

(pristopi, oblike dela). Znotraj tima je tudi več podpore, sprejetosti, kar pomaga pri 

oblikovanju poklicne identitete. Skupna evalvacija dela omogoča sprotno reševanje 

problemov in povečuje samozavest članov za načrtovanje v prihodnje. Timsko 

načrtovanje pouka je lažje, omogoča več idej, pouk je kakovostnejši, bolj dinamičen in 
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zanimiv. Tako se lahko v razredu izvaja več dejavnosti hkrati, več je lahko 

individualizacije in diferenciacije, hitrejše in kakovostnejše so povratne informacije, 

učencem pa se tudi lažje zagotavlja varnost v in zunaj razreda (Polak, 1999b, str. 160–

161; prim. Trent idr. 2003). 

V koncept in definicijo inkluzije spada kot ena izmed temeljnih komponent 

povezovanje in sodelovanje učiteljev, SRP in drugih šolskih strokovnih delavcev. V 

sodelovalni odnos učitelj prinaša specifična znanja o zahtevah, standardih in ciljih 

kurikula za skupino, SRP pa znanja o težavah učenca s PP, prilagoditvah in strategijah 

pomoči in podpore učencu. Njuno sodelovanje je pomembno v vseh fazah dela z 

učencem s PP in razredom. Učitelj aktivno sodeluje vse od prepoznavanja in ocenjevanja 

otrokovega funkcioniranja do načrtovanja, izvajanja in vrednotenja IP. SRP pa je aktiven 

pri načrtovanju in izvajanju IP v razredu (Lebarič idr., 2006, v Pulec Lah in Košir, 2015, str. 

292; prim. Čačinovič Vogrinčič idr., 2008; Magajna idr., 2008). Učitelji razvijejo boljše 

sprejemanje inkluzivnega izobraževanja, SRP pa povečajo znanja o vsebinah pouka 

(Austin, 2001, v Chitiyo, 2017, str. 58; prim. Murawski, 2005). Sodelovanje lahko 

spodbuja prakse, ki izboljšujejo profesionalne odnose strokovnih delavcev in rezultate 

učencev s PP (Mulholland in O'Connor, 2016; prim. Walther - Thomas, 1997, v Chitiyo, 

2017, str. 58). 

Večina sodelujočih v raziskavi, izvedeni med slovenskimi izvajalci DSP in učitelji, se 

popolnoma ali delno strinja, da so kolegi v timu vir in zgled novih idej in pristopov, da 

uspehi v timu povečajo samozavest posameznika, da v timu lahko izkoristijo svoja 

»močna področja« in da prisotnost dveh učiteljev zmanjšuje verjetnost za probleme v 

odnosu učitelj–učenec (Havaj in Polak, 2014, str. 134). Izvajalci DSP doživljajo timsko 

delo in timsko poučevanje kot pozitiven izziv, ki jim omogoča spremljanje učenca s PP v 

oddelku. Timsko poučevanje v razredu je v primerjavi z individualnim poučevanjem zunaj 

razreda bolj dinamično in omogoča stik z drugimi učenci. Ti pa tudi bolje spoznajo 

izvajalca DSP, njegovo delo in ga bolje sprejmejo kot enakovrednega učitelja (Havaj in 

Polak, 2014, str. 133). 

Iz ugotovitev zgoraj omenjenih avtorjev o prednostih sodelovanja, timskega dela in 

timskega poučevanja za strokovne delavce lahko povzamemo, da učitelji iz sodelovanja 

pridobijo naslednje:  

̶ spretnosti bolj sistematičnega načrtovanja, izvajanja in evalviranja pouka, 

̶ boljše poznavanje posameznih učencev, kar je pomemben vidik učne 

diferenciacije in individualizacije, 

̶ delitev dela glede na učiteljeve interese in močna področja, 

̶ izboljšavo komunikacije, tolerantnosti, sodelovanja, zaupanja, 

̶ izmenjavo znanj, izkušenj in idej, 

̶ spodbujanje osebne in strokovne rasti, 

̶ razvijanje podpore, sprejetosti in poklicne identitete, 

̶ sprotno reševanje problemov in povečevanje samozavesti članov. 

Do podobnih prednosti sodelovanja za strokovne delavce so prišli tudi sodelujoči v 

projektu povezovanja med likovno in specialno pedagogiko. Učitelji likovne umetnosti so 
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se naučili, kako prilagoditi strukturo pouka tako, da bodo lahko uspešni vsi učenci, ne 

glede na njihove sposobnosti, in kako diferencirati pri poučevanju, ter so tako tudi bolj 

samozavestno začeli vstopati v razred z različnimi učenci. Naučili so se boljše interakcije z 

učenci z različnimi sposobnostmi, na primer jasnega podajanja navodil po korakih z 

večkratnimi ponovitvami. Nekateri so se tudi prvič srečali z učenci s »skritimi 

primanjkljaji« (učenci s PPPU). SRP so se naučili, kako načrtovati likovni proces in 

integrirati umetnost v vsakdanji pouk. Spoznali so nove likovne dejavnosti, kako 

umetnost integrirati v akademske cilje in da so učenci s PP pri likovnem izražanju bolj 

ustvarjalni kot so si prej mislili. Vsi sodelujoči so bili polni idej, kako se pri delu uskladiti 

ter kako predstaviti in rokovati z likovnimi materiali. Sodelujoči so se strinjali, da je bilo 

sodelovanje vredno časa in truda, ter kot edino pomanjkljivost izpostavili, da bi si pri 

načrtovanju skupnih projektov želeli več časa (Ponder in Kissinger, 2009, str. 40–46). 

Poleg poznavanja pristopov, dejavnikov, ovir in prednosti sodelovanja med učiteljem 

in SRP pa je za kakovostno sodelovanje pomembna tudi posameznikova dovzetnost ali 

pripravljenost za profesionalni razvoj (Valenčič Zuljan, 2012), na katero vplivajo notranji 

in zunanji dejavniki (Javornik Krečič, 2008, str. 31), prav tako pa tudi načrtno 

izobraževanje strokovnih delavcev s specifičnimi znanji, ki so potrebna za oblikovanje 

učinkovitega interdisciplinarnega tima (Polak, 2007; Pulec Lah in Košir, 2015). Zato v 

nadaljevanju predstavljamo profesionalni razvoj strokovnih delavcev, modele 

učiteljevega profesionalnega razvoja, slovenski S-model ter potrebe usposabljanja za 

sodelovanje in timsko poučevanje, za delo z učenci s PP in za delo z učenci pri pouku 

LUM. Omenjena področja profesionalnega razvoja in usposabljanja nato povežemo v 

smernice in možnosti sodelovanja med SRP in učitelji LUM. 

4 Profesionalni razvoj strokovnih delavcev 

Profesionalni razvoj pedagoških delavcev se začne z dodiplomskim in nadaljuje s 

podiplomskim ali nadaljnjim usposabljanjem in izobraževanjem. Le-to je poleg 

vzdrževanja ekonomske kompetentnosti in zaposljivosti namenjeno predvsem temu, da 

opremi posameznika z novimi kompetencami, ki jih zahtevajo družba in spremembe na 

delovnem mestu (Devjak in Polak, 2013, str. 7; prim. Valenčič Zuljan idr., 2011b, str. 467; 

Valenčič Zuljan idr., 2011a, str. 5). 

V sodobni šoli postaja vloga učitelja vse kompleksnejša, pričakovanja glede učiteljev 

pa vse večja (Valenčič Zuljan idr., 2007, str. 5; Pulec Lah in Kavkler, 2011; Devjak in Polak, 

2013). Strokovni delavci v vzgojno-izobraževalnih institucijah so postavljeni pred nove 

izzive in naloge (izvajanje diferenciacije, individualizacije in medpredmetnega 

povezovanja, delo z učenci s PP in z nadarjenimi učenci, uporaba informacijsko-

komunikacijske tehnologije ipd.), zato se njihova vloga precej razlikuje od vloge, ki so jo 

imeli v preteklosti (Valenčič Zuljan idr., 2011b, str. 471, Valenčič Zuljan idr., 2011a, str. 

10). Edina konstanta v današnjem spreminjajočem se svetu so spremembe (Buchberger, 

2001, v Valenčič Zuljan, 2008, str. 7). Ena izmed večjih sprememb na tem področju v 

zadnjih desetletjih je tudi inkluzija otrok s PP (Opara, 2015, str. 9). Profesionalni razvoj 



Sodelovanje med specialnim in rehabilitacijskim pedagogom in učiteljem likovne umetnosti pri delu z 
učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja in njun profesionalni razvoj 

32 
 

učitelja razumemo kot proces vseživljenjskega učenja. Učitelji osmišljajo svoja 

pojmovanja in spreminjajo prakso poučevanja, kar vključuje učiteljeve dimenzije 

osebnosti, poklica in socialne dimenzije, ki napredujejo h kritičnemu, neodvisnemu in 

odgovornemu ravnanju (Valenčič Zuljan, 2001, str. 131). Dimenzija osebnega razvoja 

zajema občutenje poklicnih problemov (neuspehi učencev, negotovosti pred 

spremembo poučevanja), razjasnjevanje misli in občutkov o ovirah pri spremembi prakse 

ter prevzemanje odgovornosti za poklicni razvoj. Dimenzija poklicnega razvoja zajema 

razmišljanje o inovaciji – spreminjanju poučevanja, razvoj ideje in razredne prakse 

(razjasnjevanje in presojanje pojmovanj in novih načinov poučevanja ter spodbujanje 

drugih aktivnosti razvoja. Dimenzija socialnega razvoja pa zajema zaznavanje izolacije 

kot ovire, izoblikovanje pozitivnega stališča o sodelovanju, ki predstavlja pomemben 

način dela za uspešno poučevanje in poklicno rast, ter spodbujanje in uvajanje 

sodelovalnih interakcij med učitelji (Bell idr., 1993, v Valenčič Zuljan, 2001, str. 132). 

Različni avtorji so poskušali iz različnih izhodišč opredeliti poklicni razvoj učiteljev. Med 

prvimi je trifazni model Frances Fuller (Valenčič Zuljan idr., 2007, str. 7). Na 

posameznikov profesionalni razvoj vplivajo različni dejavniki: pretekle izkušnje, 

osebnost, dodiplomsko izobraževanje skupaj z organizacijo in vodenjem pedagoške 

prakse, pripravništvo, mentorstvo, šolska klima, naklonjenost medsebojnemu 

sodelovanju in učenju) (Valenčič Zuljan idr., 2007, str. 7–9). 

Učiteljevo učenje poteka na več ravneh. Učitelj pridobiva nova znanja o predmetu in o 

tem, kako ga poučevati, razvija pedagoške in metakognitivne spretnosti, ki so povezane z 

raziskovanjem in samoevalvacijo, pri vsem tem pa se spreminja tudi njegova osebnost v 

povezavi s pojmovanji, prepričanji in vrednotami o učenju in poučevanju. Obdobja, ki jih 

učitelj prehodi, imajo svojo vlogo, značilnosti in posledice. Za učitelja je pomembno, da 

ima priložnosti in podporo med drugimi učitelji, vodstvom in širšim okoljem, da se lahko 

sprašuje, kako bi spreminjal svoje delo, s kom bi sodeloval in kako bi spremembe 

ovrednotil. Dejavniki, ki vplivajo na učiteljev razvoj, so notranje (prepričanja, 

pojmovanja, subjektivne teorije) in zunanje narave (formalna izobraževanja, 

izpopolnjevanja učiteljev, novosti in spremembe v šolskem sistemu, klima na šoli, starši, 

odločitev za poklic) (Javornik Krečič, 2008, str. 6–7; prim. Valenčič Zuljan, 2007). 

4.1 Modeli učiteljevega profesionalnega razvoja 

Modeli učiteljevega profesionalnega razvoja izhajajo iz različnih konceptualnih 

izhodišč. F. Fuller (v Valenčič Zuljan, 2008, str. 37) je oblikovala trifazni model, ki se 

navezuje na učiteljeve dileme in skrbi. To so stopnja preživetja, stopnja usposobljenosti 

oziroma izkušenosti in stopnja profesionalizma oziroma ponovne dovzetnosti za 

spremembe (Eraut, 1997, v Javornik Krečič, 2008, str. 25). Huberman je razširil model na 

več ravni s podfazami in različnimi smermi učiteljeve kariere. Berlinerdeli (v Valenčič 

Zuljan, 2008, str. 37) faze razvoja deli glede na kognitivne sheme učiteljevega odločanja 

in delovanja v razredu. Dreyfus (v Elliott, 1991, v Valenčič Zuljan, 2012, str. 31–32) je 

poudarjal spretnost razumevanja skozi interpretacijo, in sicer kot temeljno poklicno 

spretnost menedžerjev, ki vključuje prepoznavanje pomembnih sestavin, selektivno in 
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celostno zaznavo situacije in odločitev za akcijo. Chickering (v Valenčič Zuljan, 2008, str. 

37) povezuje poklicni razvoj z osebnim razvojem posameznika. Sheckley in Allen (v 

Valenčič Zuljan, 2012, str. 37–38) izpostavljata proces izkustvenega učenja, kjer v 

procesu od novinca do eksperta narašča vloga transformacije, ki je odločilna za prehod v 

višjo fazo razvoja. Kolb (v Valenčič Zuljan, 2012, str. 39) razmišlja podobno, le da razlikuje 

med kariero in razvojem, ki poteka kot izkustveno učenje. Med življenjskimi izzivi omenja 

tudi medosebne odvisnosti, odgovor na te izzive pa vidi v sodelovanju in timskem delu. 

Fullan (1992, v Valenčič Zuljan, 2008, str. 60) povezuje razvoj s kooperativnim učenjem. 

V tako imenovanem interaktivnem profesionalizmu predvideva srečanja in delo v 

manjših skupinah, kjer učitelji skupaj načrtujejo, izvajajo in evalvirajo učinkovitost 

učnega procesa ter razrešujejo različne probleme. Učiteljevo profesionalnost postavlja 

na naslednje temelje: oblikovanje osebne vizije, raziskovanje, strokovnost in sodelovanje 

(prav tam). 

P. Javrh (2007) predstavi fazni model razvoja kariere slovenskih učiteljev (v 

nadaljevanju S-model), ki je nastal na podlagi primerjave kvalitativne raziskave poklicnih 

biografij zaposlenih učiteljev osnovnih in srednjih šol ter modela M. Hubermana (prav 

tam, str. 68). V primerjavi s Hubermanovim modelom je bila pri S-modelu ugotovljena 

težnja po hitrem koncu prve faze in zgodnji stabilizaciji. Podobno kot Hubermanov 

model tudi S-model loči »zaželeno« (stabilizacija – poklicna aktivnost/eksperimentiranje 

– kritična odgovornost – sproščeno izpreganje) in »nezaželeno« pot (stabilizacija – 

negotovost/revizija – nemoč – zagrenjeno izpreganje). S-model pa pokaže tudi 

»nevtralno/običajno« pot razvoja, ki predstavlja uravnoteženost vseh izkušenj v zrelem 

obdobju (prav tam, str. 73). 
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Slika 1: S-model, ki upošteva slovenske posebnosti (Javrh, 2007, str. 74) 

Na ta način S-model povzema tri tipične učitelje v zreli dobi kariere: kritičnega 

entuziasta (ohranja mladostno aktivnost, se povezuje vse širše), zrelega sproščenega 

učitelja (osredotočenega na strokovno odličnost in delo v razredu) ter nemočnega 

učitelja (vse bolj zagrenjen in želi čim prej zapustiti poklic) (Javrh, 2007, str. 74). 

V nadaljevanju povzemamo ugotovljene značilnosti posameznih faz razvoja po S-

modelu in dejavnike, ki ovirajo ali spodbujajo prehod v naslednjo fazo (Javrh, 2007, str. 

75–85): 

̶ faza preživetja in odkrivanje: v tem obdobju nekateri učitelji dobijo potrditev, da 

so se odločili za pravi poklic (najdejo »stik« z učenci), drugi poročajo o šoku, 

strahu in negotovosti. Dejavniki, ki otežujejo kakovosten prehod v drugo fazo, so: 

prevelike sočasne obremenitve (grajenje kariere, osebnega razvoja in družine), 

neustrezno uvajanje ob vstopu v poklic (vloga ravnatelja in mentorja) ter vstop v 

poklic s predhodnimi delovnimi izkušnjami zunaj poučevanja; 

̶ faza stabilizacije: za to obdobje je značilno, da nekateri učitelji čutijo, da bodo ta 

poklic opravljali dalj časa in razvijali kariero, drugi pa razmišljajo o alternativah. Ko 

prebrodijo začetni šok, jih to opremi s samozavestjo in suverenostjo. V tem 

obdobju intenzivno razvijajo različne kompetence, menjujejo šole, razmišljajo o 

nadaljevanju študija ter si delijo svoje izkušnje s kolegi iz drugih šol. Bolj kot 

mentor jim postanejo pomembni drugi sodelavci. Drugi se umaknejo v intimnost 

učilnice, ne navežejo stika s sodelavci, nimajo ugodnega odnosa z ravnateljem. 
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Ovirata jih opazovanje in spoznanje, da so na preizkušnji, še posebej, če učijo 

skupaj s svojimi nekdanjimi učitelji. V tej fazi je poudarjeno tudi iskanje ravnotežja 

med delom in družino; 

̶ faza poklicne aktivnosti in eksperimentiranja: značilni so aktivizem, vprašanje 

nadaljevanja študija, postavljanje pravil, zahtev, mej in večja suverenost. Druga 

skupina doživi travmatično izkušnjo zaradi konflikta ali neustreznega ravnanja. 

Nastali strah in negotovost pa razkrajata poklicno samopodobo. V primeru, da 

krize učitelj ne razreši, lahko nadaljuje po negativni strani modela. Tisti, ki so 

doživeli začetni »šok«, lahko z »magično generacijo« dosežejo stik z učenci, kar 

ohranjajo kot mero za kakovost dela v prihodnje. Nekateri učitelji še vedno niso 

vzpostavili odnosov s sodelavci in vodstvom ter se premikajo proti fazi negotovosti 

in nemoči. V ravnatelju in sodelavcih ne najdejo opore in si ne upajo 

eksperimentirati. Ambiciozni učitelji so že dosegli najvišji naziv in napredovali. 

Nekateri pa v tem času poročajo tudi o prvih znakih izgorelosti zaradi prekrivanja 

treh ciklov (kariera, osebni razvoj in družina); 

̶ faza negotovosti in revizije: v to fazo vstopijo učitelji, ko se pojavita splošno 

nezadovoljstvo in izgorelost. Doživljajo razočaranje, monotonost, nekateri doživijo 

»zlom«, ki vodi v dvom vase, v sistem, strah in prikrivanje strahu pred drugimi. 

Dvom v smisel predmeta, ki so ga prisiljeni poučevati, in težave z disciplino silijo v 

revizijo lastnega dela in načel. Redkim uspe dvome razrešiti in poiskati 

zadovoljstvo pri delu. Nezaupanje in slabi odnosi med vodstvom in sodelavci 

predstavlja dodatno oviro. Težave pa občuti tudi partner. Nekateri začnejo 

opravljati v razredu le najnujnejše in so bolj zavzeti zunaj poklica ali začnejo iskati 

nove kariere. Najslabše je, če se samo sprijaznijo s situacijo; 

̶ faza sproščenosti: v to fazo vstopi učitelj po obeh straneh modela. Zgodi se 

namreč sprememba v ravnanju, počutju in odpiranju navzven. Učitelji še vedno 

eksperimentirajo, sodelujejo pri številnih poklicnih dejavnostih, a niso več tako 

neizkušeni. Polni so predlogov, izboljšav, ki jih posredujejo drugim. Skupna 

značilnost so tudi prvi znaki staranja, kar pomeni več odmorov in počitka. Pojavijo 

se sproščenost, strokovna avtonomnost, dinamično poučevanje z drobnimi 

spremembami. Doživljajo zadovoljstvo in dober stik z učenci. Opuščajo kariero in 

dajejo večjo vlogo družini, osebnemu razvoju in prostemu času. Nekateri 

razmišljajo o alternativni karieri. Najzadovoljnejši so tisti, ki jim je šola kot drugi 

dom, sodelujejo v krogih odločanja, razmišljajo o vertikalnem napredovanju, kar 

vidijo kot nov izziv; 

̶ faza nemoči: značilni so nemoč in konservativnost, čustvena prizadetost, 

razočaranje ter nezmožnost spremembe. Posebni so »zlomljeni« učitelji. 

Razmišljajo o menjavi poklica, popuščajo za voljo miru, stik z učenci zamenjata 

nelagodje in strah pred novo napako. Lahko so bili včasih uspešni, a so jih trud in 

pričakovanja popolnoma izčrpali. V občutku nemoči in nesposobnosti se najdejo 

tudi učitelji, ki so stik z učenci ohranili, porušeni pa so odnosi s sodelavci, 
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vodstvom in so izgoreli. Tako so značilni prenehanje prizadevanja, zlom ali 

izgorelost in pomanjkanje zaupanja vase. Še vedno imajo načrte in so dejavni 

zunaj poklica. Družijo pa se bolj selektivno, predvsem s tistimi, ki jih podpirajo; 

̶ faza kritične odgovornosti: prehod v to fazo določata angažiranost in pozitivna 

kritičnost. Učitelj je izkušen, avtonomen ter opaža pomanjkljivosti in napake. To 

ga spodbudi k razmisleku, vprašanjem o položaju učitelja v družbi. Manjši konflikti 

pospešujejo tudi njegovo osebno rast, zadovoljstvo. Želi si vse zahtevnejših nalog, 

da bi »učenci znali«, in ima dober odnos z njimi. Ima izkušnje in strokovno znanje 

o predmetu, zato išče nove prijeme in vsebine, a se postavlja tudi v vlogo učenca. 

Ima tudi potrebo po mentorstvu, angažira se, če na šoli ni vizije, ter si naloži 

nalogo evalvacije dela in položaja učiteljev na državni ravni; 

̶ faza postopnega izpreganja: deli se na sproščeno in zagrenjeno izpreganje. Za obe 

strani je značilno opuščanje obveznosti, odgovornosti in obremenitev. Vedri 

učitelji se umikajo, a se drugače angažirajo. Občutijo odgovornost do vprašanja 

identitete, vidijo pomanjkljivosti sistema, predlagajo izboljšave in so sposobni 

ohranjati energijo za kakovostno delo. Zagrenjeni učitelji tudi občutijo 

odgovornost, a za sistem ne vidijo rešitev, so kritični, utrujeni, izčrpani in v skrbeh, 

saj ne zaupajo mlajšim generacijam. Obe skupini učiteljev omenjata težave z 

glasilkami, splošno utrujenost in znake poklicne izgorelosti. 

V nadaljevanju povzamemo značilnosti predstavljenih faz razvoja in se osredotočamo 

predvsem na dimenzijo socialnega razvoja (zaznavanje izolacije kot ovire, izoblikovanje 

pozitivnega stališča o sodelovanju), ki predstavlja pomemben način dela za uspešno 

poučevanje in poklicno rast ter spodbujanje in uvajanje sodelovalnih interakcij med 

učitelji (Bell idr. 1993, v Valenčič Zuljan, 2001, str. 132; Bell 1993, v Javornik Krečič, 2008, 

str. 16). Če se usmerimo v to dimenzijo, vidimo, da v prvi fazi igrajo pomembno vlogo za 

učitelja začetnika mentor, ravnatelj in tudi ostali strokovni delavci, ki lahko učitelju 

nudijo oporo. V fazi stabilizacije se zmanjšuje vloga mentorja in povečuje vloga 

sodelavcev. Učitelj je v tej fazi odprt za nove kompetence ter deljenje znanja in izkušenj s 

sodelavci in kolegi iz drugih šol. V fazi eksperimentiranja je učitelj najbolj aktiven, odprt 

za nova znanja in pripravljen na sodelovanje. Iz faze sproščenosti tako učitelji nadaljujejo 

v fazo kritične odgovornosti in nato postopnega izpreganja s konstantno prisotnostjo 

osebne in strokovne rasti, odprtostjo za spremembe in različna sodelovanja, mentorstva 

ter so polni predlogov izboljšav sistema in položaja učitelja. Občutek samozavesti po 

prvem šoku pa ga lahko privede v konflikte s sodelavci in vodstvom, kar lahko vodi v 

zapiranje v učilnico. Če to ravnanje podkrepi še slaba izkušnja ali situacija, kjer učitelja 

kolektiv ne podpre ter s tem skrha zaupanje in tudi samozavest učitelja, lahko ta 

nadaljuje v fazo negotovosti in revizije. Občutek nesposobnosti in porušeni odnosi s 

sodelavci lahko vodijo v fazo nemoči, kjer učitelj čaka na fazo postopnega izpreganja, a 

kljub opaženim napakam v sistemu ne vidi upanja za spremembe (Javrh, 2007, str. 75–

85).  
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Za profesionalni razvoj je pomembno, da učitelj ni prepuščen samemu sebi (Valenčič 

Zuljan, 2001, str. 133). Zato so pomembni dajanje in sprejemanje pomoči, srečevanja 

manjših skupin, kjer učitelji skupaj načrtujejo, preizkušajo in ocenjujejo svojo 

učinkovitost, ter prizadevanje, da taka interakcija postane del šolske klime (Clark 1995, v 

Valenčič Zuljan, 2001, str. 133). 

4.2 Usposabljanje za sodelovanje in timsko poučevanje 

Na vse večje potrebe po timskem delu v šoli nakazujeta tudi vse večja specializacija 

znanja in potreba po interdisciplinarnosti (Polak, 2004, str. 48). Timsko delo tako postaja 

del učiteljeve poklicne vloge, za to pa sta potrebna ustrezno izobraževanje in 

usposabljanje. Uspešno timsko delo temelji na odgovornosti in kompetencah vsakega 

člana tima. Usposabljanje mora zato vključevati individualne in skupinske vidike 

osebnostnega in strokovnega razvoja. Temelj uspešnega tima učiteljev so strokovno in 

osebnostno razviti posamezniki, ki na raven tima prenesejo svoje kompetence in jih 

medsebojno oplemenitijo (prav tam, str. 49). Pri razvijanju spretnosti timskega dela je 

zato pomembno usmerjanje pedagoških delavcev k delu na sebi, osebnemu in 

strokovnemu razvoju ter grajenju boljših medosebnih odnosov (Polak, 1999a, str. 27). 

Čeprav se učitelji vse bolj zavedajo vrednosti sodelovanja, ostaja izvajanje želja z vrsto 

izzivov, ki so povezani s časovnimi ovirami, hitrim in nujnim načrtovanjem ter omejenimi 

možnostmi za profesionalni razvoj, kar ovira spremembe v pristopih (Mulholland in 

O'Connor, 2016; prim. Casserley in Padden, 2018; Havaj in Polak, 2014). Podatki 

raziskave, izvedene na Irskem, kažejo, da učitelji nimajo jasnega razumevanja različnih 

pristopov timskega poučevanja med učiteljem in izvajalcem DSP ter tega, kaj vključujejo, 

kar kaže tudi na potrebo po nadaljnjem profesionalnem razvoju, specifično za timsko 

poučevanje (Casserley in Padden, 2018). Tudi slovenski šolski strokovni delavci pri delu z 

učenci z UT navajajo, da najpogosteje pogrešajo strokovno sodelovanje, in sicer jih 41 % 

pogreša timski pristop na šoli in 38 % strokovno podporo zunanjih ustanov (kot so 

supervizija, svetovanje, publiciranje strokovne literature, izdajanje strokovnih 

pripomočkov in usposabljanje zanje). Pogosto tudi menijo, da niso dovolj usposobljeni za 

delo z učenci z UT (34 %). Največ izobraževanja in strokovne podpore pa si želijo pri 

oblikah učiteljeve pomoči v času pouka v učilnici (Čačinovič Vogrinčič in Bregar Golobič, 

2008, str. 190–202). To kaže na potrebo po dodatnih usposabljanjih za timsko delo in 

timsko poučevanje, in sicer zaradi zgoraj omenjenih prednosti, ki jih to prinaša 

strokovnim delavcem ter učencem z in brez PP. 

Timsko poučevanje se kaže kot obetaven pristop za poučevanje učencev s PP znotraj 

razreda. Brez predpriprav pa imajo mnogi učitelji težave pri razumevanju timskega 

poučevanja kot modela, pri katerem učitelja sodelujeta kot partnerja, kar se kaže v 

delitvi dela, kjer SRP prevzema podporno vlogo v razredu. Raziskava je pokazala, da so 

učitelji, ki so bili deležni usposabljanja za timsko poučevanje, tudi bolje izvajali 

sodelovalne naloge (Faraclas, 2018, str. 524). Pri izobraževanju in usposabljanju pa sta 

prav tako pomembna ustvarjanje priložnosti in omogočanje izkušenj timskega 
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poučevanja, kar kasneje pomembno vpliva na učiteljevo samozavest pri sodelovanju, 

večji interes in bolj pozitiven odnos do timskega poučevanja v primerjavi s tistimi, ki 

izkušenj timskega poučevanja nimajo ali imajo z njim slabo izkušnjo (Pancsofar in Petroff, 

2013, str. 1; Polak, 2000, 2004, 2007, 2011). 

Za usposabljanje za timsko delo A. Polak (2004) predstavi učenje prek štirih stebrov 

učenja (Delors, 1996, v Polak, 2004): nadgrajevanje strokovnega znanja o timskem delu 

(učenje, da bi vedeli), pridobivanje izkušenj z izvajanjem timskega dela (učenje, da bi 

znali delati), razvijanje sodelovanja z drugimi (učenje, da bi znali živeti) ter poglabljanje 

poznavanja in razvijanje samega sebe (učenje, da bi znali biti) (Polak, 2004, str. 48–49; 

Devjak in Polak, 2013). 

A. Polak in P. Havaj (2014, str. 135) na podlagi rezultatov raziskave o timskem 

poučevanju med izvajalci DSP in učitelji navajata priporočila za izboljšanje timskega dela 

v praksi. Svetujeta, naj tim že pri načrtovanju IP predvidi najmanj enkrat mesečno 

izvajanje DSP v oddelku, kar navaja učence s PP na vodeno, a bolj samostojno delo. 

Izvajalci DSP lahko prek timskega poučevanja bolje spoznajo tudi druge učence in 

odkrijejo morebitne težave, učenci pa spoznajo izvajalce DSP in njihovo delo. Pri tem je 

pomembno, da imajo izvajalci DSP čim aktivnejšo vlogo. Premisliti je treba, pri katerih 

učencih je timsko poučevanje smiselno in katere cilje lažje uresničujemo timsko s 

kombinacijo različnih pristopov (npr. razvijanje socialnih veščin, odpravljanje učnih težav 

in doseganje standardov znanja) (Havaj in Polak, 2014, str. 135). 

W. W. Murawski (2005, str. 78–80; prim. Murawski in Dieker, 2004; Friend, 2008) 

povzema ugotovitve različnih avtorjev in izpostavlja, da za sodelovanje med učiteljem in 

SRP ni dovolj le prisotnost obeh v istem prostoru. Vzpostavljanje odnosa za timsko 

poučevanje tako zahteva vlaganje truda. Avtorica opisuje majhne korake (Baby Steps), ki 

naj jim učitelj in SRP sledita: 

̶ izstop iz učilnice in svoje rutine, kar zajema izhode iz razreda in kabineta, da se 

ustvarijo priložnosti povezovanja in sodelovanja (tudi druženja med kosilom, na 

konferencah in podobnih srečanjih); 

̶ ocena trenutne situacije in okolja, ki zajema kulturo in klimo šole ter njen odnos 

do sodelovanja, pa tudi oceno funkcioniranja učenca, v katerem razredu je in ali bi 

glede na njegove primanjkljaje bilo primerno timsko poučevanje (pogosto se bo 

sodelovanje začelo prav z vprašanji glede zadovoljevanja različnih potreb 

učencev); 

̶ vzpostavljanje dobrega odnosa zajema odnos med učiteljema, ki mora temeljiti na 

zaupanju, dobri komunikaciji in prostovoljni odločitvi za sodelovanje. Učitelja se 

morata dobro spoznati, skupaj razmišljati o različnih možnostih in vzpostaviti 

delovno okolje; 

̶ uporaba dobrih komunikacijskih spretnosti, ki je osnova za reševanje problemov, 

svetovanje in podeljevanje vlog pri sodelovanju (SRP lahko predstavi, kaj z 

učencem počne, kaj lahko v sodelovanje doprinese, in lahko tudi učitelju omogoči 

hospitiranje na svojih urah); 
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̶ podporna vloga SRP, ki učitelju v razredu pomaga pri delu z učenci s PP, predlaga 

prilagoditve in strategije, je lahko dobro izhodišče za nadaljnje sodelovanje; 

̶ prevzemanje pobude, ki zajema poznavanje literature, prednosti in pogovore med 

zainteresiranimi učitelji o sodelovalnem poučevanju, poskusne izvedbe timskega 

poučevanja ter organiziranje usposabljanja za učitelje; 

̶ ponazarjanje dobre prakse, ki zajema znanje, ki ga lahko v timsko poučevanje 

prinese SRP, kar se lahko naredi prek pogovora ali učiteljevega opazovanja dela 

SRP. Ko se vzpostavita učinkovit tim in odnos med učiteljema, bo to spodbudilo k 

sodelovanju tudi druge učitelje, ki se bodo lahko iz tega primera učili; 

̶ zagotoviti potrebne informacije o timskem poučevanju, ki jih učitelj in SRP skupaj 

predelata in se spoznata z različnimi pristopi in njihovimi prednostmi; 

̶ zagotoviti deljenje zapiskov o timskem poučevanju, ki jih je dobro oblikovati pred 

začetkom skupnega poučevanja, ki zajemajo skupne cilje, potek pouka, disciplino, 

diferenciacijo, poglede in pričakovanja ter ki služijo tudi za evalvacijo skupnega 

dela. 

A. Polak (1999a) prav tako navaja, da s sistematičnim spodbujanjem timskega dela – 

od ozaveščanja, razvijanja refleksivnosti, metakognitivnih in komunikacijskih spretnosti 

do primerov iz prakse in znanstvenih spoznanj – ter spodbujanjem uvida posameznika v 

lastno pedagoško prakso lahko pritegnemo tudi učitelje z začetnim odporom do 

sodelovanja in timskega dela (prav tam, str. 34). 

4.3 Usposabljanje učiteljev likovne umetnosti 

V veliki večini evropskih držav poučujejo umetnostne predmete na primarni ravni 

razredni učitelji in na sekundarni ravni predmetno usposobljeni učitelji. Umetnostni 

predmeti so v študijskih programih za razredne učitelje večinoma obvezni. Predmetni 

učitelji umetnostnih predmetov pa imajo večinoma obvezno usposabljanje za poklic 

učitelja. Pogosto je izpostavljena problematika, da se nadaljnjemu izobraževanju in 

usposabljanju na področju umetnosti v številnih državah namenja premajhna pozornost 

(Kulturno-umetnostna vzgoja v šolah po Evropi, 2010, str. 72). 

Številni avtorji zato poudarjajo, da je zaradi razvijanja družbe v smeri vse večje 

vizualizacije in informatizacije tudi za učitelja LUM pomembno, da se zave svoje 

odgovornosti, spremeni odnos do dela in tega, kako razume svojo vlogo in poslanstvo 

(Tacol, 2006a, str. 5; Tomšič Čerkez, 2006; Frelih, 2006). Nova spoznanja in vrednote 

namenjajo poučevanju likovne umetnosti vlogo vseživljenjskega učenja (Kulturno-

umetnostna vzgoja v šolah po Evropi, 2010). Veliko učiteljev pa ostaja v ustaljenih 

vzorcih poučevanja ter premalo razmišlja o pomembnosti osebnega, strokovnega in 

pedagoškega razvoja (Marentič Požarnik, 2003, v Tacol, 2006a, str. 5). Pogosto se tako 

pouk izjava pasivno, usmerjeno v sledenje tehničnim postopkom, uporabi likovnih 

materialov in pripomočkov, premalo pa je kognitivne dejavnosti z miselno in čustveno 

aktivnostjo (Tacol, 2006a, str. 5), kar potrjujejo tudi nekatere raziskave, izvedene med 

učitelji in študenti razrednega pouka (Tacol, 2011; Podobnik, 2011). Zapostavlja se 
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učenčev čustveni, estetski in socialni vidik (Tacol, 2006a, str. 5), kar izpostavljajo različni 

avtorji (prim. Garvis, 2009; Garvis in Pendergast, 2010; Tacol, 2011; Jurečič, 2017). 

Temelj likovnega izobraževanja je razvijanje likovnega jezika. Vloga učitelja je v procesu, 

v katerem učencu pomaga pri spontanem in racionalnem ponotranjanju spoznavanja in 

oblikovanja oblikotvornih odnosov prostora. Zato je pomembno, da pozna značilnosti 

razvoja likovnega izražanja in učencu ne ponuja šablon (sheme, pobarvanke), ki učenca 

ovirajo pri tem, da bi kar koli sam ustvaril in spoznal (Selan, 2014, str. 384). Cilje 

spoznavnega področja lažje dosežemo z uporabo prikaza likovnih umetnin (predvsem 

modernističnih), ki lahko nazorno prikažejo likovni problem in kako so umetniki likovni 

problem reševali, s tem pa hkrati pri učencih krepimo občutljivost, kritičnost ter 

vrednotenje moderne in sodobne likovne umetnosti (Podobnik, 2011; prim. Duh, 2004; 

Zupančič, 2006; Bush, 2007). Ob gledanju likovnih umetnin pa tudi ves čas urimo in 

utrjujemo prostorske pojme (zgoraj, spodaj, spredaj, zadaj, levo, desno) (Art, Craft, 

Design. Guidelines for Teachers of Students with MILD General Learning Disabilities. 

Post-Primary, 2007, str. 10), s katerimi imajo težave učenci s primanjkljaji na področju 

vidno-motoričnih procesov (Magajna idr., 2008). 

Če učitelj želi, da bodo učenci imeli aktivno vlogo, mora organizirati zahtevnejšo raven 

problemskega pouka ter izzivati učenčevo predhodno likovno znanje, poglede in stališča 

(Tacol, 2006a, str. 6). V višjih razredih osnovne šole lahko učitelj učencu ponudi 

motivacijo v obliki likovno-logične analize zgradbe likovnih del (Frelih, 2006, str. 126), 

vključuje sodobne likovne prakse (Makše, 2006), pri tem pa tudi vedno znova išče nove 

načine, ki se lahko približajo učencem z različnimi sposobnostmi in PP, kot so risanje s 

svetlobo po zraku (Frelih, 2006), predstavitev kompozicije za slepega s pomočjo 

premičnih šablon (Frelih, 2015, str. 22) ali uporaba približevanja in oddaljevanja zvoka za 

ponazoritev perspektive (Kermauner, 2014, str. 17). Učitelj mora imeti tudi znanja, kako 

odkriti in ravnati z nadarjenimi učenci (Frelih, 2013). 

Za dosego tega učitelj potrebuje dobro strokovno znanje, pedagoško, psihološko in 

specialnodidaktično znanje, poznavanje procesa učenja, likovnorazvojnih sposobnosti 

učencev in njihovih individualnih razlik (Tacol, 2006a, str. 6). Uspešnost učitelja je 

odvisna od iskanja novih možnosti za kakovostno likovno znanje učencev ter njegovega 

osebnostnega in profesionalnega razvoja (prav tam). Pomembno je, da učitelj raziskuje 

in sproti evalvira svojo lastno prakso, se zaveda svojih osebnih teorij, te po potrebi 

spreminja, zaupa v učence in jih spoštuje (Tacol, 2006b, 12). Učitelj mora znati analizirati 

lastno delo in se izpopolnjevati, za kar so pomembni tudi stiki s sodelavci na šoli, stiki z 

učitelji likovne umetnosti in konstantno izobraževanje (prav tam, str. 10). 

B. Tomšič Čerkez (2006) povezuje rast pri likovni pedagoški dejavnosti s 

posameznikovo strokovno avtonomijo, odgovornostjo, profesionalnostjo in osebnostjo. 

To se pri likovni umetnosti povezuje s pojmovanjem likovnega prostora in vsebine, 

izraznimi sredstvi, kulturnega konteksta in z razvojem tehnologije. Pri tem so zaradi 

širine polja, na katerem deluje likovni pedagog, pomembne kompetence, tudi razum, 

čustva, čutila, spomin, intuicija, volja in domišljija (prav tam, str. 61). Osebne vrline in 

strokovne kompetence ustvarjajo učiteljevo avtoriteto, ki z moralno, socialno in likovno 

zavestjo zagotavlja dobre odnose in je zgled učencem (Tacol, 2006, 10). 
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4.4 Usposabljanje za delo z učenci s posebnimi potrebami 

Številni učitelji pri nas in po Evropi izpostavljajo potrebo po dodatnih znanjih in 

izobraževanju za delo z učenci s PP (Meijer, 2001, 2004; Vršnik Perše, 2007; Čačinovič 

Vogrinčič in Bregar Golobič, 2008; Peček Čuk in Lesar, 2010a; Kavkler, 2010; Valenčič 

Zuljan idr., 2011; EACEA, 2015; Harju in Niemi, 2016).  

Po mnenju S. Pulec Lah in M. Kavkler (2011) je slovenski sistem podpore učitelju 

primerljiv z drugimi evropskimi državami. Imamo zakonske in strokovne podlage, na 

šolah pa so zaposleni šolski svetovalni delavci ali je organizirana mobilna 

specialnopedagoška služba. Učitelji in drugi strokovni delavci ter otroci in starši lahko 

najdejo pomoč tudi v zunanjih ustanovah in pri različnih društvih. Študenti Pedagoške 

fakultete Univerze v Ljubljani imajo že na prvi stopnji študijskih programov obvezne in 

izbirne module o poučevanju učencev s PP. Učiteljem so v okviru nadaljnjega 

strokovnega izobraževanja in usposabljanja na voljo obsežnejši program izpopolnjevanja 

za delo z učenci s PP, krajši posodobitveni programi, objavljeni pa so tudi številni 

seminarji, delavnice, konference ipd., ki ih organizirajo različne ustanove (prav tam, str. 

136–137).  

4.5 Sodelovanje med specialnim in rehabilitacijskim pedagogom 

ter učiteljem likovne umetnosti za delo z učenci s posebnimi 

potrebami 

Kljub večkrat omenjeni specifični naravi predmeta likovna umetnost, ki je pozitivno 

usmerjena do razlik med učenci, v nadaljevanju izpostavljamo nekaj ugotovitev raziskav, 

ki osvetljujejo težave, s katerimi se srečujejo učitelji LUM. 

Med raziskavami slovenskih avtorjev prevladujejo raziskave, ki se nanašajo na odnose 

in prepričanja učiteljev do učencev s PP in učencev s PPPU (Čagran in Schmidt, 2011; 

Peček Čuk in Lesar, 2010a; Brenčič, 2010), kako prepoznavajo težave učencev ter kakšne 

prilagoditve in podporo jim nudijo (Vršnik Perše, 2007; Magajna in Kavkler, 2008; Vovk 

Ornik, 2016; Peček Čuk in Lesar, 2010a, 2010b), manj pa je raziskav, usmerjenih na 

mnenja in izkušnje učiteljev LUM. Med raziskavami lahko zasledimo avtorje, ki 

raziskujejo likovno izražanje učencev z motnjami v duševnem razvoju (Duh, Zupančič 

Danko in Zupančič, 2008; Duh, Herzog in Lazar, 2014), slepih in slabovidnih učencev 

(Kermauner, 2014; Kačič in Majerhold, 2015), študije primera o strategijah dela z 

dijakom in učencem z dispraksijo (Udovič, 2010; Urbar, 2018), prilagoditve za učence z 

NSUT pri likovni umetnosti (Košak Babuder, 2007) ter zaključna dela študentov, ki v 

svojih raziskavah učitelje LUM sprašujejo po delu z učenci s PPPU, prepoznavanju 

posebnih potreb, omogočanju prilagoditev in oblik pomoči (Serec, 2014; Urbar, 2016; 

Jurečič, 2017).  

Tuji avtorji ugotavljajo, da se učitelji LUM ocenjujejo kot slabo usposobljene za 

poučevanje v razredih, v katere so vključeni tudi učenci s PP (Guay, 1994; prim. Reavis, 
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2009), predvsem kadar gre za učence z vizualnimi, motoričnimi in kombiniranimi 

primanjkljaji (Cramer idr., 2015). Slovenski učitelji LUM pa se presenetljivo ocenjujejo 

kot dobro usposobljene za delo z učenci s PP (Jurečič, 2017; prim. Serec, 2014; Urbar, 

2016). To velja predvsem takrat, ko govorimo o njihovi oceni usposobljenosti za delo s 

skupino učencev s PPPU. Dobro prepoznavajo njihove težave in jim pogosto nudijo 

prilagoditve (Jurečič, 2017) ali jim prilagoditve nudijo občasno (Urbar, 2016). Nekateri 

rezultati raziskav pa kažejo, da v velikem deležu (skoraj polovica od 297 vprašanih 

učiteljev razrednega pouka) menijo, da pri pouku LUM prilagoditve za učence s PPPU 

niso potrebne (Serec, 2014, str. 53–69). Čeprav številni avtorji poudarjajo, da učitelji v 

razredu niso sami ter da je za zadovoljevanje potreb učencev s PP pomembno 

sodelovanje z drugimi učitelji in strokovnimi delavci na šoli (Košir idr., 2008; Magajna 

idr., 2008; Smith in Leonard, 2005, v Kavkler, 2007; Kavkler, 2011; Friend, 2008), učitelji 

LUM navajajo, da pri delu z učenci s PP ostajajo sami, da jim pri delu ne svetuje nihče, 

tako da se običajno poslužujejo standardizirane učne priprave in se posvečajo 

individualnim PP glede na dano situacijo (Serec, 2014; prim. Urbar, 2016). 

Zgoraj izpostavljene potrebe po usposabljanju šolskih strokovnih delavcev na 

področju sodelovanja in dela z učenci s PP v nadaljevanju združujemo v obliki smernic za 

sodelovanje med SRP in učiteljem LUM.  

5 Smernice in možnosti sodelovanja med specialnim in 

rehabilitacijskim pedagogom ter učiteljem likovne 

umetnosti 

Za učinkovito zadovoljevanje potreb učencev s PP pri pouku LUM različni avtorji 

svetujejo sodelovanje med učiteljem in SRP (Gerber in Fedorenko, 2006, v Dorff, 2012; 

Guay, 1994, v Reavis, 2009; Ponder in Kissinger, 2009; Malley in Silverstein, 2014; 

Jurečič, 2017).  

V nadaljevanju predstavljamo tri različne pristope sodelovanja, ki jih povzema S. M. 

Malley (2017, str. 42) po različnih avtorjih, zraven pa dodajamo primere, ki se navezujejo 

na delo z učencem s primanjkljaji vidno-motoričnih procesov (dispraksija, NSUT):  

̶ SRP učiteljem predstavlja vir znanja za splošne in specifične pristope dela z učenci s 

PP. Pogosto govorijo o strategijah in napredovanju učencev, rešujejo probleme ter 

delijo informacije in ideje.  

SRP lahko učitelju predstavi in razloži naravo težav učenca ter mu predlaga 

prilagoditve učnega okolja (Magajna idr., 2008; Čačinovič Vogrinčič idr., 2008; Jereb, 

2011). Svetuje mu uporabo strategije korak za korakom pri daljših likovnih postopkih, 

prilagojene likovne pripomočke in materiale ter uporabo multisenzornega pristopa pri 

učencih z dispraksijo (Magajna idr., 2008) ali zmanjšanje motečih dražljajev, usmerjanje 

na red in rutino, z dodano verbalizacijo pri postopkih, ki je ločena od demonstracije, 

uporabo pomožnih kartončkov z zahtevanimi elementi likovne naloge in primeri končnih 
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izdelkov za učence z NSUT (Košak Babuder, 2007; Art, Craft, Design. Guidelines for 

Teachers of Students with MILD General Learning Disabilities. Post-Primary, 2007). 

̶ Timsko poučevanje, kjer učitelj LUM in SRP skupaj poučujeta razred učencev. 

Predvsem ko je v razred vključenih več učencev s PP, ta pristop omogoča priložnost 

za vse učence za uporabo dokazano učinkovitih strategij, usmerjenih navodil in 

sprotnih povratnih informacij. 

Jasno zastavljeni elementi naloge, predstavljeni in zapisani koraki likovnega postoka, 

predstavljene rešitve likovnih problemov, pogosto preverjanje razumevanja, vnaprejšnje 

poznavanje pravil, kako bo potekala učna ura, sodelovalno učenje, pritrditev lista na 

podlago, uporaba večjih lončkov za vodo, zaščitne obleke in širših čopičev (Košak 

Babuder, 2007; Art, Craft, Design. Guidelines for Teachers of Students with MILD 

General Learning Disabilities. Post-Primary, 2007; Magajna idr., 2008) so lahko načini 

dela, ki jih načrtujeta in poučujeta učitelj in SRP skupaj, saj bodo koristili vsem učencem 

in tudi pri njih spodbudili iskanje novih načinov rešitev likovnega problema (prim. Frelih 

2006). Jasnost strukture in pričakovanj pa bo povečala tudi samostojnost učencev (Bush, 

2007). Poleg omenjenega lahko učitelj in SRP skupaj načrtujeta tudi problemske naloge 

in izbirata motiv za učno uro, ki se lahko medpredmetno povezuje, vsebuje teme, kot so 

drugačnost, različnost, tolerantnost, sprejemanje, čustva in socialne veščine, ki bodo 

učencem s PPPU v oporo pri sprejemanju s strani sošolcev in vključenosti v razredno 

skupino (Downing, 2002, v Reavis, 2009; Malley in Silverstein, 2014). 

̶ Integracijo umetnosti, kjer sodelujejo učitelji LUM in SRP pri poučevanju drugih 

akademskih predmetov (Malley, 2017, str. 42). 

Poučevanje prek likovne umetnosti ali integracija umetnosti predstavlja uporabljanje 

vsebin, metod in strategij likovnoumetnostne pedagogike kot sredstva za poučevanje 

drugih predmetov. Spodbujanje pozitivnega spoznavnega, čustvenodoživljajskega, 

motivacijskega in motoričnega prenosa ima za cilj poglabljanje razumevanja vsebin (npr. 

pri glasbi, matematiki, slovenščini, zgodovini idr.) (Tomšič Čerkez idr., 2011, str. 221). S 

tem ko nekaj narišemo, oblikujemo, to tudi bolje razumemo (UN likovna umetnost, 

2011). To pa je dobro tudi za učence s PPPU, saj se njihove težave kažejo pri različnih 

predmetih. 

SRP v sodelovanju prispevajo informacije in tehnično podporo, ki jo učenci s PP 

potrebujejo, da bi dosegali enake likovne cilje kot ostali učenci. Učitelji LUM pa 

prispevajo znanja o ciljih in standardih znanja pri LUM. Od učiteljev LUM in SRP se 

pričakuje, da bodo skozi sodelovanje sledili naslednjim načelom (Malley, 2014, str. 7–13; 

Malley, 2017, str. 40–42): 

̶ ohranjanje visokih pričakovanj. Učitelji LUM naj zagotovijo, da vsi učenci sledijo 

zahtevanim standardom, pri tem pa sodelujejo s SRP, ki omogočajo strategije, 

specifične usmeritve in prilagoditve; 

̶ spodbujanje spretnosti komunikacije. Za spodbujanje komunikacije med učitelji in 

učenci mora učitelj LUM poznati, razumeti in uporabljati učenčeve načine 

komunikacije in podpore, pri čemer so mu v pomoč SRP in drugi strokovni delavci; 
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̶ uporaba univerzalnega pristopa poučevanja (angl. universal design for learning) 

ali pristopov dobre poučevalne prakse. S tem se omogoči okolje, kjer bodo čim 

uspešnejši vsi učenci z različnimi potrebami, le nekateri pa bodo potrebovali 

individualne prilagoditve. Pristop spodbuja uporabo različnih oblik, metod in 

medijev, ki spodbujajo zanimanje in motivacijo učencev. Pri tem učitelj LUM in 

SRP sodelujeta tako, da koncepte uresničita znotraj likovne učilnice; 

̶ izbira ustreznih prilagoditev za učenca s PP. Učitelji LUM naj poznajo učenčev IP in 

sodelujejo pri določanju prilagoditev, ki so pomembne za njihov specifični 

predmet. Pri oblikovanju primernih prilagoditev sodelujejo s SRP in ostalimi 

strokovnimi delavci; 

̶ uporaba dokazano učinkovitih strategij. Učitelj LUM in SRP morata sodelovati, da 

se strategije uporabljajo redno in dosledno, kot je določeno v IP; 

̶ uporaba usmerjenih navodil in formativnih kazalcev učenčevega napredovanja. 

Sprotni kazalci napredka, usmerjena, jasna navodila, prilagojeni materiali in 

postopki so stične točke sodelovanja med učiteljem LUM in SRP, da lahko 

zagotovita zadovoljevanje potreb učenca s PP. 

Kot primer dobre prakse izpostavljamo mednarodno organizacijo VSA (Very Special 

Arts), ki je bila ustanovljena pred več kot petintridesetimi leti s strani ambasadorja Jeana 

Kennedyja Smitha, da bi omogočila izkušnjo umetnosti in priložnosti za osebe s PP ter 

dostop umetnosti vsem. Leta 2011 pa je bila preimenovala v Department of VSA and 

Accessibility at the John F. Kennedy Center for the Performing Arts (About VSA, b. d.). 

Omeniti velja poročilo pilotnega programa, ki se je začel zaradi potrebe po 

interdisciplinarnem sodelovanju med učitelji LUM in specialnimi pedagogi. Prvi so 

namreč izpostavljali pomanjkanje znanja za delo z učenci s PP, drugi pa so imeli 

pomanjkanje znanja za vključevanje umetnosti v izobraževalni program. V projektu so 

tako sodelovali učitelji LUM (angl. Teaching Artists), likovni umetniki (angl. Arts 

Specialists) in specialni pedagogi (angl. Special Educators), glavni cilj pa je bil ugotoviti, 

kaj so se sodelujoči v projektu iz omenjenega sodelovanja naučili, kar smo predstavili v 

poglavju Prednosti sodelovanja za strokovne delavce (Ponder in Kissinger, 2009, str. 40–

46). Da bi združili strokovnjake obeh disciplin (umetnostne in specialne), so na centru 

kasneje uvedli dvodnevni letni seminar, kjer si strokovnjaki obeh področij delijo izkušnje, 

identificirajo težave, izzive in potrebe, ki bi jih skozi sodelovanje lahko zadovoljili (Malley 

in Silvestein, 2014). Center na spletni strani ponuja informacije o izobraževanju, 

raziskavah, gradivu in smernicah za učitelje in starše za poučevanje umetnosti in delo z 

učenci z različnimi sposobnostmi (Arts and Special Education, b. d.). Predstavljene 

smernice, prednosti in možnosti sodelovanja med omenjenima profiloma v slovenskem 

prostoru predstavljamo v okviru empiričnega dela, ki ga v razpravi povezujemo in 

interpretiramo s pomočjo pregleda literature in raziskav iz teoretičnega dela. 
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EMPIRIČNI DEL 

6 Opredelitev raziskovalnega problema 

Rezultati različnih raziskav kažejo, da se učitelji ne ocenjujejo kot dovolj kompetentni 

za delo z učenci s PPPU (Harju in Niemi, 2016; EACEA, 2015; Magajna idr., 2008; Peček 

Čuk in Lesar, 2010b; Kavkler, 2010), kar naj bi veljalo tudi za učitelje LUM (Reavis, 2009). 

Raziskava J. Jurečič (2017), narejena med slovenskimi učitelji LUM, je pokazala, da se 

učitelji ocenjujejo kot dovolj kompetentne za prepoznavanje težav učencev in da 

pogosto prilagajajo proces likovnega ustvarjanja učencem z različnimi PP. Rezultati 

raziskave S. Serec (2014) kažejo, da 84 % vprašanih učiteljev razrednega pouka izvaja 

DSP za učence s PP znotraj pouka likovne umetnosti. Hkrati pa 52,04 % vprašanih navaja, 

da jim nihče ne svetuje pri pripravah na likovnopedagoško delo (prav tam; Urbar, 2016). 

Te ugotovitve kažejo na manj pogosto sodelovanje učiteljev LUM in SRP. Sodelovanje pa 

prinaša prednosti tako za sodelujoče strokovne delavce kot za učence (Buckley, 2000, v 

Polak, 2007). Eno izmed oblik sodelovanja predstavlja tudi timsko poučevanje (Pulec Lah 

in Košir, 2015; Polak, 2007), ki pri nas v praksi še ni zelo pogosto (Havaj in Polak, 2014). V 

empirični raziskavi smo preverili, kako pogosto in na kakšen način sodelujejo v slovenski 

osnovni šoli SRP in učitelji LUM pri poučevanju učencev s PPPU, ki imajo primanjkljaje na 

neverbalnih področjih, ter kakšni so vplivi tovrstnega sodelovanja na njihov profesionalni 

razvoj. Dobljeni rezultati analiz lahko služijo za oblikovanje smernic in različnih možnosti 

sodelovanja ter za izhodišče nadaljnega raziskovanja profesionalnega razvoja in 

sodelovanja med omenjenima strokovnima profiloma. 

7 Cilji in raziskovalna vprašanja 

Glavni cilj in namen raziskovalnega dela je raziskati in ovrednotiti, kako pogosto ter na 

kakšne načine poteka sodelovanje med SRP in učitelji LUM. 

Raziskovalna vprašanja: 

1. Kako učitelji LUM in SRP ocenjujejo potrebo po medsebojnem sodelovanju? 

2. Kako pogosto sodelujejo in kako se oblikuje pobuda za sodelovanje? 

3. Kateri dejavniki spodbujajo in kateri ovirajo medsebojno sodelovanje? 

4. Kakšni so načini in oblike sodelovanja med SRP in učitelji LUM ter kakšni so učinki 

sodelovanja na učence? 

5. Katere pozitivne izkušnje s sodelovanjem navajajo SRP in učitelji LUM? 

6. Kako medsebojno sodelovanje vpliva na profesionalni razvoj SRP in učiteljev LUM? 
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8 Metoda in raziskovalni pristop 

Uporabili smo deskriptivno in kavzalno-neeksperimentalno metodo pedagoškega 

raziskovanja. Raziskovalni pristop je kombiniran. Izvedli smo kvantitativno raziskavo, kjer 

smo izvedli anketo med SRP in učitelji LUM, s katero smo preverjali njihove načine, 

oblike sodelovanja in možnosti oziroma potrebe sodelovanja ter proces profesionalnega 

učenja in razvoja. Izvedli smo tudi polstrukturirane intervjuje s timi, ki tovrstno 

sodelovanje izvajajo. 

8.1 Vzorec 

Pri anketnem vprašalniku za strokovne delavce smo oblikovali neslučajnostni 

namenski vzorec SRP (N = 57) in učiteljev LUM (N = 85), ki poučujejo LUM v prvem (26,8 

%), drugem (39,4 %) ali tretjem (30,3 %) vzgojno-izobraževalnem obdobju9 na različnih 

rednih osnovnih šolah po Sloveniji (tabela 1). 

Tabela 1: Frekvenčna in strukturna porazdelitev anketiranih glede na delovno mesto 

Delovno mesto f f % 
Učitelj/-ica DSP (SRP) 57 40,1 
Poučujem likovno umetnost 85 59,9 
Likovno umetnost poučujem v prvem triletju 38 26,8 
Likovno umetnost poučujem v drugem triletju 56 39,4 
Likovno umetnost poučujem v tretjem triletju 43 30,3 

Legenda: f – frekvenčna porazdelitev podatkov; f % – strukturna porazdelitev podatkov. 

 

Anketirane strokovne delavce smo spraševali po njihovem delovnem mestu, koliko let 

opravljajo svoj poklic, po katerem sistemu so zaključili študij ter ali menijo, da se 

sodelovanje med SRP in učiteljem LUM potrebno. 

Tabela 2: Frekvenčna in strukturna porazdelitev anketiranih glede na faze profesionalnega razvoja 

Faza profesionalnega razvoja po S-modelu: f f % 

1. faza: 1–3 leta (preživetje in odkrivanje) 26 18,8 

2. faza: 4–6 let (stabilizacija) 11 8,0 

3. faza: 7–18 let (poklicna aktivnost/negotovost) 43 31,2 

4. faza: 19–30 let (sproščenost – kritična odgovornost/nemoč) 39 28,3 

5. faza 31–40 let (izpreganje – sproščeno/zagrenjeno) 19 13,8 

Skupaj 138 100,0 

Manjkajoče vrednosti 6  

Skupaj 144  

                                                      
9
 V nadaljevanju uporabljamo izraz učitelji LUM, pri tem pa imamo v mislih tako učitelje razrednega 

pouka, ki poučujejo tudi predmet LUM, kot likovne pedagoge, ki poučujejo LUM v višjih razredih osnovne 
šole. 
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Tabela 3: Frekvenčna in strukturna predstavitev anketiranih glede na delovno mesto in fazo profesionalnega 
razvoja 

 Delovno mesto 

Faza profesionalnega razvoja po S-modelu Poučujem 

LUM 
Poučujem 

DSP 
Skupaj  

f f %  f f % f f % 

1. faza: 1–3 leta (preživetje in odkrivanje) 10 12,0 16 29,1 26 18,8 

2. faza: 4–6 let (stabilizacija) 3 3,6 8 14,5 11 8,0 

3. faza: 7–18 let (poklicna aktivnost/negotovost) 22 26,5 21 38,2 43 31,2 

4. faza: 19–30 let (sproščenost – kritična 

odgovornost/nemoč) 

30 36,1 9 16,4 39 28,3 

5. faza: 31–40 let (izpreganje – sproščeno/zagrenjeno) 18 21,7 1 1,8 19 13,8 

Skupaj  83 100,0 55 100,0 138 100,0 
Legenda: poučujem LUM – učitelji LUM; poučujem DSP – SRP. 

 

Tabela 4: Frekvenčna in strukturna porazdelitev anketiranih glede na zaključek študija 

Zaključek študija f f % 

Po starem sistemu visokošolskega izobraževanja (pred bolonjskim sistemom) 115 82,1 

Po novem sistemu (po bolonjskem sistemu) 25 17,9 

Skupaj  140 100,0 

Manjkajoče vrednosti 4  

Skupaj 144  

 

Tabela 5: Frekvenčna in strukturna porazdelitev anketiranih glede na oceno potrebnosti sodelovanja 

Potrebnost sodelovanja med učiteljem LUM in SRP f f % 

Da 89 97,8 

Ne 2 2,2 

Skupaj  91 100,0 

Manjkajoče vrednosti 53  

Skupaj  144  

 
Povprečno število let delovne dobe anketiranih znaša 17 let (SD = 11,8). Leta delovne 

dobe smo nato s pomočjo programa SPSS razdelili na pet skupin (tabela 2), in sicer glede 

na S-model razvoja kariere slovenskih učiteljev (Javrh, 2007). Koeficienta asimetrije (KA = 

0,45) in sploščenosti (KS = –0,62) kažeta na normalno porazdelitev podatkov. Največ 

vprašanih učiteljev LUM je v tretji in četrti fazi (7–30 let delovne dobe), SRP pa v prvi (1–

3 leta delovne dobe) in tretji fazi (7–18 let delovne dobe) (tabela 3). 82 % se jih je 

usposabljalo po starem sistemu visokošolskega izobraževanja in 18 % po novem 
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bolonjskem sistemu (tabela 4). 97,8 % vprašanih strokovnih delavcev10 meni, da je 

sodelovanje med SRP in učiteljem LUM potrebno (tabela 5). 

Pri fokusnem intervjuju smo oblikovali namenski in priložnostni vzorec ter izvedli 

devet intervjujev, v katerih so sodelovale štiri učiteljice LUM, ki poučujejo LUM na 

razredni stopnji in so se izobraževale po starem sistemu visokošolskega izobraževanja. 

Sodelujoče imajo 4 in 5 let delovne dobe (in jih umeščamo v fazo stabilizacije), 18 let 

delovne dobe (faza poklicne aktivnosti) ter 36 let delovne dobe (faza sproščenega 

izpreganja). Intervju smo izvedli tudi z učiteljico, ki poučuje LUM na predmetni stopnji, 

ima 3 leta delovne dobe (faza preživetja in odkrivanja) in se je izobraževala po novem 

bolonjskem sistemu. Izvedli smo intervjuja s SRP, ki je stalno prisotna na šoli in ima 1 leto 

delovne dobe, ter s SRP, ki je mobilna in ima 2 leti delovne dobe ter je z nami delila tri 

izkušnje sodelovanja. Obe sta se usposabljali po novem bolonjskem sistemu in sta glede 

na fazo profesionalnega razvoja v prvi fazi preživetja in odkrivanja. 

8.2 Opis tehnik – instrumentarija 

Podatke smo zbirali s pomočjo ankete in intervjuja.11 Za namene raziskave smo 

oblikovali anketni vprašalnik in fokusni intervju. Anketirane SRP in učitelje LUM smo 

spraševali po delovnem mestu, številu let delovne dobe in ali so zaključili študij po 

starem ali novem bolonjskem študijskem programu. Zanimalo nas je, ali menijo, da je 

sodelovanje med SRP in učiteljem LUM potrebno, kako pogosto sodelujejo in pri katerih 

skupinah učencev s PP so že sodelovali. Na ocenjevalni lestvici so ocenili, koliko po 

njihovem mnenju določen dejavnik vpliva na vzpostavitev in kakovost sodelovanja med 

SRP in učiteljem LUM. Dejavnike so ocenili na ocenjevalni lestvici z naslednjimi 

možnostmi: ne vpliva, malo vpliva, precej vpliva in zelo vpliva. Navedli so tudi dva 

dejavnika, ki po njihovem mnenju najbolj spodbujata, in dva, ki najbolj ovirata 

sodelovanje. Anketirane, ki so imeli izkušnjo sodelovanja, povezanega z učencem, ki ima 

primanjkljaje na neverbalnih področjih učenja (npr. dispraksija, NSUT), smo prosili, naj 

opišejo, kdo običajno poda pobudo za sodelovanje, v kakšni obliki poteka, kaj so pridobili 

iz tega sodelovanja sami in kaj učenci. Za intervju smo uporabili podobna vprašanja kot 

za anketni vprašalnik, s tem da smo jih poleg splošnih vprašanj o pomembnosti 

sodelovanja in dejavnikih, ki po njihovem mnenju spodbujajo ali ovirajo sodelovanje, 

spraševali tudi po opisu konkretne izkušnje sodelovanja pri LUM, ki se je navezovala na 

učence s primanjkljaji na neverbalnih področjih učenja (dispraksija ali NSUT) – kako se je 

začela, kako je potekalo sodelovanje, kaj so iz sodelovanja pridobili sami in kaj učenci ter 

kako bi k sodelovanju nagovorili ostale učitelje in strokovne delavce. 

                                                      
10

 V nadaljevanju uporabljamo izraz strokovni delavci, kadar govorimo o rezultatih, ki so skupni 
anketiranim učiteljem LUM in SRP. 

11
 Glej prilogi 1 in 2. 
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8.3 Opis postopka zbiranja podatkov 

Za namene raziskave smo oblikovali elektronski anketni vprašalnik za učitelje LUM in 

SRP. Vprašalnik je sestavljen iz vprašanj zaprtega in odprtega tipa o načinih, oblikah, 

možnostih in zaznanih potrebah sodelovanja med omenjenima strokovnima profiloma. 

Prošnjo za izpolnitev anketnega vprašalnika smo posredovali v elektronski obliki na 454 

osnovnih šol po Sloveniji.12 Vprašalnik je bil dostopen prek spletnega orodja 1ka13 od 18. 

aprila 2018 do 18. julija 2018. Od 757 klikov na anketo smo zbrali 144 ustrezno 

izpolnjenih (odzivnost 15 %). Intervjuji so bili izvedeni v januarju in februarju 2019. 

Vprašanja intervjuja smo posredovali prek elektronske pošte (N = 6) in prek telefona             

(N = 3). 

8.4 Postopki obdelave podatkov 

Podatke smo obdelali s statističnim programom SPSS. Za opis bistvenih značilnosti 

zbranih podatkov smo uporabili deskriptivno statistiko (frekvenčna in strukturna 

porazdelitev) in za izračun normalnosti distribucije Kolmogorov-Smirnov (K-S) test ter 

izračunali koeficienta asimetrije in sploščenosti. Za preverjanje enakosti varianc pa smo 

uporabili Levenov test. Razlike glede na neodvisne spremenljivke smo preverili s Hi2-

preizkusom hipoteze neodvisnosti, kjer pogoj ni bil zadoščen, smo opravili Kulbackov 

test 2Î. Razlike v ocenjevalni lestvici o vplivu dejavnikov na sodelovanje smo iskali tudi s 

t-testom za neodvisne vzorce in enosmerno analizo variance Anova ter povezanost s 

Pearsonovim koeficientom korelacije. S Cronbachovim alfa testom smo izračunali tudi 

zanesljivost ocenjevalne lestvice, ki je 0,89. Odgovore, pridobljene iz odprtih vprašanj, 

smo kategorizirali in jim določili numerično vrednost, tako da smo lahko podatke 

obdelovali s pomočjo programa SPSS in s Hi2-preizkusom hipoteze neodvisnosti 

preverjali, ali se glede na neodvisne spremenljivke med odgovori pojavljajo statistično 

pomembne razlike. Odgovore, pridobljene iz fokusnih intervjujev, smo analizirani 

kvalitativno. Izvedli smo vsebinsko analizo na podlagi odprtega kodiranja. Za boljšo 

preglednost smo vsakemu kandidatu dodali oznako, za katero smo uporabili kratici LUM 

in SRP ter število let delovne dobe kandidata (oznake: SRP1, SRP2-1, SRP2-2, SRP2-3, 

LUM3, LUM4, LUM5, LUM18, LUM36), v intervjuju pa smo označili relevantne izjave in 

dodali oznake posamezne teme. V nadaljevanju smo izjave po temah razvrstili v 

posamezne tabele, kamor smo pripisali kode oziroma pojme. Pojme, pridobljene z 

odprtim kodiranjem, smo razvrstili v hierarhijo in z njihovo pomočjo interpretirali 

dobljene rezultate vprašalnikov. 

                                                      
12

 Kontakte šol smo pridobili prek spletne strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport: 
https://paka3.mss.edus.si/registriweb/Seznam1.aspx?Seznam=2010. 

13 1ka, orodje za spletno pripravo anket: https://www.1ka.si/. 
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9 Rezultati 

Rezultate predstavljamo po vrsti, kot si sledijo raziskovanja vprašanja. Začenjamo z 

analizo mnenj strokovnih delavcev o potrebnosti sodelovanja med učitelji LUM in SRP, 

kako pogosto sodelujejo, kateri dejavniki po mnenju anketiranih vplivajo na sodelovanje 

in v primeru katerih skupin učencev s PP so že sodelovali. Sledijo analize rezultatov 

anketiranih, ki so imeli izkušnjo sodelovanja, povezano z učenci, ki imajo primanjkljaje na 

neverbalnem področju (dispraksija, NSUT), ter razprava, v kateri dobljene rezultate 

primerjamo z rezultati iz intervjujev in interpretiramo s pomočjo rezultatov drugih 

raziskav.  

9.1 Potreba po sodelovanju 

Anketirane smo vprašali, ali menijo, da je sodelovanje med SRP in učiteljem LUM 

potrebno, in jih prosili, naj svoj odgovor utemeljijo. 97,8 % jih je mnenja, da je 

sodelovanje potrebno (tabela 5). Glede na ključne besede v obrazložitvah smo odgovore 

razvrstili v deset kategorij, kar nam je omogočilo tudi kvantitativno analizo z iskanjem 

razlik med odgovori anketiranih. Glede na ustvarjene kategorije so podatki normalno 

porazdeljeni (KA = –0,243; KS = –0,603). 67 % anketiranih je zapisalo obrazložitev svojega 

odgovora. 

Tabela 6: Frekvenčna in strukturna porazdelitev obrazložitev odgovorov o potrebi po sodelovanju 

Obrazložitev potrebnosti sodelovanja med SRP in učiteljem LUM f f % 
LUM omogoča sprostitev, potrditev, uspehe, lahko močno področje 20 20,6 
Težave z motoriko, koncentracijo, orientacijo, organizacijo 16 16,5 
Izmenjava informacij, nasvetov, znanja, izkušenj 14 14,4 
Potrebno sodelovanje med vsemi, ki delajo z otrokom 14 14,4 

Ni bilo primera 9 9,3 
Ni potrebno 7 7,2 
Odvisno od primera 6 6,2 
Napredek, doseganje ciljev učencev 4 4,1 

Že sodelujemo 2 2,1 
Drugo: 
Medpredmetno povezovanje, priprava dogodkov. 
Sposobnosti učenca in izdelava likovnih izdelkov sta v korelaciji. 
Na šoli nimamo rehabilitacijskega pedagoga. 
Mi je dalo razmišljati! 
Delam na svojem področju, vendar večkrat pohvalim delo učiteljev. 

5 5,2 

Skupaj  97 100,0 

 

6,2 % vprašanih je podalo mnenje, da je za nekatere učence to sodelovanje potrebno, 

za nekatere pa ne, zato smo jih združili v kategorijo – odvisno od primera. 16,5 % 

vprašanih meni, da je sodelovanje potrebno predvsem takrat, kadar gre za učenca, ki 

ima težave na področju motorike, saj bo tako lahko prek sodelovanja bolje razvijal fino 
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motoriko, koncentracijo, organizacijo in orientacijo. 14,4 % učiteljev meni, da je tovrstno 

sodelovanje dobro, saj sodelujoči delijo nasvete, izkušnje, znanja in prilagoditve ter si s 

tem tudi olajšajo organizacijo in delo. 20,6 % jih vidi potrebo po sodelovanju v naravi 

likovnega dela, ki omogoča sprostitev, izražanje, potrditev, uspehe in je lahko tudi 

močno področje učencev. 14,4 % jih meni, da morajo sodelovati vsi, ki delajo z otrokom, 

in v dveh odgovorih je bilo izpostavljeno, da že sodelujejo. 7,2 % vprašanih meni, da 

sodelovanje ni potrebno, in 9,3 % jih pravi, da se s takšnim primerom še niso srečali 

(tabela 6). 

Tabela 7: Iskanje razlik med obrazložitvijo potrebnosti sodelovanja in neodvisnimi spremenljivkami 

Obrazložitev potrebnosti sodelovanja med SRP in učiteljem LUM 

 Kulbackov test 2Î 

 2Î g p 

Delovno mesto 39,71 9 0,001 

Faza profesionalnega razvoja po S-modelu 54,32 36 0,026 

Zaključek študija 13,18   9 0,155 
Legenda: 2Î – vrednost Kulbackovega testa; g – stopnje prostosti; p – signifikantnost. 

 

Med naštetimi obrazložitvami odgovorov (tabela 6), smo s Hi2-preizkusom iskali 

statistično pomembne razlike. Ker pogoj ni bil zadoščen, smo opravili Kulbackov test 2Î 

(tabela 7), kjer so se pokazale statistično pomembne razlike glede na delovno mesto (2Î 

= 39,71; g = 9; p = 0,001) ter glede na fazo profesionalnega razvoja anketiranih (2Î = 

54,32; g = 36; p = 0,026).  

Tabela 8: Frekvenčna in strukturna porazdelitev odgovorov o potrebnosti sodelovanja med SRP in učiteljem 
LUM glede na delovno mesto 

Obrazložitev potrebnosti sodelovanja med SRP 

in učiteljem LUM 
Delovno mesto 
Poučujem LUM Poučujem DSP Skupaj  

f f %  f f % f f % 
Izmenjava informacij, nasvetov, znanja, izkušenj 12 24,0 2 4,3 14 14,6 
LUM omogoča sprostitev, potrditev, uspehe, 

lahko močno področje 
10 20,0 10 21,7 20 20,8 

Težave z motoriko, koncentracijo, orientacijo, 

organizacijo 
0 0,0 16 34,8 16 16,7 

Potrebno sodelovanje med vsemi, ki delajo z 

otrokom 
6 12,0 8 17,4 14 14,6 

Ni potrebno 5 10,0 2 4,3 7 7,3 
Ni bilo primera 6 12,0 3 6,5 9 9,4 
Odvisno od primera 3 6,0 3 6,5 6 6,3 
Napredek, doseganje ciljev učencev 4 8,0 0 0,0 4 4,2 
Že sodelujemo 1 2,0 0 0,0 1 1,0 
**Drugo 3 6,0 2 4,3 5 5,2 
Skupaj 50 100,0 46 100,0 96 100,0 

 

Ničelno hipotezo zavrnemo in s tveganjem 0,1 % trdimo, da bi tudi v osnovni množici 

med učitelji LUM prevladovale obrazložitve, da je sodelovanje potrebno zaradi 
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izmenjave znanja, informacij, nasvetov in izkušenj (24 %; ta kategorija je pri SRP 

zastopana le s 4,3 %) ter da predmet LUM učencem omogoča sprostitev, potrditve, 

izkušnje uspeha in je lahko učenčevo močno področje (20 %). 10 % jih meni, da 

sodelovanje ni potrebno, 12 % pa se jih s takim primerom sodelovanja še ni srečalo. Med 

SRP pa je na prvem mestu postavka, da je sodelovanje potrebno, ker imajo učenci lahko 

težave z motoriko, koncentracijo, orientacijo in organizacijo ter potrebujejo prilagoditve 

(34,8 %, ta kategorija pri LUM ni zastopana), ker je lahko LUM učenčevo močno 

področje, omogoča sprostitev in pozitivne potrditve (21,7 %), ter zato, ker je potrebno 

sodelovanje med vsemi, ki delajo z otrokom (17,4 %) (tabela 8).  

 

Tabela 9: Frekvenčna in strukturna porazdelitev odgovorov o potrebnosti sodelovanja glede na faze 
profesionalnega razvoja 

Obrazložitev 

potrebnosti sodelovanja 

med SRP in učiteljem 

LUM 

Faza profesionalnega razvoja po S-modelu 
1. faza: 1–

3 leta  
2. faza: 4–

6 let  
3. faza: 7–

18 let  
4. faza: 

19–30 let  
5. faza: 

31–40 let  
Skupaj 

f f %  f f %  f f %  f f %  f f %  f f %  
Ni potrebno 2 11,1 1 12,5 2 6,3 2 6,7 0 0,0 7 7,3 
Ni bilo primera 3 16,7 0 0,0 1 3,1 3 10,0 2 25,0 9 9,4 
Odvisno od primera 0 0,0 1 12,5 3 9,4 2 6,7 0 0,0 6 6,3 
Napredek, doseganje 

ciljev učencev 
1 5,6 0 0,0 1 3,1 2 6,7 0 0,0 4 4,2 

LUM omogoča 

sprostitev, potrditev, 

uspehe, lahko močno 

področje 

3 16,7 0 0,0 10 31,3 4 13,3 3 37,5 20 20,8 

Težave z motoriko, 

koncentracijo, 

orientacijo, organizacijo 

6 33,3 4 50,0 5 15,6 1 3,3 0 0,0 16 16,7 

Izmenjava informacij, 

nasvetov, znanja, 

izkušenj 

2 11,1 0 0,0 3 9,4 7 23,3 2 25,0 14 14,6 

Potrebno sodelovanje 

med vsemi, ki delajo z 

otrokom 

1 5,6 2 25,0 6 18,8 4 13,3 1 12,5 14 14,6 

Že sodelujemo 0 0,0 0 0,0 1 3,1 0 0,0 0 0,0 1 1,0 
Drugo 0 0,0 0 0,0 0 0,0 5 16,7 0 0,0 5 5,2 
Skupaj 18 100,0 8 100,0 32 100,0 30 100,0 8 100,0 96 100,0 

 

Iz frekvenčne in strukturne porazdelitve odgovorov glede na faze profesionalnega 

razvoja je razvidno, da so obrazložitev zapisali predvsem učitelji z 1–3 leti in 7–30 leti 

delovne dobe (tabela 9). Glede na fazo profesionalnega razvoja anketiranih (2Î = 54,32; g 

= 36; p = 0,026) (tabela 7) smo opazili statistično pomembno razliko. Ničelno hipotezo 

zavrnemo in s tveganjem 2,6 % trdimo, da bi tudi v osnovni množici strokovni delavci iz 

prve faze (1–3 leta delovne dobe) navajali kot razlog za sodelovanje težave učencev 
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(33,3 %), kar velja tudi za tiste iz druge faze (4–6 let delovne dobe) (50, 0 %). Učitelji iz 

tretje faze (7–18 let delovne dobe) pa bolj kot ta razlog izpostavljajo predmet LUM kot 

priložnost za uspehe in močna področja učencev (31,3 %) ter potrebno sodelovanje med 

vsemi, ki delajo z otrokom (18,8 %). Odgovori strokovnih delavcev iz četrte faze (19–30 

leti delovne dobe) so najbolj razpršeni. Med razlogi za sodelovanje izstopa odgovor, da 

je potrebno sodelovanje zaradi izmenjave informacij, nasvetov, znanja in izkušenj (23,3 

%). Med njimi so se pojavili tudi osamljeni odgovori, ki jih nismo razvrstili v kategorije – 

na primer, da na šoli nimajo SRP, da jim je vprašanje dalo misliti, da sodelavce večkrat 

pohvalijo, da obstaja korelacija med sposobnostmi učenca in likovnimi izdelki ter da je 

potrebno sodelovanje zaradi medpredmetnih povezav in priprave dogodkov (tabela 6). 

Med učitelji, ki so v peti fazi in imajo več kot 31 let delovne dobe, se pojavljajo odgovori 

o pozitivnih učinkih LUM na učence (37,5 %), da je pomembna izmenjava znanja in 

izkušenj (25 %) ter da se s takim primerom še niso srečali (25 %). 

9.2 Pogostost sodelovanja 

Anketirane smo povprašali o pogostosti sodelovanja pri načrtovanju, izvajanju in 

vrednotenju IP oziroma pouka LUM.  

Tabela 10: Frekvenčna in strukturna porazdelitev odgovorov anketiranih o pogostosti sodelovanja 

Pogostost sodelovanja med SRP in učitelji LUM f f % 
Redno sodelujem, ker ocenjujem (menim), da je to potrebno 32 22,9 
Občasno sodelujem, ker moram 25 17,9 
Ne sodelujem, vendar menim, da bi moral/-a 21 15,0 
Ne sodelujem, saj to ni potrebno 15 10,7 
Nikoli se nisem o tem spraševal/-a 25 17,9 
Sodelujemo redko, občasno, po potrebi 17 12,1 
Drugo: 

Ne sodelujem, ker zaenkrat to ni bilo potrebno. 
Občasno sodelujem, predvsem takrat, kadar se pojavijo težave. 
V primeru dileme grem po nasvet (npr. za žganje gline ali izdelavo 
grafike). 
Pogosto sodelujem tako na mojo pobudo kot na pobudo učiteljic 
razrednega pouka. 
Do sedaj še nimam izkušenj s tem. 
Redko. 

5 3,6 

Skupaj 140 100,0 

 

Med ponujenimi odgovori je 22,9 % vprašanih odgovorilo, da sodelujejo redno in 

menijo, da je to tudi potrebno. 17,9 % jih sodeluje občasno, ker mora. 12, 1 % jih je 

zapisalo, da sodelujejo redko, občasno ali po potrebi. Nekaj jih je zapisalo pogostost 

sodelovanja pod razdelek drugo. 25,7 % jih ne sodeluje. Med njimi jih nekaj manj kot 

polovica meni, da sodelovanje ni potrebno. Skoraj 18 % pa se jih o tovrstnem 

sodelovanju še ni spraševalo (tabela 10). 



Sodelovanje med specialnim in rehabilitacijskim pedagogom in učiteljem likovne umetnosti pri delu z 
učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja in njun profesionalni razvoj 

54 
 

Tabela 11: Iskanje razlik glede na pogostost sodelovanja in neodvisne spremenljivke 

Pogostost sodelovanja med SRP in učitelji LUM 

 Kulbackov test 2Î 

 2Î g p 

Delovno mesto 5,21 5 0,391 

Faza profesionalnega razvoja po S-modelu 25,71 24 0,368 

Zaključek študija 15,47 6 0,017 

Obrazložitev odgovora o pogostosti 112,65 78 0,006 

 

Kulbackov test 2Î (tabela 11) je pokazal statistično pomembne razlike (2Î = 15,47; g = 

6; p = 0,017) med odgovori o pogostosti sodelovanja glede na čas zaključka študija 

anketiranih SRP in učiteljev LUM.  

Tabela 12: Frekvenčna in strukturna porazdelitev odgovorov o pogostosti sodelovanja glede na zaključek študija 

Pogostost sodelovanja med SRP in učitelji LUM Zaključek študija 
Zaključen 

študij po 

starem sistemu 

Zaključen študij 

po bolonjskem 

sistemu 

Skupaj 

f f % f f % f f % 
Redno sodelujem, ker ocenjujem (menim), da je 

to potrebno 
29 25,9 2 8,0 31 22,6 

Občasno sodelujem, ker moram 24 21,4 1 4,0 25 18,2 

Ne sodelujem, vendar menim, da bi moral/-a 12 10,7 8 32,0 20 14,6 
Ne sodelujem, saj to ni potrebno 11 9,8 4 16,0 15 10,9 
Nikoli se nisem o tem spraševal/-a 20 17,9 4 16,0 24 17,5 
Drugo 3 2,7 2 8,0 5 3,6 
Sodelujemo redko, občasno, po potrebi 13 11,6 4 16,0 17 12,4 
Skupaj  112 100,0 25 100,0 137 100,0 

 

Ničelno hipotezo zavrnemo in s tveganjem 1,7 % trdimo, da bi tudi v osnovni množici 

pri tistih, ki so zaključili študij po starem sistemu, prevladovali odgovori, da sodelujejo 

redno, ker menijo, da je to potrebno (25,9 %), da sodelujejo občasno, ker morajo (21,4 

%), in da se o tem še niso spraševali (18 %). Med tistimi, ki so zaključili študij po 

bolonjskem sistemu, pa bi prevladoval odgovor, da ne sodelujejo, a mislijo, da bi morali 

(32 %). Ostali odgovori so precej razpršeni. Najmanj jih sodeluje, ker mislijo, da morajo 

(4 %) (tabela 12).  

Med odgovori glede na delovno mesto in glede na fazo profesionalnega razvoja ni 

statistično pomembnih razlik o pogostosti sodelovanja (tabela 11). 

54,2 % vprašanih je svoj odgovor o pogostosti sodelovanja tudi utemeljilo. Glede na 

ključne besede v odgovorih smo oblikovali trinajst kategorij obrazložitev pogostosti 

sodelovanja (tabela 13). 
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Tabela 13: Frekvenčna in strukturna porazdelitev utemeljitev odgovorov o pogostosti sodelovanja 

Obrazložitev odgovora o pogostosti sodelovanja med SRP in učiteljem LUM f f % 
Izmenjava nasvetov, znanj, izkušenj, prilagoditev, ocenjevanje 16 20,5 
Ni bilo primera, ni potrebno 12 15,4 
Odvisno od primera in PP učenca 11 14,1 
Spoznavanje učenca, PP, močna področja 8 10,3 
Pomagam v razredu 4 5,1 
Ni časa 3 3,8 
Več se sodeluje/daje pozornost drugim predmetom 3 3,8 
Nimamo SRP/učitelja LUM 2 2,6 
Potrebnega več sodelovanja, sodelovati morajo vsi 2 2,6 

Učencem se prilagodim sam/-a 2 2,6 
Sodelujemo zaradi odločbe 2 2,6 
DSP ne izvajamo med LUM 2 2,6 
Sodelovanje je odvisno od članov 1 1,3 
Drugo: 

Učitelj na naši šoli ima dobro razumevanje za otroke s PP in ceni, upošteva 
njihovo individualnost. 
Ker učiteljica prihaja k meni v razred zaradi DSP in takrat poklepetava. 
Nihče me ne vključi v vrednotenje, načrtovanje in izvajanje. 
Učenec ustvarja pri LUM po svojih zmožnostih. 
Ne znajo. 
Moj interes je, da učencu ponudim čim več in mu priljubim LUM. 
Ne, ker moram, temveč zato, ker me dotična tehnika zanima, pa se sama ne čutim 
dovolj podkovano; pomoč pri izvedbi, npr. grafike itd. 
Sodelujem večinoma na lastno pobudo pri izvajanju. Pri samem vrednotenju se 
zelo redno zgodi, da bi se učitelj obrnil name. 
Sama izvajam ure LUM. 

10 12,8 

Skupaj 78 100,0 

 

20,5 % vprašanih je obrazložilo pogostost sodelovanja z izmenjavo nasvetov, 

posvetov, strategij, prilagoditev. 10,3 % jih je izpostavilo spoznavanje učenca, njegovega 

funkcioniranja, tudi na psihološkem in motoričnem področju, njegovih PP in močnih 

področij. 14,1 % jih meni, da je pogostost sodelovanja odvisna predvsem od 

posameznega primera in PP učenca. 15,4 % jih je obrazložilo, da se s takšnim primerom 

še niso srečali ali da tovrstno sodelovanje še ni bilo potrebno. Med manj pogostimi so 

bile obrazložitve, da sodelujejo zaradi odločne (2,6 %), 5,1 % jih pomaga učencem tudi v 

razredu, 2,6 % jih prilagodi pouk učencem brez sodelovanja, prav tako 2,6 % jih je 

izpostavilo, da bi bilo potrebnega več sodelovanja, 3,8 % jih meni, da ni dovolj časa, v 

dveh primerih pa je bilo izpostavljeno, da na šoli nimajo učitelja LUM oziroma nimajo 

SRP (tabela 13). 

Odkrili smo tudi statistično pomembne razlike (2Î = 112,65; g = 78; p = 0,006) glede na 

pogostost sodelovanja in obrazložitve pogostosti sodelovanja (tabela 11).  
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Tabela 14: Frekvenčna in strukturna porazdelitev utemeljitev odgovorov glede na pogostost sodelovanja 

Obrazložitev 
odgovora o pogostosti 
sodelovanja med SRP 
in učiteljem LUM  

Pogostost sodelovanja med SRP in učiteljem LUM Skup
aj  Redno 

sodelujem
, ker 
menim, da 
je to 
potrebno 

Občasno 
sodelujem
, ker 
moram 

Ne 
sodelujem
, vendar 
menim, da 
bi moral/-
a 

Ne 
sodelujem
, saj to ni 
potrebno 

Nikoli se 
nisem o 
tem 
spraševal
/-a 

Drugo Sodeluje
mo 
redko, 
občasno, 
po 
potrebi 

Ni bilo primera, ni 
potrebno 

f 0 0 1 4 5 2 0 12 
f % 0,0 0,0 7,7 66,7 55,6 100,0 0,0 15,4 

Spoznavanje učenca, 
psihično, motorično, 
PP, močna področja 

f 5 1 1 0 0 0 1 8 
f % 29,4 5,6 7,7 0,0 0,0 0,0 7,7 10,3 

Nimamo 
SRP/učitelja LUM 

f 0 0 1 0 1 0 0 2 
f % 0,0 0,0 7,7 0,0 11,1 0,0 0,0 2,6 

Potrebnega več 
sodelovanja, 
sodelovati morajo 
vsi 

f 0 1 1 0 0 0 0 2 
f % 0,0 5,6 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 

Odvisno od primera 
in PP učenca 

f 1 5 0 0 0 0 5 11 
f % 5,9 27,8 0,0 0,0 0,0 0,0 38,5 14,1 

Ni časa f 0 1 1 0 0 0 1 3 
f % 0,0 5,6 7,7 0,0 0,0 0,0 7,7 3,8 

Izmenjava nasvetov, 
znanj, izkušenj, 
prilagoditev, 
ocenjevanje 

f 7 4 3 0 0 0 2 16 
f % 41,2 22,2 23,1 0,0 0,0 0,0 15,4 20,5 

Sodelovanje je 
odvisno od članov 

f 1 0 0 0 0 0 0 1 
f % 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 

Več se sodeluje/daje 
pozornost drugim 
predmetom 

f 0 0 2 0 1 0 0 3 
f % 0,0 0,0 15,4 0,0 11,1 0,0 0,0 3,8 

Učencem se 
prilagodim sam/-a 

f 0 0 0 1 1 0 0 2 
f % 0,0 0,0 0,0 16,7 11,1 0,0 0,0 2,6 

Sodelujemo zaradi 
odločbe 

f 0 2 0 0 0 0 0 2 
f % 0,0 11,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 

Pomagam v razredu f 1 2 0 0 0 0 1 4 
f % 5,9 11,1 0,0 0,0 0,0 0,0 7,7 5,1 

DSP ne izvajamo 
med LUM 

f 0 0 2 0 0 0 0 2 
f % 0,0 0,0 15,4 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 

Druge manj pogoste 
obrazložitve 

f 2 2 1 1 1 0 3 10 
f % 11,8 11,1 7,7 16,7 11,1 0,0 23,1 12,8 

Skupaj f 17 18 13 6 9 2 13 78 
f % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,

0 
 

Ničelno hipotezo zavrnemo in s tveganjem 0,6 % trdimo, da bi tudi v osnovni množici 

tisti, ki so odgovorili, da še niso sodelovali (66,7 %) ali se o tem niso spraševali (55,6 %), 

svoj odgovor obrazložili na način, da se do sedaj še niso srečali s takšnim primerom in da 

tovrstno sodelovanje ni potrebno. Tisti, ki sodelujejo pogosto, ker menijo, da je to 
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potrebno, svoj odgovor obrazložijo s tem, da je likovna umetnost pomembna za 

spoznavanje učenca, njegovih težav in močnih področij (29,4 %) ter zaradi deljenja 

nasvetov, znanj, izkušenj, prilagoditev in ocenjevanja (41,2 %). Obrazložitve odgovorov 

tistih, ki sodelujejo, ker morajo, so bolj razpršene. Prevladujeta obrazložitvi, da je 

sodelovanje odvisno predvsem od primera in PP učenca (27,8 %) ter zaradi izmenjave 

znanja, izkušenj, nasvetov, prilagoditev in ocenjevanja (22,2 %). Med tistimi, ki ne 

sodelujejo, a menijo, da bi morali, prevladujejo obrazložitve, da bi bilo to dobro zaradi 

izmenjave nasvetov, znanj, izkušenj in prilagoditev (23,1 %), da se pogosto daje več 

pozornosti drugim predmetom (15,4 %) ter da DSP ne izvajajo med urami LUM (15,4 %). 

Med tistimi, ki so navedli, da sodelujejo redko, občasno oziroma po potrebi, pa je bila 

najpogostejša obrazložitev, da je sodelovanje odvisno od primera in PP učenca (38,5 %) 

(tabela 14). 

9.3 Dejavniki, ki vplivajo na sodelovanje 

Anektirane smo prosili, da na petstopenjski lestvici ocenijo, koliko po njihovem 

mnenju na sodelovanje med SRP in učiteljem LUM vpliva posamezni dejavnik14 (tabela 

15). 

Tabela 15: Frekvenčna in strukturna porazdelitev ocene vpliva določenega dejavnika na sodelovanje 

Dejavnik  Ne vpliva 
(1) 

Malo vpliva 
(2) 

Precej vpliva 
(3) 

Zelo vpliva 
(4) 

Sodelovalno naravnana kultura šole f 0 17 55 40 
f % 0 15,2 49,1 35,7 

Spodbude vodstva k sodelovanju 
učiteljev 

f 0 19 54 33 
f % 0 17,9 50,9 31,1 

Čas za načrtovanje, poučevanje in 
evalvacijo sodelovanja 

f 3 10 55 37 
f % 2,9 9,5 52,4 35,2 

Priložnosti za srečevanja in 
sodelovanja učiteljev 

f 1 15 55 34 
f % 1,0 14,3 52,4 32,4 

Pozitivno naravnani člani, ki 
sodelujejo 

f 1 2 32 69 
f % 1,0 1,9 30,8 66,3 

Možnosti za napredovanje v nazive f 32 33 16 23 
f % 30,8 31,7 15,4 22,1 

Nagrade/pohvale/priznanja s strani 
vodstva 

f 15 37 27 25 
f % 14,4 35,6 26,0 24,0 

Izdelki učencev f 4 19 46 34 
f % 3,9 18,4 44,7 33,0 

Pomoč učencu pri doseganju ciljev f 0 6 53 43 
f % 0 5,9 52,0 42,2 

Socialna vključenost posameznih 
učencev 

f 2 18 45 39 
f % 1,9 17,3 43,3 37,5 

Osebna želja po profesionalnem 
razvoju 

f 1 20 48 35 
f % 1,0 19,2 46,2 33,7 

                                                      
14

 Prikaz izračuna srednjih vrednosti je priložen kot priloga 3. 
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Organizacijske ovire (časovna in 
prostorska organizacija) 

f 3 17 51 32 
f % 2,9 16,5 49,5 31,1 

Nejasno opredeljene vloge članov pri 
sodelovanju 

f 3 19 49 31 
f % 2,9 18,6 48,0 30,4 

Ovire v zvezi s statusom (doživljanje 
svojega in statusa drugih) 

f 14 37 31 21 
f % 13,6 35,9 30,1 20,4 

Medosebne ovire (nezaupanje do 
drugih) 

f 11 27 39 24 
f % 10,9 26,7 38,6 23,8 

Osebne ovire (bojazni, strah, osebna 
zaprtost) 

f 11 29 44 19 
f % 10,7 28,2 42,7 18,4 

Učenec bo v razredu tako še bolj 
izpostavljen 

f 19 48 27 9 
f % 18,4 46,6 26,2 8,7 

Odnos do predmeta LUM (manj 
pomemben kot drugi predmeti) 

f 8 35 41 20 
f % 7,7 33,7 39,4 19,2 

 

97,1 % vprašanih meni, da na sodelovanje precej oziroma zelo vplivajo pozitivno 

naravnani člani, ki sodelujejo. Podobno jih 94,2 % pripisuje velik vpliv želji po pomoči 

učencu pri doseganju ciljev, 87,6 % času za načrtovanje, poučevanje in evalvacijo 

sodelovanja, 86,8 % sodelovalno naravnani kulturi šole, 82 % spodbudam vodstva k 

sodelovanju učiteljev, 82,8 % priložnosti za srečevanja in sodelovanja učiteljev, 80,4 % 

organizacijskim oviram, 79,9 % osebni želji po profesionalnem razvoju, 78,4 % nejasno 

opredeljenim vlogam članov pri sodelovanju, 77,7 % izdelkom učencev, 80,8 % socialni 

vključenosti posameznih učencev, 63 % medosebnim oviram, 61,3 % osebnim oviram, 

58,6 % odnosu do predmeta LUM in 50,5 % oviram v zvezi s statusom. 62,5 % jih meni, 

da ne vplivajo ali malo vplivajo na sodelovanje možnost za napredovanje v nazive, 

nagrade in pohvale ter 50 % priznanja s strani vodstva. Po mnenju anketiranih na 

sodelovanje ne vplivajo ali malo vplivajo organizacijske ovire (19,4 %), nejasno 

opredeljene vloge članov (21,5 %) in to, da bo učenec v razredu tako še bolj izpostavljen 

(61 %) (tabela 15). 

S Pearsonovim koeficientom korelacije smo preverili, ali obstaja statistično 

pomembna povezanost med dejavniki in tem, kolikšen vpliv na sodelovanje so anketirani 

pripisovali določenim dejavnikom.15 Ugotovili smo naslednje srednje močne in pozitivne 

povezanosti: tisti, ki pripisujejo večji vpliv sodelovalno naravnani kulturi šole, pripisujejo 

večji vpliv tudi spodbudam vodstva k sodelovanju učiteljev (r = 0,63; p < 0,01). Tisti, ki 

pripisujejo večji vpliv spodbudam vodstva k sodelovanju, pripisujejo vpliv tudi času za 

načrtovanje, poučevanje in evalvacijo sodelovanja (r = 0,50; p < 0,01). Tisti, ki pripisujejo 

vpliv časa za načrtovanje, poučevanje in evalvacijo sodelovanja, pripisujejo večji vpliv 

tudi priložnostim za srečevanja in sodelovanja (r = 0,58; p < 0,01), organizacijskim oviram 

(r = 0,54; p < 0,01), nejasno opredeljenim vlogam pri sodelovanju (r = 0,52; p < 0,01) ter 

medosebnim oviram (r = 0,40; p < 0,01). Tisti, ki pripisujejo večji vpliv priložnostim za 

srečevanja in sodelovanja učiteljev, pripisujejo tudi večji vpliv organizacijskim oviram (r = 

0,48; p < 0,01) in nejasno opredeljenim vlogam članov (r = 0,42; p < 0,01). Tisti, ki 

pripisujejo večji vpliv pozitivno naravnanim članom, pripisujejo večji vpliv tudi oviram, 

                                                      
15

 Vse izračunane povezanosti so predstavljene v tabeli priloge 4. 
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povezanim s statusom (r = 0,47; p < 0,01), in medosebnim oviram (r = 0,45; p < 0,01). 

Dejavniku možnosti za napredovanja v nazive pripisujejo večji vpliv tisti, ki pripisujejo 

večji vpliv tudi nagradam, pohvalam in priznanjem s strani vodstva (r = 0,71; p < 0,01), 

osebni želji po profesionalnem razvoju (r = 0,42; p < 0,01) ter osebnim oviram (r = 0,43; p 

< 0,01). Tisti, ki pripisujejo večji vpliv nagradam in pohvalam s strani vodstva, pripisujejo 

večji vpliv tudi dejavniku, da bo učenec v razredu zaradi sodelovanja še bolj izpostavljen 

(r = 0,41; p < 0,01). Izdelkom učencev pripisujejo večji vpliv tisti, ki pripisujejo večji vpliv 

tudi pomoči učencu pri doseganju ciljev (r = 0,47; p < 0,01) in socialni vključenosti 

učencev v razred (r = 0,44; p < 0,01). Pozitivna in srednje močna povezanost je tudi med 

vplivom dejavnika pomoč učencu pri doseganju ciljev in socialno vključenostjo učenca (r 

= 0,56; p < 0,01). Tisti, ki pripisujejo večji vpliv osebni želji po profesionalnem razvoju, 

pripisujejo tudi večji vpliv oviram, povezanim s statusom (r = 0,43; p < 0,01), 

medosebnim (r = 0,46; p < 0,01) in osebnim oviram (r = 0,44; p < 0,01). Organizacijskim 

oviram so pripisali večji vpliv tisti, ki so pripisali večji vpliv nejasno opredeljenim vlogam 

članov pri sodelovanju (r = 0,61; p < 0,01). Ta dejavnik pa je srednje močno povezan tudi 

z ovirami, povezanimi s statusom (r = 0,46; p < 0,01), medosebnimi (r = 0,44; p < 0,01) in 

osebnimi ovirami (r = 0,41; p < 0,01). Ovire v zvezi s statusom pa so v srednje močni in 

pozitivni povezanosti z medosebnimi (r = 0,62; p < 0,01) in osebnimi ovirami (r = 0,52; p 

< 0,01).  

Tabela 16: Opisna statistika in test normalnosti za skupni rezultat ocenjevalne lestvice o vplivu dejavnikov na 
sodelovanje 

Ocena vpliva dejavnikov na sodelovanje – skupni rezultat Kolmogorov-
Smirnov test 

 M Me SD Min Max KA KS K-S g p 

Statistika  55,45 55 9,02 31 76 -0,015 0,057 0,088 93 0,074 

SN 0,93     0,25 0,495    

Legenda: M – aritmetična sredina; Me – mediana; Mo – modus; SD – standardna deviacija; KA – 
koeficient asimetrije; SN KA – standardna napaka koeficienta asimetrije; KS – koeficient sploščenosti; SN 
KS – standardna napaka koeficienta asimetrije; Min – minimalna vrednost; Maks – maksimalna vrednost; 
K-S – vrednost Kolmogorov-Smirnovega testa; g – stopnje prostosti; p – signifikantnost. 

 

Skupni rezultat ocene vpliva dejavnikov na sodelovanje med SRP in učitelji LUM je 

pokazal normalno porazdelitev podatkov (K-S = 0,088; g = 93; p = 0,074) (tabela 16), pri 

posameznih dejavnikih pa je opisna statistika pokazala, da se koeficienta asimetrije in 

sploščenosti v petnajstih od devetnajstih primerov nahajata med –1 in 1, zato smo pri 

iskanju razlik nadaljevali s parametričnimi testi ANOVA in t-testom (tabela 17). 
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Tabela 17: Iskanje razlik med dejavniki, ki vplivajo na sodelovanje, glede na neodvisne spremenljivke 

 Test homogenosti 
varianc (Levenov test) 

ANOVA/t-test za neodvisne vzorce 

Skupni rezultat F 
 

g1 g2 p t/F g p M1 in 
SD1 

M2 in 
SD2 

Zaključek študija 0,03   0,861 -2,13 91 0,035 59,75 
8,36 

54,56 
8,95 

Delovno mesto 1,63   0,205 -0,98 91 0,33   
Faza profesionalnega razvoja po 
S-modelu 

784 4 87 0,538 1,286 4 0,282   

 Test homogenosti 
varianc (Levenov test) 

t-test za neodvisne vzorce 

Zaključek študija F p t g p M1 in 
SD1 

M2 in 
SD2 

Čas za načrtovanje, poučevanje in 
evalvacijo sodelovanja 

0,06 0,81 –2,39 102 0,02 3,12 
0,73 

 

3,56 
0,62 

Priložnosti za srečevanja in 
sodelovanja učiteljev 

0,30 0,58 –2,38 102 0,02 3,08 
0,69 

3,50 
0,62 

Pozitivno naravnani člani, ki 
sodelujejo 

11,54 0,001 –1,73 101 0,09 3,58 
0,61 

3,83 
0,38 –2,30 37,54 0,03 

Organizacijske ovire (časovna in 
prostorska organizacija) 

0,71 0,40 –2,28 100 0,03 3,00 
0,76 

3,44 
0,71 

Ovire v zvezi s statusom 
(doživljanje svojega in statusa 
drugih – predstave o drugi stroki) 

1,04 0,31 –2,78 100 0,01 2,44 
0,95 

3,11 
0,83 

Medosebne ovire (nezaupanje do 
drugih) 

7,40 0,01 –2,14 98 0,04 2,65 
0,97 

3,18 
0,64 –2,81 33,33 0,01 

Osebne ovire (bojazni, strah, 
osebna zaprtost) 

9,02 0,003 –2,02 100 0,05 2,60 
0,92 

3,06 
0,64 –2,54 34,07 0,02 

 Test homogenosti 
varianc (Levenov test) 

t-test za neodvisne vzorce 

Delovno mesto F p t 

 
g p M1 in 

SD1 
M2 in 
SD2 

Spodbude vodstva k sodelovanju 
učiteljev 

0,002 0,96 –2,34 104 0,021 3,00 
0,73 

3,31 
0,59 

Možnosti za napredovanje v 
nazive 

8,23 0,01 2,51 102 0,01 2,53 
1,18 

1,98 
0,99 2,57 101,06 0,01 

Nagrade/pohvale/priznanja s 
strani vodstva 

0,19 0,66 2,37 102 0,02 2,80 
0,99 

2,33 
0,98 

 Test homogenosti 
varianc (Levenov test) 

ANOVA Gabrielov post hoc 

Faza profesionalnega 
razvoja po S-modelu 

F g1 g2 p F g p Razlika 
med M 

p M1, 
SD1 

M2, 
SD2 

Osebne ovire (bojazni, 
strah, osebna zaprtost) 

1,37 4 97 0,25 3,33 4 0,01 M1–M5 = 
0,95 

0,02 2,95 
0,78 

2,0 
0,78 

M3–M5 = 
0,91 

0,01 2,91 
0,93 

2,0 
0,78 
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Medosebne ovire 
(nezaupanje do 
drugih) 

0,17 4 97 0,95 2,74 4 0,03 M1–M5 = 
0,95 

0,04 3,17 
0,71 

2,21 
0,98 

Legenda: F – vrednost Levenovega testa; g – stopnje prostosti; p – signifikantnost; t – vrednost t-testa 
za neodvisne vzorce; F – vrednost testa enosmerne analize variance – ANOVA. 

 

Ob predpostavki o homogenosti varianc (F = 0,031; p = 0,861) je t-test za neodvisne 

vzorce (t = –2,13; g = 91; p = 0,035) pokazal statistično pomembne razlike pri skupnem 

rezultatu vpliva dejavnikov na sodelovanje, glede na to, kdaj so anketirani zaključili 

študij. V povprečju so tisti, ki so zaključili študij po novem bolonjskem sistemu in so v 

prvi fazi profesionalnega razvoja, v povprečju pripisali naštetim dejavnikom večji vpliv (M 

= 59,75; SD = 8,36) kot tisti, ki so zaključili študij po starem sistemu (M = 54,56; SD = 

8,95). Glede na delovno mesto in fazo profesionalnega razvoja nismo odkrili statistično 

pomembnih razlik.  

V nadaljevanju smo preverili, ali se pojavljajo statistično pomembne razlike med 

neodvisnimi spremenljivkami in pripisovanjem vpliva posameznim dejavnikom. 

Ob predpostavki o homogenosti varianc (v primeru, da variance niso homogene, smo 

uporabili aproksimativni t-test) je t-test za neodvisne vzorce pokazal naslednje 

statistično pomembne razlike o pripisovanju vpliva posameznemu dejavniku glede 

zaključek študija anketiranih (tabela 17). Tisti, ki so zaključili študij po novem bolonjskem 

sistemu, so v primerjavi s tistimi, ki so zaključili študij po starem sistemu, v povprečju 

pripisovali večji vpliv času za načrtovanje, poučevanje in evalvacijo, priložnostim za 

sodelovanje, pozitivno naravnanim članom, organizacijskim, medosebnim in osebnim 

oviram ter oviram, povezanim s statusom. Glede na delovno mesto so se pokazale 

naslednje statistično pomembne razlike: učitelji LUM pripisujejo v povprečju v primerjavi 

s SRP večji vpliv možnostim za napredovanja ter nagradam, pohvalam in priznanjem s 

strani vodstva. SRP pa v primerjavi z učitelji LUM v povprečju pripisujejo večji vpliv 

spodbudam vodstva. 

Ob predpostavki o homogenosti varianc (F = 0,17; g1 = 4; g2 = 97; p = 0,952) je 

enosmerna analiza variance – ANOVA (F = 2,743; g = 4; p = 0,033) pokazala statistično 

pomembne razlike glede na fazo profesionalnega razvoja po S-modelu in povprečno 

pripisovanje vpliva dejavniku medosebne ovire. Zato smo izvedli še Gabrielov post hoc 

test parnih primerjav, ki je pokazal, da tisti anketirani, ki so v prvi fazi profesionalnega 

razvoja, v povprečju pripisujejo večji vpliv medosebnim oviram (M = 3,17; SD = 0,707) 

kot tisti v peti fazi (M = 2,21; SD = 0,975). Tisti, ki so v prvi fazi, v povprečju pripisujejo 

večji vpliv osebnim oviram (M = 2,95; SD = 0,78) kot tisti v peti fazi (M = 2,0; SD = 0,78). 

Pripisovanje vpliva osebnih ovir na sodelovanje se statistično pomembno razlikuje tudi 

med anketiranimi strokovnimi delavci v tretji in peti fazi (M = 2,91; SD = 0,93) (tabela 

17). 

Pri naslednjem vprašanju smo strokovne delavce prosili, naj zapišejo dva dejavnika, ki 

po njihovem mnenju najbolj spodbujata, in dva, ki najbolj ovirata sodelovanje med SRP 

in učiteljem LUM. Na podlagi izpostavljenih dejavnikov iz prejšnjega vprašanja in 
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nekaterih drugih, ki so jih anketirani strokovni delavci izpostavili, smo oblikovali šestnajst 

kategorij dejavnikov (tabela 18).  

Tabela 18: Frekvenčna in strukturna porazdelitev dejavnikov, ki najbolj spodbujajo sodelovanje 

Dejavnika, ki po njihovem mnenju najbolj spodbujata 

sodelovanje 
f f % 

Odgovori, razvrščeni v kategorije Prvi 

dejavnik 
Drugi 

dejavnik 
Skupaj Skupaj 

Priložnosti za srečanja 0 2 2 1,2 
Nagrade, pohvale in spodbude vodstva 3 2 5 3,1 
Medosebni odnosi 2 2 4 2,5 

Skupni cilj 0 2 2 1,2 
Likovna je močno področje učenca 2 2 4 2,5 
Odnos do učenca, za dobro učenca 3 5 8 5,0 
Spoštovanje druge stroke, zaupanje, strokovnost 3 6 9 5,6 
Želja po strokovnem razvoju 4 3 7 4,3 
Narava posameznika in pripravljenost za sodelovanje 11 6 17 10,5 

Čas in organizacija 7 7 14 8,7 
Izdelki učencev, narava PP 7 3 9 5,6 
Socialna vključenost učencev 0 7 7 4,3 
Sodelovalno naravnana kultura šole 9 8 17 10,5 
Pozitivno naravnani člani 10 8 18 11,2 

Pomoč učencu pri doseganju ciljev 20 13 33 20,5 
Drugo: 

Umetnost in povezovanje. 
Ne poznam povezav. 
Učenci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami. 
Sodelovanje spodbuja odgovornost učitelja in SRP. 
Interes učenca, počutje učenca. 
Kulturne prireditve, zahtevnejše likovne tehnike. 

6 0 6 3,7 

Skupaj 88 73 161 100,0 

 

61 % anketiranih je navedlo vsaj en dejavnik, 50 % pa dva dejavnika, ki spodbujata 

sodelovanje. Med odgovori, ki so jih navajali anketirani, prevladujejo dejavniki želja po 

pomoči učencu, da doseže zahtevane cilje (20,5 %), da so člani, ki sodelujejo, pozitivno 

naravnani (11,2 %), da je šola sodelovalno naravnana (10,5 %), ter dejavnik narava in 

pripravljenost posameznika na sodelovanje (10,5 %) (tabela 18). 

Pri dejavnikih, ki po mnenju anketiranih najbolj vplivajo na sodelovanje, nas je 

zanimalo, ali se pojavljajo kakšne razlike med odgovori glede na neodvisne 

spremenljivke.  
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Tabela 19: Frekvenčna in strukturna porazdelitev dejavnikov, ki najbolj spodbujajo sodelovanje, glede na 
delovno mesto 

Dejavnika, ki spodbujata sodelovanje Delovno mesto 
Poučujem LUM Poučujem DSP 
Dejavnik 

1 
Dejavnik 

2 
Skupaj  Dejavnik 

1 
Dejavnik 

2 
Skupaj 

Sodelovalno naravnana kultura 

šole 
f 1 5 6 8 3 11 
f % 2,2 13,5 7,2 19,0 8,1 13,9 

Nagrade, pohvale in spodbude 

vodstva 
f 1 1 2 2 1 3 
f % 2,2 2,7 2,4 4,8 2,7 3,8 

Čas in organizacija f 2 4 6 5 3 8 

f % 4,3 10,8 7,2 11,9 8,1 10,1 
Priložnosti za srečanja f 0 1 1 0 1 1 

f % 0 2,7 1,2 0 2,7 1,3 
Pozitivno naravnani člani f 7 5 12 3 2 5 

f % 15,2 13,5 14,5 7,1 5,4 6,3 
Izdelki učencev, narava PP f 2 0 2 5 3 8 

f % 4,3 0,0 2,4 11,9 8,1 10,1 
Pomoč učencu pri doseganju 

ciljev 
f 13 3 16 7 10 17 
f % 28,3 8,1 19,3 16,7 27,0 21,5 

Socialna vključenost učencev f 0 3 3 0 4 4 
f % 0 8,1 3,6 0 10,8 5,1 

Želja po strokovnem razvoju f 4 2 6 0 1 1 
f % 8,7 5,4 7,2 0,0 2,7 1,3 

Spoštovanje druge stroke, 

zaupanje, strokovnost 
f 2 1 3 1 3 4 
f % 4,3 2,7 3,6 2,4 8,1 5,1 

Medosebni odnosi f 2 1 3 0 1 1 
f % 4,3 2,7 3,6 0,0 2,7 1,3 

Narava posameznika in 

pripravljenost za sodelovanje 
f 5 5 10 6 1 7 
f % 10,9 13,5 12,0 14,3 2,7 8,9 

Skupni cilj f 0 0 0 1 1 2 
f % 0,0 0,0 0 2,4 2,7 2,5 

Likovna je močno področje 

učenca 
f 1 2 3 1 0 1 

f % 2,2 5,4 3,6 2,4 0,0 1,3 
Drugo f 5 1 6 1 1 2 

f % 10,9 2,7 7,2 2,4 2,7 2,5 
Odnos do učenca, za dobro 

učenca 
f 1 3 4 2 2 4 
f % 2,2 8,1 4,8 4,8 5,4 5,1 

Skupaj f 46 37 83 42 37 79 
f % 100,0 100,0 100 100,0 100,0 100,0 

 

Razlike niso statistično pomembne, v vzorcu pa lahko opazimo, da tisti, ki poučujejo 

LUM, pogosteje izpostavljajo pozitivno naravnane člane (14,5 %), da na sodelovanje 

vpliva želja po pomoči učencu pri doseganju ciljev (19,3 %) ter da je pomemben dejavnik 

tudi narava vsakega posameznika in njegova pripravljenost na sodelovanje (12,0 %). Pri 
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skupini SRP sta med pogosteje navedenimi dejavniki tudi želja po pomoči učencu pri 

doseganju ciljev (21,5 %) in sodelovalno naravnana šola (13,9 %) (tabela 19). 

Tabela 20: Frekvenčna in strukturna porazdelitev dejavnikov, ki spodbujajo sodelovanje glede na zaključek 
študija 

Dejavnika, ki spodbujata sodelovanje Zaključek študija 
Zaključen študij po starem 

sistemu 
Zaključen študij po 

bolonjskem sistemu 
Dejavnik 

1 
Dejavnik 

2 
Skupaj  Dejavnik 

1 
Dejavnik 

2 
Skupaj 

Sodelovalno naravnana kultura šole f 6 5 11 3 3 6 
f % 8,3 8,6 8,5 20,0 20,0 20,0 

Nagrade, pohvale in spodbude 

vodstva 
f 3 1 4 0 1 1 
f % 4,2 1,7 3,1 0,0 6,7 3,3 

Čas in organizacija f 4 5 9 3 1 4 
f % 5,6 8,6 6,9 20,0 6,7 13,3 

Priložnosti za srečanja  0 2 2 0 0 0 

 0 3,4 1,5 0 0,0 0 

Pozitivno naravnani člani f 10 6 16 0 1 1 
f % 13,9 10,3 12,3 0 6,7 3,3 

Izdelki učencev, narava PP f 6 1 6 1 2 3 
f % 8,3 1,7 4,6 6,7 13,3 10,0 

Pomoč učencu pri doseganju ciljev f 15 10 25 4 3 7 
f % 20,8 17,2 19,2 26,7 20,0 23,3 

Socialna vključenost učencev  0 5 5 0 2 2 

 0 8,6 3,8 0 13,3 6,7 

Želja po strokovnem razvoju f 4 3 7 0 0 0 
f % 5,6 5,2 5,4 0,0 0,0 0 

Spoštovanje druge stroke, zaupanje, 

strokovnost 
f 1 4 5 2 0 2 

f % 1,4 6,9 3,8 13,3 0,0 6,7 
Medosebni odnosi f 2 2 4 0 0 0 

f % 2,8 3,4 3,1 0,0 0,0 0 
Narava posameznika in 

pripravljenost za sodelovanje 
f 10 6 16 1 0 1 

f % 13,9 10,3 12,3 6,7 0,0 3,3 
Skupni cilj f 1 0 1 0 1 1 

f % 1,4 0,0 0,8 0,0 6,7 3,3 
Likovna je močno področje učenca f 2 2 4 0 0 0 

f % 2,8 3,4 3,1 0,0 0,0 0 
Drugo f 5 2 7 1 0 1 

f % 6,9 3,4 5,4 6,7 0,0 3,3 
Odnos do učenca, za dobro učenca f 3 4 7 0 1 1 

f % 4,2 6,9 5,4 0,0 6,7 3,3 
Skupaj f 72 58 130 15 15 30 

f % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Glede na to, kdaj so anketirani strokovni delavci zaključili študij, lahko v našem vzorcu 

opazimo, da so tisti, ki so zaključili študij po starem sistemu, pogosteje navajali, da na 

sodelovanje vplivajo želja po pomoči učencu pri doseganju ciljev (19,2 %), pozitivno 

naravnani člani (12,3 %) ter narava posameznika in njegova pripravljenost na 

sodelovanje (12,3 %). Med tistimi, ki so zaključili študij po bolonjskem sistemu, pa 

prevladujejo želja po pomoči učencu (23,3 %), sodelovalno naravnana kultura šole (20,0 

%) ter čas in organizacija (13,3 %) (tabela 20). 

 

Tabela 21: Frekvenčna in strukturna porazdelitev dejavnikov, ki spodbujajo sodelovanje, glede na faze 
profesionalnega razvoja 

Dejavnika, ki spodbujata sodelovanje Faza profesionalnega razvoja po S-modelu 
1. faza: 

1–3 leta  
2. faza: 

4–6 let  
3. faza: 

7–18 let  
4. faza: 

19–30 let  
5. faza: 

31–40 let  
Sodelovalno naravnana kultura šole f 6 2 4 4 0 

f % 20,0 11,8 8,0 9,5 0 
Nagrade, pohvale in spodbude vodstva f 1 1 0 3 0 

f % 3,3 5,8 0 7,1 0 
Čas in organizacija f 5 1 6 2 0 

f % 16,7 5,8 12,0 4,8 0 
Priložnosti za srečanja f 0 1 0 1 0 

f % 0 5,8 0 2,4 0 
Pozitivno naravnani člani f 1 2 6 5 3 

f % 3,3 11,8 12,0 11.9 17,6 
Izdelki učencev, narava PP f 3 1 4 2 0 

f % 10,0 5,8 8,0 4,8 0 
Pomoč učencu pri doseganju ciljev f 5 3 12 9 4 

f % 16,7 17,6 24,0 21.4 23,5 
Socialna vključenost učencev f 0 1 2 3 1 

f % 0 5,8 4,0 7,1 5,9 
Želja po strokovnem razvoju f 0 0 2 3 2 

f % 0 0 4,0 7,1 11,8 

Spoštovanje druge stroke, zaupanje, 

strokovnost 
f 2 0 2 1 1 
f % 6,7 0 4,0 2,4 5,9 

Medosebni odnosi f 1 0 1 1 1 
f % 3,3 0 2,0 2,4 5,9 

Narava posameznika in pripravljenost 

za sodelovanje 
f 3 2 4 3 4 
f % 10,0 11,8 8,0 7,1 23,5 

Skupni cilj f 1 0 1 0 0 
f % 3,3 0 2,0 0 0 

Likovna je močno področje učenca f 0 1 2 1 0 
f % 0 5,8 4,0 2,4 0 

Drugo f 0 1 1 3 0 

f % 0 5,8 2,0 7,1 0 
Odnos do učenca, za dobro učenca f 2 1 3 1 1 

f % 6,7 5,8 6,0 2,4 5,9 
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Skupaj f 30 17 50 42 17 
f % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Anketirani, ki so v prvi fazi profesionalnega razvoja, najpogosteje izpostavljajo, da na 

sodelovanje vplivajo sodelovalno naravnana kultura šole (20,0 %), čas in organizacija 

(16,7 %) ter želja po pomoči učencu pri doseganju ciljev (16,7 %). Naštete dejavnike 

izpostavljajo tudi starejši anketirani strokovni delavci. Poleg naštetih pa pripisujejo večjo 

pomembnost tudi pozitivni naravnanosti članov ter naravi posameznika in njegovi 

pripravljenosti na sodelovanje (tabela 21). 

Od sodelujočih anketiranih strokovnih delavcev jih je 60 % navedlo en dejavnik, ki po 

njihovem mnenju ovira sodelovanje med SRP in učiteljem LUM. 46 % jih je navedlo dva 

dejavnika (tabela 22). 

Tabela 22: Frekvenčna in strukturna porazdelitev dejavnikov, ki ovirajo sodelovanje 

Dejavnika, ki po mnenju anketiranih najbolj ovirata 

sodelovanje 
f f % 
Prvi 

dejavnik 
Drugi 

dejavnik 
Skupaj Skupaj 

Nesodelovalna kultura šole 2 7 9 6,0 
Vodstvo ne spodbuja sodelovanja 2 2 4 2,7 
Organizacijske in časovne ovire 32 8 40 26,7 
Nerazumevanje in nesprejemanje PP 5 1 6 4,0 

Izpostavljanje učenca 2 2 4 2,7 
Neznanje, nestrokovnost, neustrezno delo 0 3 3 2,0 
Nerazumevanje, nezaupanje do druge stroke 4 3 7 4,7 
Slabi medosebni odnosi 5 8 13 8,7 

Narava posameznika, nepripravljenost na sodelovanje, 

pasivnost, nezainteresiranost 
19 14 33 21,9 

Nejasne vloge, smernice, cilji sodelovanja 3 4 7 4,7 
Slab odnos do predmeta LUM, drugi imajo prednost, učenci 

tu nimajo težav 
6 8 14 9,3 

Drugo: 
Predmetnik LUM. 
Prepričanje SRP, da niso nadarjeni za LUM, čeprav po mojem 
mnenju ne rabijo biti. 
Nezainteresiranost učencev za LUM. 
Strah pred tem, da SRP v razredu ocenjuje učiteljevo delo. 
Pri svojem delu nisem naletela na ovire pri sodelovanju. 
Ne poznam ovir delovanja. 
Previsoke zahteve, prehitra menjava tehnik. 
Vplivanje na učenca pri izdelovanju likovnega izdelka. 
Kadrovska vrzel. 
Učencev se ne sme jemati iz likovne. 
Mobilnost, različne lokacije. 

5 5 10 6,7 

Skupaj 85 65 150 100,0 
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Med odgovori (tabela 22), ki so jih navajali anketiranci, prevladujejo organizacijske in 

časovne ovire (26,7 %), narava posameznika – njegova nepripravljenost na sodelovanje, 

odklanjanje sodelovanja, pasivnost, nezainteresiranost (21,9 %). Pogostejši so bili tudi 

odgovori, da je pogosta ovira odnos do predmeta LUM (pred katerim imajo pogosto 

prednost drugi predmeti, učenci s PPPU pa pri njem nimajo težav) (9,3 %), ter slabi 

medosebni odnosi in nespoštovanje, nerazumevanje druge stroke (12,6 %). Razlike v 

navedbi dejavnikov, ki ovirajo sodelovanje glede na delovno mesto, zaključek študija in 

fazo profesionalnega razvoja, se niso pokazale kot statistično pomembne. V nadaljevanju 

predstavljamo nekatere razlike, ki jih lahko opazimo v našem vzorcu strokovnih 

delavcev. 

Tabela 23: Frekvenčna in strukturna porazdelitev dejavnikov, ki najbolj ovirajo sodelovanje, glede na zaključek 
študija 

Dejavnika, ki ovirata sodelovanje Zaključek študija 
Zaključen študij po starem 

sistemu 
Zaključen študij po 

bolonjskem sistemu 
Dejavnik 

1 
Dejavnik 

2 
Skupaj  Dejavnik 

1 
Dejavnik 

2 
Skupaj 

Nesodelovalna kultura šole f 1 5 6 1 2 3 
f % 1,4 10,2 5,1 6,7 13,3 10,0 

Vodstvo ne spodbuja sodelovanja f 2 2 4 0 0 0 
f % 2,9 4,1 3,4 0,0 0,0 0,0 

Organizacijske in časovne ovire f 26 6 32 6 2 8 
f % 37,7 12,2 27,1 40,0 13,3 26,7 

Nerazumevanje in nesprejemanje 

PP 
f 5 1 6 0 0 0 
f % 7,2 2,0 5,1 0,0 0,0 0,0 

Izpostavljanje učenca f 2 2 4 0 0 0 
f % 2,9 4,1 3,4 0,0 0,0 0,0 

Neznanje, nestrokovnost, 

neustrezno delo 
f 0 3 3 0 0 0 

f % 0,0 6,1 2,5 0,0 0,0 0,0 
Nerazumevanje, nezaupanje do 

druge stroke 
f 1 3 4 3 0 3 
f % 1,4 6,1 3,4 20,0 0,0 10,0 

Slabi medosebni odnosi f 4 6 10 1 2 3 

f % 5,8 12,2 8,5 6,7 13,3 10,0 
Narava posameznika, 

nepripravljenost na sodelovanje, 

pasivnost, nezainteresiranost 

f 16 12 28 2 2 4 
f % 23,2 24,5 23,7 13,3 13,3 13,3 

Nejasne vloge, smernice, cilji 

sodelovanja 
f 2 3 5 1 1 2 
f % 2,9 6,1 4,2 6,7 6,7 6,7 

Slab odnos do predmeta LUM, 

drugi imajo prednost, učenci tu 

nimajo težav 

f 5 4 9 1 3 4 
f % 7,2 8,2 7,6 6,7 20,0 13,3 

Manj pogosti odgovori f 5 2 7 0 3 3 
f % 7,2 4,1 5,9 0,0 20,0 10,0 

Skupaj  f 69 49 118 15 15 30 
f % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Glede na to, kdaj so anketirani zaključili študij, lahko v vzorcu opazimo, da tisti, ki so 

zaključili študij po starem sistemu, pogosteje izpostavljajo kot dejavnik, ki ovira 

sodelovanje, organizacijske in časovne ovire (27,1 %) ter naravo posameznika, 

nepripravljenost na sodelovanje, pasivnost in nezainteresiranost (23,7 %). Podobno 

izpostavljajo dejavnike tudi anketirani, ki so zaključili študij po bolonjskem sistemu. 

Večkrat pa omenjajo tudi nesodelovalno kulturo šole (10 %), nerazumevanje in 

nezaupanje do druge stroke (10 %), slabe medosebne odnose (10 %) ter slab odnos do 

predmeta LUM, pred katerim imajo drugi prednost, učenci pa tu nimajo težav (13,3 %) 

(tabela 23). 

Tabela 24: Frekvenčna in strukturna porazdelitev dejavnikov, ki najbolj ovirajo sodelovanje, glede na delovno 
mesto 

Dejavnika, ki ovirata sodelovanje Delovno mesto 
Poučujem LUM Poučujem DSP 
Dejavnik 

1 
Dejavnik 

2 
Skupaj  Dejavnik 

1 
Dejavnik 

2 
Skupaj 

Nesodelovalna kultura šole f 1 3 4 1 4 5 
f % 2,3 8,8 5,1 2,4 12,9 6,9 

Vodstvo ne spodbuja sodelovanja f 1 0 1 1 2 3 
f % 2,3 0,0 1,3 2,4 6,5 4,2 

Organizacijske in časovne ovire f 19 5 24 13 3 16 
f % 43,2 14,7 30,8 31,7 9,7 22,2 

Nerazumevanje in nesprejemanje 

PP 
f 1 0 1 4 1 5 
f % 2,3 0,0 1,3 9,8 3,2 6,9 

Izpostavljanje učenca f 2 2 4 0 0 0 
f % 4,5 5,9 5,1 0,0 0,0 0,0 

Neznanje, nestrokovnost, 

neustrezno delo 
f 0 1 1 0 2 2 
f % 0,0 2,9 1,3 0,0 6,5 2,8 

Nerazumevanje, nezaupanje do 

druge stroke 
f 0 1 1 4 2 6 

f % 0,0 2,9 1,3 9,8 6,5 8,3 
Slabi medosebni odnosi f 2 3 5 3 5 8 

f % 4,5 8,8 6,4 7,3 16,1 11,1 
Narava posameznika, 

nepripravljenost na sodelovanje, 

pasivnost, nezainteresiranost 

f 11 11 22 8 3 11 
f % 25,0 32,4 28,2 19,5 9,7 15,3 

Nejasne vloge, smernice, cilji 

sodelovanja 
f 2 3 5 1 1 2 
f % 4,5 8,8 6,4 2,4 3,2 2,8 

Slab odnos do predmeta LUM, 

drugi imajo prednost, učenci tu 

nimajo težav 

f 3 3 6 3 5 8 
f % 6,8 8,8 7,7 7,3 16,1 11,1 

Manj pogosti odgovori f 2 2 4 3 3 6 
f % 4,5 5,9 5,1 7,3 9,7 8,3 

Skupaj  f 44 34 78 41 31 72 
f % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Glede na delovno mesto smo opazili, da tisti, ki poučujejo LUM, precej enotno 

izpostavljajo organizacijske in časovne ovire (30,8 %) ter naravo posameznika (28,2 %). 

Odgovori SRP so bolj razpršeni. Poleg omenjenih izpostavljajo tudi slabe medosebne 

odnose (11,1 %) in slab odnos do predmeta LUM (11,1 %) (tabela 24). 

Tabela 25: Frekvenčna in strukturna porazdelitev dejavnikov, ki najbolj ovirajo sodelovanje, glede na faze 
profesionalnega razvoja 

Dejavnika ki ovirata sodelovanje Faza profesionalnega razvoja po S-modelu: 
1. faza: 

1–3 leta  
2. faza: 

4–6 let  
3. faza: 

7–18 let  
4. faza: 

19–30 

let  

5. faza: 

31–40 

let  

Nesodelovalna kultura šole f 2 1 3 2 1 
f % 6,7 6,7 6,8 5,1 5,6 

Vodstvo ne spodbuja sodelovanja f 0 1 2 1 0 
f % 0,0 6,7 4,5 2,6 0,0 

Organizacijske in časovne ovire f 9 2 11 11 7 
f % 30,0 13,3 25,0 28,2 38,9 

Nerazumevanje in nesprejemanje PP f 0 1 2 2 0 
f % 0,0 6,7 4,5 5,1 0,0 

Izpostavljanje učenca f 1 0 1 1 1 
f % 3,3 0 2,3 2,6 5,6 

Neznanje, nestrokovnost, neustrezno 

delo 
f 0 1 0 2 0 

f % 0,0 6,7 0,0 5,1 0,0 
Nerazumevanje, nezaupanje do druge 

stroke 
f 2 1 2 1 0 
f % 6,7 6,7 4,5 2,6 0,0 

Slabi medosebni odnosi f 4 3 2 1 3 
f % 13,3 20,0 4,5 2,6 16,7 

Narava posameznika, nepripravljenost 

na sodelovanje, pasivnost, 

nezainteresiranost 

f 3 1 10 12 5 
f % 10,0 6,7 22,7 30,8 27,8 

Nejasne vloge, smernice, cilji 

sodelovanja 
f 2 0 4 1 0 
f % 6,7 0 9,1 2,6 0,0 

Slab odnos do predmeta LUM, drugi 

imajo prednost, učenci tu nimajo težav 
f 4 2 5 3 0 

f % 13,3 13,3 11,4 7,7 0,0 
Manj pogosti odgovori f 3 2 2 2 1 

f % 10,0 13,3 4,5 5,1 5,6 
Skupaj  f 30 15 44 39 18 

f % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Glede na faze profesionalnega razvoja smo opazili, da v prvi fazi najbolj poudarjajo 

organizacijske in časovne ovire (30 %), v drugi fazi slabe medosebne odnose (20 %), v 

tretji in četrti fazi pa približno četrtina najbolj izpostavlja organizacijske in časovne ovire 

ter naravo posameznika. V peti fazi je delež pripisovanja vpliva organizacijskim in 

časovnim oviram še večji (38,9 %). Večji vpliv se pripisuje tudi naravi posameznika               

(27,8 %) (tabela 25). 
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9.4 Skupine učencev s posebnimi potrebami, pri katerih so 

strokovni delavci že sodelovali 

V raziskavi nas je prav tako zanimalo, v povezavi s katerimi skupinami učencev s PP so 

anketirani že sodelovali s SRP oziroma učiteljem LUM. Na vprašanje je odgovorilo 70 % 

anketiranih strokovnih delavcev. Našteli smo jim skupine učencev s PP, s katerimi se po 

ZUOPP-1 (2011) lahko srečajo strokovni delavci v redni osnovni šoli. Posebej smo 

izpostavili tudi učence z motnjami pozornosti in hiperaktivnosti ter skupino učencev s 

PPPU ločili na učence s primanjkljaji na verbalnih in neverbalnih področjih učenja (tabela 

26). Izbira zadnje skupine je namreč predstavljala pogoj za odgovarjanje na vprašanja o 

obliki, načinu in izkušnjah strokovnih delavcev v nadaljevanju vprašalnika.  

Tabela 26: Frekvenčna in strukturna porazdelitev anketiranih glede na to, zaradi katerih skupin učencev s PP so 
že sodelovali 

Skupine učencev s PP So že sodelovali 

Slepi in slabovidni učenci f 14 
f % 14,0 

Gluhi in naglušni učenci f 15 
f % 15,0 

Učenci z govorno-jezikovnimi motnjami f 34 
f % 34,0 

Gibalno ovirani učenci f 34 
f % 34,0 

Dolgotrajno bolni učenci f 39 
f % 39,0 

Učenci s PPPU – primanjkljaji na verbalnih 

področjih učenja (npr. disleksija) 
f 43 
f % 43,0 

Učenci s PPPU – primanjkljaji na neverbalnih 

področjih učenja (npr. dispraksija, NSUT) 
f 22 
f % 22,0 

Učenci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami f 54 
f % 54,0 

Učenci z motnjami pozornosti in hiperaktivnosti f 61 

f % 61,0 
Učenci z motnjami avtističnega spektra f 46 

f % 46,0 
Nisem sodeloval/-a f 8 

f % 8,0 
Drugo: 

Nižje intelektualne sposobnosti. 
Pri vseh. 
Sem SRP. 

f 3 
f % 3,0 

Skupaj  f 100 
f % 100,0 
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Največ anketiranih strokovnih delavcev (61 %) je sodelovalo pri učencih z motnjami 

pozornosti in hiperaktivnosti, 54 % pri učencih s čustvenimi in vedenjskimi motnjami ter 

46 % pri učencih z motnjami avtističnega spektra. Okoli 40 % jih je že sodelovala pri 

učencih s PPPU na verbalnih področjih ali pri dolgotrajno bolnih učencih. 34 % jih je 

sodelovalo pri gibalno oviranih učencih ali pri učencih z govorno-jezikovnimi motnjami. 

22 % jih je sodelovalo pri učencih s primanjkljaji na neverbalnih področjih učenja in okoli 

15 % pri gluhih ali naglušnih učencih ter pri učencih s slepoto in slabovidnostjo. 8 % jih je 

izpostavilo, da še niso sodelovali, pod rubriko drugo pa se je pojavil tudi odgovor, da so 

sodelovali že pri vseh skupinah učencev s PP in pri nižjih intelektualnih sposobnostih 

(tabela 26). 

Ker smo želeli posebej raziskati sodelovanje, povezano z učenci, ki imajo PPPU na 

neverbalnih področjih učenja, so na vprašanja v nadaljevanju odgovarjali le strokovni 

delavci, ki so označili, da so imeli izkušnjo sodelovanja s to skupino učencev (N = 22). 

Predstavljamo pridobljene rezultate o začetku, pristopih in izkušnjah sodelovanja 

strokovnih delavcev ter o tem, kaj menijo, da so iz sodelovanja pridobili učenci in oni 

sami. 
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9.5 Začetek sodelovanja 

Anketirane strokovne delavce, ki so imeli izkušnjo sodelovanja zaradi učenca s PPPU 

na neverbalnem področju učenja, smo vprašali, kaj ali kdo najpogosteje sproži začetek 

sodelovanja.  

Tabela 27: Frekvenčna in strukturna porazdelitev odgovorov glede začetka sodelovanja 

Začetek sodelovanja 

Sodelovanje je zapisano v IP učenca s PPPU f 13 
f % 59,1 

V razredu se pojavi problem (moteče vedenje v razredu, slaba ocena) 

ali situacija, ki zahteva ukrepanje 
f 13 
f % 59,1 

Sodelovanje se začne, če gre za učenca s PP na področju motoričnih 

spretnosti 
f 11 
f % 50,0 

Sodelovanje se začne na pobudo SRP f 11 
f % 50,0 

Sodelovanje se začne, če gre za učenca z več pridruženimi motnjami f 9 
f % 40,9 

Sodelovanje se začne na pobudo učitelja LUM f 8 
f % 36,4 

Sodelovanje se začne, če gre za učenca z dispraksijo f 6 
f % 27,3 

Sodelovanje se začne, če gre za učenca z NSUT f 4 
f % 18,2 

Do danes še ni bilo priložnosti oziroma potrebe po sodelovanju f 3 
f % 13,6 

Zahteva po sodelovanju pride s strani vodstva f 2 
f % 9,1 

Drugo:  

Sodelovanje se začne na pobudo staršev. 
f 1 
f % 4,5 

Skupaj  f 22 

f % 100 

 

Najpogosteje so strokovni delavci navajali, da začetek sodelovanja sproži nek 

problem, situacija v razredu, ki zahteva ukrepanje (59,1 %), ali če je sodelovanje 

zapisano v IP (59,1 %). Pogosto se začne sodelovanje, če ima učenec PP na področju 

motorike (50 %), če ima učenec pridruženih več motenj (41 %), če gre za učenca z 

dispraksijo (27,3 %) in če gre za učenca z NSUT (18,2 %). Sodelovanje pogosteje sproži 

SRP (50 %), nekoliko redkeje učitelj LUM (36,4 %), zelo redko pa pride zahteva glede 

sodelovanja s strani vodstva (9,1 5 %) (tabela 27). 

Kljub majhnosti vzorca (le 22 % celotnega vzorca anketiranih) smo s pomočjo 

Kulbackovega testa 2Î preverjali, ali se med odgovori pojavljajo statistično pomembne 

razlike glede na neodvisne spremenljivke (tabela 28). 



   Janja Rihter – Magistrsko delo 

73 
 

Tabela 28: Iskanje razlik pri odgovorih o začetku sodelovanja glede na neodvisne spremenljivke 

 Kulbackov test 2Î 

Zaključek študija 2Î g α 
Sodelovanje je zapisano v IP učenca s PPPU 6,068 1 0,014 

 Kulbackov test 2Î 

Delovno mesto 2Î  g α 
V razredu se pojavi problem (moteče vedenje v razredu, slaba ocena) 

ali situacija, ki zahteva ukrepanje 
10,174 

  

1 0,001 

Do danes še ni bilo priložnosti oziroma potrebe po sodelovanju 4,635 1 0,031 

 Kulbackov test 2Î 

Faza profesionalnega razvoja po S-modelu 2Î g α 
Sodelovanje je zapisano v IP učenca s PPPU 10,981 4 0,027 
V razredu se pojavi problem (moteče vedenje v razredu, slaba ocena) 

ali situacija, ki zahteva ukrepanje 
11,889 4 0,018 

 

Glede na neodvisno spremenljivke smo odkrili navedene statistično pomembne 

razlike v odgovorih (tabela 28). Zaradi majhnega števila anketiranih govorimo le o 

ugotovitvah za naš vzorec.  
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Tabela 29: Frekvenčna in strukturna porazdelitev odgovor o začetku sodelovanja glede na neodvisne 
spremenljivke 

 Delovno mesto 

Začetek sodelovanja Poučujem LUM Poučujem DSP Skupaj 
V razredu se pojavi problem 

(moteče vedenje v razredu, slaba 

ocena) ali situacija, ki zahteva 

ukrepanje 

Ne  f 1 8 9 
f % 9,1 72,7 40,9 

Da  f 10 3 13 
f % 90,9 27,3 59,1 

Skupaj  f 11 11 22 
f % 100,0 100,0 100,0 

Do danes še ni bilo priložnosti 

oziroma potrebe po sodelovanju 
Ne  f 8 11 19 

f % 72,7 100,0 86,4 
Da  f 3 0 3 

f % 27,3 0,0 13,6 
Skupaj f 11 11 22 

f % 100,0 100,0 100,0 

 Zaključek študija 

Začetek sodelovanja Zaključen študij 

po starem sistemu 
Zaključen študij 

po bolonjskem 

sistemu 

Skupaj 

Sodelovanje je zapisano v IP 

učenca s PPPU 
Ne  f 6 3 9 

f % 31,6 100,0 40,9 

Da f 13 0 13 
f % 68,4 0,0 59,1 

Skupaj f 19 3 21 
f % 100,0 100,0 100,0 

 Faza profesionalnega razvoja po S-modelu 

Začetek sodelovanja 1. 

faza: 

1–3 

leta 

2. 

faza: 

4–6 

let  

3. 

faza: 

7–18 

let  

4. 

faza: 

19–30 

let  

5. 

faza: 

31–40 

let  

Skupaj 

Sodelovanje je zapisano v IP 

učenca s PPPU 
Ne f 4 1 3 1 0 9 

f % 100,0 33,3 42,9 16,7 0,0 40,9 

Da f 0 2 4 5 2 13 
f % 0,0 66,7 57,1 83,3 100,0 59,1 

Skupaj f 4 3 7 6 2 22 
f % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

V razredu se pojavi problem 

(moteče vedenje v razredu, slaba 

ocena) ali situacija, ki zahteva 

ukrepanje 

Ne f 0 3 3 3 0 9 
f % 0,0 100,0 42,9 50,0 0,0 40,9 

Da f 4 0 4 3 2 13 
f % 100,0 0,0 57,1 50,0 100,0 59,1 

Skupaj f 4 3 7 6 2 22 
f % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Glede na to, kdaj in kdo začne sodelovanje, je med tistimi, ki pravijo, da je to ob 

pojavu problema ali situacije v razredu, ki zahteva ukrepanje, 91 % učiteljev LUM in 27 % 

SRP. Učitelji LUM (27 %) so za razliko od SRP (0,0 %) odgovorili, da do danes še ni bilo 

priložnosti za sodelovanje. Tisti, ki so zaključili študij po starem sistemu in so večinoma v 

tretji ali četrti fazi profesionalnega razvoja, v 68 % odgovarjajo, da se sodelovanje začne, 

ker je tako zapisano v IP učenca, medtem ko med SRP ni bilo takšnega odgovora. Glede 

na fazo profesionalnega razvoja lahko opazimo, da tisti, ki so v prvi in peti fazi, menijo, 

da najpogosteje sproži sodelovanje situacija ali problem v razredu, medtem ko je mnenje 

med ostalimi skupinami to bolj deljeno. Tisti, ki so v drugi fazi, pa tega odgovora niso 

izbirali (tabela 29). 

9.6 Oblike sodelovanja 

Anketirane strokovne delavce, ki so že sodelovali zaradi učenca s PPPU na 

neverbalnem področju učenja, smo prosili, naj označijo, na kakšne načine poteka njihovo 

sodelovanje.  

Tabela 30: Frekvenčna in strukturna porazdelitev odgovorov o oblikah sodelovanja 

Oblike sodelovanja 
Ne sodelujeva f 1 

f % 4,5 
Na hitro se malo posvetujeva na hodniku f 12 

f % 54,5 
Sodelujeva pri načrtovanju prilagoditev za učenca s PPPU, ki ima primanjkljaje 
na neverbalnem področju, pri poučevanju 

f 9 
f % 40,9 

V razredu učitelj LUM vodi uro, SRP nudi individualno pomoč učencu s PPPU, ki 
ima primanjkljaje na neverbalnem področju, pri rokovanju s pripomočki 

f 9 
f % 40,9 

Učitelj LUM vodi uro, SRP je njegov pomočnik, pomaga pri usmerjanju učenca s 
PPPU, ki ima primanjkljaje na neverbalnem področju, in drugih učencev (v obliki 
posredovanja strategij, pomoč pri rokovanju z materialom in pripomočki) 

f 5 
f % 22,7 

Učitelj LUM v razredu vodi uro, SRP vodi skupino učencev (izvajanje postopka 
korak za korakom, oblikovanje ček liste, uporaba prilagojenih pripomočkov) 

f 0 
f % 0 

Učitelj LUM in SRP skupaj vodita uro (uro skupaj načrtujeta, izvajata in 
evalvirata izvedbo) 

f 1 
f % 4,5 

Drugo f 0 
f % 0 

Skupaj  f 22 
f % 100 

 

Med predstavljenimi oblikami sodelovanja strokovnih delavcev so ti lahko izbirali več 

različnih odgovorov. 54,5 % odgovarja, da se običajno posvetujejo na hodniku, 41 % jih 

sodeluje pri načrtovanju prilagoditev in 41 % jih nudi individualno pomoč učencu pri 

rokovanju s pripomočki v razredu. 23 % jih sodeluje tako, da učitelj vodi uro, SRP pa je 

njegov pomočnik, usmerja učenca s PP in druge učence. Pojavil se je tudi odgovor, da 
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strokovna delavca uro skupaj načrtujeta, izvajata in evalvirata. Med odgovori pa ni bilo 

oblike sodelovanja, kjer bi SRP v razredu vodil manjšo skupino učencev (tabela 30). 

Zanimalo nas je, ali se v našem vzorcu pojavljajo pomembne razlike v odgovorih o 

oblikah sodelovanja in neodvisnih spremenljivkah.  

Tabela 31: Iskanje razlik v odgovorih o pozitivnih izkušnjah sodelovanja glede na delovno mesto 

Zaključek študija Kulbackov test 2Î 

 2Î 
 

g α 

Na hitro se malo posvetujeva na hodniku 4,029 1 0,045 

 

Tabela 32: Frekvenčna in strukturna porazdelitev odgovorov o oblikah sodelovanja glede na zaključek študija 

Oblike sodelovanja Zaključek študija Skupaj 
Zaključen študij po 

starem sistemu 
Zaključen študij po 

bolonjskem sistemu 
Na hitro se malo 

posvetujeva na 

hodniku 

Tako ne 

sodelujeva 
f 10 0 10 
f % 52,6 0,0 45,5 

Tako sodelujeva  f 9 3 12 
f % 47,4 100,0 54,5 

Skupaj f 19 3 22 
f % 100,0 100,0 100,0 

 

Glede na zaključek študija lahko v našem vzorcu ugotovimo razliko (2Î = 4,029; g = 1; 

α = 0,045) (tabela 31) v tem, da tisti, ki so zaključili študij po starem sistemu, v skoraj 

polovici primerov (47 %) sodelujejo tako, da se na hitro posvetujejo na hodniku, medtem 

ko je delež pri tistih, ki so zaključili študij po novem sistemu, večji (100 %) (tabela 32). 

Glede na delovno mesto in faze profesionalnega razvoja nismo odkrili statistično 

pomembnih razlik. 
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9.7 Pozitivne izkušnje sodelovanja 

Strokovne delavce smo spraševali, katere pozitivne izkušnje iz sodelovanja s SRP 

oziroma učiteljem LUM bi izpostavili (N = 17).  

Tabela 33: Frekvenčna in strukturna porazdelitev odgovorov o pozitivnih izkušnjah sodelovanja 

Katere pozitivne izkušnje s sodelovanjem med SRP in učiteljem LUM bi 

izpostavili? 
f f % 

Razbremenitev pri delu, enostavnejše rešitve, ideje, predlogi, nasveti 3 17,6 
Učenec bolj zadovoljen, uspešen, boljše funkcionira 3 17,6 
Dobra komunikacija, pogovor 2 11,8 

Ne vem 2 11,8 
Prilagoditve ocenjevanja, podajanja snovi, priprava, diferenciacija, več časa za 

izdelke 
2 11,8 

Iskanje učenčevih močnih področij 1 5,9 
Dodatna oseba v razredu pomaga tebi in učencu 1 5,9 
Učiteljice razrednega pouka bolj sodelujejo 1 5,9 
Dogovor o skupnem ukrepu 1 5,9 
Uspeh učenca, njegov odnos do predmeta LUM, sošolci ga bolje razumejo in 

vidijo pomoč SRP kot nekaj pozitivnega 
1 5,9 

Skupaj 17 100,0 

 

Kot pozitivne izkušnje navajajo razbremenitev pri delu, enostavnejše rešitve, predloge 

in nasvete (17, 6 %) ter opazno zadovoljstvo in uspešnost učenca (17, 6 %). Izpostavljajo 

tudi dobro komunikacijo (11,8 %), prilagoditve ocenjevanja, podajanja snovi, priprave, 

diferenciacijo in več časa za izdelke (11,8 %). Posamezni odgovori pa so se nanašali tudi 

na učenčeva močna področja, da se tako spremeni tudi njegov odnos do predmeta LUM, 

da tudi sošolci bolje razumejo njegove težave in sprejemajo pomoč SRP kot nekaj 

pozitivnega. Izpostavljeno je bilo tudi, da je dodatna oseba v razredu v pomoč tako 

učitelju kot učencu in da so tovrstnemu sodelovanju bolj naklonjene učiteljice 

razrednega pouka (tabela 33). 
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Tabela 34: Frekvenčna in strukturna porazdelitev odgovorov o pozitivnih izkušnjah sodelovanja glede na 
delovno mesto 

Pozitivne izkušnje sodelovanja Delovno mesto Skupaj 
Poučujem 

LUM 
Poučujem 

DSP 
Razbremenitev pri delu, enostavnejše rešitve, 

ideje, predlogi, nasveti 
f 2 1 3 
f % 28,6 10,0 17,6 

Iskanje učenčevih močnih področij f 0 1 1 
f % 0,0 10,0 5,9 

Dodatna oseba v razredu pomaga tebi in učencu f 1 0 1 
f % 14,3 0,0 5,9 

Dobra komunikacija, pogovor f 1 1 2 
f % 14,3 10,0 11,8 

Ne vem f 2 0 2 
f % 28,6 0,0 11,8 

Prilagoditve ocenjevanja, podajanja snovi, 

priprava, diferenciacija, več časa za izdelke 
f 1 1 2 
f % 14,3 10,0 11,8 

Učiteljice razrednega pouka bolj sodelujejo f 0 1 1 
f % 0,0 10,0 5,9 

Učenec bolj zadovoljen, uspešen, boljše 

funkcionira 
f 0 3 3 
f % 0,0 30,0 17,6 

Dogovor o skupnem ukrepu f 0 1 1 

f % 0,0 10,0 5,9 
Uspeh učenca, njegov odnos do predmeta LUM, 

sošolci ga bolje razumejo in vidijo pomoč SRP kot 

nekaj pozitivnega 

f 0 1 1 
f % 0,0 10,0 5,9 

Skupaj f 7 10 17 
f % 100,0  100,0 100,0 

 

Glede na delovno mesto, zaključek študija ali fazo profesionalnega razvoja nismo 

odkrili statistično pomembnih razlik. Za naš vzorec pa lahko ugotovimo, da so SRP 

navajali pozitivne izkušnje, kot so: iskanje močnih področij učenca, da so učiteljice 

razrednega pouka bolj naklonjene k sodelovanju, da se tako lahko dogovorijo o skupnem 

ukrepu, da se izboljša uspeh učenca in tudi njegov odnos do predmeta, medtem ko je bil 

najpogostejši odgovor, da je učenec bolj zadovoljen, uspešen in bolje funkcionira. Učitelji 

LUM pa so navajali, da lahko dodatna oseba v razredu pomaga tako učitelju kot 

učencem, ter tudi odgovor, da ne vedo, kaj bi zapisali. Med pogostejšimi odgovori je 

odgovor razbremenitev pri delu, enostavnejše rešitve, nasveti in predlogi (tabela 34). 

 

  



   Janja Rihter – Magistrsko delo 

79 
 

Tabela 35: Frekvenčna in strukturna porazdelitev odgovorov o pozitivnih izkušnjah sodelovanja glede na faze 
profesionalnega razvoja 

Pozitivne izkušnje iz sodelovanja Faza profesionalnega razvoja po S-modelu Skupaj 
1. 

faza: 

1–3 

leta  

2. faza: 

4–6 let  
3. faza: 

7–18 let  
4. faza: 

19–30 let  
5. faza: 

31–40 let  

Razbremenitev pri delu, 

enostavnejše rešitve, ideje, 

predlogi, nasveti 

f 1 0 1 1 0 3 
f % 33,3 0,0 14,3 25,0 0,0 17,6 

Iskanje učenčevih močnih področij f 0 0 1 0 0 1 

f % 0,0 0,0 14,3 0,0 0,0 5,9 
Dodatna oseba v razredu pomaga 

tebi in učencu 
f 0 0 1 0 0 1 
f % 0,0 0,0 14,3 0,0 0,0 5,9 

Dobra komunikacija, pogovor f 0 0 1 1 0 2 
f % 0,0 0,0 14,3 25,0 0,0 11,8 

Ne vem f 0 0 1 0 1 2 
f % 0,0 0,0 14,3 0,0 100,0 11,8 

Prilagoditve ocenjevanja, podajanja 

snovi, priprava, diferenciacija, več 

časa za izdelke 

f 1 0 0 1 0 2 
f % 33,3 0,0 0,0 25,0 0,0 11,8 

Učiteljice razrednega pouka bolj 

sodelujejo 
f 0 1 0 0 0 1 

f % 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 5,9 
Učenec bolj zadovoljen, uspešen, 

boljše funkcionira 
f 0 1 1 1 0 3 
f % 0,0 50,0 14,3 25,0 0,0 17,6 

Dogovor o skupnem ukrepu f 1 0 0 0 0 1 
f % 33,3 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 

Uspeh učenca, njegov odnos do 

predmeta LUM, sošolci ga bolje 

razumejo in vidijo pomoč SRP kot 

nekaj pozitivnega 

f 0 0 1 0 0 1 
f % 0,0 0,0 14,3 0,0 0,0 5,9 

Skupaj f 3 2 7 4 1 17 
f % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Med odgovori anketiranih, ki so v prvi fazi profesionalnega razvoja, najdemo pozitivne 

izkušnje sodelovanja, kot so: razbremenitev pri delu, prilagoditve, priprava in 

diferenciacija ter dogovor o skupnem ukrepu. Strokovni delavci v drugi fazi navajajo, da 

učiteljice RP več sodelujejo ter da je učenec bolj zadovoljen in uspešen. V tretji fazi 

navajajo razbremenitev pri delu, iskanje močnih področij, pomoč v razredu, izboljšanje 

komunikacije, zadovoljstvo učenca in njegov uspeh pri predmetu ter tudi boljše 

sprejemanje s strani učencev. Med tistimi v četrti fazi najdemo odgovore o izmenjavi 

nasvetov, izboljšani komunikaciji, pomoči pri ocenjevanju, diferenciaciji in zadovoljstvu 

učenca. Odgovor anketiranega iz pete faze pa se je glasil ne vem (tabela 35). 
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9.8 Prednosti sodelovanja za učence s primanjkljaji na 

posameznih področjih učenja 

Strokovne delavce, ki so imeli izkušnjo sodelovanja zaradi učenca s PPPU na 

neverbalnem področju, smo prosili naj zapišejo, kaj so po njihovem mnenju iz 

sodelovanja pridobili učenci. Pridobljene odgovore smo razvrstili v kategorije in v 

nadaljevanju predstavljamo, kako pogosto so jih strokovni delavci navajali (tabela 36). 

Tabela 36: Frekvenčna in strukturna porazdelitev odgovorov o prednostih sodelovanja za učence 

Kaj so iz sodelovanja pridobili učenci s PPPU? f f % 
Občutek uspeha, potrditve, napredek, samozavest 6 33,3 

Pomoč, pozornost, zadovoljstvo z izdelkom, boljšo samopodobo 2 11,1 
Podaljšan čas, dodatna navodila, pregled nad nalogo, prilagoditve na 

motoričnem področju 
2 11,1 

Ne vem 2 11,1 
Izražanje na močnih področjih 1 5,6 
Priložnost za dobro oceno 1 5,6 
Dodatna navodila, zaupanje vase, razvijanje domišljije 1 5,6 
Večjo voljo do obiska LUM 1 5,6 
Boljše poučevanje 1 5,6 
Videli so, da je pomoč v razredu koristna za vse učence, da ima učenec s 

PPPU manj vedenjskih izpadov in lažje sledi pouku. 
1 5,6 

Skupaj 18 100,0 

 

Anketirani (N = 18) so najpogosteje izpostavljali, da so učenci iz tovrstnega 

sodelovanja pridobili občutek uspeha, potrditve, napredek in boljšo samozavest (33,3 %) 

kar je bilo v nekem delu omenjeno v skoraj vseh odgovorih (50 %). Navajali so tudi, da so 

učenci s tem dobili pomoč, pozornost, podaljšan čas, dodatna navodila, boljši pregled 

nad nalogo, prilagoditve (27,8 %), zadovoljstvo z izdelkom, razvijanje domišljije, 

priložnost za boljšo oceno, večjo voljo do obiska predmeta LUM ter tudi možnost lažjega 

sledenja pouku in manj vedenjskih izpadov (tabela 36). 

Tabela 37: Frekvenčna in strukturna porazdelitev odgovorov glede na delovno mesto in fazo profesionalnega 
razvoja 

Kaj so iz sodelovanja pridobili učenci s PPPU? Delovno mesto Skupaj 
Poučujem 

LUM 
Poučujem 

DSP 
Pomoč, pozornost, zadovoljstvo z izdelkom, boljšo 

samopodobo 
f 1 1 2 
f % 12,5 10,0 11,1 

Občutek uspeha, potrditve, napredek, samozavest f 2 4 6 
f % 25,0 40,0 33,3 

Ne vem f 2 0 2 
f % 25,0 0,0 11,1 

Izražanje na močnih področjih f 1 0 1 
f % 12,5 0,0 5,6 
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Podaljšan čas, dodatna navodila, pregled nad 

nalogo, prilagoditve na motoričnem področju 
f 2 0 2 
f % 25,0 0,0 11,1 

Priložnost za dobro oceno f 0 1 1 
f % 0,0 10,0 5,6 

Dodatna navodila, zaupanje vase, razvijanje 

domišljije 
f 0 1 1 
f % 0,0 10,0 5,6 

Večjo voljo do obiska LUM f 0 1 1 
f % 0,0 10,0 5,6 

Boljše poučevanje f 0 1 1 
f % 0,0 10,0 5,6 

Videli so, da je pomoč v razredu koristna za vse 

učence, da ima učenec s PPPU manj vedenjskih 

izpadov in lažje sledi pouku. 

f 0 1 1 

f % 0,0 10,0 5,6 

Skupaj f 8 10 18 
f % 100,0 100,0 100,0 

Kaj so iz sodelovanja pridobili učenci s 

PPPU? 
Faza profesionalnega razvoja po S-

modelu 
Skupaj 

1. faza: 

1–3 leta  
2. faza: 

4–6 let  
3. faza: 

7–18 let  
4. faza: 

19–30 let  
Pomoč, pozornost, zadovoljstvo z 

izdelkom, boljšo samopodobo 
f 0 0 2 0 2 
f % 0,0 0,0 28,6 0,0 11,1 

Občutek uspeha, potrditve, 

napredek, samozavest 
f 1 0 2 3 6 

f % 25,0 0,0 28,6 60,0 33,3 
Ne vem f 1 0 1 0 2 

f % 25,0 0,0 14,3 0,0 11,1 
Izražanje na močnih področjih f 0 0 0 1 1 

f % 0,0 0,0 0,0 20,0 5,6 
Podaljšan čas, dodatna navodila, 

pregled nad nalogo, prilagoditve na 

motoričnem področju 

f 1 0 0 1 2 
f % 25,0 0,0 0,0 20,0 11,1 

Priložnost za dobro oceno f 0 1 0 0 1 
f % 0,0 50,0 0,0 0,0 5,6 

Dodatna navodila, zaupanje vase, 

razvijanje domišljije 
f 0 1 0 0 1 

f % 0,0 50,0 0,0 0,0 5,6 
Večjo voljo do obiska LUM f 1 0 0 0 1 

f % 25,0 0,0 0,0 0,0 5,6 
Boljše poučevanje f 0 0 1 0 1 

f % 0,0 0,0 14,3 0,0 5,6 
Videli so, da je pomoč v razredu 

koristna za vse učence, da ima 

učenec s PPPU manj vedenjskih 

izpadov in lažje sledi pouku. 

f 0 0 1 0 1 
f % 0,0 0,0 14,3 0,0 5,6 

Skupaj f 4 2 7 5 18 
f % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Glede na delovno mesto, zaključek študija in fazo profesionalnega razvoja ni 

statistično pomembnih razlik. V našem vzorcu lahko opazimo, da učitelji LUM navajajo, 

da so učenci pridobili občutek uspeha, napredek, prilagoditve, pomoč in izražanje na 

močnih področjih. Učitelji DSP pa navajajo, da so učenci pridobili potrditve, samozavest, 

napredek, pomoč, prilagoditve, boljše poučevanje, priložnost za dobro oceno, voljo do 

obiska LUM ter možnost lažjega slednja pouku in manj vedenjskih izpadov (tabela 37). 

Anketirani, ki so v prvi fazi profesionalnega razvoja (tabela 37), so navajali, da so 

učenci pridobili občutek uspeha, prilagoditve in večjo voljo do obiska LUM. Tisti v drugi 

fazi so navajali priložnost za boljšo oceno, dodatna navodila, zaupanje vase in razvijanje 

domišljije. V tretji fazi so navajali pomoč, pozornost, zadovoljstvo, občutek uspeha in 

potrditve, boljše poučevanje in korist pomoči v razredu za vse učence. Anketirani v četrti 

fazi pa so navajali potrditve, uspeh in samozavest, izražanje na močnih področjih ter 

prilagoditve. 

9.9 Prednosti sodelovanja za strokovne delavce 

Strokovne delavce smo prosili tudi, naj zapišejo, kaj menijo, da so iz omenjenega 

sodelovanja pridobili sami. Odgovore smo združili v kategorije in pogledali njihovo 

pogostost ter ali se med njimi pojavljajo razlike glede na neodvisne spremenljivke. 

Tabela 38: Frekvenčna in strukturna porazdelitev odgovorov o prednostih sodelovanja za strokovne delavce 

Kaj ste iz sodelovanja pridobili sami? f f % 
Nove veščine, znanja, strategije, prilagoditve 5 31,3 
Strpnost, nestorilnostno naravnanost, iskrenost, nova znanja 2 12,5 
Priložnost, da se učencu zmanjšajo primanjkljaji 1 6,3 
Širino 1 6,3 
Ne vem 1 6,3 
Likovne tehnike 1 6,3 
Željo po pogostejšem sodelovanju 1 6,3 
Izkušnje 1 6,3 
Potrebno je timsko delo, druge poti ni 1 6,3 

Drugačen pogled na tematiko 1 6,3 
Več informacij o NSUT 1 6,3 
Skupaj 16 100,0 

 

Anketirani (N = 16) so najpogosteje izpostavili, da so iz sodelovanja pridobili nove 

izkušnje, veščine, strategije, prilagoditve in znanja tako o likovnem kot specialnem 

področju (62 %). Iz odgovorov je razvidno, da so se med sodelovanjem spremenili tudi 

pogledi in vedenja posameznikov – strpnost, nestorilnostna naravnanost, iskrenost, 

drugačen pogled na tematiko, želja po pogostejšem sodelovanju in tudi priložnost, da se 

učencu zmanjšajo primanjkljaji (tabela 38).  
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Tabela 39: Frekvenčna in strukturna porazdelitev odgovorov o prednostih sodelovanja glede na delovno mesto 
in fazo profesionalnega razvoja 

Kaj ste iz sodelovanja pridobili sami? Delovno mesto Skupaj 
Poučujem 

LUM 
Poučujem DSP 

Priložnost, da se učencu zmanjšajo 

primanjkljaji 
f 0 1 1 
f % 0,0 10,0 6,3 

Širino f 0 1 1 
f % 0,0 10,0 6,3 

Nove veščine, znanja, strategije, prilagoditve f 2 3 5 
f % 33,3 30,0 31,3 

Strpnost, nestorilnostno naravnanost, 

iskrenost, nova znanja 
f 1 1 2 
f % 16,7 10,0 12,5 

Ne vem f 1 0 1 
f % 16,7 0,0 6,3 

Likovne tehnike f 0 1 1 
f % 0,0 10,0 6,3 

Željo po pogostejšem sodelovanju f 0 1 1 
f % 0,0 10,0 6,3 

Izkušnje f 0 1 1 
f % 0,0 10,0 6,3 

Potrebno je timsko delo, druge poti ni f 0 1 1 

f % 0,0 10,0 6,3 
Drugačen pogled na tematiko f 1 0 1 

f % 16,7 0,0 6,3 
Več informacij o NSUT f 1 0 1 

f % 16,7 0,0 6,3 
Skupaj f 6 10 16 

f % 100,0 100,0 100,0 
Kaj ste iz sodelovanja pridobili sami? Faza profesionalnega razvoja po S-

modelu 
Skupaj 

1. faza: 1–

3 leta  
2. faza: 

4–6 let  
3. faza: 

7–18 let  
4. faza: 

19–30 let  

Priložnost, da se učencu zmanjšajo 

primanjkljaji 
f 0 0 1 0 1 
f % 0,0 0,0 14,3 0,0 6,3 

Širino f 0 0 1 0 1 
f % 0,0 0,0 14,3 0,0 6,3 

Nove veščine, znanja, strategije, 

prilagoditve 
f 1 0 3 1 5 
f % 33,3 0,0 42,9 25,0 31,3 

Strpnost, nestorilnostno 

naravnanost, iskrenost, nova znanja 
f 0 1 0 1 2 
f % 0,0 50,0 0,0 25,0 12,5 

Ne vem f 0 0 1 0 1 
f % 0,0 0,0 14,3 0,0 6,3 

Likovne tehnike f 0 1 0 0 1 

f % 0,0 50,0 0,0 0,0 6,3 
Željo po pogostejšem sodelovanju f 1 0 0 0 1 
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f % 33,3 0,0 0,0 0,0 6,3 
Izkušnje f 0 0 0 1 1 

f % 0,0 0,0 0,0 25,0 6,3 
Potrebno je timsko delo, druge poti 

ni 
f 0 0 1 0 1 
f % 0,0 0,0 14,3 0,0 6,3 

Drugačen pogled na tematiko f 0 0 0 1 1 
f % 0,0 0,0 0,0 25,0 6,3 

Več informacij o NSUT f 1 0 0 0 1 
f % 33,3 0,0 0,0 0,0 6,3 

Skupaj f 3 2 7 4 16 
f % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Glede na delovno mesto, zaključek študija in fazo profesionalnega razvoja se razlike 

niso pokazale kot statistično pomembne. Iz našega vzorca izhaja, da so tisti, ki poučujejo 

LUM, med odgovori navajali nove veščine in znanja, strpnost, drugačen pogled na 

tematiko in več informacij o NSUT. Tisti, ki poučujejo DSP, pa so navajali, da so pridobili 

priložnost, da se učencu zmanjšajo primanjkljaji, širino, nove veščine in znanja, iskrenost, 

likovne tehnike, željo po pogostejšem sodelovanju, izkušnje ter zavedanje o potrebnosti 

timskega dela (tabela 39). 

Anketirani, ki so v prvi fazi profesionalnega razvoja, so izpostavljali, da so iz 

sodelovanja pridobili nove veščine in znanja ter željo po pogostejšem sodelovanju. Tisti 

iz druge faze so pridobili strpnost, iskrenost in nestorilnostno naravnanost ter likovne 

tehnike. V tretji fazi so navajali priložnost, da se učencu zmanjšajo primanjkljaji, širino, 

nove veščine, znanja, strategije, prilagoditve in zavedanje, da je potrebno timsko delo. 

Tisti v četrti fazi pa so navajali nova znanja, strpnost, izkušnje in drugačen pogled na 

tematiko (tabela 39). 
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10 Razprava 

V razpravi odgovarjamo na raziskovalna vprašanja, ki jih združujemo z ugotovitvami iz 

intervjujev in jih primerjamo z ugotovitvami drugih slovenskih in tujih avtorjev. 

Začenjamo z opisno statistiko o oceni potrebnosti, začetkih in pogostosti sodelovanja, 

dejavnikih, ki vplivajo na sodelovanje, načinih in oblikah sodelovanja ter pozitivnih 

izkušnjah, zaključimo pa z vplivom sodelovanja na profesionalni razvoj vključenih v 

raziskavo, kar predstavljamo s pomočjo rezultatov, pridobljenih iz iskanja razlik v 

odgovorih glede na delovno mesto in fazo profesionalnega razvoja po S-modelu. 

10.1 Ocena potrebnosti sodelovanja med specialnimi in 

rehabilitacijskimi pedagogi ter učitelji likovne umetnosti 

97,8 % anketiranih strokovnih delavcev je mnenja, da je sodelovanje potrebno. 

Največji delež (20,6 %) vprašanih vidi potrebo po sodelovanju v naravi likovnega dela, ki 

omogoča sprostitev, izražanje, potrditev, uspehe in je lahko tudi močno področje 

učencev, 16,5 % meni, da je sodelovanje potrebno predvsem takrat, kadar gre za učenca, 

ki ima težave na področju motorike, 14,4 % jih meni, da je tovrstno sodelovanje dobro, 

saj si sodelujoči delijo nasvete, izkušnje, znanja in prilagoditve ter si s tem tudi olajšajo 

organizacijo in delo. 14,4 % jih meni, da morajo sodelovati vsi, ki delajo z otrokom, in v 

dveh odgovorih je bilo izpostavljeno, da že sodelujejo. 7,2 % anketiranih meni, da 

sodelovanje ni potrebno, 9,3 % pa jih navaja, da se s takšnim primerom še niso srečali. 

Podobno so ocenile potrebo po sodelovanju tudi intervjuvane strokovne delavke. Vse 

so izpostavile pomembnost sodelovanja med SRP in učiteljem LUM. Med odgovori je 

prevladovalo prepričanje, da je sodelovanje potrebno zaradi PP učenca, ki mu na ta 

način omogočimo boljšo podporo. To je razvidno iz izjave SRP2-1: »Menim, da je 

sodelovanje potrebno predvsem takrat, ko gre za učence s PPPU, ki imajo težave na 

področjih, ki so povezana s predmetom LUM.« Učiteljice LUM so izpostavile tudi nudenje 

medsebojne podpore med sodelujočima in da je sodelovanje dobro tako za učenca kot 

strokovna delavca, ki sodelujeta. To opisuje LUM4: »Sodelovanje je nujno potrebno. Za 

likovno je sicer bolj redko. Če je sodelovanje dobro in se učitelja ujameta, dobi učenec 

največ, učitelja pa se lahko drug od drugega učita.« 

Med odgovori anketiranih in intervjuvanih strokovnih delavcev tako prevladujejo 

prepričanja o potrebnosti sodelovanja med SRP in učitelji LUM, ki so povezana s 

prednostmi sodelovanja za učence, ki jih izpostavljajo tudi drugi avtorji (Buckley, 2000, v 

Polak, 2007; Kavkler, 2011), in tudi s prednostmi, ki jih to prinaša za strokovne delavce 

(Trent idr., 2003, str. 203; Murawski, 2005: Kavkler, 2011; Solis idr., 2012; Pulec Lah in 

Košir, 2015; Chitiyo, 2017; Faraclas, 2018). Ker je med anketiranimi učitelji LUM tudi 10 

% tistih, ki menijo, da sodelovanje ni potrebno, 12 % pa se jih s takšnim primerom 

sodelovanja še ni srečalo, lahko ugotovitve poskušamo obrazložiti z rezultati raziskave, 

izvedene med slovenskimi učitelji razrednega pouka (N = 297), kjer je skoraj polovica 

izpostavila mnenje, da prilagoditve pri pouku LUM niso potrebne (Serec, 2014), ali z 
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ugotovitvijo, da se učitelji LUM čutijo dobro ali zelo usposobljene za delo z učenci s PPPU 

(Jurečič, 2017) ter se pri pouku LUM znajdejo sami (Urbar, 2016).  

10.2 Pogostost in začetki sodelovanja med specialnimi in 

rehabilitacijskimi pedagogi ter učitelji likovne umetnosti 

Anketirane smo povprašali o pogostosti sodelovanja pri načrtovanju, izvajanju in 

vrednotenju IP oziroma pouka LUM. Med ponujenimi odgovori jih je 22,9 % odgovorilo, 

da sodelujejo redno in menijo, da je to tudi potrebno. 17,9 % jih sodeluje občasno, ker 

morajo. 12,1 % jih sodelujejo redko, občasno ali po potrebi. 25 % pa jih ne sodeluje. Med 

njimi jih nekaj manj kot polovica meni, da sodelovanje ni potrebno. Skoraj 18 % pa se jih 

o tovrstnem sodelovanju še ni spraševalo. Intervjuvane strokovne delavke sodelujejo 

tedensko, po potrebi tudi dnevno. 

Pri tistih, ki so zaključili študij po starem sistemu, so prevladovali odgovori, da 

sodelujejo redno, ker menijo, da je to potrebno (25,9 %), da sodelujejo občasno, ker 

morajo (21,4 %), in da se o tem še niso spraševali (18 %). Med tistimi, ki so zaključili 

študij po bolonjskem sistemu, pa je prevladoval odgovor, da ne sodelujejo, a mislijo, da 

bi morali (32 %). Ugotovitev lahko povežemo z dejstvom, da so anketirani, ki so zaključili 

študij po bolonjskem, imeli zaradi manjšega števila let delovne dobe tudi manj 

priložnosti za sodelovanje, so pa med študijem prek različnih obveznih in izbirnih 

modulov pridobili prepričanje o potrebnosti sodelovanja (Pulec Lah in Kavkler, 2011). 

S tveganjem 0,6 % trdimo, da bi tudi v osnovni množici tisti, ki so odgovorili, da še 

niso sodelovali (66,7 %) ali se o tem niso spraševali (55,6 %), svoj odgovor obrazložili na 

način, da se do sedaj še niso srečali s takšnim primerom in da tovrstno sodelovanje ni 

potrebno. Tisti, ki sodelujejo pogosto, ker menijo, da je to potrebno, svoj odgovor 

obrazložijo z besedami, da je likovna umetnost pomembna za spoznavanje učenca, 

njegovih težav in močnih področij (29,4 %) ter zaradi deljenja nasvetov, znanj, izkušenj, 

prilagoditev in ocenjevanja (41,2 %). Obrazložitve odgovorov tistih, ki sodelujejo, ker 

morajo, so bolj razpršene. Prevladuje obrazložitev, da je sodelovanje odvisno predvsem 

od primera in PP učenca (27,8 %) ter da poteka zaradi izmenjave znanja, izkušenj, 

nasvetov, prilagoditev in ocenjevanja (22,2 %). Med tistimi, ki ne sodelujejo, a menijo, da 

bi morali, prevladujejo obrazložitve, da bi bilo to dobro zaradi izmenjave nasvetov, znanj, 

izkušenj in prilagoditev (23,1 %), da se pogosto daje več pozornosti drugim predmetom 

(15,4 %) in da DSP ne izvajajo med urami LUM (15,4 %). Med tistimi, ki so navedli, da 

sodelujejo redko, občasno oziroma po potrebi, pa je bila najpogostejša obrazložitev, da 

je sodelovanje odvisno od primera in PP učenca (38,5 %). To lahko povežemo z 

ugotovitvami avtorjev, ki izpostavljajo, da je pri sodelovanju pomembna izkušnja 

sodelovanja (Pancsofar in Petroff, 2013; Polak, 2000, 2004, 2007, 2011). Tako tisti 

anketirani strokovni delavci, ki še niso imeli izkušnje sodelovanja, ocenjujejo, da to ni 

potrebno, drugi pa vidijo v tem prednosti sodelovanja tako za učence kot zanje same 

(prim. Trent idr., 2003, str. 203; Murawski, 2005; Kavkler, 2011; Solis idr., 2012; Pulec 

Lah in Košir, 2015; Chitiyo, 2017; Faraclas, 2018). 
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Strokovne delavce, ki so sodelovali zaradi učencev s PPPU, ki imajo težave na 

neverbalnem področju (anketirane (N = 22) in intervjuvane (N = 9)), smo spraševali tudi 

o začetku in pobudi za sodelovanje. Anketirani strokovni delavci so navajali, da to 

najpogosteje sproži nek problem, situacija v razredu, ki zahteva ukrepanje (59,1 %), ali 

pa je sodelovanje zapisano v IP (59,1 %). Pogosto se začne sodelovanje, če ima učenec 

PP na področju motorike (50 %), če ima učenec pridruženih več motenj (41 %), če gre za 

učenca z dispraksijo (27,3 %) in če gre za učenca z NSUT (18,2 %). Sodelovanje pogosteje 

sproži SRP (50 %) in redkeje učitelji LUM (36,4 %), zelo redko pa pride zahteva s strani 

vodstva (9,1 5 %). 

Ko smo intervjuvane strokovne delavke spraševali po opisu učenca, ki ima težave pri 

LUM in zaradi katerega sodelovanje poteka, so učiteljice LUM izpostavljale predvsem 

težave na področju motorike (predvsem fine in grafomotorike), težave na čustvenem 

področju, težave z impulzivnostjo, organizacijo in počasnejšim tempom dela ter težave z 

nedokončevanjem izdelkov. Kot močna področja učencev pa so izpostavljale dobro 

govorno izražanje, pripovedovanje, bogato besedišče in bralno razumevanje. SRP sta 

običajno v opisih bili daljši, opazno je tudi drugačno besedišče (npr. fleksibilno mišljenje, 

proceduralna znanja, prostorske predstave, slušno pomnjenje). Učiteljice LUM so v 

svojih opisih funkcioniranja opisovale predvsem raven vedenja učencev, na primer: 

»Fina motorika je zelo nerazvita, ko na primer prime pisalo ali druge materiale, obrača 

črke itd., zato mu nudimo različne materiale.« (LUM18) Včasih pa so bile nad opaženim 

vedenjem tudi presenečene: »/.../ Problem je grafomotorika – pogosto ne dokonča 

izdelka, riše po svoje, delovni prostor je neurejen, stvari so na tleh, pri sosedu ... Vse dela 

z eno barvo, razen če ga opomniš, naj zamenja še za drugo barvo. /.../ Pri pripravi porabi 

veliko časa, da poišče svojo škatlo in vse prinese. /.../ Zanimivo pa je, da je zadnjič dobil 

nagrado, ko sem poslala izdelke na nek natečaj in je bila ravno njegova risba nagrajena. 

Ima nek svoj poseben stil, ki meni deluje nedokončano.« (LUM36). Iz opisov 

primanjkljajev in močnih področij je razvidno, da v vseh primerih gre za učence s 

primanjkljaji na vidno-motoričnem področju (Magajna idr., 2008; Magajna idr., 2015), saj 

ima večina težave na področju načrtovanja in izvajanja finomotoričnih gibov, pri 

prostorskih predstavah in organizaciji časa, močni pa so na verbalnem področju (bogato 

besedišče, dobro govorno izražanje ter pripovedovanje in branje).  

Glede na zgoraj omenjene značilnosti funkcioniranja učencev nas ne preseneča 

podatek, da je večina intervjuvank začela sodelovati, ker je bilo tako tudi načrtovano v IP 

učenca (SRP2-1, LUM18, SRP2-2, LUM5). Sodelovanje je spodbudil SRP ali je bila pobuda 

obojestranska, v dveh primerih pa so sodelovanje spodbudile težave učenca pri LUM. 

Dejstvo, da je sodelovanje predpisano z IP, predvsem ko gre za učenca s primanjkljaji na 

vidno-motoričnem področju, nakazuje dobro sledenje konceptu dela (Magajna idr., 

2008), programskim smernicam (Košir idr., 2008) in delu svetovalne službe (Čačinovič 

Vogrinčič idr., 2008), ki predpisujejo sodelovanje vseh, ki so v stiku z učencem, predvsem 

kadar poučujejo predmet, kjer ima učenec težave. Glede na vlogo SRP, ki znotraj svojih 

nalog tudi ozaveščajo in nudijo oporo učitelju ter v strokovnih skupinah pogosto 

prevzemajo vlogo koordinatorja (Magajna idr., 2008; Košir idr., 2008; Čačinovič Vogrinčič 
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idr., 2008), bi ti tudi po mnenju W. W. Murawski (2005) v sodelovanju z učiteljem morali 

prevzeti pobudo za začetek sodelovanja. 

10.3 Dejavniki, ki spodbujajo in ovirajo sodelovanje med 

specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi ter učitelji likovne 

umetnosti 

Večina anketiranih strokovnih delavcev meni, da na sodelovanje precej oziroma zelo 

vplivajo pozitivno naravnani člani, ki sodelujejo (97,1 %), želja po pomoči učencu pri 

doseganju ciljev (94,2 %), čas za načrtovanje, poučevanje in evalvacijo sodelovanja (87,6 

%), sodelovalno naravnana kultura šole (86,8 %), spodbude vodstva k sodelovanju 

učiteljev (82 %), priložnosti za srečevanja in sodelovanja učiteljev (82,8 %), organizacijske 

ovire (80,4 %), osebna želja po profesionalnem razvoju (79,9 %), nejasno opredeljene 

vloge članov pri sodelovanju (78,4 %), izdelki učencev (77,7 %), socialna vključenost 

učencev s PP (80,8 %), medosebne ovire (63 %), osebne ovire (61,3 %), odnos do 

predmeta LUM (58,6 %) ter ovire v zvezi s statusom (50,5 %.) 62,5 % jih meni, da ne 

vplivajo ali malo vplivajo na sodelovanje možnost za napredovanje v nazive, nagrade, 

pohvale in priznanja s strani vodstva (50 %) ter to, da bo učenec v razredu tako še bolj 

izpostavljen (61 %). 

Pri iskanju povezanosti s tem, kakšen vpliv na sodelovanje anketirani pripisujejo 

določenemu dejavniku, smo ugotovili, da tisti, ki pripisujejo večji vpliv sodelovalno 

naravnani kulturi šole, pripisujejo večji vpliv tudi spodbudam vodstva k sodelovanju 

učiteljev ter času za načrtovanje, poučevanje in evalvacijo sodelovanja. Tisti, ki 

pripisujejo vpliv času za sodelovanja, pripisujejo večji vpliv tudi priložnostim za 

srečevanja in sodelovanja, organizacijskim oviram, nejasno opredeljenim vlogam pri 

sodelovanju ter medosebnim oviram. Tisti, ki pripisujejo večji vpliv pozitivno naravnanim 

članom, pripisujejo večji vpliv tudi oviram, povezanim s statusom, in medosebnim 

oviram. Dejavniku možnosti za napredovanja v nazive pripisujejo večji vpliv tisti, ki 

pripisujejo večji vpliv tudi nagradam, pohvalam in priznanjem s strani vodstva, osebni 

želji po profesionalnem razvoju ter osebnim oviram. Tisti, ki pripisujejo večji vpliv 

nagradam in pohvalam s strani vodstva, pripisujejo večji vpliv tudi dejavniku, da bo 

učenec v razredu zaradi sodelovanja še bolj izpostavljen. Izdelkom učencev pripisujejo 

večji vpliv tisti, ki pripisujejo večji vpliv tudi pomoči učencu pri doseganju ciljev in socialni 

vključenosti učencev v razredu.  

Med dejavniki, ki po mnenju anketiranih strokovnih delavcev najbolj spodbujajo 

sodelovanje, prevladujejo dejavniki želja po pomoči učencu, da doseže zahtevane cilje 

(20,5 %), da so člani, ki sodelujejo, pozitivno naravnani (11,2 %) in da je šola sodelovalno 

naravnana (10,5 %), ter dejavnik narava in pripravljenost posameznika na sodelovanje 

(10,5 %). Intervjuvane strokovne delavke pa so navajale predvsem željo po pomoči 

učencu pri doseganju ciljev (LUM3, LUM4, LUM5, SRP2), izdelke učencev (LUM4, SRP2) 

in njihovo vključenost v razred (LUM3, SRP2), pomembnost, da so člani v svojih 
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osebnostnih lastnostih pozitivno naravnani (SRP2, LUM18, KUM36) in pripravljeni na 

sodelovanje (LUM5, LUM36). 

Med dejavniki, ki ovirajo sodelovanje in so jih anketirani izpostavili, prevladujejo 

organizacijske in časovne ovire (26,7 %) ter narava posameznika – njegova 

nepripravljenost na sodelovanje, odklanjanje sodelovanja, pasivnost, nezainteresiranost 

(21,9 %). Pogostejši je bil tudi odgovor, da je pogosta ovira odnos do predmeta LUM, 

pred katerim imajo prednost drugi predmeti, učenci pa pri njem nimajo težav (9,3 %), ter 

slabi medosebni odnosi in nespoštovanje, nerazumevanje druge stroke (12,6 %). Pri 

intervjuvanih strokovnih delavkah pa večina navaja časovne in organizacijske ovire 

(SRP1, SRP2, LUM4, LUM5, LUM36) ter osebne ovire (SRP1, SRP2, LUM18), ki so lahko 

odnos do sodelovanja, nestrokovnost in različni pogledi sodelujočih, nejasno 

opredeljene vloge in pritisk s strani vodstva. 

Nekateri strokovni delavci pripisujejo večji vpliv dejavnikom, ki so povezani s kulturo 

in klimo šole (podpora vodstva, sodelovalna kultura, dobri odnosi med sodelavci, 

priložnosti za srečevanja in sodelovanja), drugi bolj osebnim lastnostim posameznikov 

(pripravljenost na sodelovanje, pozitivna naravnanost članov, pogledi in prepričanja, 

spoštovanje druge stroke, komunikacija) ter tretji učencu s PP (naravi njegovih težav, 

pomoči pri doseganju ciljev, izdelkom učenca, njegovi vključenost v razred). To bi lahko 

povezali s spremenljivkami, ki vplivajo na tim kot socialno skupino. Prvi tako pripisujejo 

večji vpliv kontekstualnim spremenljivkam, ki so povezane z okoljem, prostorom, 

materiali in položajem tima. Drugi pripisujejo večjo vlogo strukturnim spremenljivkam – 

osebnim lastnostim članov, njihovim sposobnostim in spretnostim, razlikam in 

(ne)hierarhiji vlog. Tretji pa spremenljivkam naloge, ki je v tem primeru povezana z 

značilnostmi učenca, njegovim PP, močnim področjem in iskanju poti za doseganje 

zastavljenih ciljev (Thomas, 1992, v Polak, 1999b, str. 162). Dejavniki, ki jih vključeni v 

raziskavo izpostavljajo, lahko spodbujajo učinkovitost tima ali kot ovire vodijo do 

problemov pri timskem delu, ki jih izpostavljajo tudi drugi avtorji (Polak, 2007; Scruggs, 

Mastropieri in McDufhe, 2007; Friend, 2008; Solis idr., 2012; Havaj, 2014; Pulec Lah in 

Košir, 2015; Pancsofar in Petroff, 2013; Casserley in Padden, 2018). 

10.4 Načini in oblike sodelovanja med specialnim in 

rehabilitacijskim pedagogom ter učiteljem likovne umetnosti in 

vpliv sodelovanja na učence s primanjkljaji na neverbalnih 

področjih učenja 

Med učitelji, ki so že sodelovali pri pouku LUM zaradi učenca s primanjkljaji na 

neverbalnem področju, jih 54,5 % odgovarja, da sodelovanje najpogosteje poteka tako, 

da se posvetujejo na hodniku, 41 % jih sodeluje pri načrtovanju prilagoditev in 41 % jih 

nudi individualno pomoč učencu pri rokovanju s pripomočki v razredu. 23 % jih sodeluje 

tako, da učitelj vodi uro, SRP pa je njegov pomočnik, usmerja učenca s PP in druge 

učence. Pojavil se je tudi odgovor, da strokovna delavca skupaj načrtujeta uro, jo izvajata 
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in evalvirata. Med odgovori pa ni bilo oblike sodelovanja, kjer bi SRP v razredu vodil 

manjšo skupino učencev. 

Intervjuvane strokovne delavke sodelujejo tedensko, po potrebi tudi dnevno. O delu z 

učencem se najpogosteje posvetujejo pred in po uri DSP, med odmori, v zbornici ter 

pred in po govorilni uri, kar je razvidno iz naslednjega opisa: »/.../ največkrat gre za 

kratke sestanke med odmori in kratko evalvacijo po izvedbi ure (pogovor, opažanja, 

izmenjava mnenj, predlogi za nadaljnje delo itd.). Po potrebi sodelujeva po pouku in z 

drugimi delavci šole, obe redno komunicirava tudi z mamo učenca in si sproti 

medsebojno izmenjujeva informacije o tem.« (SRP2-1) Prav tako v tem primeru: 

»Sodelujemo tudi na timskih sestankih in sproti ob kakšnih situacijah, tudi na hodniku, v 

zbornici – kako je kaj, kje bi rabil več pomoči.« (LUM18) SRP pogosto posredujejo 

informacije tudi po e-pošti. Sodelujejo na timskih sestankih, govorilnih urah in pred 

ocenjevanjem. Intervjuvane strokovne delavke pogosto sodelujejo tudi v razredu, kjer 

prevladuje pristop, da SRP nudi individualno podporo in pomoč učencu, na primer: »Pri 

pomoči v razredu je moja pomoč usmerjena v organizacijo in pripravo pripomočkov in 

delovne površine, pa tudi v usmerjanje impulzivnega vedenja, pretirane samokritičnosti, 

motivacije in spodbujanje vztrajnosti. Eno uro DSP (od dveh) izvedem med LUM.« (SRP2-

2)« »/.../ z nekaj pomoči in podpore učenec uspešno sledi uri in izdelek tudi konča. 

Uporabim tudi tablo, dodam vidne oznake na učiteljičin zapis, kar večkrat uporabljajo 

tudi drugi učenci v razredu.« (SRP2-3) Učiteljica pa medtem vodi uro. V dveh primerih 

sodelovanja SRP v razredu prevzame tudi manjšo skupino učencev po navodilih 

učiteljice, a ure skupaj ne načrtujeta. Skupnega načrtovanja pri pouku LUM tako ne 

izvajajo, izvajajo pa skupne evalvacije po uri. Takšen pristop sodelovanja vidimo v 

naslednjem primeru: »Moja prisotnost v razredu je s strani učencev zelo dobro sprejeta. 

Včasih delam z manjšo skupino, v katero se radi vključujejo. Ker takšno kombinacijo 

izvedbe DSP uporabljamo od začetka šolskega leta, so učenci navajeni moje prisotnosti, 

poznajo tudi mojo vlogo (zakaj pridem).« (SRP2-3) In v tem primeru: »Sodelujeva 

predvsem na področju prilagoditev in strategij, nikoli skupaj ne načrtujeva pouka. 

Učiteljica izvaja pouk po sistemu »korak za korakom«. /.../ Ker je takšen način dela precej 

dinamičen, v razredu nudim podporo učencu in skupini, v kateri sodeluje. /.../ Včasih 

učno snov dodatno ponazorim celotni skupini, verbalno usmerjam učenca, mu ponudim 

ustrezne materiale (večji papir, več prostora, dodaten list za vajo – pred 

zapisom/narisom v zvezek, na risalni list itd.), spodbujam sodelovanje in medvrstniško 

pomoč.« (SRP2-2) Med intervjuji se je pokazala tudi oblika sodelovanja, kjer z integracijo 

umetnosti (Malley, 2017) oziroma poučevanjem prek likovne umetnosti učitelj LUM in 

SRP uporabljata pristope likovnoumetnostne pedagogike za poučevanje drugih 

akademskih predmetov (Tomšič Čerkez idr., 2011), kar je razvidno iz naslednje izjave: 

»/.../delamo po načinu »korak za korakom« in je tako likovna pravzaprav prepletena čez 

okolje, MAT, SLO, tako da tudi pri likovni velikokrat delamo kaj s črkami in številkami. 

Kljub temu da je rečeno, da ta medota ni tako dobra za učence z avtizmom, učenec dobro 

funkcionira.« (LUM18) Pa tudi iz te izjave: »Pri uri modeliranja s plastelinom sem ob svoji 

prisotnosti z učiteljico izvedla še dejavnost oblikovanja pisanih črk, ko me je učiteljica 
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prosila za moj predlog.« (SRP2-2) Primera predstavljata tudi morebitne prednosti LUM 

za učence s PP (Anderson, 1994, v Reavis, 2009). 

Ker za intervju nismo uspeli dobiti para, kjer bi SRP in učitelj, ki poučuje LUM na 

predmetni stopnji, redno sodelovala, lahko sklepamo, da je sodelovanje in timsko 

poučevanje pogostejše z učitelji razrednega pouka, kar izpostavljajo tudi nekateri drugi 

avtorji (prim. Havaj in Polak, 2014; Murawski, 2005). 

Med oblikami prevladujejo neformalne oblike sodelovanja, ki so običajno priložnostni 

krajši posveti na hodniku, v zbornici ter pred in po uri DSP (prim. Pulec Lah in Košir, 

2015; Havaj in Polak, 2014). Med formalnimi oblikami sodelovanja pa prevladuje timsko 

sodelovanje v okviru strokovnih skupin, ki so predpisane z IP (prim. Friend, 2008; 

Magajna idr., 2008). V manjšem deležu se izvaja tudi timsko poučevanje, kjer uro 

načrtuje in izvaja učitelj, SRP pa nudi pomoč učencu pri rokovanju z materialom, 

načrtovanju korakov naloge, omogoči prilagoditve in pri delu usmerja tudi druge učence. 

Najredkeje strokovna delavca uro skupaj načrtujeta, jo izvajata in evalvirata. To 

ugotavljajo tudi druge raziskave o pristopih timskega poučevanja med učitelji in izvajalci 

DSP pri nas (Havaj in Polak, 2014; Pulec Lah in Košir, 2015), pa tudi tuje raziskave 

(Scruggs idr., 2007, v Solis idr., 2012, str. 501; Pancsofar in Petroff, 2016; Casserley in 

Padden, 2018; Faraclas, 2018). 

10.5 Pozitivne izkušnje sodelovanja med specialnim in 

rehabilitacijskim pedagogom ter učiteljem likovne umetnosti 

Anketirani strokovni delavci, ki so imeli izkušnjo sodelovanja zaradi učenca s 

primanjkljaji na neverbalnem področju, so navajali pozitivne izkušnje sodelovanja, ki so 

tudi prednosti sodelovanja za učence (zadovoljstvo in uspešnost učenca, prilagoditve, 

več časa za izdelke, krepitev močnih področij, bolj pozitiven odnos do predmeta LUM, 

boljše sprejemanje s strani sošolcev) in se hkrati nanašajo na to, kakšen vpliv je imelo 

sodelovanje na sodelujoče strokovne delavce oziroma kaj so iz sodelovanja pridobili sami 

(razbremenitev pri delu, enostavnejše rešitve, nove ideje, predloge in rešitve, dobro 

komunikacijo, znanja za prilagoditve, dodatno osebo v razredu, ki je v pomoč učitelju). 

Zato v nadaljevanju navajamo izpostavljene prednosti za učence in strokovne delavce. 

Prednosti sodelovanja za učence s primanjkljaji na posameznih področjih 

učenja 

Anketirani (N = 18) so najpogosteje izpostavljali, da so učenci s PPPU na neverbalnih 

področjih učenja (učenci z dispraksijo ali NSUT) iz tovrstnega sodelovanja pridobili 

občutek uspeha, potrditve, napredek in boljšo samozavest (33,3 %), kar je bilo v nekem 

delu omenjeno v skoraj vseh odgovorih (50 %). Navajali so tudi, da so učenci s tem dobili 

pomoč, pozornost, podaljšan čas, dodatna navodila, boljši pregled nad nalogo in različne 

prilagoditve (27,8 %), bili so tudi bolj zadovoljni z izdelkom, razvijali so domišljijo, imeli 

priložnost za boljšo oceno, dobili večjo voljo do obiska predmeta LUM ter lažje sledili 

pouku in imeli manj vedenjskih izpadov. Razvidno je, da so anketirani strokovni delavci 

izpostavljali tako splošne prednosti timskega dela in timskega poučevanja za učence, ki 
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jih izpostavljajo tudi drugi avtorji (Polak, 1999b, 2000, 2011; Havaj in Polak, 2014; Pulec 

Lah in Košir, 2015; Murawski, 2005; Friend, 2008; Friend idr., 2010; Mulholland in 

O'Connor, 2016; Chitiyo, 2017; Hurd in Weilbacher, 2017; Casserley in Padden, 2018), 

kot tudi tiste, ki so specifično vezane na pouk LUM (prim. Ponder in Kissinger, 2009, str. 

40–46). 

Prednosti timskega poučevanja za učence s PPPU pri pouku LUM še bolje prikažejo 

odgovori iz intervjujev, kjer so strokovne delavke najpogosteje navajale, da se je pri 

učencih izboljšalo vztrajanje pri likovni nalogi in dokončanju izdelka, k čemur so 

pripomogle učinkovite strategije, prilagoditve, usmeritve, spodbude in pohvale, ki so bile 

učencu omogočene v obliki podpore SRP v razredu. To je pripomoglo tudi k učenčevi 

boljši učni samopodobi in zadovoljstvu s končnim izdelkom, na primer: »/…/ motiviranje, 

spodbuda, načrtovanje korakov, vodenje, nudenje ustreznih prilagoditev in materialov 

ter raba strategij samoevalvacije, organizacije, orientacije ipd. učencu omogočajo, da je 

pri LUM vztrajen, motiviran ter uspešen in zadovoljen z lastnim trudom in končnim 

izdelkom. Urjenje fine in grobe motorike ter grafomotorične vaje učencu pomagajo pri 

samostojnosti in občutku uspešnosti tudi pri likovnem ustvarjanju /.../.« (SRP2-1) 

Posamezne učiteljice LUM pa so opazile pri učencih tudi boljšo organizacijo, orientacijo, 

na primer: »Učenec je predvsem pridobil na samozavesti, organizaciji, kam kaj dati, tudi 

izboljšal se je pri zapisu iz table.« (LUM36) Opazile so tudi večjo samostojnost učenca pri 

likovni nalogi, na primer: »Pri učencu sta vidna samozavestnejši pristop (pri pouku LUM 

pristop k likovnemu problemu) in samostojno reševanje problema.« (LUM3) Razvidna je 

tudi večja samostojnost pri tem, kako prositi za pomoč, na primer: »Včasih reče, da česa 

ne more ošiliti, poredirati, ali pa česa ne najde, in takrat mu pomagamo. Tudi ko je v 

razredu še kdo, točno ve, na koga se obrniti po pomoč.« (LUM18) SRP pa izpostavljata 

hitrejši napredek učenca, na primer: »Prilagoditve so učinkovite in ustrezne, strategije, ki 

jih učenec pridobiva, pa uporabne, individualizirane in preizkušene v individualni situaciji 

in v razredu. Tako je učenec bolj samostojen, njegov napredek pa boljši, verjetno tudi 

hitrejši.« (SRP2-3) Navajata tudi boljše sprejemanje pohvale in večjo fleksibilnost učenca, 

na primer: »Učenec je do danes na tem področju zelo napredoval, menja in izposoja si 

učne pripomočke, ošili barvice itd. Dobro sprejema pohvalo, ki mu veliko pomeni, zato je 

pridobil tudi občutek za pripadnost.« (SRP2-1) Ob navedenem je viden tudi napredek pri 

motoriki, na primer: »Urjenje fine in grobe motorike ter grafomotorične vaje učencu 

pomagajo pri samostojnosti in občutku uspešnosti tudi pri likovnem ustvarjanju.« (SRP2-

1) Prav tako pa je opazno boljše sprejemanje učenca s strani učitelja in staršev, na 

primer: »Učenec je pridobil veliko, saj je učitelj, ki je z njim večino procesa v vzgojno-

izobraževalnem zavodu, bolje razumel naravo težav, pridobil kompetence, kako lahko v 

svoje poučevanje vključi pristope, ki bodo učencu olajšali razumevanje in funkcioniranje 

ne le pri likovni vzgoji, pač pa pri vseh predmetih (proceduralna znanja, jasni koraki in 

kriteriji). Ker je sodelovanje potekalo tudi s starši, je (verjetno) pridobil tudi več 

razumevanja s te strani.« (SRP1) Seveda pa tudi njega samega, na primer: »Spoznava 

svoja močna in šibka področja ter jih bolje sprejema.« (SRP2-2) Podobno kot ugotavljata 

C. Ponder in L. Kissinger (2009), učenci naučena znanja pri LUM prenašajo tudi na druga 

področja, na primer: »Prek LUM se učenec s pomočjo strategij in opor uči organizacije in 



   Janja Rihter – Magistrsko delo 

93 
 

njenega pomena za lažje načrtovanje in izvedbo dejavnosti, kar prenaša tudi na druga 

šolska področja.« (SRP2-2) 

Prednosti sodelovanja za strokovne delavce 

Anketirani strokovni delavci (N = 16) so najpogosteje izpostavili, da so iz sodelovanja 

pridobili nove izkušnje, veščine, strategije, prilagoditve in znanja tako o likovnem kot 

specialnem področju (62 %). Glede na odgovore je razvidno, da so se med sodelovanjem 

spremenili tudi pogledi in vedenja posameznikov – večja strpnost, manjša nestorilnostna 

naravnanost, večja iskrenost, drugačen pogled na tematiko, želja po pogostejšem 

sodelovanju ter tudi nova priložnost, da se učencu zmanjšajo primanjkljaji. Intervjuvane 

strokovne delavke so bile že pred sodelovanjem prepričane, da je sodelovanje ključno in 

potrebno, ter so bile pripravljene sodelovati, tako da se njihovo mnenje v času 

sodelovanja ni spremenilo. Kot nova spoznanja iz sodelovanja pa navajajo, da je 

potrebna tudi pomoč učencu v razredu (LUM4, LUM18, LUM36), kar je prav tako dobro 

za ostale učence in učitelja (LUM5, LUM18). Pri podpori učitelju je treba biti fleksibilen in 

spoštljiv, pozitivno naravnan, spodbujati interdisciplinarnost, razbijati predsodke, 

spodbujati osebno in profesionalno rast ter to, da lahko DSP izvajamo tudi med urami 

LUM. »Ta primer sodelovanja je spremenil moje prepričanje, da je izvedba ure DSP med 

vzgojnim predmetom »slaba«, na škodo učenca, saj se je izkazalo, da se prav pri LUM 

lahko učencu sistematično nudita pomoč in podpora na različne načine, na sproščen, 

»spontan« način. Prav tako sem spremenila svoje mnenje, da je prisotnost SRP v razredu 

večkrat moteča za starejše učence (tako za učenca s PPPU kot za ostale). Izkazalo se je, 

da je učenec pomoč v razredu zelo dobro sprejel, zelo prilagodljivi pa so tudi sošolci, ki so 

mojo prisotnost zelo dobro sprejeli.« (SRP2-2) 

Pri anketiranih in intervjuvanih strokovnih delavcih lahko opazimo pozitivno rast tako 

na osebnem (prepričanja, spretnosti komunikacije, strpnost, razumevanje, empatija, 

želja po pogostejšem sodelovanju) kot profesionalnem področju (nova znanja o 

predmetnem področju in nova znanja za delo z učenci s PPPU), kar so prednosti 

sodelovanja, timskega dela in timskega poučevanja, ki jih izpostavljajo tudi drugi avtorji 

(Murawski, 2005; Friend, 2008; Friend idr., 2010; Polak, 1999b, 2000, 2011; Havaj in 

Polak, 2014; Pulec Lah in Košir, 2015; Mulholland in O'Connor, 2016; Chitiyo, 2017; Hurd 

in Weilbacher, 2017; Casserley in Padden, 2018). 

 Podobne prednosti sodelovanja so bile izpostavljene tudi v intervjujih in jih lahko 

primerjamo z ugotovitvami C. Ponder in L. Kissinger (2009). Intervjuvane učiteljice LUM 

so v večini izpostavljale, da so iz sodelovanja pridobile znanja, gradivo, literaturo in 

prilagoditve za učence s PP ter priložnosti za nove poglede, znanja in izkušnje. 

Posamezne učiteljice so izpostavljale tudi nove ideje, potrditev ob skupnih evalvacijah, 

da so na pravi poti (LUM5), spoznanje pomembnosti razumevanja učencev s PPPU, 

dobljeno pomoč pri delu s starši in pisanju IP (LUM36) ter ugotovitev, da bi bilo treba 

večji poudarek nameniti umetniškim predmetom (LUM4). SRP pa sta večinoma 

izpostavljali, da sta iz sodelovanja pridobili znanja o metodah, strategijah, pripomočkih, 

materialih in ciljih predmeta LUM, na primer: »Spoznavam učno snov in inovativne 

načine in metode dela, uspešne in učinkovite komunikacije, rabe in uporabnosti 
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raznolikih materialov in raznolike učinkovitosti glede na posameznika« (SRP2-1). 

Navajata tudi nove ideje, na primer: »Prav zaradi sodelovanja in odprte komunikacije na 

obeh straneh se po mojem mnenju lahko porodijo dobre ideje tudi za nadaljnjo prakso in 

boljše počutje ter uspeh vseh učencev v razredu.« (SRP2-2) Ob navedenem navajata še 

spretnosti komunikacije, zavedanje lastne vloge, odgovornosti in pomembnosti 

samoevalvacije ter koristne informacije o razredni dinamiki, ki sta jih pridobili iz dela v 

razredu, na primer: »Izkušnja vpogleda v dinamiko razreda je zelo dragocena pri mojem 

delu. Občutek imam, da na tak način lažje sodelujeva z učiteljico, saj sproti opazujeva in 

evalvirava lastno delo in si svetujeva ter razdeliva zadolžitve za v prihodnje.« (SRP2-1) V 

posameznih odgovorih izpostavljata tudi razvijanje razumevanja in empatije, 

pripravljenost na spremembe, nudenje podpore učitelju, na primer: »Da jo podprem na 

več različnih vidikih, ji povem, kako všeč so mi določene strategije ali pripomočki, ki jih 

uporablja, da opazim njen odnos z učencem in njegovo zaupanje vanjo ipd. Na tak način 

se mi zdi, da je učitelj še bolj odprt in motiviran – tako za sodelovanje kot za inovativne 

pristope, diferenciacijo in individualizacijo, prilagoditve, kreativnost.« (SRP2-1) 

Izpostavljata pa tudi veščine za delo s starši, na primer: »[…] priprava na sestanke, opora 

znotraj tima učitelj– SRP […]« (SRP1), ter prek LUM tudi spoznavanje učenčevih močnih 

in šibkih področij, na primer: »Ob sodelovanju v razredu dobim tudi vpogled v večino 

učenčevih šibkih in močnih področjih ter napredovanje na področju primanjkljajev 

(risanje in barvanje v omejenem prostoru, raba čopiča, risanje črt, raba plastelina in 

drugih mas za oblikovanje, pritisk na podlago, vztrajnost, natančnost, tempo dela, 

pozornost itd.).« (SRP2-1) 

10.6 Vpliv sodelovanja na profesionalni razvoj specialnih in 

rehabilitacijskih pedagogov ter učiteljev likovne umetnosti 

Na tem mestu želimo predstaviti predvsem statistično pomembne razlike, ki smo jih v 

raziskavi ugotovili glede na fazo profesionalnega razvoja po S-modelu in delovno mesto.  

Strokovni delavci iz prve faze (1–3 leta delovne dobe) pogosteje navajajo razlog za 

sodelovanje težave učencev (33,3 %) in da sodelovanje običajno sproži situacija ali 

problem v razredu. Tisti, ki so zaključili študij po novem bolonjskem sistemu in so v prvi 

fazi profesionalnega razvoja, so v primerjavi s tistimi, ki so zaključili študij po starem 

sistemu, v povprečju pripisovali večji vpliv na sodelovanje času za načrtovanje, 

poučevanje in evalvacijo, priložnostim za sodelovanje, pozitivno naravnanim članom, 

organizacijskim, medosebnim in osebnim oviram ter oviram, povezanim s statusom. 

Anketirani, ki so v prvi fazi, v povprečju pripisujejo večji vpliv medosebnim in osebnim 

oviram kot tisti iz pete faze. Najpogosteje izpostavljajo, da na sodelovanje vplivajo 

dejavniki sodelovalno naravnana kultura šole (20,0 %), čas in organizacija (16,7 %) ter 

želja po pomoči učencu pri doseganju ciljev (16,7 %). Starejši pa poleg teh dejavnikov 

izpostavljajo tudi vpliv pozitivno naravnanih članov (12,3 %) ter naravo posameznika in 

njegovo pripravljenost na sodelovanje (12,3 %). Kot ovire najbolj poudarjajo 

organizacijske in časovne ovire (30 %). Za učence izpostavljajo, da so pridobili občutek 

uspeha, prilagoditve in večjo voljo do obiska LUM. Zase navajajo, da so iz sodelovanja 
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pridobili nove veščine in znanja ter željo po pogostejšem sodelovanju. Med odgovori 

anketiranih, ki so v prvi fazi profesionalnega razvoja, najdemo pozitivne izkušnje 

sodelovanja, kot so: razbremenitev pri delu, prilagoditve, priprava in diferenciacija ter 

dogovor o skupnem ukrepu. Če ugotovitve povežemo s prvo fazo preživetja in odkrivanja 

(Javrh, 2007), lahko v opisih zaznamo, da anketirani strokovni delavci odkrivajo dinamiko 

šole in iščejo svoje mesto, zato namenjajo večjo pozornost kulturi šole, doživljanju 

svojega statusa in statusa drugih, naravi posameznikov in medosebnim odnosom. To se 

je pokazalo tudi v intervjujih (SRP1, SRP2). 

Tudi strokovni delavci iz druge faze (4–6 let delovne dobe) najpogosteje navajajo kot 

razlog za sodelovanje težave učencev (50,0 %). Najbolj poudarjajo, da sodelovanje 

ovirajo slabi medosebni odnosi (20 %). Učenci so po njihovem mnenju pridobili 

priložnost za boljšo oceno, dodatna navodila, zaupanje vase in razvijanje domišljije. Sami 

so pridobili strpnost, iskrenost in nestorilnostno naravnanost ter znanja o likovnih 

tehnikah. Navajajo tudi, da več sodelujejo učiteljice razrednega pouka. V tako imenovani 

fazi stabilizacije (Javrh, 2007) strokovni delavci še vedno pripisujejo velik vpliv 

medosebnim odnosom med sodelavci. Opazimo pa lahko tudi, da so še vedno odprti za 

nova znanja in že bolj spoznavajo šolsko dinamiko ter na primer izpostavljajo, da so 

sodelovanju bolj naklonjene učiteljice razrednega pouka, kar lahko ugotovimo tudi iz 

vzorca intervjuvank, saj nismo uspeli vključiti para, kjer bi redno sodelovala SRP in 

predmetni učitelj LUM. 

Učitelji iz tretje faze (7–18 let delovne dobe) bolj kot težave učencev izpostavljajo 

razlog za sodelovanje, in sicer predmet LUM kot priložnost za uspehe in močna področja 

učencev (31,3 %) ter da je potrebno sodelovanje med vsemi, ki delajo z otrokom (18,8 

%). Tisti, ki so zaključili študij po starem sistemu in so večinoma v tretji ali četrti fazi 

profesionalnega razvoja, v 68 % odgovarjajo, da se sodelovanje začne, ker je tako 

zapisano v IP učenca. Približno četrtina najbolj izpostavlja, da na sodelovanje vplivajo 

organizacijske in časovne ovire ter narava posameznika. Po njihovem mnenju so učenci 

pridobili pomoč, pozornost, lastno zadovoljstvo in uspeh pri predmetu ter boljše 

sprejemanje s strani učencev, boljše poučevanje. Ugotavljajo tudi, da je bila pomoč v 

razredu dobra za vse učence. Sami so pridobili priložnost, da se učencu zmanjšajo 

primanjkljaji, širino, nove veščine, znanja, strategije, prilagoditve in potrditev, da je 

potrebno timsko delo. Strokovni delavci navajajo tudi razbremenitev pri delu, iskanje 

močnih področij učenca, pomoč v razredu in izboljšanje komunikacije. Glede na fazo S-

modela (Javrh, 2007) lahko iz odgovorov anketiranih sklepamo, da se nahajajo na 

pozitivni strani poklicne aktivnosti in eksperimentiranja. So odprti za sodelovanja, nova 

znanja in za razliko od anketiranih v drugih fazah izpostavljajo predmet LUM kot 

priložnost za uspehe in močna področja učencev ter da je potrebno sodelovanje med 

vsemi, ki delajo z učencem. Podobno ugotavljamo tudi v intervjuju (LUM18), kjer prav 

učiteljica iz te faze posebej izpostavlja koristnost in smiselnost nudenja pomoči učencu v 

razredu. 

Odgovori strokovnih delavcev iz četrte faze (19–30 leti delovne dobe) so najbolj 

razpršeni. Med razlogi za sodelovanje izstopa odgovor, da je potrebno sodelovanje 

zaradi izmenjave informacij, nasvetov, znanja in izkušenj (23,3 %). Med njimi so se 
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pojavili tudi osamljeni odgovori, ki jih nismo razvrstili v kategorije, na primer, da na šoli 

nimajo SRP, da jim je vprašanje dalo misliti, da sodelavce večkrat pohvalijo, da obstaja 

korelacija med sposobnostmi učenca in likovnimi izdelki ter da je potrebno sodelovanje 

zaradi medpredmetnih povezav in priprave dogodkov. Približno četrtina najbolj 

izpostavlja, da na sodelovanje vplivajo organizacijske in časovne ovire ter narava 

posameznika. Navajali so, da so učenci pridobili potrditve, uspeh in samozavest, izražanje 

na močnih področjih ter prilagoditve. Sami so pridobili nova znanja, strpnost, izkušnje in 

drugačen pogled na tematiko. Najdemo tudi odgovore o izmenjavi nasvetov, izboljšani 

komunikaciji, pomoči pri ocenjevanju, diferenciaciji in opaznem zadovoljstvu učenca. 

Odgovori anketiranih strokovnih delavcev v fazi sproščenosti (Javrh, 2007) kažejo na 

odprtost za eksperimentiranje in tudi na kritično odgovornost (na primer, da jim je 

vprašanje dalo misliti), da skrbijo za šolsko klimo, se medpredmetno povezujejo in 

sodelujejo pri pripravi dogodkov. Podobno kot tisti v tretji fazi izpostavljajo 

organizacijske in časovne ovire ter izpostavljajo številne prednosti sodelovanja. 

Med učitelji, ki so v peti fazi in imajo več kot 31 let delovne dobe, se kot razlogi za 

sodelovanje pojavljajo pozitivni učinki LUM na učence (37,5 %), da je pomembna 

izmenjava znanja in izkušenj (25 %) ter da se s takim primerom še niso srečali (25 %). 

Sodelovanje najpogosteje sproži situacija ali problem v razredu. V povprečju pripisujejo 

pri sodelovanju manjši vpliv osebnim oviram (strahu in osebni zaprtosti) kot strokovni 

delavci z manj kot 30 let delovne dobe. Delež pripisovanja vpliva organizacijskim in 

časovnim oviram je v primerjavi z mlajšimi anketiranimi še večji (38,9 %). Večji vpliv se 

pripisuje tudi naravi posameznika 27,8 %. Strokovni delavci v fazi postopnega izpreganja 

(Javrh, 2007) po eni strani kažejo jasna stališča o pomembnosti predmeta LUM in 

sodelovanju, med njimi pa je tudi največ tistih, ki se s takšnim sodelovanjem še niso 

srečali. To lahko podkrepimo tudi z izjavo iz intervjuja (LUM36), kjer učiteljica LUM 

izpostavlja, da je v 36 letih poučevanja to njena prva izkušnja sodelovanja s SRP pri 

predmetu LUM. Opazimo pa lahko, da pri intervjuvanki izpreganje poteka sproščeno, saj 

je še vedno odprta za novosti in nova znanja. 

Glede na delovno mesto anketiranih smo opazili naslednje razlike: med učitelji LUM so 

prevladovale obrazložitve, da je sodelovanje potrebno zaradi izmenjave znanja, 

informacij, nasvetov in izkušenj (24 %) ter da predmet LUM učencem omogoča 

sprostitev, potrditve, izkušnje uspeha in je lahko učenčevo močno področje (20 %). 10 % 

jih meni, da sodelovanje ni potrebno, 12 % pa se jih s takim primerom sodelovanja še ni 

srečalo. Kot razlog za začetek sodelovanja navajajo pojav situacije v razredu, ki zahteva 

ukrepanje (91 %). Tisti, ki poučujejo LUM, v primerjavi s SRP v povprečju pripisujejo 

statistično pomembno večji vpliv možnostim za napredovanja ter nagradam, pohvalam 

in priznanjem s strani vodstva. Pogosteje izpostavljajo vpliv na sodelovanje naslednjih 

dejavnikov: pozitivno naravnane člane, željo po pomoči učencu pri doseganju ciljev ter 

naravo vsakega posameznika in njegovo pripravljenost na sodelovanje. Kot dejavnika, ki 

ovirata sodelovanje, najpogosteje navajajo organizacijske in časovne ovire ter naravo 

posameznika. Kot pozitivne izkušnje sodelovanja so navajali to, da lahko dodatna oseba v 

razredu pomaga tako tebi kot učencem. Med pogostejšimi odgovori so tudi 

razbremenitev pri delu, enostavnejše rešitve, nasveti in predlogi ter to, da ne vedo, kaj bi 
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zapisali. Učenci pa so pridobili občutek uspeha, napredek, prilagoditve, pomoč in 

izražanje na močnih področjih. Sami so pridobili nove veščine in znanja, strpnost, 

drugačen pogled na tematiko in več informacij o NSUT. Podobno izpostavljajo tudi 

intervjuvane učiteljice LUM.  

Med SRP bi najverjetneje v osnovni množici prav tako prevladovale obrazložitve, da je 

sodelovanje potrebno, ker imajo učenci lahko težave z motoriko, koncentracijo, 

orientacijo in organizacijo ter potrebuje prilagoditve (34,8 %), ker je lahko LUM 

učenčevo močno področje, omogoča sprostitev in pozitivne potrditve (21,7 %), ter zato, 

ker je potrebno sodelovanje med vsemi, ki delajo z otrokom (17,4 %). Odgovori o 

začetku sodelovanja so bolj razpršeni kot pri učiteljih LUM. SRP v primerjavi z učitelji 

LUM v povprečju pripisujejo statistično pomembno večji vpliv spodbudam vodstva. Med 

dejavniki, ki jih izpostavljajo SRP, sta želja po pomoči učencu pri doseganju ciljev (21,5 %) 

in sodelovalno naravnana kultura šole (13,9 %). Odgovori o izpostavljenih ovirah so bolj 

razpršeni. Poleg organizacijskih ovir in narave posameznika izpostavljajo tudi slabe 

medosebne odnose (11,1 %) in slab odnos do predmeta LUM (11,1 %). Kot pozitivne 

izkušnje sodelovanja so navajali: iskanje močnih področij učenca, da so učiteljice 

razrednega pouka bolj naklonjene sodelovanju, da se tako lahko dogovorijo o skupnem 

ukrepu, da se izboljšata uspeh učenca in tudi njegov odnos do predmeta, ter kot 

najpogostejši odgovor, da je učenec bolj zadovoljen, uspešen in bolje funkcionira. Učenci 

so po njihovem mnenju pridobili potrditve, samozavest, napredek, pomoč, prilagoditve, 

boljše poučevanje, priložnost za dobro oceno, voljo do obiska LUM, možnost lažjega 

sledenja pouku in manj vedenjskih izpadov. Sami pa so pridobili priložnost, da se učencu 

zmanjšajo primanjkljaji, širino, nove veščine in znanja, iskrenost, nove likovne tehnike, 

željo po pogostejšem sodelovanju, izkušnje ter potrditev potrebe po timskem delu. 

Podobne ugotovitve kažejo tudi izjave intervjuvanih SRP. 

Na koncu intervjujev smo strokovne delavke prosili, naj povedo, kaj bi po njihovem 

mnenju morali narediti, da bi bilo sodelovanja več, oziroma kako bi k sodelovanju 

nagovorile še druge sodelavce. Izpostavile so predvsem to, da vsi delajo v korist učencev, 

zato je sodelovanje ključno (SRP1, SRP2, LUM3, LUM5, LUM18). Želijo si več sodelovanja 

v razredu (SRP2, LUM3, LUM5, LUM18, LUM36), ozaveščenosti o pomembnosti 

predmeta LUM (SRP1, SRP2, LUM3, LUM4), saj lahko učenca spoznaš na drugačen način 

(SRP1, LUM4), izobraževanja o učencih s PP (LUM3, LUM4, LUM5) ter sodelovanja in 

pomembnosti sodelovanj (SRP1, SRP2, LUM18). Svetujejo predstavitve primerov dobre 

prakse (SRP2, LUM18, LUM36) ter branje več literature in priročnikov (SRP1, SRP2). V 

nadaljevanju navajamo citate iz intervjujev, kjer smo strokovne delavke pozvali, naj k 

sodelovanju nagovorijo še ostale stanovske kolege:  

»Likovna umetnost je pomemben predmet v šoli, zato so tudi težave, ki jih imajo 

učenci na tem področju, enako pomembne kot težave branja, pisanja in računanja. 

Čeprav so učenci s PPPU v veliki meri pri teh predmetih uspešni, moramo biti toliko bolj 

pozorni na tiste, ki niso. Tudi to pomembno vpliva na samopodobo učencev, zato če 

opazite težave, se jih ne bojte izpostaviti. SRP, jemljite jih resno, poiščite načine in 

literaturo na tem področju ter svetujte učiteljem.« (SRP1) 
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»Mislim, da bi neka predmetna »enakovrednost« prispevala k boljšemu sodelovanju, 

saj v primeru, ki ga navajam, učenec prav na tem področju pridobiva strategije in 

veščine, ki mu pomagajo tudi širše. Učenci so si med seboj raznoliki in boljše razumevanje 

individualnosti bi pripomoglo k sodelovanju in pozitivnemu pogledu nanj tudi pri tako 

imenovanih vzgojnih predmetih.« (SRP2) 

»Vsako sodelovanje v prid učenca je dobrodošlo ali celo pomembno. Ob izboljšanju in 

dobrih rezultatih je trud poplačan.« (LUM3) 

»Sodelovanje je nujno. Naj poskusijo. Seveda je odvisno od karakterja. Učitelji 

razrednega pouka bi lahko dali več poudarka tudi umetniškim predmetom, ne samo 

matematiki in slovenščini. Pri umetniških predmetih namreč učenca spoznaš na drugačen 

način, ker ima tudi bolj proste roke.« (LUM4) 

»Jaz sodelavce kar nagovarjam, jim povem, kako je sodelovanje dobro, da ti SRP 

pomaga pri pisanju IP, pri pogovorih s starši, da si vzame čas, gre s teboj na sestanek, ti 

razloži težave in značilnosti učencev ter ti pomaga pri prilagoditvah in tudi drugih 

učencih v razredu.« (LUM36) 

»Zavedati se moramo, da delamo v korist učencev, in to mora biti naš poglavitni cilj. 

Zato tiste, ki imajo težave s sodelovanjem, pozivam, naj gredo prek sebe in se odprejo za 

nove načine, metode in ideje.« (LUM5)  

»Treba je odpreti vrata: SRP sprejeti v razred, timsko sodelovati, deliti različna znanja 

in izkušnje – vse za dobrobit otrok.« (LUM18)  
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11 Sklep 

Glavne ugotovitve empirične raziskave so: 

̶ večina anketiranih in vse intervjuvane strokovne delavke ocenjujejo, da je 

sodelovanje med SRP in učiteljem LUM nujno zaradi učencev, ki imajo pri LUM 

težave, ker LUM lahko učencu predstavlja močno področje ter zaradi izmenjave 

znanj in izkušenj med sodelujočima; 

̶ sodelovanje je najpogosteje predpisano z IP ali pa sodelovanje spodbudi SRP. Med 

anketiranimi je velik delež takih, ki še niso imeli priložnosti sodelovati ali menijo, 

da sodelovanje ni potrebno. Intervjuvane strokovne delavke sodelujejo tedensko, 

po potrebi tudi dnevno; 

̶ kot dejavnike, ki spodbujajo sodelovanje, tako anketirani kot intervjuvane 

strokovne delavke najpogosteje navajajo sodelovalno naravnano kulturo šole, 

osebnostne lastnosti posameznika in njegovo pripravljenost za sodelovanje ter 

željo po pomoči učencu pri doseganju ciljev. Med dejavniki, ki ovirajo sodelovanje, 

pa prevladujejo organizacijske in časovne ovire ter osebne lastnosti posameznika; 

̶ med načini sodelovanja med anketiranimi in intervjuvanimi prevladujejo 

neformalni posveti o delu z učenci ter izmenjave znanj in nasvetov. Med 

formalnimi oblikami pa timsko sodelovanje v okviru strokovne skupine, ki deluje v 

okviru učenčevega IP, in pristop timskega poučevanja, kjer učitelj vodi uro, SRP pa 

mu pomaga, nudi pomoč učencu s PP in po potrebi tudi ostalim učencem; 

̶ kot pozitivne izkušnje anketirani in intervjuvani izpostavljajo prednosti, ki jih 

sodelovanje prinaša za učence (vztrajanje pri delu, strategije načrtovanja dela in 

dokončanje izdelka, večje zadovoljstvo z izdelkom in boljša učna samopodoba), 

ter zanje same. SRP izpostavljajo nova znanja o predmetu LUM, razvijanje 

spretnosti komunikacije, spoznavanje učenca in dinamike razreda. Učitelji LUM pa 

navajajo predvsem nova znanja za delo z učenci s PP, boljše razumevanje 

primanjkljajev in potrebnost sodelovanja; 

̶ glede na fazo profesionalnega razvoja lahko ugotovimo, da vključeni v raziskavo, 

ki so že imeli izkušnjo sodelovanja, sledijo pozitivni strani S-modela, raziskujejo 

svojo vlogo in mesto na šoli, so odprti za sodelovanje in eksperimentiranje, 

opažajo številne prednosti sodelovanja zase, za učence s PP in za druge učence v 

razredu. To kaže na pozitiven vpliv socialne dimenzije na profesionalni razvoj tako 

SRP kot učiteljev LUM. 

Omejitve magistrskega dela in predlogi za nadaljnje raziskovanje 

Čeprav je bilo klikov na povezavo do anketnega vprašalnika okoli 757, smo dobili 

ustrezno izpolnjenih le 144 vprašalnikov. To nakazuje, da bi bilo bolje, če bi oblikovali 

krajši anketni vprašalnik. V anketnem vprašalniku so bila tudi odprta vprašanja, na 

katere je odgovarjalo manjše število udeležencev. V spletnem vprašalniku smo dodali 

tudi pogoj, da na vprašanja o začetku, oblikah in prednostih sodelovanja odgovarjajo le 

tisti, ki so označili, da so že sodelovali zaradi učenca s primanjkljaji na neverbalnih 

področjih učenja (dispraksija, NSUT), kar je pomenilo le manjši delež vseh vključenih v 
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raziskavo (N = 22). Zato smo le pri začetnih vprašanjih lahko govorili o statistično 

pomembnih razlikah, medtem ko smo pri ostalih lahko le opisovali razlike, ki so se 

pokazale v našem vzorcu. Iz tega je razvidno, da je sodelovanja med učitelji LUM in SRP 

zaradi učenca z omenjenimi primanjkljaji malo. To pa je najverjetneje tudi botrovalo 

težavam pri pridobivanju kandidatov za izvedbo intervjuja, med katerimi s SRP redno 

sodelujejo le učiteljice razrednega pouka. S predmetne stopnje smo dobili le eno 

učiteljico LUM, ki pa je omenila, da SRP pride v razred enkrat ali dvakrat na leto, tako da 

ne moremo govoriti o nekem rednem sodelovanju. 

Kot predloge za nadaljnje raziskovanje bi tako izpostavili pridobivanje večjega števila 

kandidatov, kar bi lahko zagotovili tako, da bi: poleg spletnih med strokovne delavce 

razdelili tudi natisnjene anketne vprašalnike; izvedli anketo brez izbirnega kriterija – tako 

da bi vsi anketirani odgovarjali na vsa vprašanja in bi kasneje pri analizi izpostavili tiste, ki 

imajo izkušnjo s sodelovanjem zaradi učenca s primanjkljaji na neverbalnem področju; v 

raziskavo vključili vse izvajalce DSP, ne le SRP. Smiselno bi bilo usmeriti pozornost tudi na 

morebitne razlike med učitelji na razredni in predmetni stopnji, za kar bi za intervju 

morali pridobiti več kandidatov, ki poučujejo LUM na predmetni stopnji. 

Uporabna vrednost magistrskega dela 

Uporabno vrednost magistrskega dela vidimo predvsem v vpogledu v trenutno 

situacijo v praksi. Čeprav rezultate težko posplošujemo na osnovno množico, smo 

ugotovili, da je sodelovanja med SRP in učitelji LUM malo, še manj pa je timskega 

poučevanja. Tisti anketirani in tudi vse intervjuvane strokovne delavke, ki sodelujejo, pa 

opažajo številne prednosti tako zase kot za učenca s PP in za ostale učence. S tem 

potrjujejo potrebnost sodelovanja, ki jo izpostavljajo številni avtorji (Kavkler, 2007; 

Polak, 2007; Friend, 2008; Magajna idr., 2008; Košir idr., 2008; Čačinovič Vogrinčič idr., 

2008; Kavkler, 2011), pa tudi prednosti, ki jih prinaša pristop timskega poučevanja za 

učence s PP in strokovne delavce pri predmetu LUM ter jih izpostavljajo predvsem tuji 

avtorji (Ponder in Kissinger, 2009; Malley, 2014, 2017; Duma in Silverstein, 2014; Malley 

in Silverstein, 2014). Prav zato smo kot zaključno poglavje teoretičnega dela po vzoru 

omenjenih avtorjev predstavili nekaj smernic in možnosti sodelovanja med omenjenima 

profiloma. Na potrebo po smernicah kažejo tudi odgovori vključenih v raziskavo, na 

primer, da jim je vprašanje o potrebnosti sodelovanja dalo misliti in da še niso pomislili 

na takšno sodelovanje. Morda prav ta podatek kaže na potrebo, da bi strokovni delavci 

poleg pogosto izpostavljene potrebe po znanju za delo z učenci z različnimi PP 

potrebovali znanja o timskem delu in timskem poučevanju – kako bi skupaj, vsak s 

svojimi znanji, omogočili učencem različne priložnosti in možnosti za čim kakovostnejše 

razvijanje in doseganje njihovih potencialov. 
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13 Priloge 

13.1 Priloga 1: Anketni vprašalnik za strokovne delavce 

Spoštovani!  

V učiteljskem poklicu se srečujemo z različnimi izzivi. Enega predstavljajo tudi učenci s 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja. Kot študentka specialne in 

rehabilitacijske pedagogike (v nadaljevanju SRP), sem si zastavila vprašanje, kako poteka 

sodelovanje med SRP in učitelji, ki poučujejo likovno umetnost (v nadaljevanju učitelji 

LUM) v prvem, drugem ali tretjem vzgojno izobraževalnem obdobju. Anketa je 

anonimna, postavke so kratke in vam ne bodo vzele veliko časa. Pridobljeni podatki bodo 

uporabljeni izključno v raziskovalne namene. Vaše mnenje je zelo dragoceno, zato vas 

prosim za sodelovanje. 

Osnovni 
podatki 

Število let delovne dobe (zapišite):  _____ 

Študij sem zaključil/a: 
po starem sistemu visokošolskega izobraževanja (pred bolonjskim sistemom) 
po novem sistemu (po bolonskem sistemu) 

Delovno mesto (označite):  
Likovno umetnost poučujem v (obkrožite): 1     2     3     4    5    6    7    8    9   razredu  
Učitelj/ica dodatne strokovne pomoči (specialni in rehabilitacijski pedagog) 

 
 

Pri načrtovanju, izvajanju in vrednotenju pouka likovne umetnosti/individualiziranega 
programa (označite pogostost sodelovanja s SRP/učiteljem LUM) in kratko komentirajte 
svojo izbiro (npr. svoje izkušnje, mnenje….) 

redno sodelujem, ker ocenjujem (menim), da je to potrebno; 

občasno sodelujem, ker moram; 

ne sodelujem, vendar menim, da bi moral/-a; 

ne sodelujem, saj to ni potrebno; 

nikoli se nisem o tem spraševal/-a; 

OBRAZLOŽITEV: 

V spodnji tabeli so navedeni različni dejavniki, ki lahko vplivajo na vzpostavitev in 

kakovost sodelovanja med SRP in učiteljem LUM. 

Menite, da je potrebno sodelovanje med SRP in učiteljem, ki poučuje likovno 
umetnost (označite za vas ustrezen odgovor in obrazložite svojo izbiro)? 

Da 
Obrazložitev: 

Ne. 
Obrazložitev: 

Do sedaj se nisem o tem spraševal/-a. 
Obrazložitev: 
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Pri vsakem dejavniku na stopenjski lestvici ocenite, v kolikšni meri /kako pomembno 

po vaši presoji le-ta vpliva na sodelovanje med SRP in  učiteljem LUM. 

 
 

 

Navedite dva dejavnika, ki po vaši presoji najbolj spodbujata sodelovanje med 
učiteljem LUM in SRP: 

 

Navedite dva dejavnika, ki po vaši presoji najbolj ovirata sodelovanje med učiteljem 
LUM in SRP: 

  
 

 Stopnja vpliva dejavnika 

Dejavnik Ne 
vpliva 

Malo 
vpliva 

Precej 
vpliva 

Zelo 
vpliva 

Sodelovalno naravnana kultura šole     

Spodbude vodstva k sodelovanju 
učiteljev 

    

Čas za načrtovanje, poučevanje in 
evalvacijo sodelovanja 

    

Priložnosti za srečevanja in sodelovanja 
učiteljev 

    

Pozitivno naravnani člani, ki sodelujejo     

Možnosti za napredovanje v nazive     

Nagrade/pohvale/priznanja s strani 
vodstva 

    

Izdelkiučencev     

Pomoč učencu pri doseganju ciljev     

Socialna vključenost posameznih 
učencev 

    

Osebna želja po profesionalnem razvoju     

Organizacijske ovire (časovna in 
prostorska organizacija) 

    

Nejasno opredeljene vloge članov pri 
sodelovanju 

    

Ovire v zvezi s statusom (doživljanje 
svojega in statusa drugih – predstave o 
drugi stroki) 

    

Medosebne ovire (nezaupanje do 
drugih) 

    

Osebne ovire (bojazni, strah, osebna 
zaprtost) 

    

Učenec bo v razredu tako še bolj 
izpostavljen 

    

Odnos do predmeta LUM (manj 
pomemben kot drugi predmeti) 
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Pri katerih skupinah učencev s posebnimi potrebami ste že sodelovali s 
SRP/učiteljem, ki poučuje LUM? 

Učencih s slepoto in slabovidnostjo. 

Gluhih ali naglušnih učencih. 

Učencih z govorno-jezikovnimi motnjami. 

Gibalno oviranih učencih. 

Dolgotrajno bolnih učencih. 

Učencih s PPPU – primanjkljaji na verbalnih področjih učenja (npr. disleksija). 

Učencih s PPPU – primanjkljaji na neverbalnih področjih učenja (npr. dispraksija, 
neverbalne specifične učne težave). 

Učencih s čustvenimi in vedenjskimi motnjam. 

Učencih z motnjami pozornosti in hiperaktivnosti. 

Učencih z motnjami avtističnega spektra. 

Drugo: 
 

V kolikor ste pri prejšnjem vprašanju označili učence s PPPU, ki imajo primanjkljaje na 

neverbalnih področjih učenja (npr. učenci z neverbalnimi specifičnimi učnimi težavami, 

dispraksijo, ki imajo težave na področju motoričnih spretnosti, vidno-prostorsko 

organizacijskih veščin in socialnih spretnosti) vas prosim, da imate od tu naprej v mislih 

te učence in to izkušnjo sodelovanja z učiteljem LUM oz s SRP. 

V kolikor sodelovanja v povezavi s to skupino učencev še niste imeli, na naslednja 

vprašanja ne odgovarjajte in samo zaključite vprašalnik s pritiskom na gumb Konec. 
 

Kaj ali kdo najpogosteje sproži začetek vajinega sodelovanja (v mislih imate učenca s 
PPPU, ki ima primanjkljaje na neverbalnem področju)(lahko označite več odgovorov)? 

Do danes še ni bilo priložnosti oz. potrebe za sodelovanje. 

V razredu se pojavi problem (moteče vedenje v razredu, slaba ocena) ali situacija, ki 
zahteva ukrepanje. 

Sodelovanje je zapisano v individualiziranem programu učenca s PPPU. 

Sodelovanje se začne, če gre za učenca s posebnimi potrebami na področju 
motoričnih spretnosti 

Sodelovanje se začne, če gre za učenca z več pridruženimi motnjami. 

Sodelovanje se začne, če gre za učenca z dispraksijo. 

Sodelovanje se začne, če gre za učenca z neverbalnimi specifičnimi učnimi težavami. 

Sodelovanje se začne na pobudo SRP. 

Sodelovanje se začne na pobudo učitelja LUM. 

Zahteva po sodelovanju pride s strani vodstva. 

Drugo: 
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Označite obliko vašega sodelovanja (v mislih imate učenca s PPPU, ki ima 
primanjkljaje na neverbalnem področju)(lahko označite več oblik): 

ne sodelujeva; 

na hitro se malo posvetujeva na hodniku; 

sodelujeva pri načrtovanju prilagoditev za učenca s PPPU, ki ima primanjkljaje na 
neverbalnem področju, pri poučevanju; 

v razredu učitelj LUM vodi uro, SRP nudi individualno pomoč učencu s PPPU, ki ima 
primanjkljaje na neverbalnem področju, pri rokovanju s pripomočki; 

učitelj LUM vodi uro, SRP je njegov pomočnik, pomaga pri usmerjanju učenca s PPPU, 
ki ima primanjkljaje na neverbalnem področju in drugih učencev (v obliki posredovanja 
strategij, pomoč pri rokovanju z materialom in pripomočki); 

učitelj LUM v razredu vodi uro, SRP vodi skupino učencev (izvajanje postopka korak za 
korakom, oblikovanje ček liste, uporaba prilagojenih pripomočkov); 

učitelj LUM in SRP skupaj vodita uro (uro skupaj načrtujeta, izvajata ter evalvirata 
izvedbo); 

drugo: 

 

Katere pozitivne izkušnje s sodelovanjem z učitelji LUM / SRP bi izpostavili? 

 

 

Kaj so v procesu sodelovanja SRP in učitelja LUM pri poučevanju učencev s PPPU, ki 
imajo primanjkljaje na neverbalnem področju po vašem mnenju, pridobili učenci? 

 

 

 

Kaj ste v procesu sodelovanja pri poučevanju učencev s PPPU, ki imajo primanjkljaje 
na neverbalnem področju, pridobili SRP ter kaj učitelji LUM (v mislih imejte nova znanja 
in pridobljene kompetence iz tovrstnega sodelovanja; kako je tovrstno sodelovanje 
vplivajo na vaš profesionalni razvoj)?  

 

 

 

Hvala za vaš čas in sodelovanje!  

Janja Rihter, študentka specialne in rehabilitacijske pedagogike  
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13.2. Priloga 2: Intervju za strokovne delavce 

Spoštovani!  
Pri izvajanju učiteljskega poklica se srečujemo z različnimi izzivi. Enega predstavljajo tudi učenci 

s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. Kot študentka specialne in rehabilitacijske 
pedagogike (v nadaljevanju SRP), sem si zastavila vprašanje, kako poteka sodelovanje med SRP in 
učitelji, ki poučujejo likovno umetnost (v nadaljevanju učitelji LUM) v prvem, drugem ali tretjem 
vzgojno izobraževalnem obdobju. Pridobljeni podatki bodouporabljeni izključno v raziskovalne 
namene.  

Vaše mnenje je zelo dragoceno, zato vas prosim za sodelovanje. 

Osnovni 
podatki Število let delovne dobe (zapišite):  _____ 

Študij sem zaključil/a: 

- po starem sistemu visokošolskega izobraževanja (pred bolonjskim sistemom) 
- po novem sistemu visokošolskega izobraževanja (po bolonskem sistemu) 

Delovno mesto (označite):  

 Likovno umetnost poučujem v (obkrožite): 1     2     3     4    5    6    7    8    9   
razredu  

 Učitelj/ica dodatne strokovne pomoči (specialni in rehabilitacijski pedagog) 
o Stalno prisotni na šoli 
o Mobilni 

 

 

2. Pri katerih skupinah učencev s posebnimi potrebami ste že sodelovali s SRP / z 
učiteljem, ki poučuje LUM (označite)? 

 Učencih s slepoto in slabovidnostjo. 

 Gluhih ali naglušnih učencih. 

 Učencih z govorno-jezikovnimi motnjami. 

 Gibalno oviranih učencih. 

 Dolgotrajno bolnih učencih. 

 Učencih s primanjkljaji na verbalnih področjihučenja (npr. disleksija). 

 Učencih s primanjkljaji na neverbalnih področjih učenja (npr. dispraksija, 
neverbalne specifične učne težave). 

 Učencih s čustvenimi in vedenjskimi motnjam. 

 Učencih z motnjami pozornosti in hiperaktivnosti. 

 Učencih z motnjami avtističnega spektra. 

 Drugo: 
 

V kolikor ste pri prejšnjem vprašanju označili učence s primanjkljaji na neverbalnih področjih 
učenja (npr. učenci z neverbalnimi učnimi težavami, dispraksijo, ki imajo težave na področju 

1. Menite, da je potrebno sodelovanje med SRP in učiteljem, ki poučuje likovno 
umetnost pri poučevanju učencev s posebnimi potrebami(svoj odgovor prosim 
utemeljite)? 
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motoričnih spretnosti, vidno-prostorsko organizacijskih veščin in socialnih spretnosti) vas prosim, 
da imate od tu naprej v mislih te učence in to izkušnjo sodelovanja z učiteljem LUM oz s SRP. 

3. Prosim, da čim bolj konkretno opišite svojo (prvo /najboljšo /najslabšo) izkušnjo 
s sodelovanjem s SRP /učitelji LUM. Pri tem imejte v mislih naslednje vidike: 

 katero izkušnjo opisujete (prvo, drugo, najboljšo, najslabšo ter zakaj ravno to); 

 kakšne primanjkljaje/močna področja ima učenec, ki ga imate v mislih;  

 kdo je podal pobudo za sodelovanje (učitelj, SRP, zapisano v IP, vodstvo …); 

 na kakšen način in kako pogosto je sodelovanje potekalo (dnevno, tedensko, ko se 
je kaj zataknilo; hitri posveti na hodniku, skupno načrtovanje prilagoditev, 
načrtovanja, izvajanja in evalviranja pouka; pomoč v razredu, kjer je SRP v oporo 
učencu/usmerja skupino učencev/ skupaj z učiteljem sodeluje pri vodenju ure);  

 ste imeli veliko izkušenj s takšnim sodelovanjem ali gre za redek primer; 

 kaj so po vašem mnenju pridobili učenci (glede na izobraževalno področje, vzgojno 
osebnostni vidik, socialni vidik); 

 Kaj menite, da ste v procesu sodelovanja pridobili sami (glede na nova znanja za 
posamezni predmet in kako ga poučevati; razvijanje pedagoških in metakognitivnih 
spretnosti povezanih z raziskovanjem; samoevalvacija, spreminjanje osebnosti s 
spreminjanjem interakcije z učenci ter spreminjanje prepričanj, pojmovanj in 
vrednot, povezanih s poučevanjem in učenjem, učiteljevo vlogo pri pouku, poklicem 
itd.); 

 kako ste se prvič odločili za sodelovanje in ali so se med samimi izkušnjami 
spreminjali vaši pogledi na sodelovanje (sodelovanje, kot nepotrebno, dodatno 
breme, izziv, priložnost za nove izkušnje in znanja...). 

 
 

4. Navedite dva dejavnika, ki po vaši presoji najbolj spodbujata sodelovanje med 
učiteljem LUM in SRP in ju prosim utemeljite 

 

5. Navedite dva dejavnika, ki po vaši presoji najbolj ovirata sodelovanje med učiteljem 
LUM in SRP in ju prosim utemeljite 

 
 

  



Sodelovanje med specialnim in rehabilitacijskim pedagogom in učiteljem likovne umetnosti pri delu z 
učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja in njun profesionalni razvoj 

116 
 

 

6. Kaj bi bilo mogoče še izboljšati v procesu sodelovanja med SRP in učiteljem LUM? 
V tem konkretnem sodelovanju, ki ste ga opisovali in na splošno, da bi bilo po 
šolah več tovrstnega sodelovanja 

- Na Inidividualnem nivoju (kompetence, znanja, stališča, odnos do sodelovanja) 
- Institucionalnem nivoju (vodstvo, ravnatelj, klima in kultura na šoli) 
- Sistemskem nivoju (usposabljanje tekom študija, dodatna izobraževanja za 

strokovne delavce) 

 
 

7. Kako bi na podlagi svoje izkušnjenagovoriliostale »stanovske kolege« SRP ali 
učitelje LUM k sodelovanju? 

 
 

8. V kolikor se vam je ob odgovarjanju na vprašanja porodil še kakšen komentar, ga 
prosim zapišite: 

 

Hvala za vaš čas in sodelovanje! 
Janja Rihter, študentka specialne in rehabilitacijske pedagogike  
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13.3. Priloga 3: Opisna statistika – srednje vrednosti ocene vpliva 

dejavnikov na sodelovanje 

Tabela 40: Opisna statistika - dejavniki, ki vplivajo na sodelovanje 

 N M Me Mo SD KA SN 

KA 

KS  SN 

KS 

Min Max Skupaj 

Sodelovalno naravnana 

kultura šole 

112 3,21 3 3 0,69 -0,29 0,23 -0,86 0,45 2 4 359 

Spodbude vodstva k 

sodelovanju učiteljev 

106 3,13 3 3 0,69 -0,18 0,24 -0,88 0,47 2 4 332 

Čas za načrtovanje, 

poučevanje in evalvacijo 

sodelovanja 

105 3,20 3 3 0,73 -0,79 0,24 0,81 0,47 1 4 336 

Priložnosti za srečevanja in 

sodelovanja učiteljev 

105 3,16 3 3 0,69 -0,40 0,24 -0,21 0,47 1 4 332 

Pozitivno naravnani člani, ki 

sodelujejo 

104 3,63 4 4 0,58 -1,58 0,24 3,16 0,47 1 4 377 

Možnosti za napredovanje v 

nazive 

104 2,29 2 2 1,13 0,36 0,24 -1,26 0,47 1 4 238 

Nagrade / pohvale /priznanja 

s strani vodstva 

104 2,60 2,5 2 1,01 0,02 0,24 -1,11 0,47 1 4 270 

Izdelki učencev 103 3,07 3 3 0,82 -0,56 0,24 -0,24 0,47 1 4 316 

Pomoč učencu pri doseganju 

ciljev 

102 3,36 3 3 0,59 -0,32 0,24 -0,66 0,47 2 4 343 

Socialna vključenost 

posameznih učencev 

104 3,16 3 3 0,78 -0,55 0,24 -0,38 0,47 1 4 329 

Osebna želja po 

profesionalnem razvoju 

104 3,13 3 3 0,75 -0,35 0,24 -0,67 0,47 1 4 325 

Organizacijske ovire (časovna 

in prostorska organizacija) 

103 3,09 3 3 0,77 -0,55 0,24 -0,02 0,47 1 4 318 

Nejasno opredeljene vloge 

članov pri sodelovanju 

102 3,06 3 3 0,78 -0,49 0,24 -0,21 0,47 1 4 312 

Ovire v zvezi s statusom 

(doživljanje svojega in statusa 

drugih – predstave o drugi 

stroki) 

103 2,57 3 2 0,97 0,02 0,24 -0,97 0,47 1 4 265 

Medosebne ovire 

(nezaupanje do drugih) 

101 2,75 3 3 0,94 -0,29 0,24 -0,79 0,48 1 4 278 

Osebne ovire (bojazni, strah, 

osebna zaprtost) 

103 2,69 3 3 0,90 -0,26 0,24 -0,64 0,47 1 4 277 

Učenec bo v razredu tako še 

bolj izpostavljen 

103 2,25 2 2 0,86 0,33 0,24 -0,44 0,47 1 4 232 

Odnos do predmeta LUM 

(manj/pomemben kot drugi 

predmeti) 

104 2,70 3 3 0,87 -0,10 0,24 -0,69 0,47 1 4 281 

Legenda: N – število anketiranih; M – aritmetična sredina; Me – mediana; Mo – modus; SD – 
standardna deviacija; KA – koeficient asimetrije; SN KA – standardna napaka koeficienta asimetrije; KS – 
koeficient sploščenosti; SN KS – standardna napaka koeficienta asimetrije; Min – minimalna vrednost; Max 
– maksimalna vrednost. 
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13.4. Priloga4: Iskanje povezanosti med dejavniki, ki vplivajo na 

sodelovanje 

Tabela 41: Pearsonov koeficient korelacije med oceno vpliva dejavnikov na sodelovanje 

 SK SV Č PS PČ MN NP IU PU SV PR OO NV OS MO OsO UI OP 

Sodelovalno 
naravnana 
kultura šole 
(SK) 

r 1 0,63
*
 0,35 0,37 0,33 0,04 0,19 0,34 0,33 0,24 0,27 0,23 0,11 0,15 0,34 0,23 0,03 0,17 

p  0,00 0,00 0,00 0,00 0,72 0,06 0,00 0,00 0,02 0,01 0,02 0,29 0,12 0,00 0,02 0,74 0,08 

N 
 106 105 105 104 104 104 103 102 104 104 103 102 103 101 103 103 104 

Spodbude 
vodstva (SV) 

r  1 0,50 0,38 0,36 0,18 0,21 0,14 0,39 0,26 0,19 0,39 0,32 0,34 0,44 0,34 0,14 0,20 

p   0,00 0,00 0,00 0,06 0,03 0,16 0,00 0,01 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,04 

N   105 105 104 104 104 103 102 104 104 103 102 103 101 103 103 104 

Čas za 
načrtovanje, 
poučevanje in 
evalvacijo (Č) 

r   1 0,58 0,18 0,22 0,31 0,19 0,34 0,30 0,22 0,54 0,52 0,22 0,40 0,29 0,03 0,26 

p    0,00 0,07 0,02 0,00 0,05 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,76 0,01 

N 
   105 104 104 104 103 102 104 104 103 102 103 101 103 103 104 

Priložnosti za 
srečevanja in 
sodelovanja 
učiteljev (PS) 

r 
   1 0,30 0,16 0,19 0,22 0,31 0,22 0,26 0,48 0,42 0,27 0,38 0,35 

-
0,01 

0,26 

p     0,00 0,10 0,05 0,02 0,00 0,03 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,96 0,01 

N     104 104 104 103 102 104 104 103 102 103 101 103 103 104 

Pozitivno 
naravnani člani 
(PČ) 

r     1 0,18 0,32 0,2 0,32 0,27 0,29 0,30 0,33 0,29 0,47 0,45 0,13 0,22 

p      0,06 0,00 0,04 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,19 0,03 

N      104 104 103 102 104 104 103 102 103 101 103 103 104 

Možnosti za 
napredovanje v 
nazive (MN) 

r      1 0,71 0,13 0,11 0,11 0,42 0,33 0,37 0,40 0,37 0,43 0,40 0,38 

p       0,00 0,19 0,26 0,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

N       104 103 102 104 104 103 102 103 101 103 103 104 

Nagrade / 
pohvale 
/priznanja s 
strani vodstva 
(NP) 

r       1 0,31 0,12 0,22 0,39 0,27 0,33 0,37 0,36 0,37 0,41 0,35 

p        0,00 0,25 0,02 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

N 
       103 102 104 104 103 102 103 101 103 103 104 

Izdelki učencev 
(IU) 

r 
       1 0,47 0,44 0,34 0,18 0,04 

-
0,01 

0,08 0,08 0,06 0,21 

p         0,00 0,00 0,00 0,07 0,68 0,95 0,41 0,43 0,54 0,04 

N         101 103 103 102 101 102 101 102 102 103 

Pomoč učencu 
pri doseganju 
ciljev (PU) 

r         1 0,56 0,38 0,38 0,24 0,17 0,30 0,17 0,15 0,15 

p          0,00 0,00 0,00 0,02 0,10 0,00 0,10 0,13 0,14 

N          102 102 101 100 101 99 101 101 102 

Socialna 
vključenost 
posameznih 
učencev (SV) 

r          1 0,27 0,31 0,20 0,27 0,19 0,15 0,19 0,25 

p           0,01 0,00 0,05 0,01 0,06 0,12 0,06 0,01 

N 
          104 103 102 103 101 103 103 104 

Osebna želja 
po 
profesionalnem 
razvoju (PR) 

r           1 0,27 0,24 0,43 0,46 0,44 0,26 0,28 

p            0,01 0,02 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 

N 
           103 102 103 101 103 103 104 

Organizacijske 
ovire (OO) 

r            1 0,61 0,29 0,39 0,30 0,06 0,22 

p             0,00 0,00 0,00 0,00 0,56 0,03 

N             101 102 100 102 102 103 

Nejasno 
opredeljene 
vloge članov 
(NV) 

r             1 0,46 0,44 0,41 0,13 0,32 

p              0,00 0,00 0,00 0,21 0,00 

N 
             101 99 102 101 102 

Ovire v zvezi s 
statusom (OS) 

r              1 0,62 0,52 0,33 0,41 

p               0,00 0,00 0,00 0,00 

N               100 102 102 103 

Medosebne 
ovire (MO) 

r               1 0,77 0,33 0,34 

p                0,00 0,00 0,00 

N                100 100 101 
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Osebne 
ovire(OsO) 

r                1 0,30 0,33 

p                 0,00 0,00 

N                 102 103 

Učenec bo v 
razredu tako še 
bolj 
izpostavljen 
(UI) 

r                 1 0,32 

p                  0,00 

N 
                 103 

Odnos do 
predmeta LUM 
(OP) 

r                  1 

p                   

N                   

Legenda: r – vrednost Pearsonovega koeficienta korelacije; p – signifikantnost; N – število anketiranih. 

13.5. Priloga 5: Zapis intervjujev in določitev enot kodiranja 

Intervju 1: SRP1, stalno prisotna na šoli, 1 leto delovne dobe, izobraževanje 

po bolonjskem sistemu, sodelovanje z učiteljico LUM v četrtem razredu, 

zaradi učenca z NSUT. 

1. Menite, da je potrebno sodelovanje med SRP in učiteljem, ki 

poučuje likovno umetnost pri poučevanju učencev s posebnimi 

potrebami(svoj odgovor prosim utemeljite)? 

Da, učenci s posebnimi potrebami lahko potrebujejo podporo tudi pri 

razvijanju neverbalnih sposobnosti/imajo primanjkljaje na tem 

področju. 

SRP1 

Podpora učencu 

2. Prosim, da čim bolj konkretno opišite svojo (prvo /najboljšo 

/najslabšo) izkušnjo s sodelovanjem s SRP /učitelji LUM. 

 

Svojo prvo (imam komaj leto dni delovnih izkušenj). SRP1 prva 

izkušnja 

Učenec ima primanjkljaje na področju logičnega in fleksibilnega 

mišljenja, pri usvajanju proceduralnih znanj, številskih predstavah, 

pri grafo in finomotoriki, tudi pri grobi motoriki (zakrčenost). 

Posledično ima težave pri predmetih: matematika, likovna, 

naravoslovje. 

Močna področja učenca so branje in govorno izražanje, je zelo 

vztrajen in delaven, pripravljen na sodelovanje, v razredu se dobro 

razume in pogosto zelo zrelo odreagira v konfliktih (mediacijsko). 

SRP1 

Primanjkljaji in 

močna področja 

učenca 

Po prevzemu učenca je razredničarka na sestanku strokovne skupine 

posredovala informacijo o težavah učenca pri likovnem pouku, 

pobudo sem nato dala sama.  

SRP1 

Začetek 

sodelovanja 

Sodelovanje je potekalo na tedenski ravni (občasno na dnevni), 

odvisno od težav. Izmenjava informacij je bila predvsem med odmori 

in po pouku, hkratno s sodelovanjem zaradi posredovanja učnih 

SRP1 

Pogostost in 

način 
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vsebin, saj učenca jemljem od ure. 

Posredovanje literature na to temo je potekalo preko e-mail sporočil, 

nato sva literaturo skupaj pregledali, poskušala sem izpostaviti vidik 

uporabnosti nasvetov za vse učence (dobra poučevalna praksa) in 

spodbuditi vključenost nasvetov v vse ure. 

Tretji način sodelovanja pa je bila opora pri govorilnih urah s starši, 

priključila se je tudi psihologinja, ko je bilo opaziti stisko in težave s 

samopodobo pri učencu. 

sodelovanja 

Gre za redko izkušnjo. Predvidevam, ker je likovna vzgoja pogosto 

močno področje učencev s PPPU, učitelji pa težav na teh področjih 

(če niso zelo izrazite) ne vidijo tako pomembnih, kot npr. pri 

slovenščini, matematiki. 

SRP1 

Redka izkušnja 

Učenec je pridobil veliko, saj je učitelj, ki je z njim večino VIZ procesa, 

bolje razumel naravo težav, pridobil kompetence, kako lahko v 

svoje poučevanje vključi pristope, ki bodo učencu olajšali 

razumevanje in funkcioniranje ne le pri likovni vzgoji, pač pa pri vseh 

predmetih (proceduralna znanja, jasni koraki in kriteriji). Ker je 

sodelovanje potekalo tudi s starši, je (verjetno) pridobil tudi več 

razumevanja s te strani. 

SRP1 

Pridobitve za 

učenca 

Pridobila sem nova znanja za posamezni predmet in kako ga 

poučevati; interakcije z učenci ter učiteljevo vlogo pri pouku, 

poklicem… Poleg tega pa tudi veščine, potrebne za sodelovanje s 

starši (priprava na sestanke, opora znotraj tima učitelj-SRP). 

SRP1 

Pridobitve za 

strokovne 

delavce 

Za sodelovanje sem se odločila na podlagi prisotnosti težav, ki jih je 

učitelj izpostavil. Za sodelovanje sem bila (»sveže iz faksa«) 

pripravljena, ga dojemala kot ključnega za celostno obravnavo, 

pomembno pa je, da so nanj pripravljeni vsi akterji. Predvsem 

pomembno je, da izkoristimo trenutke, ko učitelj izpostavi določene 

težave z učencem – takrat takoj ponudimo pomoč, najdemo 

»luknjo« v urniku za sestanek, če to ni možno takoj in predstavimo 

načine spremljanja. Seveda to predstavlja dodatno delo, zato je 

pomembna tudi jedrnatost, ves čas spremljati neverbalno 

komunikacijo učitelja, se ustaviti, ko začutimo, da je »preveč 

naenkrat« 

SRP1 

Spremembe 

pogledov na 

sodelovanje, 

 

3. Navedite dva dejavnika, ki po vaši presoji najbolj spodbujata / 
ovirata sodelovanje med učiteljem LUM in SRP in ju prosim 
utemeljite 

 

Priložnosti za sodelovanja in srečevanja učiteljev in pozitivno 

naravnani člani, ki sodelujejo. Oba sta pogoja, da do sodelovanja 

pride. 

SRP1 

Sodelovanje 

spodbuja 

Osebne in organizacijske ovire. Enako kot pri spodbujanju – SRP1 
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priložnosti za sodelovanje in srečevanja ter pozitivna naravnanost 

članov, pomembno ovirata sodelovanje, saj do njega težko pride. 

Sodelovanje 

ovira 

4. Kaj bi bilo mogoče še izboljšati v procesu sodelovanja med SRP 
in učiteljem LUM? V tem konkretnem sodelovanju, ki ste ga 
opisovali in na splošno, da bi bilo po šolah več tovrstnega 
sodelovanja 

 

Osebno, bi potrebovala znanja, kako pristopiti k sodelovanju z 

različno za sodelovanje naravnanimi učitelji, poudarek na 

samorefleksiji. 

SRP1 

Izboljšave na 

individualnem 

nivoju 

Vodstvo bi lahko bilo bolj ozaveščeno s tem, kaj so naloge SRP in 

kako pomembno je sodelovanje med učitelji, posledično bi bilo to 

lahko bolj cenjeno, spodbujano, ovrednoteno (3. steber/bivši 

doprinos). 

SRP1 

Izboljšave na 

institucionalnem 

nivoju 

Predvsem večji nabor literature in priročnikov s tega področja, saj ti 

delo zelo olajšajo, morda tudi pri učiteljih, ki niso tako zelo 

sodelovalno naravnani. 

SRP1 

Izboljšave na 

sistemskem 

nivoju 

5. Kako bi na podlagi svoje izkušnjenagovoriliostale »stanovske 

kolege« SRP ali učitelje LUM k sodelovanju? 

 

Likovna umetnost je pomemben predmet v šoli, zato so tudi težave, 

ki jih imajo učenci pri tem področju enako pomembne težavam 

branja, pisanja in računanja. Čeprav so učenci s PPPU v veliki meri pri 

teh predmetih uspešni, moramo biti toliko bolj pozorni na tiste, ki 

niso. Tudi to pomembno vpliva na samopodobo učencev, zato če 

opazite težave, se jih ne bojte izpostaviti, SRP pa jemljite jih resno, 

poiščite načine in literaturo na tem področju in svetujte učiteljem. 

SRP1 

Nagovor k 

sodelovanju 

 

Intervju 2: LUM4, učiteljica v 4. razredu, 4 leta delovne dobe, 

izobraževanje po starem sistemu, sodelovanje s SRP zaradi učenca z NSUT 

1. Menite, da je potrebno sodelovanje med SRP in učiteljem, ki 

poučuje likovno umetnost pri poučevanju učencev s posebnimi 

potrebami(svoj odgovor prosim utemeljite)? 

Sodelovanje je nujno potrebno. Za likovno je sicer bolj redko. Če je 

sodelovanje dobro in se učitelja ujameta, dobi učenec največ, učitelja 

pa se lahko drug od drugega učita. 

LUM4 

Dobro za učenca 

in učitelja 

2. Prosim, da čim bolj konkretno opišite svojo (prvo /najboljšo 

/najslabšo) izkušnjo s sodelovanjem s SRP /učitelji LUM. 

 

Prvo, ker je tudi edina izkušnja za sodelovanje pri likovni. LUM4 prva 
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izkušnja 

Učenec v 4. razredu je imel dobro verbalno področje in besedišče.  

Težave pa je imel bolj na čustvenem področju – strah in 

grafomotorika. Njegovo likovno izražanje je bilo bolj značilno za 

nižjo razvojno stopnjo, tudi pisava je bila okorna. Težave je imel tudi 

pri besednih zvezah, bralno razumevanje je imel dobro, ampak si je 

kaj drugače predstavljal. Težave je imel tudi pri organizaciji, npr. kam 

si zapisati obvestilo za starše in vedno je porabil veliko časa. Tudi pri 

likovni ni dokončal izdelka – težko si je organiziral čas. 

LUM4 

Primanjkljaji in 

močna področja 

učenca 

Z SRP sva že sodelovali zaradi težav pri MAT. Preko pogovora o 

težavah pri LUM, sploh pri ocenjevanju, je prišla obojestranska 

pobuda za sodelovanje. Pogovorili sva se tudi s starši. Sodelovanje pri 

LUM ni bilo zapisano v IP. Zapisano je pa bilo, da ima učenec težave 

pri grafomotoriki. 

LUM4 Začetek 

sodelovanja 

Sodelovali sva po potrebi. Včasih več dni zaporedoma, včasih ko sva 

se srečali v zbornici ali na sestankih za IP, pred govorilnimi bolj 

pogosto, imeli sva tudi skupaj govorilne za starše, kjer je bila tudi 

psihologinja. Ko je bila stiska, takrat sva več sodelovali, npr. pred 

ocenjevanjem. 1x je bila tudi SRP prisotna pri pouku LUM. Lahko bi 

bila večkrat v razredu, da bi učenec dobil več razlage ena na ena. 

LUM4 Pogostost 

in način 

sodelovanja 

Večkrat sem že sodelovala z izvajalci DSP, ampak pri LUM gre za 

redek primer. 

LUM4Redka 

izkušnja 

Učenec je dobil kriterij za ocenjevanje, ki je tudi vedno zapisan na 

tabli, da ga je imel pred seboj. Skrbelo me je, da ni preveč 

izpostavljen. Kriterij mu je bil opora tudi v tem smislu, da vidi, da se 

mu trudimo pomagati, da nam je mar in tudi pri doseganju ciljev. Pri 

ocenjevanju je imel kriterij pri sebi, vendar nisem prepričana ali mu 

je bilo zaradi tega bolje. 

LUM4 

Pridobitve za 

učenca 

SRP mi je posredovala veliko gradiva in informacij o NSUT. Morda 

tudi to, da se dajem premalo poudarka na umetniška področja. Bolj 

bi morali biti pozorni, ne samo na MAT in SLO. Od učiteljev DSP 

velikorat največ izveš, tudi kakšen pogled, na katerega niti ne 

pomisliš. 

LUM4 

Pridobitve za 

strokovne 

delavce 

Odločitev za sodelovanje je bila obojestranska. Sodelovanje je 

potrebno še naprej. Bi želela, da bi ga bilo še več, pa ti zmanjka časa. 

Izkušnja je bila zame potrditev, da je sodelovanje potrebno. 

Meni se zdi, da je bolje, če je učenec v razredu in sliši mojo razlago. 

RP predelamo več v razredu, kot če je učenec izven razreda. Potem 

mora učenec doma nadoknaditi. Pri likovni je tega manj. Mene ne 

moti če je SRP v razredu. Je pa za učence dobro tudi če je izven 

razreda. Tudi starši so proti, da hodijo ven iz razreda. Najbolje bi bila 

LUM4 

Spremembe 

pogledov na 

sodelovanje, 
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kombinacija v in izven razreda. Ampak to nismo nič imeli na faksu. 

Se ne spomnim. Tudi z eno drugo SRP sva veliko sodelovali in je bila 

tudi v razredu.Skupaj sva imeli socialne veščine, pa tudi drugače,če je 

bila v razredu sva se dopolnjevali – dobro je imeti dva različna vidika 

in pogleda. 

3. Navedite dva dejavnika, ki po vaši presoji najbolj spodbujata / 
ovirata sodelovanje med učiteljem LUM in SRP in ju prosim 
utemeljite 

 

Najbolj stremimo k pomoči učencu pri doseganju ciljev, tako da tudi 

če so slabi izdelki učencev, si še bolj želiš, da bi se izboljšal. Ni toliko 

želja po profesionalnem razvoju, bolj kot nase si usmerjen na 

učence. 

LUM4 

Sodelovanje 

spodbuja 

Najbolj ovira čas in organizacijske ovire. Če ne bi bilo toliko papirjev, 

bi lahko več sodelovali. Težje je tudi če je SRP zunanji, saj se je težje 

uskladiti. 

LUM4 

Sodelovanje 

ovira 

4. Kaj bi bilo mogoče še izboljšati v procesu sodelovanja med SRP 
in učiteljem LUM? V tem konkretnem sodelovanju, ki ste ga 
opisovali in na splošno, da bi bilo po šolah več tovrstnega 
sodelovanja 

 

Da bi imel več časa, da se bolj poglobiš, da bi bilo sodelovanje kar na 
urniku, vsaj na 14 dni. Morda na začetku šolskega leta več časa, da 
se pogovoriš, tudi o ocenah učencev s PP, (ker če ne težiš ti jih ne 
pokažejo), da se lahko vnaprej pripraviš, kar je spet povezano s 
časom. 
 

LUM4 Izboljšave 

na 

individualnem 

nivoju 

Da bi imeli vsaj 14 dni v avgustu, da se pripraviš in med letom je 
preveč nadomeščanj in se nimaš časa pripravljati na tisto kar bi 
moral delati. 
 

LUM4 Izboljšave 

na 

institucionalnem 

nivoju 

Od faksa kar precej pozabiš, če ne uporabljaš. Preveč je izpolnjevanja 

papirjev, na kar te ne pripravijo. Dodatna izobraževanja o učencih s 

PP bi lahko bila za vse učitelje na šoli, ne samo če si sam poiščeš. 

LUM4 Izboljšave 

na 

institucionalnem 

in sistemskem 

nivoju 

5. Kako bi na podlagi svoje izkušnjenagovoriliostale »stanovske 

kolege« SRP ali učitelje LUM k sodelovanju? 

 

Sodelovanje je nujno. Naj poskusijo. Seveda je odvisno od 

karakterja. Učitelji RP bi lahko dali več poudarka tudi umetniškim 

predmetom, ne samo MAT in SLO. Pri umetniških predmetih namreč 

učenca spoznaš na drugačen način, ker ima tudi bolj proste roke. 

LUM4 Nagovor k 

sodelovanju 
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Intervju 3: SRP2-1, mobilna, 2 leti delovne dobe, izobraževanje po 

bolonjskem sistemu, sodelovanje z učiteljico LUM v prvem razredu, zaradi 

učenca z aspergerjevim sindromom in dispraksijo 

1. Menite, da je potrebno sodelovanje med SRP in učiteljem, ki 

poučuje likovno umetnost pri poučevanju učencev s posebnimi 

potrebami(svoj odgovor prosim utemeljite)? 

Menim, da je sodelovanje potrebno predvsem takrat, ko gre za 

učence s PPPU, ki imajo težave na področjih, ki so povezana s 

predmetom LU. V mislih imamgrafomotoriko, finomotoriko, RMK, 

orientacijo na listu, prostorske predstave, vidno pozornost, 

prostorsko načrtovanje, pozornost, impulzivnost, ipd., ki lahko 

bistveno vplivajo na likovno izražanje učenca (slikanje, risanje, 

striženje, trganje, modeliranje…). LU jim lahko predstavlja stres – 

izdelki so nedokončani, nekateri učenci jih večkrat uničijo, se jih 

sramujejo, z njimi niso zadovoljni. 

SRP2-1 Podpora 

učencu 

2. Prosim, da čim bolj konkretno opišite svojo (prvo /najboljšo 

/najslabšo) izkušnjo s sodelovanjem s SRP /učitelji LUM. 

 

Sodelovanje, direktno povezano z področjem LU je v mojem primeru 

redko, največkrat se delo, nasveti, prilagoditve, načrtovanje ipd. vrti 

okrog šolskih veščin kot so branje, pisanje in računanje (tudi ko gre za 

učence s težavami kot jih opišete – dispraksija, NSUT…). 

SRP2-1 Prva 

izkušnja 

V prvem primeru gre za učenca z motnjami avtističnega spektra in 

dispraksijo. Deček obiskuje 1. razred, večinoma ur DSP pa izvajam v 

razredu. Učenec dobro funkcionira na socialno-emocionalnem 

področju v šolskem okolju, uspešno komunicira s sošolci in vsemi 

učitelji, s katerimi prihaja v stik. Težave se kažejo predvsem na 

področju grobe in fine motorike, grafomotoričnih spretnosti, 

orientacije (več vidikov) in na področju govornega izražanja (tempo 

govora, artikulacija). Učenec ima zelo dobre številske predstave, 

slušno pomnjenje, je vztrajen in zelo motiviran za vse dejavnosti v 

času pouka, uspešno sledi navodilom in pravilom v razredu, rad 

sodeluje pri gibalnih aktivnostih.  

SRP2-1 

Primanjkljaji in 

močna področja 

učenca 

Sodelovanje je bilo samoumevno, saj smo izvedbo ur DSPja že v 

začetku načrtovali v oddelku. 

SRP2-1 Začetek 

sodelovanja 

Sodelujeva predvsem na področju prilagoditev in strategij, nikoli 

skupaj ne načrtujeva pouka. Učiteljica izvaja pouk po sistemu 

»korak za korakom«. Kljub nekaterim opozorilom strokovnjakov, da 

tak način ni po meri otroka z motnjami avtističnega spektra 

(premalo strukture) učenec zelo dobro funkcionira, dela v skupinah 

in prehaja med aktivnostmi. Ker je takšen način dela precej 

SRP2-1 

Pogostost in 

način 

sodelovanja 
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dinamičen, v razredu nudim podporo učencu in skupini, v kateri 

sodeluje, prek dejavnosti mu predstavim in z njim utrjujem različne 

strategije ter izvajam vaje. V delo v razredu se hitro vključim, tudi na 

področju LU. Včasih učno snov dodatno ponazorim celotni skupini, 

verbalno usmerjam učenca, mu ponudim ustrezne materiale (večji 

papir, več prostora, dodaten list za vajo – pred zapisom/narisom v 

zvezek, na risalni list…), spodbujam sodelovanje, medvrstniško 

pomoč. Učenec je tak način dela sprejel, hkrati pa ostane v razredu 

(nerad zapusti razredničarko, zanima ga kaj delajo v razredu).  

Z razredničarko sodelujem od same formacije svetovalne službe, na 

področje LU pa sva prešli spontano, prek opazovanja in spremljanja 

učenca, prek samih dejavnosti v razredu. Sodelujeva tedensko, 

največkrat gre za kratke sestanke med odmori in kratko evalvacijo 

po izvedbi ure (pogovor, opažanja, izmenjava mnenj, predlogi za 

nadaljnje delo…). Po potrebi sodelujeva tudi po pouku in z drugimi 

delavci šole, obe redno komunicirava tudi z mamo učenca in si sproti 

tudi medsebojno izmenjujeva informacije o tem. Pri sodelovanju 

naju ovira predvsem moj fleksibilen urnik, saj delo izvajam na treh 

šolah. 

Učenec je risal drobne risbe z malo podrobnostmi, pri risanju brez 

dodatne spodbude ni dolgo vztrajal. Pri barvanju je bil nenatančen, 

večkrat je uporabljal eno ali dve barvi. Pojavljale so se tudi težave z 

nefleksibilnostjo – učenec ni želel šiliti barvic v razredu (to opravilo 

je povezoval z domom) prav tako si barvic ni sposojal, zato se je 

dogajalo, da ni mogel končati izdelka kot bi želel ali kot je bilo 

podano navodilo (barvanje, risanje), če se mu je npr. zlomila barvica. 

Učenec je do danes na tem področju zelo napredoval, menja in 

izposoja učne pripomočke, ošili barvice… Dobro sprejema pohvalo, 

ki mu veliko pomeni, zato je pridobil tudi občutek za pripadnost – 

delo v skupinah in spodbujanje medsebojne pomoči in podpore 

pozitivno vpliva na vse učence. S takim načinom dela učenec nima 

občutka da v razredu »nekaj zamuja«, motiviranje, spodbuda, 

načrtovanje korakov, vodenje, nudenje ustreznih prilagoditev in 

materialov ter raba strategij samoevalvacije, organizacije, 

orientacije ipd. učencu omogočajo, da je pri LU vztrajen, motiviran 

ter uspešen in zadovoljen z lastnim trudom in končnim izdelkom. 

Urjenje fine in grobe motorike ter grafomotorične vaje učencu 

pomagajo pri samostojnosti in občutku uspešnosti tudi pri likovnem 

ustvarjanju.  

SRP2-1 

Pridobitve za 

učenca 

Sama sem nad takšnim sodelovanjem vedno znova pozitivno 

presenečena. Menim da je izkušnja vpogleda v dinamiko razreda 

SRP2-1 

Pridobitve za 
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zelo dragocena pri mojem delu. Občutek imam, da na tak način lažje 

sodelujeva z učiteljico, saj sproti opazujeva in evalvirava lastno delo 

in si svetujeva ter razdeliva zadolžitve za v prihodnje. Menim, da 

specialni pedagogi premalokrat »doživimo« razred in učenca v njem, 

njegov odnos do učiteljev, sošolcev. Tako sproti prihaja tudi do 

izmenjave praks med mano in učiteljico – pogovoriva se še o tem kaj 

je delovalo in kaj morda ne in načrtovanje dela v prihodnje. Sama se 

učim na več področjih – spoznavam učno snov in inovativne načine 

in metode dela, uspešne in učinkovite komunikacije, rabe in 

uporabnosti raznolikih materialov in raznolike učinkovitosti glede 

na posameznika… Moja vloga se mi včasih zdi podporna učitelju, kar 

po mojem mnenju prispeva k najinemu sodelovanju – da jo 

podprem na več različnih vidikih, ji povem kako všeč so mi določene 

strategije ali pripomočki, ki jih uporablja, da opazim njen odnos z 

učencem in njegovo zaupanje vanjo ipd. Na tak način se mi zdi, da je 

učitelj še bolj odprt in motiviran, tako za sodelovanje kot za 

inovativne pristope in diferenciacijo in individualizacijo, 

prilagoditve, kreativnost… Nedvomno se od učiteljice ogromno 

naučim, tako s področja predmeta kot tudi raznolikosti pri 

poučevanju. Ob sodelovanju v razredu dobim tudi vpogled v večino 

učenčevih šibkih in močnih področjih, ter napredovanje na področju 

primanjkljajev (risanje in barvanje v omejenem prostoru, raba čopiča, 

risanje črt, raba plastelina in drugih mas za oblikovanje, pritisk na 

podlago, vztrajnost, natančnost, tempo dela, pozornost…). 

Opazovanje v razredu se mi zdi pomembno, saj je v individualni 

situaciji večkrat slika z razredom neprimerljiva – to po eni strani 

otežuje sodelovanje z učiteljem saj le ta lahko opisuje popolnoma 

drugo situacijo kot se dogaja pri delu ena na ena.  

strokovne 

delavce 

Sodelovanje je nujen in pomemben del mojega dela, je 

samoumevno zame, brez njega si svojega dela ne predstavljam. Zanj 

se nisem odločila ampak sem ga sprejela kot eno svojih nalog, kot 

sestavni del poklica, ki ga opravljam. Z izkušnjami v praksi opažam le 

to, da je izredno pomembna fleksibilnost, zmožnost prilagajanja in 

medsebojno spoštovanje – pri svojem delu se srečujem z več kot 20 

strokovnimi delavci, sodelovanje je tako raznoliko, različno 

intenzivno, a vselej nujen in reden del mojega delavnika. Zavedam se, 

da so sodelovanja različna – zato se trudim, da so tudi prijetna in 

pozitivno naravnana, vsako s svojim lastnim tempom. 

SRP2-1 

Spremembe 

pogledov na 

sodelovanje, 

 

3. Navedite dva dejavnika, ki po vaši presoji najbolj spodbujata / 
ovirata sodelovanje med učiteljem LUM in SRP in ju prosim 
utemeljite 
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Na sodelovanje po mojem mnenju pomembno vplivajo izdelki 

učencev in pomoč pri doseganju njihovih ciljev ter njihova socialna 

vključenost. Če učitelj in SRP sodelujeta lahko sproti evalvirata tudi 

napredek učenca in svoje delo – ustreznost prilagoditev, metode in 

oblike dela, spodbujanje močnih področji… Zadovoljstvo in dobro 

počutje učenca ter njegova samopodoba so lahko pokazatelji 

dobrega sodelovanja in skupnega prispevanja k doseganju učenčevih 

ciljev. Pri tem je zelo pomembna pozitivna naravnanost obeh, saj 

tako sodelovanje hitro in lažje steče, prav tako je s pozitivno 

naravnanostjo lažje premagovati ovire pri sodelovanju (čas, 

morebitne osebne bojazni, občutek nekompetentnosti ipd.). 

SRP2-1 

Sodelovanje 

spodbuja 

Na področju ovir bi izpostavila nefleksibilnost oz. nepripravljenost na 

spremembe (katerega koli od sodelujočih). Sodelovanje je tako 

»okrnjeno« in ni zares produktivno in naravnano na učenčev uspeh 

in optimalni razvoj, je bolj neka nujnost, ki poteka površinsko, kot 

zgolj izmenjava informaciji. Če je kdorkoli od sodelujočih negativno 

naravnan do sodelovanja, je potrebno več časa, da se sodelovanje 

vzpostavi, kar pa je zaradi časovne stiske še težje in ne v dobrobit 

učenca. Čas, ki bi bil lahko namenjen bodisi načrtovanju, evalviranju 

ali skupnemu iskanju rešitev se tako porabi za vzpostavitev 

komunikacije in sodelovanja med strokovnima delavcema. 

SRP2-1 

Sodelovanje 

ovira 

4. Kaj bi bilo mogoče še izboljšati v procesu sodelovanja med SRP 
in učiteljem LUM? V tem konkretnem sodelovanju, ki ste ga 
opisovali in na splošno, da bi bilo po šolah več tovrstnega 
sodelovanja 

 

Mislim, da bi neka predmetna »enakovrednost« prispevala k 

boljšemu sodelovanju, saj v primeru, ki ga navajam učenec prav na 

tem področju pridobiva strategije in veščine, ki mu pomagajo tudi 

širše. Učenci so si med seboj raznoliki in boljše razumevanje 

individualnosti bi pripomoglo k sodelovanju in pozitivnemu pogledu 

naj tudi pri t.i. vzgojnih predmetih.  

SRP2-1 

Izboljšave na 

individualnem 

nivoju 

Večkrat bi lahko tudi v kolektivu predstavili dobre prakse 

sodelovanja, kar bi moralo spodbujati in podpirati tudi vodstvo šole 

(po možnosti tudi izvajati v praksi). 

SRP2-1 

Izboljšave na 

institucionalnem 

nivoju 

Menim, da bi več informaciji (izobraževanja, usposabljanja) lahko 

pozitivno vplivala na sodelovanje, kar bi omogočalo boljši prenos 

znanj (v obeh smereh RP-SRP).  

SRP2-1 

Izboljšave na 

sistemskem 

nivoju 

5. Kako bi na podlagi svoje izkušnjenagovoriliostale »stanovske 

kolege« SRP ali učitelje LUM k sodelovanju? 
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Sama menim, da je sodelovanje ključen del mojega dela. 

Poskušampozitivno pristopati k sodelovanju, kar se mi zdi najbolj 

pomemben del. Če bi imela izrazito negativno izkušnjo ali celo 

nepremagljive prepreke pri sodelovanju, bi poskušala to razrešiti z 

osmišljanjem in pomenom sodelovanja (predvsem za dobrobit 

učencev), po potrebi pa bi vključila še druge strokovne delavce. Po 

dosedanjih izkušnjah menim, da je v mojem delovnem okolju 

sodelovanje (sicer različno) splošno sprejeto in nekako 

»samoumevno«, tako, da spodbujanje le tega ni potrebno (je pa 

potrebno sodelovanje po potrebi poglobiti – ni vsaka izmenjava info 

že sodelovanje). 

SRP2-1 Nagovor 

k sodelovanju 
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Intervju 4: LUM18, učiteljica v 1. razredu, 18 let delovne dobe, 

izobraževanje po starem sistemu, sodelovanje s SRP zaradi učenca z 

aspergerjevim sindromom in dispraksijo 

1. Menite, da je potrebno sodelovanje med SRP in učiteljem, ki 

poučuje likovno umetnost pri poučevanju učencev s posebnimi 

potrebami(svoj odgovor prosim utemeljite)? 

Je potrebno. Letos dobro sodelujemo, SRP je ves čas vključena pri 

pouku, nudi pomoč v razredu. Nanjo se lahko zanesem. 

LUM18 

Medsebojna 

podpora 

2. Prosim, da čim bolj konkretno opišite svojo (prvo /najboljšo 

/najslabšo) izkušnjo s sodelovanjem s SRP /učitelji LUM. 

 

Vsako leto imam koga s katerim sodelujem. Odvisno od težav 

učenca. Letos pa je prvič, da je pomoč tudi pri pouku, pomoč v 

razredu, da se učenca ne jemlje ven iz razreda, in to je fantastično in 

bi želela tako peljati tudi naprej. To, da se vključuje v skupino in da 

drugi učenci niti ne vedo in tudi on ne, da je tam zaradi njega, saj se 

vključi v skupino in pomaga tudi drugim učencem. 

LUM18 Prva 

izkušnja 

Težave ima pri fini in grobi motoriki. Je avtist. Glede na odločbo smo 

pričakovali več težav, tudi vedenjskih izpadov, da ne bi maral bližine 

in tako, ampak učenec vse sprejema in v šoli uživa. Fina motorika je 

zelo nerazvita, ko na primer prime pisalo ali druge materiale, obrača 

črke itd., zato mu nudimo različne materiale – delamo po načinu 

»korak za korakom« in je tako likovna pravzaprav prepletena čez 

okolje, MAT, SLO, tako da tudi pri likovni velikokrat delamo kaj s 

črkami in številkami. Kljub temu da je rečeno, da ta medota ni tako 

dobra za učence z avtizmom, učenec dobro funkcionira. Njegova 

močna področja so matematika, številske predstave, besedišče, 

dobro povezuje, suvereno odgovarja je dobro splošno razgledan, 

dobro pripoveduje in odgovarja na vprašanja. 

LUM18 

Primanjkljaji in 

močna področja 

učenca 

Sodelovanje je bilo zapisano v odločbi, tudi kdo bo prevzel katero 

vlogo in smo se dobile. Ima 5 ur DSP. 

LUM18 Začetek 

sodelovanja 

Sodelovanje poteka sproti ko pride SRP v razred – to so 2 uri. Pride 

tudi če ima prosto uro in se prikluči razredu, pogleda in pomaga. 

Sodelujemo tudi na timskih sestankih in sproti ob kakšnih situacijah, 

tudi na hodniku, v zbornici – kako je kaj, kje bi rabil več pomoči, se 

sproti dogovarjamo če so kakšne težave, tako da bi rekla kar dnevno. 

Ni spraševanja učencev, zakaj gre pa on ven, ali gremo lahko še mi... 

Tega zdaj ni. Ona pride, pozdravi, učenci tudi njo vprašajo za pomoč, 

ali ga vzame iz razreda in vzame še enega zraven. Komunikacija je 

res dobra. Ves čas je na tekočem kaj delamo. V času moje 

odsotnosti me je tudi že nadomeščala mojo uro. Pri nas zgleda tako, 

LUM18 

Pogostost in 

način 

sodelovanja 
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da imamo na začetku jutranji krog, kjer spoznavamo nove vsebine 

potem pa delajo poskupinah in se po določenem času zamenjajo. 

Ker smo v razredu pogosti tri (jaz, vzgojiteljica in SRP) gre potem 

vsaka k eni skupini. SRP običajno k tisti v kateri je učenec s PP. Ko 

pride v razred ji povem kaj delamo in kaj so cilji in si tako delimo 

delo. Tudi z vzgojiteljivo tako sodelujeva, da skupaj vodiva ure tako 

da se dopolnujeva in tudi učenci nimajo občutka kaj je zdaj od koga 

naloga. 

Na naši šoli se vedno prej dogovarjamo stvari, komunikacija je 

dobra, običajno pride DSP vprašati kaj bomo delali pri pouku. To da 

pa je SRP v razredu je letos moja prva izkušnja in je res dobro.  

LUM18 Redka 

izkušnja 

Temu fantu pravzaprav nič ne manjka. Glede na odločbo smo mislili, 

da ne bo vključen v razred, ampak ga sošolci sprejemajo in ga imajo 

radi. Včasih reče, da česa ne more ošiliti, poredirati, ali pa česa ne 

najde, in takrat mu pomagamo. Tudi ko je v razredu še kdo, točno ve, 

na koga se obrniti po pomoč. Rad hodi v šolo. Tudi ko gresta ven iz 

razreda komaj čaka da pride nazaj. Potrebuje pa nekoga da ga vodi in 

pohvali. Zato mislim, da je sodelovanje dobro zanj in je to ena velika 

spodbuda, da mu nekdo pomaga ter da ni to nič takega, da ima 

priložnost sočutja in empatije. 

Če imajo učenci pomoč v razredu in niso tako izobčeni, ožigosani. 

LUM18 

Pridobitve za 

učenca 

SRP mi kar po mailu velikokrat pošlje kakšno literaturo. Tudi ona 

rada pride v razred in bi jo lahko vprašala, če bi imela kakšno dilemo. 

Tudi ko mi kaj razloži, kaj sta delala, je to ena dobra povratna 

informacija, kako lahko tudi sama kaj prilagodim. 

LUM18 

Pridobitve za 

strokovne 

delavce 

Sodelovala sem že prej, je pa to prvič, da je pomoč direkt vključena 

v razred. Res je zelo dorbo. Ne rečem, da prej niso dobro individualno 

delali, ampak v razredu je 100 % bolje. Na tem bom delala tudi v 

prihodnje za druge učence. Tudi jaz sem tako 100 % na boljšem in 

bolje funkcioniram.  

LUM18 

Spremembe 

pogledov na 

sodelovanje, 

3. Navedite dva dejavnika, ki po vaši presoji najbolj spodbujata / 
ovirata sodelovanje med učiteljem LUM in SRP in ju prosim 
utemeljite 

 

Odprtost človeka, da vidiš da te bo sprejel je to velika spodbuda, če 

pa je zadržan, se povzdijuje je to lahko ovira. Tako da je karakter po 

mojem lahko največja ovira ali spodbujevalec. 

LUM18 

Sodelovanje 

spodbuja /ovira 

4. Kaj bi bilo mogoče še izboljšati v procesu sodelovanja med SRP 
in učiteljem LUM? V tem konkretnem sodelovanju, ki ste ga 
opisovali in na splošno, da bi bilo po šolah več tovrstnega 
sodelovanja 

 

Mislim, da je na individualnem nivoju zelo odvisno od posamznika, 

saj smo si zelo različni. Sama sem zelo odprta za sodelovanje. 

LUM18 

Izboljšave na 
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individualnem 

nivoju 

To bi izpostavila našoli, kot nekaj zelo dobrega. Tudi na konferencah 

ali timskih sestankih kot primer dobre prakse, da se nadaljuje. Tudi s 

podravnateljico sem že govorila o tem kako je dobra pomoč v 

razredu in je tudi k temu naravnana.  

LUM18 

Izboljšave na 

institucionalnem 

nivoju 

Sigurno bi bila dobra dodatna izobraževanja o sodelovanju in že tudi 

na fakulteti, da bi se študente s tem seznanilo, da tudi takšno 

sodelovanje obstaja in da tu ni nihče v podrejenem položaju ampak 

gre za enakovreden položaj. 

LUM18 

Izboljšave na 

sistemskem 

nivoju 

5. Kako bi na podlagi svoje izkušnjenagovoriliostale »stanovske 

kolege« SRP ali učitelje LUM k sodelovanju? 

 

Treba je vrata odpreti: SRP sprejeti v razred, timsko sodelovati, 

deliti različna znanja in izkušnje - vse za dobrobit otrok. 

LUM18 Nagovor 

k sodelovanju 

Intervju 5: SRP2-2, mobilna, 2 leti delovne dobe, izobraževanje po 

bolonjskem sistemu, sodelovanje z učiteljico LUM v tretjem razredu, zaradi 

učenca s težavami na področju grafomotorike, orientacije in organizacije 

1. Prosim, da čim bolj konkretno opišite svojo (prvo /najboljšo 

/najslabšo) izkušnjo s sodelovanjem s SRP /učitelji LUM. 

 

Opisujem svojo tedensko izkušnjo iz letošnjega šolskega leta, oba 

opisana primera sta prva, kjer sodelujem z učiteljico RP na področju 

predmeta LU za primer učenca z naštetimi primanjkljaji. V preteklosti 

sem že sodelovala z učiteljico RP pri tem predmetu, šlo pa je za učenca 

s težavami na področju GJM in pozornosti in koncentracije.  

SRP2-2 Prva 

izkušnja 

Gre za učenca 3. razreda, njegovo močno področje je verbalno 

področje (pripovedovanje) in tudi likovno izražanje (učenec zelo rad 

riše, rad se likovno izraža, prosto risanje ga umirja, sprošča), učenec 

dobro in rad bere (tiho branje) in prebranorazumeva (glasno branje je 

sekajoče, monotono, kljub temu učenec prebrano razume). Težave 

ima na področju grafomotorike, orientacije in organizacije, pa tudi na 

področju socialnih veščin in impulzivnega vedenja. Učenec ima slabšo 

učno samopodobo. 

SRP2-2 

Primanjkljaji in 

močna 

področja 

učenca 

Pobude za sodelovanje niso bile potrebne, že ob prvem sestanku 

strokovne skupine smo z razredničarko skupaj načrtovale delo z 

učencem, sama sem učenca spremljala že v preteklem šolskem letu, 

zato sem nekatere prilagoditve, ki so dobro delovale predstavila že v 

začetku. Sodelovanje je torej samoumevno, pozitivno vrednoteno, 

pomembno za obe. 

SRP2-2 Začetek 

sodelovanja 
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Sodelujeva tedensko, največkrat pred ali po pouku in s sprotnimi 

pogovori na hodniku, pred in na GU. Skupaj načrtujeva prilagoditve, 

ne načrtujeva pouka, določene ure pa skupaj evalvirava. Pomoč je 

delno izvedena v razredu delno v individualni situaciji. Pri pomoči v 

razredu je moja pomoč usmerjena v organizacijo in pripravo 

pripomočkov in delovne površine, pa tudi usmerjanju impulzivnega 

vedenja, pretirane samokritičnosti, motivacije in spodbujanju 

vztrajnosti. Eno uro DSP (od 2) izvedem med LU. Kako in kje bo 

potekala ura se posvetujem z učiteljico pa tudi z učencem, ki ga 

vključim v proces načrtovanja in izvedbe. 

SRP2-2 

Pogostost in 

način 

sodelovanja 

Učenec je do sebe precej strog, s svojim likovnim izdelkom večkrat ni 

zadovoljen že v procesu nastajanja, zato je izdelke uničeval (raztrgal, 

zmečkal, želel ponovno začeti), kar pa je vodilo do nedokončanih 

izdelkov in še večjega nezadovoljstva učenca. Prek DSP je učenec s 

pomočjo različnih strategij pa tudi tehnik sproščanja in umirjanja svoj 

izdelek dokončal, kljub vmesnemu nezadovoljstvu in bil na koncu z 

njim zelo zadovoljen. Preko LU se učenec s pomočjo strategij in opor 

uči organizacije in njenega pomena za lažje načrtovanje in izvedbo 

dejavnosti, kar prenaša tudi na druga šolska področja. Danes učenec 

bolje razume svoja hitra in nepremišljena dejanja in pozna nekatere 

strategije pomoči, da manj impulzivno reagira. Pridobiva na svoji 

samozavesti in učni samopodobi, spoznava svoja močna in šibka 

področja in jih bolje sprejema. 

SRP2-2 

Pridobitve za 

učenca 

Prek sodelovanja z učiteljico na več predmetnih področjih sva lažje 

evalvirali načrtovane prilagoditve in jih sproti prilagajava učencu. 

Sodelovanje pri LU se je izkazalo kot zelo uspešno, sama sem se bolje 

seznanila s predmetnim področjem. Pri uri modeliranja s plastelinom 

sem ob svoji prisotnosti z učiteljico izvedla še dejavnost oblikovanja 

pisanih črk, ko me je učiteljica prosila za moj predlog. Prav zaradi 

sodelovanja in odprte komunikacije na obeh straneh se po mojem 

mnenju lahko porodijo dobre ideje tudi za nadaljnjo prakso in boljše 

počutje in uspeh vseh učencev v razredu. Pri tej uri sva z učiteljico 

določenim učencem pomagali s predlogami, nekatere le verbalno 

vodili, preko dejavnosti pa je tudi učiteljica spoznala nekatere 

prilagoditve, ki jih bo uporabljala pri svojem delu. Sama se od 

učiteljice učim tudi samoevalvacije, prek pogovora. Po takšnem 

sodelovanju se še bolj zavedam,kako pomembno je učiteljevo 

razumevanje in odprtost do učencev s PPPU, ter pripravljenost na 

konstantne spremembe. Učitelj, ki na tak način samoevalvira svoje 

delo in je pripravljen spreminjati svojo vsakodnevno prakso, v praksi 

izvaja poučevalno prakso, ki je iz dneva v dan boljša, tako za učence s 

SRP2-2 

Pridobitve za 

strokovne 

delavce 
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PPPU kot tudi za vse ostale učence.  

Ta primer sodelovanja je spremenil moje prepričanje, da je izvedba 

ure DSP med vzgojnim predmetom »slaba«, na škodo učenca, saj se 

je izkazalo, da se prav pri LU lahko učencu sistematično nudita pomoč 

in podpora, na različne načine, na sproščen, »spontan« način. Prav 

tako sem spremenila svoje mnenje, da je prisotnost SRP v razredu 

večkrat moteča za starejše učence (tako za učenca s PPPU kot za 

ostale). Izkazalo se je, da je učenec pomoč v razredu zelo dobro 

sprejel, zelo prilagodljivi pa so tudi sošolci, ki so mojo prisotnost zelo 

dobro sprejeli. Sodelovanje je vedno tudi izziv – zaradi časovnih 

omejitev, pa tudi zaradi različnih predhodnih stališč in prepričanj 

glede sodelovanja. Verjamem, da tudipozitivno naravnanostjo SRP 

učitelja do sodelovanja lahko spreminjamo vsakodnevne prakse in 

iščemo nove, inovativne poti, ter na tak način pridobivamo 

dragocene izkušnje in znanja, tako eni kot drugi. 

SRP2-2 

Spremembe 

pogledov na 

sodelovanje, 

 

 

Intervju 6: LUM5, učiteljica v 3. razredu, 5 let delovne dobe, izobraževanje 

po starem sistemu, sodelovanje s SRP zaradi učenca s težavami na 

področju grafomotorike, orientacije in organizacije 

1. Menite, da je potrebno sodelovanje med SRP in učiteljem, ki 

poučuje likovno umetnost pri poučevanju učencev s posebnimi 

potrebami(svoj odgovor prosim utemeljite)? 

Da, večja efektiva pri individualnem delu, večji nabor različnih 

metod dela in vzpodbujanje vztrajnosti 

LUM5 

Podpora učencu 

2. Prosim, da čim bolj konkretno opišite svojo (prvo /najboljšo 

/najslabšo) izkušnjo s sodelovanjem s SRP /učitelji LUM. 

 

Opis najboljše izkušnje, saj se prvih niti ne spomnim, pretirano slabe 

pa še nisem imela. 

LUM5 

Najboljša 

izkušnja 

Učenec ima verbalne primanjkljaje, težave pri branju, impulzivnost 

in odklonsko vedenje. Močno področje je likovno področje za stvari, 

ki so mu interesantne. 

 

LUM5 

Primanjkljaji in 

močna področja 

učenca 

Pobuda je bila določena s strani IP in samoiniciativno s strani SRP in 

mene. 

LUM5 

Začetek 

sodelovanja 

Sodelovanje poteka tedensko, po potrebi tudi večkrat. Ali poteka 

izven ali v razredu, glede na sprotne dogovore. IP je bil sestavljen s 

LUM5 

Pogostost in 
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pomočjo SRP, tako da smo že tam opredelile vse potrebne 

prilagoditve. Sodelujeva konstantno. 

 

način 

sodelovanja 

Gre za redek primer, da ima učenec ure DSP skupaj s SRP. Prejšnje 

izkušnje so, da so imeli DSP drugi učitelji, ki niso SRP. 

LUM5 

Redka izkušnja 

Učenec je pridobil na motivaciji za dokončanje izdelka, samokontroli 

in nadzoru destruktivne impulzivnosti, večji vztrajnosti in 

motiviranost, usmerjanje. 

 

LUM5 

Pridobitve za 

učenca 

Pridobila sem veliko novih načinov in metod dela, uporabne in 

koristne prilagoditve in hkrati tudi samopotrditev ob skupnih 

evalvacijah, da sem na pravi poti. 

LUM5 

Pridobitve za 

strokovne 

delavce 

Sodelovanje je bilo določeno z IP in s strani vodstva. Na takšno 

sodelovanje nikoli ne gledam negativno, saj pomenijio možnost za 

izboljšanje vedenja, učenja učenca, hkrati pa so dobra izkušnja tudi 

zame, za pridobivanje novih znanj, strategij itd. na področju 

poučevanja. 

LUM5 

Spremembe 

pogledov na 

sodelovanje 

3. Navedite dva dejavnika, ki po vaši presoji najbolj spodbujata / 
ovirata sodelovanje med učiteljem LUM in SRP in ju prosim 
utemeljite 

 

Osebnostne kompetence za sodelovanje – pripravljenost za 

sodelovanje in da učitelj ali SRP ne vidi nič slabega in negativnega, 

ampak to sprejema kot možnost za osebni in profesionalni razvoj ter 

kot velik dejavnik za doseganje boljših rezultatov učenca. 

Pomoč učencu pri doseganju ciljev – če je sodelovanje korektno in 

dosledno, prideve do boljših rezultatov, uspehov učencev, kar pa bi 

moral biti cilj vsakega učitelja. 

LUM5 

Sodelovanje 

spodbuja 

Časovna stiska – premalo časa za evalvacijo, ki je navadno prehitra. 

Nejasno opredeljene vloge članov oz ni določene specifikacije kaj naj 

bi kdo počel, zato se pogosto zgodi, da se odgovornost prelaga z 

enega na drugega. Če je samoiniciativa sodelujočih dovolj velika pa 

se da dogovoriti in se, po mojih izkušnjah, opravi še več od 

načrtovanega. 

LUM5 

Sodelovanje 

ovira 

4. Kaj bi bilo mogoče še izboljšati v procesu sodelovanja med SRP 
in učiteljem LUM? V tem konkretnem sodelovanju, ki ste ga 
opisovali in na splošno, da bi bilo po šolah več tovrstnega 
sodelovanja 

 

Več takih oblik sodelovanja, bolj pogosta. Zase pa menim, da imam 

dober odnos s SRP in dobro sodelujeva. 

 

LUM5 

Izboljšave na 

individualnem 

nivoju 
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Boljše razporejanje ur, sama klima na šoli je izrednega pomena. LUM5 

Izboljšave na 

institucionalnem 

nivoju 

Vključiti bi bilo treba en del izobraževanja SRP tudi v študij RP, redna 

dodatna izobraževanja za strokovne dejavce. 

LUM5 

Izboljšave na 

sistemskem 

nivoju 

5. Kako bi na podlagi svoje izkušnjenagovoriliostale »stanovske 

kolege« SRP ali učitelje LUM k sodelovanju? 

 

Zavedati se moramo, da delamo v korist učencev in to mora biti naš 

poglaviten cilj. Zato tiste, ki imajo težave s sodelovanjem pozivam, da 

gredo preko sebe in se odprejo za nove načine, metode in ideje. 

LUM5 

Nagovor k 

sodelovanju 

 

Intervju 7: SRP2-3, mobilna, 2 leti delovne dobe, izobraževanje po 

bolonjskem sistemu, sodelovanje z učiteljico 2. razreda, zaradi učenca z 

NSUT 

1. Prosim, da čim bolj konkretno opišite svojo (prvo /najboljšo 

/najslabšo) izkušnjo s sodelovanjem s SRP /učitelji LUM. 

 

Opisujem svojo izkušnjo sodelovanja z učiteljico 2. razreda, ki je se 

po mojih informacijah prvič srečuje z učencem z izrazitimi težavami na 

področju orientacije, organizacije, načrtovanja. 

SRP2-3 Prva 

izkušnja 

Gre za učenca, ki je bil usmerjen v letošnjem šolskem letu, s 

primanjkljaji na področju orientacije (na sebi, v prostoru, na ploskvi, 

časovna orientacija), organizacije (delovnih pripomočkov, površine, 

načrtovanje dela, postopkov, pa tudi težave na področju miselne 

organizacije – govorno in pisno izražanje, povzemanje, sledenje 

korakom in postopkom reševanja). Učenec ima težave tudi z 

grafomotoriko in fino motoriko, kar je opazno pri zapisu v omejen 

prostor, pri zapisu in vezavi pisanih črk, striženju in barvanju. Težje 

sledi sestavljenim navodilom, težave ima na področju geometrije 

(npr. razlikovanje telesa-liki), prostorskih predstav, pa tudi pri rabi 

šablone, zapisu v tabele, v karo zvezek, pri reševanju križank. Večkrat 

zrcali črke, občasno tudi ševilke, pri branju in pisanju. Naravna 

zaporedja si težje zapomni, prav tako si težje zapomni abstraktne 

pojme oz. počasneje usvaja pojmovno znanje, rabo novih besed in 

njihov pomen. Učenec ima tudi primanjkljaje na področju pozornosti, 

na kar pa pogosto ne vplivajo zunanji dejavniki (hrup, oprema, nov 

SRP2-3 

Primanjkljaji in 

močna 

področja 

učenca 
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prostor), zdi se kot da učenec »moti sam sebe«. Pozornost je včasih 

težko odvrnljiva,prehajanje med aktivnostmi oteženo. Večkrat ne ve 

kako z dejavnostjo ali nalogo začeti, težava se pojavi že pri pripravi 

pripomočkov (zvezki, barvice, likovni material…), težko počaka, da so 

navodila podana v celoti, večkrat impulzivno odreagira. Tempo dela je 

upočasnjen, učenec se hitro utrudi, večkrat si želi igre, sprostitvenih 

dejavnosti. Je še zelo igriv, občasno ima težave z razumevanjem 

prenesenih pomenov in humorja, šal. Za šolsko delo je zelo 

motiviran, tako v skupini kot individualno. Želi si biti uspešen, pohvala 

mu veliko pomeni. Sproščeno komunicira in rad pripoveduje na 

različne teme. Prebrano (glasno in tiho) razumeva, zelo rad posluša 

zgodbe, ki jih uspešno povzame (krajše). Njegov besednjak je bogat. 

Kljub težavam se ne izogiba nobeni dejavnosti, tudi doma ima dobro 

podporno okolje z razumevanjem (spodbude, podpora). Pri 

samopregledu izdelkov je večkrat uspešen, odkrije in popravi večino 

napak (razen napake v postopkih, korakih). Dobro sprejema strategije 

in pomoč, pri rabi nekaterih je že samostojen. Rad je gibalno aktiven 

in veliko mu pomeni, če lahko (s pomočjo prilagoditev) začeto tudi 

konča. 

Sodelovanje se je steklo spontano, največ sodelujem prav z 

razredničarko. Sodelovanje se mi zdi nujno, tudi razredničarka je 

samoiniciativna pri pobudah in sprotni evalvaciji, zato učencu lahko 

tudi pri DSPju pomagam na področju, kjer učenec trenutno potrebuje 

podporo. 

SRP2-3 Začetek 

sodelovanja 

Takšno sodelovanje omogoča takojšen napredek učenca, največkrat 

gre za osnovne veščine. Razredničarka dobro razume pomen usvojenih 

osnov, za sprotno delo v razredu, zato nikoli ne vztraja pri določenih 

temah – npr. rešita to in to v DZ ipd., predelajta to in ono… Sama pri 

učencu skušam povzeti obravnavano snov, glavi del ure pa nameniti 

treningu in strategijam, povezanim s primanjkljaji, ki širše vplivajo na 

šolsko delo. Všeč mi je, da me razredničarka pri tem podpira in poda 

tudi svoje predloge in mnenja. Sodelujeva tedensko, med odmori, 

med prosto uro, po ali pred poukom, komunikacija z mamo in 

razredničarko je občasno tudi prek emaila. Večkrat je ura izvedena 

tudi v razredu – tudi pri urah LUM, kjer učenec usvaja rabo opor 

(kartončki, slikovni urniki, označbe – za pripravo mize, torbe, 

pripomočkov). Učencu lahko navodila razdelim postopno, tako lažje 

sledi. Večkrat potrebuje tudi usmerjanje in vodenje pri orientaciji (na 

sredini lista, ob zgornjem robu…), usmerjanje poteka verbalno ali s 

pomočjo barvnih opor (nalepke, pike…). Učenca tako pri pouku 

spodbujam tudi k uravnavanju impulzivnosti – poslušam do konca, 

SRP2-3 

Pogostost in 

način 

sodelovanja 
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pripravim, preizkusim s prstom po listu, šele nato s flumastrom ipd. 

Kadar ura in dejavnosti LUM predvidevajo lepljenje, striženje, 

prostorsko načrtovanje je takšno sodelovanje zelo pomembno in 

uspešno. Učenec je v razredu, z nekaj pomoči in podpore uspešno 

sledi uri in izdelek tudi konča. Uporabim tudi tablo, dodam vidne 

oznake na učiteljičin zapis, kar večkrat uporabljajo tudi drugi učenci v 

razredu. Moja prisotnost v razredu je s strani učencev zelo dobro 

sprejeta. Včasih delam z manjšo skupino, v katero se radi vključujejo. 

Ker takšno kombinacijo izvedbe DSP uporabljamo od začetka šolskega 

leta, so učenci navajeni moje prisotnosti, poznajo tudi mojo vlogo 

(zakaj pridem). 

Takšna sodelovanja so v moji praksi redka. Vključitev v razred pa je 

bila spontana in se zaenkrat zelo dobro obnese. Prav takšna dobra 

izkušnja vpliva na moje nadaljne delo, npr. sodelovanje v razredu tudi 

pri drugih tipih težav, ki morda ne »kličejo« po takšnem sodelovanju 

tako samoumevno. Tudi sama tako dobim nek nov zagon za širjenje 

takšnega načina dela v lastno prakso. 

SRP2-3 

Redka izkušnja 

Učenec z rednim sodelovanjem pa tudi redno (četudi kratko) 

evalvacijo dela po mojem mnenju pridobi ogromno. Podporo dobi tam 

kjer jo trenutno najbolj potrebuje, prilagoditve so učinkovite in 

ustrezne, strategije, ki jih učenec pridobiva pa uporabne, 

individualizirane in preizkušene v individualni situaciji in v razredu. 

Tako je učenec bolj samostojen, njegov napredek pa boljši, verjetno 

tudi hitrejši. Sodelovanje je »živo« in po mojem mnenju pripomore 

tudi k razumevanju IPja kot »živega« in ne togega dokumenta (na 

podlagi takšnega sodelovanja lahko izpopolnjujemo in spreminjamo 

tudi IP, ki tako ne »čaka« na končno evalvacijo). Učenec je lahko 

sproščen pri svojem delu, ostane v skupini, sledi delu v razredu, je z 

vrstniki, hkrati pa dobi pomoč in podporo ko jo potrebuje. 

SRP2-3 

Pridobitve za 

učenca 
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Sama na tak način pridobivam nova znanja, dobim možnost vpogleda 

v razredno dinamiko, lažje argumentiram in predstavim svoj vidik 

dela učitelju in obratno. Takšno okolje spodbuja mojo kreativnost, 

uspešnejše iskanje prilagoditev in strategij, ki bodo pomagale 

določenemu učencu in morda še nekaterim drugim v razredu. 

Učiteljica je bila na začetku nekoliko skeptična o izvoru omenjenih 

težav pri učencu, odkrito je komunicirala o njenih dvomih o tem, 

koliko na omenjene težave vpliva družinsko okolje. Menila je, da 

pomankljive rutine in organizacija v domačem okolju vplivata na 

učenca. Po pogovoru je bolje razumela naravo težav učenca in tako 

svojo vlogo pri tem. Na ta način se lažje osmisli tudi pomen rednega 

sodelovanja s starši in razumevanje družinske dinamike, opažanj, 

mnenj staršev. Na tak način si predloge in opažanja delimo vsi, kar je 

dobro tako za učenca kot tudi za profesionalni razvoj mene in 

učiteljice. Opažam, da je učiteljica zelo dovzetna za težave učenca, 

njegove izdelke vrednoti z zavedanjem šibkih področji, zato mu 

omogoča redno povratno informacijo in tudi pohvalo, ki se nanaša 

predvsem na trud, vložek učenca. Sama tako bolje razumem svojo 

»povezovalno« vlogo, nek most med starši in učitelji, k čemur bom 

stremela tudi v nadaljnje. Pozitivna izkušnja mi daje motivacijo za 

prepraševanje mojega dela, za iskanje novih rešitev, predvsem pa 

razvijanje razumevanja in empatije pri sodelovanju v zelo raznolikih 

timih.  

SRP2-3 

Pridobitve za 

strokovne 

delavce 

Sodelovanje je ključni vidik mojega dela. Kljub raznolikosti, želim 

sodelovanje spodbujati na vseh vidikih svojega dela, tudi pri 

vključevanju učencev, kar se mi zdi večkrat zanemarjeno področje. Po 

mojih izkušnjah se na tak način porazdeli tudi odgovornost – prek 

sodelovanja bolje razumemo svojo vlogo in vlogo ostalih sodelujočih, 

spodbujamo interdisciplinarnost, razumemo odgovornost vseh 

vpletenih za dosego optimalnega otrokovega napredka (izogib 

obsodb, razumevanje dela SRP, RP…). Na tak način se razvijamo tudi 

sami, osebnostno in profesionalno. Verjamem, da se tudi na dnevni 

ravni prek sodelovanja (čeprav gre večkrat za kratke, hitre pogovore) 

»razbije« marsikateri predsodek, negativno stališče ter spodbuja 

pozitivna perspektiva tako učenca kot tudi tima. 

SRP2-3 

Spremembe 

pogledov na 

sodelovanje, 
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Intervju 8: LUM36, učiteljica v 2. razredu, 36 let delovne dobe, 

izobraževanje po starem sistemu, sodelovanje s SRP zaradi učenca z NSUT 

1. Menite, da je potrebno sodelovanje med SRP in učiteljem, ki 

poučuje likovno umetnost pri poučevanju učencev s posebnimi 

potrebami(svoj odgovor prosim utemeljite)? 

Sodelovanje je nujno. Je pa kar težko, ker jih je premalo (SRP). Vse je 

bolje odkar imamo novo, mlado, pripravlejno na delo, ki se zna 

prilagoditi, bo z učencem včasih v razredu ali pa se umakneta ven. 

Lansko leto učenec ni imel še nič pomoči, letos pa ima in sem tudi jaz 

zdaj bolj mirna. 

LUM36 

Podpora 

učencu 

2. Prosim, da čim bolj konkretno opišite svojo (prvo /najboljšo 

/najslabšo) izkušnjo s sodelovanjem s SRP /učitelji LUM. 

 

Opisala bom zadnjo in tudi prvo izkušnjo, kjer sodelujeva tudi pri LUM. 

 

LUM36 

Zadnja in prva 

izkušnja 

Učenec je drugi razred. Problem je grafomotorika – pogosto ne 

dokonča izdelka, riše po svoje, delovni prostor je v razsulu, stvari so 

na tleh, pri sosedu... Vse dela bolj z eno barvo, razen če ga opomniš, 

naj zamenja še za drugo barvo. Zanimivo pa je, da je zadnjič dobil 

nagrado, ko sem poslala izdelke na nek natečaj in je bila ravno njegova 

risba nagrajena. Ima nek svoj poseben stil, ki meni deluje 

nedokončano. Zelo dobro striže s škarjami. Je levičar, ampak mu gre 

striženje zelo dobro. Pri barvanju je nenatančen, pogosto naredi vse z 

eno barvo. Pri pripravi porabi veliko časa, da poišče svojo škatlo in vse 

prinese. Težave ima tudi pri prepisovanju s table, svari mu padajo in 

se polivajo. 

LUM36 

Primanjkljaji in 

močna 

področja 

učenca 

SRP je prišla je do mene, kaj bomo skupaj naredile – pripravljena je 

bila da skupaj napišemo IP, sodelovala je tudi pri pogovorih s starši, 

piše jim maile in jim daje priporočila za delo doma... 

LUM36 

Začetek 

sodelovanja 

Učenca ima dve uri na teden, tako da vedno ko pride po njega in ko ga 

pripelje nazaj se malo pogovoriva, se dogovoriva kaj bosta delala, 

včasih mu pomaga v razredu, včasih gresta ven. Kadar je v razredu 

pomaga tudi drugim učencem. Tudi pri LUM je že bila v razredu in mu 

pomagala kam kaj dati, kako začeti, predlagala je, da se mu zamenja 

peresnica... Ona opazi tudi kar jaz ne opazim. Jaz imam 27 učencev in 

ne morem vsega opaziti. Ona pa mi potem pove kaj bi bilo bolje, tudi 

prebere kakšne njegove stvari... 

LUM36 

Pogostost in 

način 

sodelovanja 

Gre za redek primer. LUM36 

Redka izkušnja 

Učenec je predvsem pridobil na samozavesti, organizaciji, kam kaj LUM36 
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dati, tudi izboljšal se je pri zapisu iz table, kam kaj zapisovati, tudi po 

šoli se boljeorientira. 

Pridobitve za 

učenca 

Pridobila sem veliko novega znanja o težavah in posebnih potrebah, 

tako bolje razumeš učenca in njegove težave. Pa tudi da imaš nekoga, 

ki je dobre volje, ga lahko vprašaš, ti pomaga, je prilagodljiv. Prej sem 

morala sama pisati IP, zdaj mi SRP pomaga. Tudi to, da je nekdo s tabo 

pri pogovorih s starši. Je čisto drugače, če še ena oseba potrdi tvoja 

opažanja in jih zna tudi bolj strokovno opisati. 

LUM36 

Pridobitve za 

strokovne 

delavce 

Morda je tudi to, da so mlade bolj zagnane za delo in so tudi bolj v 

pomoč. Ure lahko minejo tako, da učenca čakaš ali pa veliko narediš. 

Tukaj se celo uro dogaja. Ko učenec pride od ure ima toliko stvari za 

povedati kaj vse je delal in tudi veliko odnese od te ure. Morda bi 

lahko bila večkrat tudi pri LUM v razredu in tudi pri športu. 

LUM36 

Spremembe 

pogledov na 

sodelovanje, 

3. Navedite dva dejavnika, ki po vaši presoji najbolj spodbujata / 
ovirata sodelovanje med učiteljem LUM in SRP in ju prosim 
utemeljite 

 

Najbolj bi rekla osebnost, dostopnost, prijaznost, prilagodnjivost. 

Osebe morajo biti pripravljene na sodelovanje. Meni se da, ker vidim 

da se njej da. 

LUM36 

Sodelovanje 

spodbuja 

Čas. Ampak mislim, da tudi ne toliko. Ker če bi imeli več časa, ne bi 

tudi več sodelovali. Mislim, da je tako ravno prav časa za sodelovanje. 

LUM36 

Sodelovanje 

ovira 

4. Kako bi na podlagi svoje izkušnjenagovoriliostale »stanovske 

kolege« SRP ali učitelje LUM k sodelovanju? 

 

Jaz sodelavce kar nagovarjam, jim povem kako je dobro sodelovanje, 

da ti SRP pomaga pri pisanju IP, pri pogovorih s starši, da si vzame 

čas, gre s teboj na sestanek, ti razloži težave in značilnosti učencev in 

pomaga pri prilagoditvah in tudi pomaga drugim učencem v razredu. 

LUM36 

Nagovor k 

sodelovanju 

 

Intervju 9: LUM3, učiteljica LUM na predmetni stopnji, 3 leta delovne dobe, 

izobraževanje po novem sistemu, sodelovanje s SRP zaradi učenca s 

čustvenimi težavami 

1. Menite, da je potrebno sodelovanje med SRP in učiteljem, ki 

poučuje likovno umetnost pri poučevanju učencev s posebnimi 

potrebami(svoj odgovor prosim utemeljite)? 

Sodelovanje med SRP in učiteljem LUM je dobrodošlo zaradi boljšega 

vključevanja učenca k pouku. S pomočjo sodelovanja učiteljev, lahko 

do učenca lažje pristopimo, mu pomagamo ali pa celo odkrivamo in 

spodbujamo njegove sposobnosti pri likovnem izražanju. 

LUM3 

Podpora učencu 
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2. Prosim, da čim bolj konkretno opišite svojo (prvo /najboljšo 

/najslabšo) izkušnjo s sodelovanjem s SRP /učitelji LUM. 

 

Primer se navezuje na učenca s čustvenimi težavami. LUM3 

Primanjkljaji in 

močna področja 

učenca 

SRPpristopi do učitelja in ga seznani s situacijo. LUM3 

Začetek 

sodelovanja 

Sodelovanje ni pogosto, učitelj SRP je nekajkrat na leto prisoten pri 

pouku. 

LUM3 

Pogostost in 

način 

sodelovanja 

Redko sodelovanje. LUM3 

Redka izkušnja 

Pri učencu sta vidna samozavestnejši pristop (pri pouku LUM pristop 

k likovnemu problemu) in samostojno reševanje problema  

LUM3 

Pridobitve za 

učenca 

Sama sem pridobila novo znanje o delu z učenci s posebnimi 

potrebami, žal je sodelovanje bolj redko, kar pomeni, da učinki niso 

tako hitro vidni. 

 

LUM3 

Pridobitve za 

strokovne 

delavce 

3. Navedite dva dejavnika, ki po vaši presoji najbolj spodbujata / 
ovirata sodelovanje med učiteljem LUM in SRP in ju prosim 
utemeljite 

 

Želja po vključevanju učenca v okolje in njegovo napredovanje. 

Likovna umetnost je predmet, kjer učenec lahko najde svoj način 

izražanja in možnost sprostitve, zato bi morali učitelji k temu tudi 

stremeti, tudi s pomočjo sodelovanja. 

LUM3 

Sodelovanje 

spodbuja 

Pritiski s strani vodstva, nestrokovnost sodelujočih in različni 

pogledi na doseganje cilja. Pomembno je, da se učitelji med sabo 

sporazumejo, razumejo zahteve in potrebe posameznika ter zahteve 

učnega procesa ter se skupno dogovorijo za način sodelovanja. 

LUM3 

Sodelovanje 

ovira 

4. Kaj bi bilo mogoče še izboljšati v procesu sodelovanja med SRP 
in učiteljem LUM? V tem konkretnem sodelovanju, ki ste ga 
opisovali in na splošno, da bi bilo po šolah več tovrstnega 
sodelovanja 

 

Pogostejše sodelovanje med učitelji, konkretni cilji (še pred samim 

aktivnim sodelovanjem z učencem). 

 

LUM3 

Izboljšave na 

individualnem 

nivoju 
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Podpiranje učiteljev k sodelovanju in skrb za pozitivno klimo na šoli. 

 

LUM3 

Izboljšave na 

institucionalnem 

nivoju 

Več ur namenjenih LUM, strokovna izobraževanja. 

 

LUM3 

Izboljšave na 

sistemskem 

nivoju 

5. Kako bi na podlagi svoje izkušnjenagovoriliostale »stanovske 

kolege« SRP ali učitelje LUM k sodelovanju? 

 

Vsako sodelovanje v prid učenca je dobrodošlo ali celo pomembno, 

ob izboljšanju in dobrih rezultatih je trud poplačan. 

LUM3 

Nagovor k 

sodelovanju 
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13.5.1. Razvrstitev odgovorov intervjujev po temah in odprto 

kodiranje – pripisovanje pojmov 

Potrebnost sodelovanja med SRP in učiteljem LUM 

Da, učenci s posebnimi potrebami lahko potrebujejo podporo tudi pri 

razvijanju neverbalnih sposobnosti/imajo primanjkljaje na tem 

področju. 

SRP1 

Podpora 

učencu 

Sodelovanje je nujno potrebno. Za likovno je sicer bolj redko. Če je 

sodelovanje dobro in se učitelja ujameta, dobi učenec največ, učitelja 

pa se lahko drug od drugega učita. 

LUM4 Dobro za 

učenca in 

učitelja 

Menim, da je sodelovanje potrebno predvsem takrat, ko gre za učence 

s PPPU, ki imajo težave na področjih, ki so povezana s predmetom LU. 

V mislih imam grafomotoriko, finomotoriko, RMK, orientacijo na listu, 

prostorske predstave, vidno pozornost, prostorsko načrtovanje, 

pozornost, impulzivnost, ipd., ki lahko bistveno vplivajo na likovno 

izražanje učenca (slikanje, risanje, striženje, trganje, modeliranje…). LU 

jim lahko predstavlja stres – izdelki so nedokončani, nekateri učenci jih 

večkrat uničijo, se jih sramujejo, z njimi niso zadovoljni. 

SRP2-1 

Podpora 

učencu 

Je potrebno. Letos dobro sodelujemo, SRP je ves čas vključena pri 

pouku, nudi pomoč v razredu. Nanjo se lahko zanesem. 

LUM18 

Medsebojna 

podpora 

Sodelovanje je nujno. Je pa kar težko, ker jih je premalo (SRP). Vse je 

bolje odkar imamo novo, mlado, pripravlejno na delo, ki se zna 

prilagoditi, bo z učencem včasih v razredu ali pa se umakneta ven. 

Lansko leto učenec ni imel še nič pomoči, letos pa ima in sem tudi jaz 

zdaj bolj mirna. 

LUM36 

Medsebojna 

podpora 

Da, večja efektiva pri individualnem delu, večji nabor različnih metod 

dela in vzpodbujanje vztrajnosti 

LUM 5 Podpora 

učencu 

Sodelovanje med SRP in učiteljem LUM je dobrodošlo zaradi boljšega 

vključevanja učenca k pouku. S pomočjo sodelovanja učiteljev, lahko 

do učenca lažje pristopimo, mu pomagamo ali pa celo odkrivamo in 

spodbujamo njegove sposobnosti pri likovnem izražanju. 

LUM3 Podpora 

učencu 

 

Katero izkušnjo opisujete 

Svojo prvo (imam komaj leto dni delovnih izkušenj). SRP1 Prva 

izkušnja 

Gre za redko izkušnjo. Predvidevam, ker je likovna vzgoja pogosto 

močno področje učencev s PPPU, učitelji pa težav na teh področjih (če 

niso zelo izrazite) ne vidijo tako pomembnih, kot npr. pri slovenščini, 

matematiki. 

SRP1 

Redka izkušnja 
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Prvo, ker je tudi edina izkušnja za sodelovanje pri likovni. LUM4 Prva 

izkušnja 

Večkrat sem že sodelovala z izvajalci DSP, ampak pri LUM gre za redek 

primer. 

LUM4Redka 

izkušnja 

Sodelovanje, direktno povezano z področjem LU je v mojem primeru 

redko, največkrat se delo, nasveti, prilagoditve, načrtovanje ipd. vrti 

okrog šolskih veščin kot so branje, pisanje in računanje (tudi ko gre za 

učence s težavami kot jih opišete – dispraksija, NSUT…). 

SRP2-1 Redka 

izkušnja 

Opisujem svojo tedensko izkušnjo iz letošnjega šolskega leta, oba 

opisana primera sta prva, kjer sodelujem z učiteljico RP na področju 

predmeta LU za primer učenca z naštetimi primanjkljaji. V preteklosti 

sem že sodelovala z učiteljico RP pri tem predmetu, šlo pa je za učenca 

s težavami na področju GJM in pozornosti in koncentracije.  

SRP2-2 Redka 

izkušnja 

Opisujem svojo izkušnjo sodelovanja z učiteljico 2. razreda, ki je se po 

mojih informacijah prvič srečuje z učencem z izrazitimi težavami na 

področju orientacije, organizacije, načrtovanja. 

SRP2-3 Prva 

izkušnja 

Takšna sodelovanja so v moji praksi redka. Vključitev v razred pa je bila 

spontana in se zaenkrat zelo dobro obnese. Prav takšna dobra izkušnja 

vpliva na moje nadaljne delo, npr. sodelovanje v razredu tudi pri 

drugih tipih težav, ki morda ne »kličejo« po takšnem sodelovanju tako 

samoumevno. Tudi sama tako dobim nek nov zagon za širjenje 

takšnega načina dela v lastno prakso. 

SRP2-3 

Redka izkušnja 

Opis najboljše izkušnje, saj se prvih niti ne spomnim, pretirano slabe 

pa še nisem imela. 

LUM5 

Najboljša 

izkušnja 

Gre za redek primer, da ima učenec ure DSP skupaj s SRP. Prejšnje 

izkušnje so, da so imeli DSP drugi učitelji, ki niso SRP. 

LUM5 

Redka izkušnja 

Vsako leto imam koga s katerim sodelujem. Odvisno od težav učenca. 

Letos pa je prvič, da je pomoč tudi pri pouku, pomoč v razredu, da se 

učenca ne jemlje ven iz razreda, in to je fantastično in bi želela tako 

peljati tudi naprej. To, da se vključuje v skupino in da drugi učenci niti 

ne vedo in tudi on ne, da je tam zaradi njega, saj se vključi v skupino in 

pomaga tudi drugim učencem. 

LUM18 Prva 

izkušnja 

Na naši šoli se vedno prej dogovarjamo stvari, komunikacija je dobra, 

običajno pride DSP vprašati kaj bomo delali pri pouku. To da pa je SRP 

v razredu je letos moja prva izkušnja in je res dobro.  

LUM18 Redka 

izkušnja 

Opisala bom zadnjo in tudi prvo izkušnjo, kjer sodelujeva tudi pri LUM. 

 

LUM36 

Zadnja in prva 

izkušnja 

Gre za redek primer. LUM36 

Redka izkušnja 
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Redko sodelovanje. LUM3 

Redka izkušnja 

 

Primanjkljaji in močna področja učenca 

Učenec (4. razred) ima primanjkljaje na področju logičnega in 

fleksibilnega mišljenja, pri usvajanju proceduralnih znanj, številskih 

predstavah, pri grafo in finomotoriki, tudi pri grobi motoriki 

(zakrčenost). Posledično ima težave pri predmetih: matematika, 

likovna, naravoslovje. 

SRP1 

Logično in 

fleksibilno 

mišljenje, 

proceduralna 

znanja, 

motorika 

Močna področja učenca so branje in govorno izražanje, je zelo 

vztrajen in delaven, pripravljen na sodelovanje, v razredu se dobro 

razume in pogosto zelo zrelo odreagira v konfliktih (mediacijsko). 

SRP1 Branje, 

govorno 

izražanje, 

vztrajnost, 

pripravljenost, 

reagiranje na 

konfliktne 

situacije 

Težave pa je imel učenec (4. razred) bolj na čustvenem področju – 

strah in grafomotorika. Njegovo likovno izražanje je bilo bolj značilno 

za nižjo razvojno stopnjo, tudi pisava je bila okorna. Težave je imel 

tudi pri besednih zvezah, bralno razumevanje je imel dobro, ampak si 

je kaj drugače predstavljal. Težave je imel tudi pri organizaciji, npr. 

kam si zapisati obvestilo za starše in vedno je porabil veliko časa. Tudi 

pri likovni ni dokončal izdelka – težko si je organiziral čas. 

LUM4 Čustveno 

področje, 

motorika, 

bralno 

razumevanje, 

časovna 

organizacija 

Učenec v 4. razredu je imel dobro verbalno področje in besedišče.  

 

LUM 4 Verbalno 

področje, 

besedišče 

V prvem primeru gre za učenca z motnjami avtističnega spektra in 

dispraksijo. Deček obiskuje 1. razred, večinoma ur DSP pa izvajam v 

razredu. Težave se kažejo predvsem na področju grobe in fine 

motorike, grafomotoričnih spretnosti, orientacije (več vidikov) in na 

področju govornega izražanja (tempo govora, artikulacija). Učenec je 

risal drobne risbe z malo podrobnostmi, pri risanju brez dodatne 

spodbude ni dolgo vztrajal. Pri barvanju je bil nenatančen, večkrat je 

uporabljal eno ali dve barvi. Pojavljale so se tudi težave z 

nefleksibilnostjo – učenec ni želel šiliti barvic v razredu (to opravilo je 

povezoval z domom) prav tako si barvic ni sposojal, zato se je 

dogajalo, da ni mogel končati izdelka kot bi želel ali kot je bilo podano 

SRP2-1 Področje 

motorike, 

orientacije, 

govorno 

izražanje, 

prostorske 

predstave, 

nefleksibilnost 
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navodilo (barvanje, risanje), če se mu je npr. zlomila barvica. 

Učenec dobro funkcionira na socialno-emocionalnem področju v 

šolskem okolju, uspešno komunicira s sošolci in vsemi učitelji, s 

katerimi prihaja v stik. Učenec ima zelo dobre številske predstave, 

slušno pomnjenje, je vztrajen in zelo motiviran za vse dejavnosti v 

času pouka, uspešno sledi navodilom in pravilom v razredu, rad 

sodeluje pri gibalnih aktivnostih. 

SRP2-1 

Socialno-

emocionalno 

področje, slušno 

pomnjenje, 

vztrajnost, 

sledenje 

navodilom 

Težave ima pri fini in grobi motoriki. Je avtist (1.razred). Glede na 

odločbo smo pričakovali več težav, tudi vedenjskih izpadov, da ne bi 

maral bližine in tako, ampak učenec vse sprejema in v šoli uživa. Fina 

motorika je zelo nerazvita, ko na primer prime pisalo ali druge 

materiale, obrača črke itd., zato mu nudimo različne materiale – 

delamo po načinu »korak za korakom« in je tako likovna pravzaprav 

prepletena čez okolje, MAT, SLO, tako da tudi pri likovni velikokrat 

delamo kaj s črkami in številkami. Kljub temu da je rečeno, da ta 

medota ni tako dobra za učence z avtizmom, učenec dobro 

funkcionira.  

LUM18 

Motorično 

področje 

Njegova močna področja so matematika, številske predstave, 

besedišče, dobro povezuje, suvereno odgovarja je dobro splošno 

razgledan, dobro pripoveduje in odgovarja na vprašanja. 

LUM18 Številske 

predstave, 

besedišče, 

povezovanje, 

besedno 

izražanje 

Gre za učenca 3. Razreda. Težave ima na področju grafomotorike, 

orientacije in organizacije, pa tudi na področju socialnih veščin in 

impulzivnega vedenja. Učenec ima slabšo učno samopodobo. Učenec 

je do sebe precej strog, s svojim likovnim izdelkom večkrat ni 

zadovoljen že v procesu nastajanja, zato je izdelke uničeval (raztrgal, 

zmečkal, želel ponovno začeti), kar pa je vodilo do nedokončanih 

izdelkov in še večjega nezadovoljstva učenca. 

SRP2-2 Področje 

motorike, 

orientacije, 

organizacije, 

socialne 

veščine, 

impulzivno 

vedenje, 

samopodoba, 

nedokončanje 

izdelka 

Njegovo močno področje je verbalno področje (pripovedovanje) in 

tudi likovno izražanje (učenec zelo rad riše, rad se likovno izraža, 

prosto risanje ga umirja, sprošča), učenec dobro in rad bere (tiho 

branje) in prebrano razumeva (glasno branje je sekajoče, monotono, 

kljub temu učenec prebrano razume). 

SRP2-2 

Verbalno 

področje, 

likovno 

izražanje, tiho 
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branje in bralno 

razumevanje 

Učenec (3.razred) ima verbalne primanjkljaje, težave pri branju, 

impulzivnost in odklonsko vedenje.  

 

LUM5 

Verbalno 

področje, 

branje, 

impulzivnost, 

vedenje 

Močno področje je likovno področje za stvari, ki so mu interesantne. LUM5 Interesna 

področja 

Gre za učenca (2.razred), ki je bil usmerjen v letošnjem šolskem letu, s 

primanjkljaji na področju orientacije /.../ organizacije /.../ miselne 

organizacije – /.../. Učenec ima težave tudi z grafomotoriko in fino 

motoriko, kar je opazno pri zapisu v omejen prostor, pri zapisu in 

vezavi pisanih črk, striženju in barvanju. Težje sledi sestavljenim 

navodilom, težave ima na področju geometrije (npr. razlikovanje 

telesa-liki), prostorskih predstav, pa tudi pri rabi šablone, zapisu v 

tabele, /.../. Naravna zaporedja si težje zapomni, prav tako si težje 

zapomni abstraktne pojme oz. počasneje usvaja pojmovno znanje, 

rabo novih besed in njihov pomen. Učenec ima tudi primanjkljaje na 

področju pozornosti, na kar pa pogosto ne vplivajo zunanji dejavniki 

(hrup, oprema, nov prostor), zdi se kot da učenec »moti sam sebe«. 

Pozornost je včasih težko odvrnljiva, prehajanje med aktivnostmi 

oteženo. Večkrat ne ve kako z dejavnostjo ali nalogo začeti, težava se 

pojavi že pri pripravi pripomočkov (zvezki, barvice, likovni material…), 

težko počaka, da so navodila podana v celoti, večkrat impulzivno 

odreagira. Tempo dela je upočasnjen, učenec se hitro utrudi, večkrat 

si želi igre, sprostitvenih dejavnosti. Je še zelo igriv, občasno ima 

težave z razumevanjem prenesenih pomenov in humorja, šal. 

SRP2-3 

Orientacija, 

organizacija, 

prostorske 

predstave, 

motorika, 

zaporedja, 

pomnenje, 

impulzivnost, 

pozornost, 

počasen tempo 

dela, hitra 

utrudljivost, 

razumevanje 

prenesenih 

pomenov 

Za šolsko delo je zelo motiviran, tako v skupini kot individualno. Želi si 

biti uspešen, pohvala mu veliko pomeni. Sproščeno komunicira in rad 

pripoveduje na različne teme. Prebrano (glasno in tiho) razumeva, 

zelo rad posluša zgodbe, ki jih uspešno povzame (krajše). Njegov 

besednjak je bogat. Kljub težavam se ne izogiba nobeni dejavnosti, 

tudi doma ima dobro podporno okolje z razumevanjem (spodbude, 

podpora). Pri samopregledu izdelkov je večkrat uspešen, odkrije in 

popravi večino napak (razen napake v postopkih, korakih). Dobro 

sprejema strategije in pomoč, pri rabi nekaterih je že samostojen. Rad 

je gibalno aktiven in veliko mu pomeni, če lahko (s pomočjo 

prilagoditev) začeto tudi konča. 

SRP2-3 

Verbalno 

področje, 

pripovedovanje, 

bralno 

razumevanje, 

bogato 

besedišče 

Učenec je drugi razred. Problem je grafomotorika – pogosto ne LUM36 



Sodelovanje med specialnim in rehabilitacijskim pedagogom in učiteljem likovne umetnosti pri delu z 
učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja in njun profesionalni razvoj 

148 
 

dokonča izdelka, riše po svoje, delovni prostor je neurejen, stvari so 

na tleh, pri sosedu... Vse dela z eno barvo, razen če ga opomniš, naj 

zamenja še za drugo barvo. Pri barvanju je nenatančen, pogosto 

naredi vse z eno barvo. Pri pripravi porabi veliko časa, da poišče svojo 

škatlo in vse prinese. Težave ima tudi pri prepisovanju s table, svari 

mu padajo in se polivajo. 

Motorično 

področje, 

organizacija, 

počasen tempo 

dela, prostorske 

predstave 

Zanimivo, pa da je zadnjič dobil nagrado, ko sem poslala izdelke na 

nek natečaj in je bila ravno njegova risba nagrajena. Ima nek svoj 

poseben stil, ki meni deluje nedokončano. Zelo dobro striže s 

škarjami. Je levičar, ampak mu gre striženje zelo dobro. 

LUM36 

Poseben stil 

izražanja, 

striženje 

Primer se navezuje na učenca s čustvenimi težavami.  LUM3 

Čustveno 

področje 

 

Začetek sodelovanja 

Po prevzemu učenca je razredničarka na sestanku strokovne skupine 

posredovala informacijo o težavah učenca pri likovnem pouku, 

pobudo sem nato dala sama.  

SRP1 

Težave pri LUM, 

spodbudi SRP 

Z SRP sva že sodelovali zaradi težav pri MAT. Preko pogovora o 

težavah pri LUM, sploh pri ocenjevanju, je prišla obojestranska 

pobuda za sodelovanje. Pogovorili sva se tudi s starši. Sodelovanje pri 

LUM ni bilo zapisano v IP. Zapisano je pa bilo, da ima učenec težave 

pri grafomotoriki. 

LUM4 Težave 

pri LUM, 

obojestranska 

pobuda 

Sodelovanje je bilo samoumevno, saj smo izvedbo ur DSPja že v 

začetku načrtovali v oddelku 

SRP2-1 

Načrtovano od 

začetka IP 

Sodelovanje je bilo zapisano v odločbi, tudi kdo bo prevzel katero 

vlogo in smo se dobile. Ima 5 ur DSP 

LUM18 

Zapisano v IP 

Pobude za sodelovanje niso bile potrebne, že ob prvem sestanku 

strokovne skupine smo z razredničarko skupaj načrtovale delo z 

učencem, sama sem učenca spremljala že v preteklem šolskem letu, 

zato sem nekatere prilagoditve, ki so dobro delovale predstavila že v 

začetku. Sodelovanje je torej samoumevno, pozitivno vrednoteno, 

pomembno za obe. 

SRP2-2 

Načrtovano od 

začetka IP 

Pobuda je bila določena s strani IP in samoiniciativno s strani SRP in 

mene 

LUM5 

Zapisano v IP in 

obojestranska 

pobuda 

Sodelovanje se je steklo spontano, največ sodelujem prav z 

razredničarko. Sodelovanje se mi zdi nujno, tudi razredničarka je 

SRP2-3 

Obojestranska 
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samoiniciativna pri pobudah in sprotni evalvaciji, zato učencu lahko 

tudi pri DSPju pomagam na področju, kjer učenec trenutno potrebuje 

podporo. 

pobuda 

SRP je prišla je do mene, kaj bomo skupaj naredile – pripravljena je 

bila da skupaj napišemo IP, sodelovala je tudi pri pogovorih s starši, 

piše jim maile in jim daje priporočila za delo doma... 

LUM36 

Spodbudi SRP 

SRP pristopi do učitelja in ga seznani s situacijo. LUM3 

Spodbudi SRP 

 

Pogostost in način sodelovanja 

Sodelovanje je potekalo na tedenski ravni (občasno na dnevni), 

odvisno od težav.  

 

SRP1 

Tedensko, 

dnevno 

Izmenjava informacij je bila predvsem med odmori in po pouku, 

hkratno s sodelovanjem zaradi posredovanja učnih vsebin, saj učenca 

jemljem od ure. 

Posredovanje literature na to temo je potekalo preko e-mail sporočil, 

nato sva literaturo skupaj pregledali, poskušala sem izpostaviti vidik 

uporabnosti nasvetov za vse učence (dobra poučevalna praksa) in 

spodbuditi vključenost nasvetov v vse ure. 

Tretji način sodelovanja pa je bila opora pri govorilnih urah s starši, 

priključila se je tudi psihologinja, ko je bilo opaziti stisko in težave s 

samopodobo pri učencu. 

SRP1 Med 

odmori, po 

pouku, preko e-

pošte, govorilne 

ure za starše 

Sodelovali sva po potrebi. Včasih več dni zaporedoma,  LUM4 Po 

potrebi, 

pogosteje pred 

ocenjevanjem 

včasih ko sva se srečali v zbornici ali na sestankih za IP, pred 

govorilnimi bolj pogosto, imeli sva tudi skupaj govorilne za starše, kjer 

je bila tudi psihologinja. Ko je bila stiska, takrat sva več sodelovali, npr. 

pred ocenjevanjem. 1x je bila tudi SRP prisotna pri pouku LUM. Lahko 

bi bila večkrat v razredu, da bi učenec dobil več razlage ena na ena. 

LUM4 V 

zbornici, na 

timskih 

sestankih, pred 

govorilnimi in 

ocenjevanjem, 

skupne 

govorilne, SRP 

prisotna pri uri 

/.../ na področje LU pa sva prešli spontano, prek opazovanja in 

spremljanja učenca, prek samih dejavnosti v razredu. Sodelujeva 

tedensko,  

SRP2-1 

Tedensko  

največkrat gre za kratke sestanke med odmori in kratko evalvacijo po SRP2-1 Med 
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izvedbi ure (pogovor, opažanja, izmenjava mnenj, predlogi za 

nadaljnje delo…). Po potrebi sodelujeva tudi po pouku in z drugimi 

delavci šole, obe redno komunicirava tudi z mamo učenca in si sproti 

tudi medsebojno izmenjujevainformacije o tem. Pri sodelovanju naju 

ovira predvsem moj fleksibilen urnik, saj delo izvajam na treh 

šolah.Sodelujeva predvsem na področju prilagoditev in strategij, nikoli 

skupaj ne načrtujeva pouka. Učiteljica izvaja pouk po sistemu »korak 

za korakom«. /.../ Ker je takšen način dela precej dinamičen, v razredu 

nudim podporo učencu in skupini, v kateri sodeluje, prek dejavnosti 

mu predstavim in z njim utrjujem različne strategije ter izvajam vaje. V 

delo v razredu se hitro vključim, tudi na področju LU. Včasih učno snov 

dodatno ponazorim celotni skupini, verbalno usmerjam učenca, mu 

ponudim ustrezne materiale (večji papir, več prostora, dodaten list za 

vajo – pred zapisom/narisom v zvezek, na risalni list…), spodbujam 

sodelovanje, medvrstniško pomoč. Učenec je tak način dela sprejel, 

hkrati pa ostane v razredu (nerad zapusti razredničarko, zanima ga kaj 

delajo v razredu).  

odmori, 

evalvacija po 

uri, po pouku, z 

drugimi 

sodelavci, 

pomoč v 

razredu – 

individualna 

podpora 

učencu in 

vodenje manjše 

skupine 

Sodelovanje poteka sproti ko pride SRP v razred – to so 2 uri. /.../ se 

sproti dogovarjamo če so kakšne težave, tako da bi rekla kar dnevno 

LUM18 Sproti, 

tedensko, 

dnevno 

Pride tudi če ima prosto uro in se prikluči razredu, pogleda in pomaga. 

Sodelujemo tudi na timskih sestankih in sproti ob kakšnih situacijah, 

tudi na hodniku, v zbornici – kako je kaj, kje bi rabil več pomoči,/.../. 

Ni spraševanja učencev, zakaj gre pa on ven, ali gremo lahko še mi... 

Tega zdaj ni. Ona pride, pozdravi, učenci tudi njo vprašajo za pomoč, 

ali ga vzame iz razreda in vzame še enega zraven. Komunikacija je res 

dobra. Ves čas je na tekočem kaj delamo. V času moje odsotnosti me 

je tudi že nadomeščala mojo uro. Pri nas zgleda tako, da imamo na 

začetku jutranji krog, kjer spoznavamo nove vsebine potem pa delajo 

poskupinah in se po določenem času zamenjajo. Ker smo v razredu 

pogosti tri (jaz, vzgojiteljica in SRP) gre potem vsaka k eni skupini. Srp 

običajno k tisti v kateri je učenec s PP. Ko pride v razred ji povem kaj 

delamo in kaj so cilji in si tako delimo delo. Tudi z vzgojiteljivo tako 

sodelujeva, da skupaj vodiva ure tako da se dopolnujeva in tudi učenci 

nimajo občutka kaj je zdaj od koga naloga. 

LUM18 Pomoč 

v razredu – 

učencu in 

drugim 

učencem, vodi 

manjšo 

skupino, na 

timskih 

sestankih 

Sodelujeva tedensko,  SRP2-2 

Tedensko 

največkrat pred ali po pouku in s sprotnimi pogovori na hodniku, pred 

in na GU. Skupaj načrtujeva prilagoditve, ne načrtujeva pouka, 

določene ure pa skupaj evalvirava. Pomoč je delno izvedena v razredu 

delno v individualni situaciji. Pri pomoči v razredu je moja pomoč 

SRP2-2 Pred ali 

po pouku, na 

hodniku, pred 

in po GU, 
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usmerjena v organizacijo in pripravo pripomočkov in delovne 

površine, pa tudi usmerjanju impulzivnega vedenja, pretirane 

samokritičnosti, motivacije in spodbujanju vztrajnosti. Eno uro DSP 

(od 2) izvedem med LU. Kako in kje bo potekala ura se posvetujem z 

učiteljico pa tudi z učencem, ki ga vključim v proces načrtovanja in 

izvedbe. 

pomoč v ali 

izven razreda 

Sodelovanje poteka tedensko, po potrebi tudi večkrat. Sodelujeva 

konstantno.  

 

LUM5 

Tedensko, po 

potrebi 

Ali poteka izven ali v razredu, glede na sprotne dogovore. IP je bil 

sestavljen s pomočjo SRP, tako da smo že tam opredelile vse potrebne 

prilagoditve. 

LUM5 Pomoč 

izven ali v 

razredu 

/.../ Sodelujeva tedensko,  SRP2-3 

Tedensko 

med odmori, med prosto uro, po ali pred poukom, komunikacija z 

mamo in razredničarko je občasno tudi prek emaila. Večkrat je ura 

izvedena tudi v razredu – tudi pri urah LUM, kjer učenec usvaja rabo 

opor (kartončki, slikovni urniki, označbe – za pripravo mize, torbe, 

pripomočkov). Učencu lahko navodila razdelim postopno, tako lažje 

sledi. Večkrat potrebuje tudi usmerjanje in vodenje pri orientaciji (na 

sredini lista, ob zgornjem robu…), usmerjanje poteka verbalno ali s 

pomočjo barvnih opor (nalepke, pike…). Učenca tako pri pouku 

spodbujam tudi k uravnavanju impulzivnosti – poslušam do konca, 

pripravim, preizkusim s prstom po listu, šele nato s flumastrom ipd. 

Kadar ura in dejavnosti LUM predvidevajo lepljenje, striženje, 

prostorsko načrtovanje je takšno sodelovanje zelo pomembno in 

uspešno. Učenec je v razredu, z nekaj pomoči in podpore uspešno 

sledi uri in izdelek tudi konča. Uporabim tudi tablo, dodam vidne 

oznake na učiteljičin zapis, kar večkrat uporabljajo tudi drugi učenci v 

razredu. Moja prisotnost v razredu je s strani učencev zelo dobro 

sprejeta. Včasih delam z manjšo skupino, v katero se radi vključujejo. 

Ker takšno kombinacijo izvedbe DSP uporabljamo od začetka šolskega 

leta, so učenci navajeni moje prisotnosti, poznajo tudi mojo vlogo 

(zakaj pridem). 

SRP2-3 Med 

odmori, pred ali 

po pouku, 

preko e-maila, 

pomoč v 

razredu – 

učencu ali 

manjši skupini 

Učenca ima dve uri na teden LUM36 

Tedensko 

tako da vedno ko pride po njega in ko ga pripelje nazaj se malo 

pogovoriva, se dogovoriva kaj bosta delala, včasih mu pomaga v 

razredu, včasih gresta ven. Kadar je v razredu pomaga tudi drugim 

učencem. Tudi pri LUM je že bila v razredu in mu pomagala kam kaj 

dati, kako začeti, predlagala je, da se mu zamenja peresnica... Ona 

LUM36 Pred ali 

po uri, pomoč v 

razredu – 

učencu in 

drugim 
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opazi tudi kar jaz ne opazim. Jaz imam 27 učencev in ne morem vsega 

opaziti. Ona pa mi potem pove kaj bi bilo bolje, tudi prebere kakšne 

njegove stvari.. 

učencem 

Sodelovanje ni pogosto, učitelj SRP je nekajkrat na leto prisoten pri 

pouku. 

LUM3 

Nekajkrat na 

leto prisoten 

SRP pri pouku 

 

Pridobitve za učenca 

Učenec je pridobil veliko, saj je učitelj, ki je z njim večino VIZ procesa, 

bolje razumel naravo težav, pridobil kompetence, kako lahko v svoje 

poučevanje vključi pristope, ki bodo učencu olajšali razumevanje in 

funkcioniranje ne le pri likovni vzgoji, pač pa pri vseh predmetih 

(proceduralna znanja, jasni koraki in kriteriji). Ker je sodelovanje 

potekalo tudi s starši, je (verjetno) pridobil tudi več razumevanja s te 

strani. 

SRP1 

Razumevanje 

učitelja in 

staršev, 

učinkovite 

pristope 

Učenec je dobil kriterij za ocenjevanje, ki je tudi vedno zapisan na 

tabli, da ga je imel pred seboj. Skrbelo me je, da ni preveč 

izpostavljen. Kriterij mu je bil opora tudi v tem smislu, da vidi, da se 

mu trudimo pomagati, da nam je mar in tudi pri doseganju ciljev. Pri 

ocenjevanju je imel kriterij pri sebi, vendar nisem prepričana ali mu je 

bilo zaradi tega bolje. 

LUM4 Strategije 

za dokončanje 

izdelka, 

čustvena 

podpora 

Učenec je do danes na tem področju zelo napredoval, menja in 

izposoja učne pripomočke, ošili barvice… Dobro sprejema pohvalo, ki 

mu veliko pomeni, zato je pridobil tudi občutek za pripadnost – delo v 

skupinah in spodbujanje medsebojne pomoči in podpore pozitivno 

vpliva na vse učence. S takim načinom dela učenec nima občutka da v 

razredu »nekaj zamuja«, motiviranje, spodbuda, načrtovanje korakov, 

vodenje, nudenje ustreznih prilagoditev in materialov ter raba 

strategij samoevalvacije, organizacije, orientacije ipd. učencu 

omogočajo, da je pri LU vztrajen, motiviran ter uspešen in zadovoljen 

z lastnim trudom in končnim izdelkom. Urjenje fine in grobe motorike 

ter grafomotorične vaje učencu pomagajo pri samostojnosti in 

občutku uspešnosti tudi pri likovnem ustvarjanju.  

SRP2-1 

Sprejemanjne 

pohvale, 

fleksibilnost, 

občutek 

pripadnosti, 

nove strategije, 

vzrajanje pri 

nalogi, 

zadovoljstvo s 

končnim 

izdelkom, 

urjenje fine in 

grafomotorike 

Temu fantu pravzaprav nič ne manjka. Glede na odločbo smo mislili, 

da ne bo vključen v razred, ampak ga sošolci sprejemajo in ga imajo 

radi. Včasih reče, da česa ne more ošiliti, poredirati, ali pa česa ne 

najde, in takrat mu pomagamo. Tudi ko je v razredu še kdo, točno ve, 

LUM18 

Sprejemanje, 

kako prositi za 

pomoč, pohvala 



   Janja Rihter – Magistrsko delo 

153 
 

na koga se obrniti po pomoč. Rad hodi v šolo. Tudi ko gresta ven iz 

razreda komaj čaka da pride nazaj. Potrebuje pa nekoga da ga vodi in 

pohvali. Zato mislim, da je sodelovanje dobro zanj in je to ena velika 

spodbuda, da mu nekdo pomaga ter da ni to nič takega, da ima 

priložnost sočutja in empatije. 

Če imajo učenci pomoč v razredu in niso tako izobčeni, ožigosani. 

in spodbuda, 

priložnost 

sočutja in 

empatije 

Prek DSP je učenec s pomočjo različnih strategij pa tudi tehnik 

sproščanja in umirjanja svoj izdelek dokončal, kljub vmesnemu 

nezadovoljstvu in bil na koncu z njim zelo zadovoljen. Preko LU se 

učenec s pomočjo strategij in opor uči organizacije in njenega pomena 

za lažje načrtovanje in izvedbo dejavnosti, kar prenaša tudi na druga 

šolska področja. Danes učenec bolje razume svoja hitra in 

nepremišljena dejanja in pozna nekatere strategije pomoči, da manj 

impulzivno reagira. Pridobiva na svoji samozavesti in učni 

samopodobi, spoznava svoja močna in šibka področja in jih bolje 

sprejema. 

SRP2-2 

Strategije 

sproščanja, 

umirjanja, 

organizacije, 

inhibicije in 

dokončanja 

izdelka, 

zadovoljstvo s 

končnim 

izdelkom, učna 

samopodoba, 

sprejemanje 

močnih in 

šibkih področij 

Učenec je pridobil na motivaciji za dokončanje izdelka, samokontroli 

in nadzoru destruktivne impulzivnosti, večji vztrajnosti in 

motiviranost, usmerjanje. 

 

LUM5 

Motivacija za 

dokončanje 

izdelka, 

samokontrola, 

vztrajnost, 

motiviranost, 

usmerjanje 

Učenec z rednim sodelovanjem pa tudi redno (četudi kratko) 

evalvacijo dela po mojem mnenju pridobi ogromno. Podporo dobi tam 

kjer jo trenutno najbolj potrebuje, prilagoditve so učinkovite in 

ustrezne, strategije, ki jih učenec pridobiva pa uporabne, 

individualizirane in preizkušene v individualni situaciji in v razredu. 

Tako je učenec bolj samostojen, njegov napredek pa boljši, verjetno 

tudi hitrejši. Sodelovanje je »živo« in po mojem mnenju pripomore 

tudi k razumevanju IPja kot »živega« in ne togega dokumenta (na 

podlagi takšnega sodelovanja lahko izpopolnjujemo in spreminjamo 

tudi IP, ki tako ne »čaka« na končno evalvacijo). Učenec je lahko 

sproščen pri svojem delu, ostane v skupini, sledi delu v razredu, je z 

vrstniki, hkrati pa dobi pomoč in podporo ko jo potrebuje. 

SRP2-3 

Prilagoditve in 

strategije 

preizkušene 

individualno in 

v razredu, 

samostojnost, 

napredek je 

hitrejši, 

sproščenost, 

sledenje delu in 

pomoč 
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Učenec je predvsem pridobil na samozavesti, organizaciji, kam kaj 

dati, tudi izboljšal se je pri zapisu iz table, kam kaj zapisovati, tudi po 

šoli se bolje orientira. 

LUM36 

Samozavest, 

organizacija, 

orientacija 

Pri učencu sta vidna samozavestnejši pristop (pri pouku LUM pristop k 

likovnemu problemu) in samostojno reševanje problema  

LUM3 

Samozavest, 

samostojnost 

 

Pridobitve za strokovne delavce 

Pridobila sem nova znanja za posamezni predmet in kako ga 

poučevati; interakcije z učenci ter učiteljevo vlogo pri pouku, 

poklicem… Poleg tega pa tudi veščine, potrebne za sodelovanje s 

starši (priprava na sestanke, opora znotraj tima učitelj-SRP). 

SRP1 

Znanja o 

predmetu, 

interakciji, 

učiteljevi vlogi, 

veščine za 

sodelovanje s 

starši 

SRP mi je posredovala veliko gradiva in informacij o NSUT. Morda tudi 

to, da se dajem premalo poudarka na umetniška področja. Bolj bi 

morali biti pozorni, ne samo na MAT in SLO. Od učiteljev DSP velikorat 

največ izveš, tudi kakšen pogled, na katerega niti ne pomisliš. 

LUM4 Znanje o 

NSUT, več 

poudarka 

umetniškim 

področjem, 

drugačni 

pogledi 

Sama sem nad takšnim sodelovanjem vedno znova pozitivno 

presenečena. Menim da je izkušnja vpogleda v dinamiko razreda zelo 

dragocena pri mojem delu. Občutek imam, da na tak način lažje 

sodelujeva z učiteljico, saj sproti opazujeva in evalvirava lastno delo in 

si svetujeva ter razdeliva zadolžitve za v prihodnje. Menim, da 

specialni pedagogi premalokrat »doživimo« razred in učenca v njem, 

njegov odnos do učiteljev, sošolcev. Tako sproti prihaja tudi do 

izmenjave praks med mano in učiteljico – pogovoriva se še o tem kaj 

je delovalo in kaj morda ne in načrtovanje dela v prihodnje. Sama se 

učim na več področjih – spoznavam učno snov in inovativne načine in 

metode dela, uspešne in učinkovite komunikacije, rabe in uporabnosti 

raznolikih materialov in raznolike učinkovitosti glede na 

posameznika… Moja vloga se mi včasih zdi podporna učitelju, kar po 

mojem mnenju prispeva k najinemu sodelovanju – da jo podprem na 

več različnih vidikih, ji povem kako všeč so mi določene strategije ali 

pripomočki, ki jih uporablja, da opazim njen odnos z učencem in 

SRP2-1 Vpogled 

v dinamiko 

razreda in v 

učenca, sprotna 

izmenjava 

informacij, 

znanj, delitev 

zadolžitev, učna 

snov predmeta, 

metode dela, 

strategij, 

pripomočkov, 

materialov, 

komunikacije, 

nudenje 

podpore učitelju 
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njegovo zaupanje vanjo ipd. Na tak način se mi zdi, da je učitelj še bolj 

odprt in motiviran, tako za sodelovanje kot za inovativne pristope in 

diferenciacijo in individualizacijo, prilagoditve, kreativnost… 

Nedvomno se od učiteljice ogromno naučim, tako s področja 

predmeta kot tudi raznolikosti pri poučevanju. Ob sodelovanju v 

razredu dobim tudi vpogled v večino učenčevih šibkih in močnih 

področjih, ter napredovanje na področju primanjkljajev (risanje in 

barvanje v omejenem prostoru, raba čopiča, risanje črt, raba 

plastelina in drugih mas za oblikovanje, pritisk na podlago, vztrajnost, 

natančnost, tempo dela, pozornost…). Opazovanje v razredu se mi zdi 

pomembno, saj je v individualni situaciji večkrat slika z razredom 

neprimerljiva – to po eni strani otežuje sodelovanje z učiteljem saj le 

ta lahko opisuje popolnoma drugo situacijo kot se dogaja pri delu ena 

na ena.  

SRP mi kar po mailu velikokrat pošlje kakšno literaturo. Tudi ona rada 

pride v razred in bi jo lahko vprašala, če bi imela kakšno dilemo. Tudi 

ko mi kaj razloži, kaj sta delala, je to ena dobra povratna informacija, 

kako lahko tudi sama kaj prilagodim. 

LUM18 Gradivo, 

deljenje znanja 

in izkušenj, 

prilagoditev 

Prek sodelovanja z učiteljico na več predmetnih področjih sva lažje 

evalvirali načrtovane prilagoditve in jih sproti prilagajava učencu. 

Sodelovanje pri LU se je izkazalo kot zelo uspešno, sama sem se bolje 

seznanila s predmetnim področjem. Pri uri modeliranja s plastelinom 

sem ob svoji prisotnosti z učiteljico izvedla še dejavnost oblikovanja 

pisanih črk, ko me je učiteljica prosila za moj predlog. Prav zaradi 

sodelovanja in odprte komunikacije na obeh straneh se po mojem 

mnenju lahko porodijo dobre ideje tudi za nadaljnjo prakso in boljše 

počutje in uspeh vseh učencev v razredu. Pri tej uri sva z učiteljico 

določenim učencem pomagali s predlogami, nekatere le verbalno 

vodili, preko dejavnosti pa je tudi učiteljica spoznala nekatere 

prilagoditve, ki jih bo uporabljala pri svojem delu. Sama se od 

učiteljice učim tudi samoevalvacije, prek pogovora. Po takšnem 

sodelovanju se še bolj zavedam, kako pomembno je učiteljevo 

razumevanje in odprtost do učencev s PPPU, ter pripravljenost na 

konstantne spremembe. Učitelj, ki na tak način samoevalvira svoje 

delo in je pripravljen spreminjati svojo vsakodnevno prakso, v praksi 

izvaja poučevalno prakso, ki je iz dneva v dan boljša, tako za učence s 

PPPU kot tudi za vse ostale učence.  

SRP2-2 Sprotne 

evalvacije 

prilagoditev, 

spoznavanje 

predmeta, nove 

ideje, učenje 

samoevalvacije, 

pomembnost 

razumevanja 

PPPU, 

pripravljenost 

na spremembe 

Pridobila sem veliko novih načinov in metod dela, uporabne in 

koristne prilagoditve in hkrati tudi samopotrditev ob skupnih 

evalvacijah, da sem na pravi poti. 

LUM5 

Novi načini in 

metode dela, 

prilagoditve, 
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samopotrditev 

ob skupnih 

evalvacijah 

Sama na tak način pridobivam nova znanja, dobim možnost vpogleda 

v razredno dinamiko, lažje argumentiram in predstavim svoj vidik dela 

učitelju in obratno. Takšno okolje spodbuja mojo kreativnost, 

uspešnejše iskanje prilagoditev in strategij, ki bodo pomagale 

določenemu učencu in morda še nekaterim drugim v razredu. 

Učiteljica je bila na začetku nekoliko skeptična o izvoru omenjenih 

težav pri učencu, odkrito je komunicirala o njenih dvomih o tem, 

koliko na omenjene težave vpliva družinsko okolje. Menila je, da 

pomankljive rutine in organizacija v domačem okolju vplivata na 

učenca. Po pogovoru je bolje razumela naravo težav učenca in tako 

svojo vlogo pri tem. Na ta način se lažje osmisli tudi pomen rednega 

sodelovanja s starši in razumevanje družinske dinamike, opažanj, 

mnenj staršev. Na tak način si predloge in opažanja delimo vsi, kar je 

dobro tako za učenca kot tudi za profesionalni razvoj mene in 

učiteljice. Opažam, da je učiteljica zelo dovzetna za težave učenca, 

njegove izdelke vrednoti z zavedanjem šibkih področji, zato mu 

omogoča redno povratno informacijo in tudi pohvalo, ki se nanaša 

predvsem na trud, vložek učenca. Sama tako bolje razumem svojo 

»povezovalno« vlogo, nek most med starši in učitelji, k čemur bom 

stremela tudi v nadaljnje. Pozitivna izkušnja mi daje motivacijo za 

prepraševanje mojega dela, za iskanje novih rešitev, predvsem pa 

razvijanje razumevanja in empatije pri sodelovanju v zelo raznolikih 

timih.  

SRP2-3 Nova 

znanja, pogled v 

razredno 

dinamiko, boljše 

iskanje 

prilagoditev in 

strategij, 

opazne 

spremembe pri 

učiteljici – 

razumevanje in 

sprejemanje 

težav, razvijanje 

razumevanja in 

empatije 

Pridobila sem veliko novega znanja o težavah in posebnih potrebah, 

tako bolje razumeš učenca in njegove težave. Pa tudi da imaš nekoga, 

ki je dobre volje, ga lahko vprašaš, ti pomaga, je prilagodljiv. Prej sem 

morala sama pisati IP, zdaj mi SRP pomaga. Tudi to, da je nekdo s 

tabo pri pogovorih s starši. Je čisto drugače, če še ena oseba potrdi 

tvoja opažanja in jih zna tudi bolj strokovno opisati. 

LUM36 

Nova znanja o 

PP, 

razumevanje 

PP, pomoč pri 

pisanju IP in 

pogovorih s 

starši, nekdo, ki 

ti pomaga 

Sama sem pridobila novo znanje o delu z učenci s posebnimi 

potrebami, žal je sodelovanje bolj redko, kar pomeni, da učinki niso 

tako hitro vidni. 

 

LUM3 

Znanje za delo z 

učenci s PP 
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Spremembe pogledov na sodelovanje 

Za sodelovanje sem se odločila na podlagi prisotnosti težav, ki jih 

je učitelj izpostavil. Za sodelovanje sem bila (»sveže iz faksa«) 

pripravljena, ga dojemala kot ključnega za celostno obravnavo, 

pomembno pa je, da so nanj pripravljeni vsi akterji. Predvsem 

pomembno je, da izkoristimo trenutke, ko učitelj izpostavi 

določene težave z učencem – takrat takoj ponudimo pomoč, 

najdemo »luknjo« v urniku za sestanek, če to ni možno takoj in 

predstavimo načine spremljanja. Seveda to predstavlja dodatno 

delo, zato je pomembna tudi jedrnatost, ves čas spremljati 

neverbalno komunikacijo učitelja, se ustaviti, ko začutimo, da je 

»preveč naenkrat«  

SRP1 

Sodelovanje je 

ključno za celostno 

obravnavo, 

pripravljeni morajo 

biti vsi akterji, 

poiskati načine, da 

pomagamo učitelju 

Odločitev za sodelovanje je bila obojestranska. Sodelovanje je 

potrebno še naprej. Bi želela, da bi ga bilo še več, pa ti zmanjka 

časa. Izkušnja je bila zame potrditev, da je sodelovanje potrebno. 

Meni se zdi, da je bolje, če je učenec v razredu in sliši mojo 

razlago. RP predelamo več v razredu, kot če je učenec izven 

razreda. Potem mora učenec doma nadoknaditi. Pri likovni je tega 

manj. Mene ne moti če je SRP v razredu. Je pa za učence dobro 

tudi če je izven razreda. Tudi starši so proti, da hodijo ven iz 

razreda. Najbolje bi bila kombinacija v in izven razreda. Ampak to 

nismo nič imeli na faksu. Se ne spomnim. Tudi z eno drugo SRP sva 

veliko sodelovali in je bila tudi v razredu. Skupaj sva imeli socialne 

veščine, pa tudi drugače, če je bila v razredu sva se dopolnjevali – 

dobro je imeti dva različna vidika in pogleda. 

LUM4 Sodelovanje 

potrebno še naprej, 

pomoč učencu 

izven in v razredu 

Sodelovanje je nujen in pomemben del mojega dela, je 

samoumevno zame, brez njega si svojega dela ne predstavljam. 

Zanj se nisem odločila ampak sem ga sprejela kot eno svojih nalog, 

kot sestavni del poklica, ki ga opravljam. Z izkušnjami v praksi 

opažam le to, da je izredno pomembna fleksibilnost, zmožnost 

prilagajanja in medsebojno spoštovanje – pri svojem delu se 

srečujem z več kot 20 strokovnimi delavci, sodelovanje je tako 

raznoliko, različno intenzivno, a vselej nujen in reden del mojega 

delavnika. Zavedam se, da so sodelovanja različna – zato se 

trudim, da so tudi prijetna in pozitivno naravnana, vsako s svojim 

lastnim tempom. 

SRP2-1 Sodelovanje 

je ključno, del 

mojega dela, 

samoumevno, 

pomembna 

fleksibilnost in 

spoštovanje, 

pozitivna 

naravnanost 

Sodelovala sem že prej, je pa to prvič, da je pomoč direkt 

vključena v razred. Res je zelo dorbo. Ne rečem, da prej niso dobro 

individualno delali, ampak v razredu je 100 % bolje. Na tem bom 

delala tudi v prihodnje za druge učence. Tudi jaz sem tako 100 % 

na boljšem in bolje funkcioniram.  

LUM18 Pomoč v 

razredu zelo dobra 

tudi za druge 

učence, tudi jaz 

bolje funkcioniram 
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Ta primer sodelovanja je spremenil moje prepričanje, da je 

izvedba ure DSP med vzgojnim predmetom »slaba«, na škodo 

učenca, saj se je izkazalo, da se prav pri LU lahko učencu 

sistematično nudita pomoč in podpora, na različne načine, na 

sproščen, »spontan« način. Prav tako sem spremenila svoje 

mnenje, da je prisotnost SRP v razredu večkrat moteča za starejše 

učence (tako za učenca s PPPU kot za ostale). Izkazalo se je, da je 

učenec pomoč v razredu zelo dobro sprejel, zelo prilagodljivi pa so 

tudi sošolci, ki so mojo prisotnost zelo dobro sprejeli. Sodelovanje 

je vedno tudi izziv – zaradi časovnih omejitev, pa tudi zaradi 

različnih predhodnih stališč in prepričanj glede sodelovanja. 

Verjamem, da tudi pozitivno naravnanostjo SRP učitelja do 

sodelovanja lahko spreminjamo vsakodnevne prakse in iščemo 

nove, inovativne poti, ter na tak način pridobivamo dragocene 

izkušnje in znanja, tako eni kot drugi. 

SRP2-2 Izvedba DSP 

med LUM je dobra, 

pomoč v razredu je 

sprejeta tudi s 

strani sošolcev, 

pomembna je 

pozitivna 

naravnanost  

Sodelovanje je bilo določeno z IP in s strani vodstva. Na takšno 

sodelovanje nikoli ne gledam negativno, saj pomenijio možnost za 

izboljšanje vedenja, učenja učenca, hkrati pa so dobra izkušnja 

tudi zame, za pridobivanje novih znanj, strategij itd. na področju 

poučevanja. 

LUM5 

Sodelovanje dobro 

za učenca in 

učitelje 

Sodelovanje je ključni vidik mojega dela. Kljub raznolikosti, želim 

sodelovanje spodbujati na vseh vidikih svojega dela, tudi pri 

vključevanju učencev, kar se mi zdi večkrat zanemarjeno področje. 

Po mojih izkušnjah se na tak način porazdeli tudi odgovornost – 

prek sodelovanja bolje razumemo svojo vlogo in vlogo ostalih 

sodelujočih, spodbujamo interdisciplinarnost, razumemo 

odgovornost vseh vpletenih za dosego optimalnega otrokovega 

napredka (izogib obsodb, razumevanje dela SRP, RP…). Na tak 

način se razvijamo tudi sami, osebnostno in profesionalno. 

Verjamem, da se tudi na dnevni ravni prek sodelovanja (čeprav gre 

večkrat za kratke, hitre pogovore) »razbije« marsikateri 

predsodek, negativno stališče ter spodbuja pozitivna perspektiva 

tako učenca kot tudi tima. 

SRP2-3 Sodelovanje 

je ključno, 

porazdeli se 

odgovornost, bolje 

razumemmo svojo 

vlogo, spodbujamo 

interdisciplinarnost, 

razbijamo 

predsodke, 

razvijamo osebno 

in profesionalno 

Morda je tudi to, da so mlade bolj zagnane za delo in so tudi bolj v 

pomoč. Ure lahko minejo tako, da učenca čakaš ali pa veliko 

narediš. Tukaj se celo uro dogaja. Ko učenec pride od ure ima 

toliko stvari za povedati kaj vse je delal in tudi veliko odnese od te 

ure. Morda bi lahko bila večkrat tudi pri LUM v razredu in tudi pri 

športu. 

LUM36 

Pri DSP se lahko 

veliko naredi, SRP 

bi lahko bila večrat 

v razredu 

 



   Janja Rihter – Magistrsko delo 

159 
 

Sodelovanje spodbuja 

Priložnosti za sodelovanja in srečevanja učiteljev in pozitivno 

naravnani člani, ki sodelujejo. Oba sta pogoja, da do sodelovanja 

pride. 

SRP1 

Priložnosti za 

sodelovanja in 

srečevanja, 

pozitivno 

naravnani člani 

Najbolj stremimo k pomoči učencu pri doseganju ciljev, tako da tudi 

če so slabi izdelki učencev, si še bolj želiš, da bi se izboljšal. Ni toliko 

želja po profesionalnem razvoju, bolj kot nase si usmerjen na učence. 

LUM4 Pomoč 

učencu pri 

doseganju ciljev, 

izdelki učencev 

Na sodelovanje po mojem mnenju pomembno vplivajo izdelki 

učencev in pomoč pri doseganju njihovih ciljev ter njihova socialna 

vključenost. Če učitelj in SRP sodelujeta lahko sproti evalvirata tudi 

napredek učenca in svoje delo – ustreznost prilagoditev, metode in 

oblike dela, spodbujanje močnih področji… Zadovoljstvo in dobro 

počutje učenca ter njegova samopodoba so lahko pokazatelji 

dobrega sodelovanja in skupnega prispevanja k doseganju učenčevih 

ciljev. Pri tem je zelo pomembna pozitivna naravnanost obeh, saj 

tako sodelovanje hitro in lažje steče, prav tako je s pozitivno 

naravnanostjo lažje premagovati ovire pri sodelovanju (čas, 

morebitne osebne bojazni, občutek nekompetentnosti ipd.). 

SRP2-1 Izdelki 

učencev in 

pomoč pri 

doseganju ciljev, 

njihova socialna 

vključenost, 

pozitivna 

naravnanost 

članov 

Odprtost človeka, da vidiš da te bo sprejel je to velika spodbuda, če 

pa je zadržan, se povzdijuje je to lahko ovira. Tako da je karakter po 

mojem lahko največja ovira ali spodbujevalec. 

LUM18 Osebne 

lastnosti, 

karakter 

Osebnostne kompetence za sodelovanje – pripravljenost za 

sodelovanje in da učitelj ali SRP ne vidi nič slabega in negativnega, 

ampak to sprejema kot možnost za osebni in profesionalni razvoj ter 

kot velik dejavnik za doseganje boljših rezultatov učenca. 

Pomoč učencu pri doseganju ciljev – če je sodelovanje korektno in 

dosledno, prideve do boljših rezultatov, uspehov učencev, kar pa bi 

moral biti cilj vsakega učitelja. 

LUM5 

Osebna 

pripravljenost za 

sodelovanje, 

možnost za 

osebni in 

profesionalni 

razvoj, pomoč 

učencu pri 

doseganju ciljev 

Najbolj bi rekla osebnost, dostopnost, prijaznost, prilagodnjivost. 

Osebe morajo biti pripravljene na sodelovanje. Meni se da, ker vidim 

da se njej da. 

LUM36 

Osebne 

lastnosti, 

pripravljenost na 

sodelovanje 

Želja po vključevanju učenca v okolje in njegovo napredovanje. LUM3 
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Likovna umetnost je predmet, kjer učenec lahko najde svoj način 

izražanja in možnost sprostitve, zato bi morali učitelji k temu tudi 

stremeti, tudi s pomočjo sodelovanja. 

Vključevanje 

učenca v okolje 

in napredek 

učenca 

 

Sodelovanje ovira 

Osebne in organizacijske ovire. Enako kot pri spodbujanju – 

priložnosti za sodelovanje in srečevanja ter pozitivna naravnanost 

članov, pomembno ovirata sodelovanje, saj do njega težko pride. 

SRP1 

Osebne in 

organizacijske 

ovire 

Najbolj ovira čas in organizacijske ovire. Če ne bi bilo toliko papirjev, 

bi lahko več sodelovali. Težje je tudi če je SRP zunanji, saj se je težje 

uskladiti. 

LUM4 Čas in 

organizacijske 

ovire 

Na področju ovir bi izpostavila nefleksibilnost oz. nepripravljenost na 

spremembe (katerega koli od sodelujočih). Sodelovanje je tako 

»okrnjeno« in ni zares produktivno in naravnano na učenčev uspeh 

in optimalni razvoj, je bolj neka nujnost, ki poteka površinsko, kot 

zgolj izmenjava informaciji. Če je kdorkoli od sodelujočih negativno 

naravnan do sodelovanja, je potrebno več časa, da se sodelovanje 

vzpostavi, kar pa je zaradi časovne stiske še težje in ne v dobrobit 

učenca. Čas, ki bi bil lahko namenjen bodisi načrtovanju, evalviranju 

ali skupnemu iskanju rešitev se tako porabi za vzpostavitev 

komunikacije in sodelovanja med strokovnima delavcema. 

SRP2-1 Osebne 

ovire, odnos do 

sodelovanja, čas 

Odprtost človeka, da vidiš da te bo sprejel je to velika spodbuda, če 

pa je zadržan, se povzdijuje je to lahko ovira. Tako da je karakter po 

mojem lahko največja ovira ali spodbujevalec. 

LUM18 Osebne 

lastnosti, 

karakter 

Časovna stiska – premalo časa za evalvacijo, ki je navadno prehitra. 

Nejasno opredeljene vloge članov oz ni določene specifikacije kaj naj 

bi kdo počel, zato se pogosto zgodi, da se odgovornost prelaga z 

enega na drugega. Če je samoiniciativa sodelujočih dovolj velika pa 

se da dogovoriti in se, po mojih izkušnjah, opravi še več od 

načrtovanega. 

LUM5 

Časovne ovire, 

nejasno 

opredeljene 

vloge 

Čas. Ampak mislim, da tudi ne toliko. Ker če bi imeli več časa, ne bi 

tudi več sodelovali. Mislim, da je tako ravno prav časa za 

sodelovanje. 

LUM36 

Čas 

Pritiski s strani vodstva, nestrokovnost sodelujočih in različni pogledi 

na doseganje cilja. Pomembno je, da se učitelji med sabo 

sporazumejo, razumejo zahteve in potrebe posameznika ter zahteve 

učnega procesa ter se skupno dogovorijo za način sodelovanja. 

LUM3 

Pritisk s strani 

vodstva, 

nestrokovnost 

sodelujočih, 
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različni pogledi 

sodelujočih 

 

Kaj bi morali narediti, da bi bilo več sodelovanja 

Osebno, bi potrebovala znanja, kako pristopiti k sodelovanju z različno 

za sodelovanje naravnanimi učitelji, poudarek na samorefleksiji. 

SRP1 

Kako pristopiti 

k sodelovanju, 

samorefleksija 

Vodstvo bi lahko bilo bolj ozaveščeno s tem, kaj so naloge SRP in kako 

pomembno je sodelovanje med učitelji, posledično bi bilo to lahko bolj 

cenjeno, spodbujano, ovrednoteno (3. steber/bivši doprinos). 

SRP1 

Bolj 

ozaveščeno 

vodstvo 

Predvsem večji nabor literature in priročnikov s tega področja, saj ti 

delo zelo olajšajo, morda tudi pri učiteljih, ki niso tako zelo sodelovalno 

naravnani. 

SRP1 

Več literature 

in priročnikov 

Likovna umetnost je pomemben predmet v šoli, zato so tudi težave, ki 

jih imajo učenci pri tem področju enako pomembne težavam branja, 

pisanja in računanja. Čeprav so učenci s PPPU v veliki meri pri teh 

predmetih uspešni, moramo biti toliko bolj pozorni na tiste, ki niso. Tudi 

to pomembno vpliva na samopodobo učencev, zato če opazite težave, 

se jih ne bojte izpostaviti, SRP pa jemljite jih resno, poiščite načine in 

literaturo na tem področju in svetujte učiteljem. 

SRP1 

LUM 

pomemben 

predmet, 

PPPU lahko 

imajo težave, 

vpliva na 

samopodobo, 

svetujte 

učiteljem 

Da bi imel več časa, da se bolj poglobiš, da bi bilo sodelovanje kar na 
urniku, vsaj na 14 dni. Morda na začetku šolskega leta več časa, da se 
pogovoriš, tudi o ocenah učencev s PP, (ker če ne težiš ti jih ne 
pokažejo), da se lahko vnaprej pripraviš, kar je spet povezano s časom. 
 

LUM4 Več 

časa za 

poglobitev in 

pripravo, 

predviden čas 

na urniku 

Da bi imeli vsaj 14 dni v avgustu, da se pripraviš in med letom je preveč 
nadomeščanj in se nimaš časa pripravljati na tisto kar bi moral delati. 
 

LUM4 več 

časa za 

priprave 

Od faksa kar precej pozabiš, če ne uporabljaš. Preveč je izpolnjevanja 

papirjev, na kar te ne pripravijo. Dodatna izobraževanja o učencih s PP 

bi lahko bila za vse učitelje na šoli, ne samo če si sam poiščeš. 

LUM4 

Izobraževanja 

o učencih s PP 

za vse učitelje 

Sodelovanje je nujno. Naj poskusijo. Seveda je odvisno od karakterja. 

Učitelji RP bi lahko dali več poudarka tudi umetniškim predmetom, ne 

LUM4 

Poskusite 
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samo MAT in SLO. Pri umetniških predmetih namreč učenca spoznaš na 

drugačen način, ker ima tudi bolj proste roke. 

sodelovati, 

več poudarka 

umetniškim 

predmetom, 

drugače 

spoznaš 

učenca 

Mislim, da bi neka predmetna »enakovrednost« prispevala k boljšemu 

sodelovanju, saj v primeru, ki ga navajam učenec prav na tem področju 

pridobiva strategije in veščine, ki mu pomagajo tudi širše. Učenci so si 

med seboj raznoliki in boljše razumevanje individualnosti bi pripomoglo 

k sodelovanju in pozitivnemu pogledu naj tudi pri t.i. vzgojnih 

predmetih.  

SRP2-1 

Podpora pri 

LUM pomaga 

tudi širše, 

boljše 

razumevanje 

individualnosti 

Večkrat bi lahko tudi v kolektivu predstavili dobre prakse sodelovanja, 

kar bi moralo spodbujati in podpirati tudi vodstvo šole (po možnosti 

tudi izvajati v praksi). 

SRP2-1 

Predstavitve 

primerov 

dobre prakse, 

podpora 

vodstva 

Menim, da bi več informaciji (izobraževanja, usposabljanja) lahko 

pozitivno vplivala na sodelovanje, kar bi omogočalo boljši prenos znanj 

(v obeh smereh RP-SRP).  

SRP2-1 Več 

informacij, 

izobraževanj, 

boljši prenos 

znanj 

Sama menim, da je sodelovanje ključen del mojega dela. Poskušam 

pozitivno pristopati k sodelovanju, kar se mi zdi najbolj pomemben del. 

Če bi imela izrazito negativno izkušnjo ali celo nepremagljive prepreke 

pri sodelovanju, bi poskušala to razrešiti z osmišljanjem in pomenom 

sodelovanja (predvsem za dobrobit učencev), po potrebi pa bi vključila 

še druge strokovne delavce. Po dosedanjih izkušnjah menim, da je v 

mojem delovnem okolju sodelovanje (sicer različno) splošno sprejeto in 

nekako »samoumevno«, tako, da spodbujanje le tega ni potrebno (je pa 

potrebno sodelovanje po potrebi poglobiti – ni vsaka izmenjava info že 

sodelovanje). 

SRP2-1 Ključni 

del našega 

dela, pozitivni 

pristop, gre za 

dobro 

učencev 

Mislim, da je na individualnem nivoju zelo odvisno od posamznika, saj 

smo si zelo različni. Sama sem zelo odprta za sodelovanje. 

LUM18 

Pomembna 

osebna 

odprtost 

To bi izpostavila na šoli, kot nekaj zelo dobrega. Tudi na konferencah ali 

timskih sestankih kot primer dobre prakse, da se nadaljuje. Tudi s 

LUM18 

Izpostaviti kot 
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podravnateljico sem že govorila o tem kako je dobra pomoč v razredu in 

je tudi k temu naravnana.  

primer dobre 

prakse, kako 

je dobra 

pomoč v 

razredu 

Sigurno bi bila dobra dodatna izobraževanja o sodelovanju in že tudi na 

fakulteti, da bi se študente s tem seznanilo, da tudi takšno sodelovanje 

obstaja in da tu ni nihče v podrejenem položaju ampak gre za 

enakovreden položaj. 

 

LUM18 

Dodatna 

izobraževanja, 

tudi za 

študente, da 

poznajo oblike 

sodelovanja 

Treba je vrata odpreti: SRP sprejeti v razred, timsko sodelovati, deliti 

različna znanja in izkušnje - vse za dobrobit otrok. 

 

LUM18 

Sprejeti SRP v 

razred, timsko 

sodelovati, 

deliti znanja in 

izkušnje 

Več takih oblik sodelovanja, bolj pogosta. Zase pa menim, da imam 

dober odnos s SRP in dobro sodelujeva. 

 

LUM5 

Več 

sodelovanja v 

razredu 

Boljše razporejanje ur, sama klima na šoli je izrednega pomena. LUM5 

Razporejanje 

ur in klima na 

šoli 

Vključiti bi bilo treba en del izobraževanja SRP tudi v študij RP, redna 

dodatna izobraževanja za strokovne dejavce. 

LUM5 

Znanja o OPP 

na študij RP in 

dodatna 

izobraževanja 

Zavedati se moramo, da delamo v korist učencev in to mora biti naš 

poglaviten cilj. Zato tiste, ki imajo težave s sodelovanjem pozivam, da 

gredo preko sebe in se odprejo za nove načine, metode in ideje. 

LUM5 

V korist 

učencev, iti 

preko sebe in 

se odpreti za 

nove načine, 

metode in 

ideje 

Jaz sodelavce kar nagovarjam, jim povem kako je dobro sodelovanje, da 

ti SRP pomaga pri pisanju IP, pri pogovorih s starši, da si vzame čas, gre 

LUM36 

SRP ti pomaga 
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s teboj na sestanek, ti razloži težave in značilnosti učencev in pomaga 

pri prilagoditvah in tudi pomaga drugim učencem v razredu. 

in ti je v oporo 

Pogostejše sodelovanje med učitelji, konkretni cilji (še pred samim 

aktivnim sodelovanjem z učencem). 

 

LUM3 

Pogostejše 

sodelovanje in 

konkretni cilji 

Podpiranje učiteljev k sodelovanju in skrb za pozitivno klimo na šoli. 

 

LUM3 

Podpora 

vodstva in 

skrb za 

pozitivno 

klimo 

Več ur namenjenih LUM, strokovna izobraževanja. 

 

LUM3 

Več ur LUM, 

dodatna 

izobraževanja 

Vsako sodelovanje v prid učenca je dobrodošlo ali celo pomembno, ob 

izboljšanju in dobrih rezultatih je trud poplačan. 

LUM3 

Sodelovanje je 

pomembno, 

ob napredku 

učenca pa 

trud poplačan. 

 

13.5.2. Urejanje pojmov v hirerarhijo po pogostosti 

Potrebnost sodelovanja med SRP in učiteljem LUM 

Kategorije odgovorov Intervjuvanci f 

Podpora učencu SRP1, SRP2-1, LUM5, LUM3 4 

Medsebojna podpora LUM4, LUM18, LUM36 3 

Dobro za učenca in učitelja LUM4 1 
f=frekvenčna porazdelitev podatkov 

Katero izkušnjo opisujete 

Kategorije odgovorov Intervjuvanci f 

Prva izkušnja sodelovanja med SRP in 
učiteljem LUM 

SRP1, LUM4, LUM18, LUM36 4 

Redka izkušnja sodelovanja med SRP in 
učiteljem LUM 

SRP1, LUM4, SRP2, LUM5, LUM18, 
LUM 36, LUM3 

7 

 

Primanjkljaji in močna področja učenca 

Kategorije Intervjuvanci f Kategorije Intervjuvanci f 
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odgovorov odgovorov 

Primanjkljaji  Močna področja  

Fleksibilno 
mišljenje 

SRP1, SRP2-1 2 Branje SRP1, SRP2-2 2 

Proceduralna 
znanja 

SRP1, SRP2-3 2 Bralno 
razumevanje 

LUM4, SRP2-2, 
SRP2-3 

3 

Motorika 
(groba in fina) 

SRP1, LUM4, SRP2-1, 

LUM18, SRP2-2, 

SRP2-3,LUM36 

7 Vztrajnost SRP1, SRP2-1 2 

Čustveno 
področje 

LUM4,LUM36 2 Govoro 
izražanje 

SRP1, LUM4, 
LUM18, SRP2-2, 
SRP2-3 

5 

Postorske 
predstave 

SRP2-1, SRP2-

3,LUM36 

3 Slušno 
pomnjenje 

SRP2-1 1 

Organizacija  LUM4, SRP2-2, SRP2-

3,LUM36 

4 Bogato 
besedišče 

LUM4, SRP2-3 2 

Orientacija  SRP2-1, SRP2-2, 

SRP2-3,LUM36 

4 Sledenje 
navodilom 

SRP2-1 1 

Socialne 
veščine 

SRP2-2 1 Številske 
predstave 

LUM18 1 

Impulzivnost  SRP2-2,LUM5,SRP2-3 3 Povezovanje LUM18 1 

Pozornost SRP2-3 1 Striženje LUM36  

Samopodoba  SRP2-2 1 Likovno 
izražanje 

SRP2-2,LUM36 2 

Nedokončanje 
izdelka 

SRP2-2, LUM36 1 Interesna 
podočja 

LUM5, LUM36 2 

Počasen tempo 
dela 

SRP2-3,LUM36 2    

Hitra 
utrudljivost 

SRP2-3 1    

Razumevanje 
prenesenih 
pomenov 

LUM4, SRP2-3 2    

Verbalno 
področje 

LUM5 1    

Začetek sodelovanja 

Kategorije odgovorov Intervjuvanci f 

Načrtovano od začetka oblikovanja IP/zapisano v IP SRP2-1, LUM18, SRP2-2, 

LUM5 

4 

Spodbudi SRP SRP1, LUM36, LUM3 3 

Obojestranska pobuda LUM4, LUM5, SRP2-3 3 

Težave pri LUM SRP1, LUM4 2 
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Pogostost in način sodelovanja 

Kategorije odgovorov Intervjuvanci f 

Tedensko SRP1, SRP2-1,LUM18,SRP2-2,LUM5,SRP2-
3,LUM36 

7 

Dnevno SRP1, LUM18 2 

Po potrebi LUM4,LUM5 2 

SRP nudi učencu pomoč v 
razredu in drugim učencem 

LUM4, SRP2-1,LUM18,LUM5,SRP2-3,LUM36 6 

Po in pred poukom SRP1, SRP2-1, SRP2-2, SRP2-3,LUM36 5 

Med odmori SRP1, SRP2-1, SRP2-3 3 

SRP vodi manjšo skupino SRP2-1,LUM18,SRP2-3 3 

Na timskih sestankih LUM4,LUM18 2 

Preko e-pošte SRP1, SRP2-3 2 

Pred in po govorilnih urah (GU) SRP1, SRP2-2 2 

SRP nudi pomoč izven razreda SRP2-2,LUM5 2 

Sodelujemo na GU SRP1, LUM4 2 

V zbornici LUM4, LUM18 2 

Pred ocenjevanjem LUM4 1 

Nekajkrat na leto SRP prisoten 
pri uri 

LUM3 1 

 

Pridobitve za učenca 

Kategorije odgovorov Intervjuvanci f 

Vztrajanje pri nalogi in dokončanje izdelka LUM4, SRP2-1, SRP2-1, SRP2-2, 
LUM5 

5 

Učinkovite pristope, strategije, usmeritve, 
prilagoditve 

SRP1, LUM5, SRP2-3 3 

Čustvena podpora, pohvala, potrditev LUM4, LUM18, SRP2-1 3 

Boljši občutek pripadnosti skupini SRP2-1, LUM18, SRP2-3 3 

Strategije sproščanja, umerjanja in inhibicije SRP2-2, LUM5, SRP2-3 3 

Boljša učna samopodoba SRP2-2, LUM36, LUM3 3 

Zadovoljstvo s končnim izdelkom SRP2-1, SRP2-2 2 

Učitelj razume njegove težave SRP1 1 

Starši razumejo njegove težave SRP1 1 

Sprejemanje pohvale  SRP2-1 1 

Boljša fleksibilnost SRP2-1 1 

Napredek učenca je hitrejši SRP2-3 1 

Urjenje fine in grafomotorike SRP2-1 1 

Kako prositi za pomoč LUM18 1 

Sprejemanje svojim močnih in šibkih področij  SRP2-2 1 

Boljša organizacija LUM36 1 

Boljša orientacija LUM36 1 

Pri delu je učenec bolj samostojen LUM3 1 
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Pridobitve za strokovne delavce 

Kategorije odgovorov Intervjuvanci f 

Znanje o PP, gradivo, literatura, prilagoditve LUM4, LUM18, LUM5, LUM36, 
LUM3 

5 

Znanja o predmetu, metodah, stategijah, 
pripomočkih, materialih 

SRP1, SRP2-1, SRP2-2, SRP2-3 4 

Nove ideje za prilagoditve, strategije SRP2-2, LUM5, SRP2-3 3 

Komunikacija, interakcija SRP1, SRP2-1 2 

Lastni vlogi, odgovornosti, samoevalvacija  SRP1, SRP2-2 2 

Možnost različnih pogledov, znanj in izkušenj LUM4, LUM18 2 

Pomembnost razumevanja PPPU SRP2-2, LUM36 2 

Vpogled v dinamiko razreda SRP2-1, SRP2-3 2 

Nudenje podpore učitelju SRP2-1 1 

Veščine sodelovanja s starši SRP1 1 

Pomoč pri delu s starši LUM36 1 

Sprotne evalvacije prilagoditev SRP2-2 1 

Več poudarka umetniškim področjem LUM4 1 

Pripravljenost na spremembe SRP2-2 1 

Poznavanje učenca, močnih in šibkih področij SRP2-1 1 

Potrditev ob skupnih evalvacijah LUM5 1 

Razvijanje razumevanja in empatije SRP2-3 1 

Pomoč pri pisanju IP LUM36 1 

 

Spremembe pogledov na sodelovanje 

Kategorije odgovorov Intervjuvanci f 

Sodelovanje je ključno in je potrebno še 
naprej 

SRP1, SRP2, LUM4, LUM18, LUM5, 
LUM36 

6 

Pogled na sodelovanje se ni spremenil SRP1, SRP2, LUM4, LUM18, LUM5, 

LUM36 
5 

Potrebna je pomoč učencu v razredu in 
izven 

LUM4, LUM18, LUM36 3 

Potrebno je podpreti učitelja SRP1, SRP2 2 

Potrebna je fleksibilnost in spoštovanje SRP2-1 1 

Spodbujamo interdisciplinarnost SRP2-3 1 

Razvijamo se osebno in profesionalno SRP2-3 1 

Razbijamo predsodke SRP2-3 1 

Sodelovanje je dobro za učenca in učitelje LUM5 1 

Pomoč v razredu je dobra za vse učence LUM18 1 

Pomoč v razredu je sprejeta tudi s strani 
sošolcev 

SRP2-2 1 

Bolje funkcioniram, če sodelujemo LUM18 1 

Pomembna je pozitivna naravnanost 
sodelujočih 

SRP2-2 1 

Porazdeli se odgovornost SRP2-3 1 

Izvedba DSP med LUM je dobra SRP2-2 1 
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Sodelovanje spodbuja 

Kategorije odgovorov Intervjuvanci f 

Pomoč učencu pri doseganju ciljev LUM4, SRP2, LUM5, LUM3 4 

Pozitivno naravnani člani SRP1, SRP2, LUM36 3 

Izdelki učencev LUM4, SRP2 2 

Socialna vključenost učencev SRP2, LUM3 2 

Osebne lastnosti, karakter LUM18, LUM36 2 

Osebna pripravljenost na sodelovanje LUM5, LUM36 2 

Priložnosti za sodelovanja SRP1 1 

Možnosti za osebni in profesionalni razvoj LUM5 1 

 

Sodelovanje ovira 

Kategorije odgovorov Intervjuvanci f 

Organizacijske in časovne ovire SRP1, LUM4, SRP2, LUM5, LUM36 5 

Osebne ovire SRP1, SRP2, LUM18 3 

Nejasno opredeljene vloge LUM5 1 

Odnos do sodelovanja SRP2 1 

Pritisk s strani vodstva LUM3 1 

Nestrokovnost sodelujočih LUM3 1 

Različni pogledi sodelujočih LUM3 1 
 

Kaj bi morali narediti, da bi bilo več sodelovanja 

Kategorije odgovorov Intervjuvanci f 

Delamo v korist učencev, sodelovanje je 
ključno 

SRP1, SRP2, LUM18, LUM5, LUM3 5 

Več sodelovanja v razredu SRP2, LUM18, LUM5, LUM36, LUM3 5 

Ozaveščenost o pomembnosti predmeta 
LUM 

SRP1, LUM4, SRP2, LUM3 4 

Izobraževanja o učencih s PP LUM4, LUM5, LUM3 3 

Izobraževanja in usposabljanja o 
sodelovanju, ozaveščanje o pomembnosti 
sodelovanja 

SRP1, SRP2, LUM18 3 

Potrebno je poskusiti sodelovati LUM4, SRP2, LUM36 3 

Predstavljanje primerov dobre prakse 
sodelovanja in pomoč v razredu 

SRP2, LUM18, LUM36 3 

Podpora vodstva, klima, razporejanje ur SRP2, LUM5, LUM3 3 

Več literature in pripočnikov SRP1, SRP2 2 

Pri LUM učenca spoznaš na drugačen 
način 

SRP1, LUM4 2 

Večji poudarek na samorefleksiji SRP1 1 

Pomembna osebna odprtost do 
sodelovanja 

LUM18 1 

Podpora pri LUM pomaga učencu tudi 
širše 

SRP2 1 

Ozaveščenost, da imajo čenci PPPU lahko SRP1 1 
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težave tudi pri LUM 

Več časa za priprave in poglobitev v 
učence 

LUM4 1 

 

Vse intervjuvane strokovne delavke so izpostavile pomembnost sodelovanja med SRP 

in učiteljem, ki poučuje LUM. Med odgovori je prevladovalo prepričanje, da je 

sodelovanje potrebno zaradi PP učenca, kateremu na ta način omogočimo boljšo 

podporo. Kar vidimo v zjavi SRP2-1: »Menim, da je sodelovanje potrebno predvsem, ko 

gre za učence s PPPU, ki imajo težave na področjih, ki so povezana s predmetom LUM.« 

Učiteljice LUM so izpostavile tudi nudenje medosebojne podpore med sodelujočima ter 

da je sodelovanje dobro tako za učenca, kot strokovna delavca, ki sodelujeta, kot opisuje 

LUM4: »Sodelovanje je nujno potrebno. Za likovno je sicer bolj redko. Če je sodelovanje 

dobro in se učitelja ujameta, dobi učenec največ, učitelja pa se lahko drug od drugega 

učita.« 

Večina strokovnih delavk je v intervjuju opisovala svojo prvo izkušnjo sodelovanja. Ali 

ker nimajo veliko izkušenj:»Svojo prvo (imam komaj leto dni delovnih izkušenj)« (SRP1), 

ali je bila to za njih prva v okviru predmeta LUM: »Prvo, ker je tudi edina izkušnja za 

sodelovanje pri likovni.« (LUM4). Vse so potrdile, da gre za redko izkušnjo, kjer so 

sodelovale v okviru predmeta LUM. 

Ko smo strokovne delavke spraševali po opisu učenca, ki ima težave pri LUM in zaradi 

katerega tudi sodelovanje poteka, so učiteljice LUM izpostavljale predvsem težave na 

področju motorike (predvsem fine in grafomotorike), težave na čustvenem področju, 

impulzivnosti, organizaciji, počasnejšem tempu dela in nedokončevanju izdelkov. Kot 

močna področja učencev, pa so izpostavljale dobro govorno izražanje, pripovedovanje, 

bogato besedišče in bralno razumevanje. SRP sta običajno v opisih bili daljši, opazno je 

tudi drugačno besedišče (npr. fleksibilno mišljenje, proceduralna znanja, prostorske 

predstave, slušno pomnjenje). Učiteljice, LUM pa so v svojih opisih funkcioniranja 

opisovale predvsem raven vedenja učencev, npr.: »Fina motorika je zelo nerazvita, ko na 

primer prime pisalo ali druge materiale, obrača črke itd., zato mu nudimo različne 

materiale« (LUM18). Včasih pa so bile nad opaženim vedenjem tudi presenečene: 

»/.../Problem je grafomotorika – pogosto ne dokonča izdelka, riše po svoje, delovni 

prostor je neurejen, stvari so na tleh, pri sosedu ... Vse dela z eno barvo, razen če ga 

opomniš, naj zamenja še za drugo barvo. /.../ Pri pripravi porabi veliko časa, da poišče 

svojo škatlo in vse prinese. /.../ Zanimivo pa je, da je zadnjič dobil nagrado, ko sem 

poslala izdelke na nek natečaj in je bila ravno njegova risba nagrajena. Ima nek svoj 

poseben stil, ki meni deluje nedokončano.«  (LUM36). Iz opisov primanjkljajev in močnih 

področij pa lahko opazimo, da v vseh primerih gre za učence s primanjkljaji na 

neverbalnem področju, saj ima večina težave na področju načrtovanja in izvajanja fino 

motoričnih gibov, pri prostorskih predstavah, organizaciji časa, močni pa so na 

verbalnem področju (bogato besedišče, dobro govorno izražanje in pripovedovanje ter 

branje). 
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Glede na zgoraj omenjene značilnosti funkcioniranja učencev nas ne preseneča 

podatek, da je večina intervjuvank začela sodelovati, ker je bilo tako tudi načrtovano v IP 

učenca (SRP2-1, LUM18, SRP2-2, LUM5), ali je sodelovanje spodbudil SRP ali je bila 

pobuda obojestranska, v dveh primerih pa so sodelovanje spodbudile težave učenca pri 

LUM. 

Intervjuvane strokovne delavke sodelujejo tedensko, po potrebi tudi dnevno. O delu z 

učencem se najpogosteje posvetujejo pred in po uri DSP, med odmori, v zbornici ter 

pred in po govorilni uri, kar vidimo v naslednjem opisu:»/.../ največkrat gre za kratke 

sestanke med odmori in kratko evalvacijo po izvedbi ure (pogovor, opažanja, izmenjava 

mnenj, predlogi za nadaljnje delo itd.). Po potrebi sodelujeva po pouku in z drugimi 

delavci šole, obe redno komunicirava tudi z mamo učenca in si sproti medsebojno 

izmenjujeva informacije o tem.« (SRP2-1) ali tudi v tem primeru: »Sodelujemo tudi na 

timskih sestankih in sproti ob kakšnih situacijah, tudi na hodniku, v zbornici – kako je kaj, 

kje bi rabil več pomoči (LUM18)«. SRP pogosto posredujejo informacije tudi po e-pošti. 

Sodelujejo na timskih sestankih, pri govorilnih urah in pred ocenjevanjem. Intervjuvane 

strokovne delavke tudi pogosto sodelujejo v razredu, kjer prevladuje pristop, kjer SRP 

nudi individualno podporo in pomoč učencu, npr.: »Pri pomoči v razredu je moja pomoč 

usmerjena v organizacijo in pripravo pripomočkov in delovne površine, pa tudi 

usmerjanju impulzivnega vedenja, pretirane samokritičnosti, motivacije in spodbujanju 

vztrajnosti. Eno uro DSP (od 2) izvedem med LUM (SRP2-2)« ter po potrebi tudi drugim 

učencem: »/.../z nekaj pomoči in podpore učenec uspešno sledi uri in izdelek tudi konča. 

Uporabim tudi tablo, dodam vidne oznake na učiteljičin zapis, kar večkrat uporabljajo 

tudi drugi učenci v razredu« (SRP2-3), učiteljica pa vodi uro. V dveh primerih sodelovanja 

SRP v razredu prevzame tudi manjšo skupino učencev po navodilih učiteljice, a ure 

skupaj ne načrtujeta. Skupnega načrtovanja pri pouku LUM tako ne izvajajo, izvajajo pa 

skupne evalvacije po uri. Takšen pristop sodelovanja vidimo v primeru: »Moja prisotnost 

v razredu je s strani učencev zelo dobro sprejeta. Včasih delam z manjšo skupino, v 

katero se radi vključujejo. Ker takšno kombinacijo izvedbe DSP uporabljamo od začetka 

šolskega leta, so učenci navajeni moje prisotnosti, poznajo tudi mojo vlogo (zakaj 

pridem) (SRP2-3)« ter v primeru: »Sodelujeva predvsem na področju prilagoditev in 

strategij, nikoli skupaj ne načrtujeva pouka. Učiteljica izvaja pouk po sistemu »korak za 

korakom«. /.../ Ker je takšen način dela precej dinamičen, v razredu nudim podporo 

učencu in skupini, v kateri sodeluje, /.../ Včasih učno snov dodatno ponazorim celotni 

skupini, verbalno usmerjam učenca, mu ponudim ustrezne materiale (večji papir, več 

prostora, dodaten list za vajo – pred zapisom/narisom v zvezek, na risalni list…), 

spodbujam sodelovanje in medvrstniško pomoč.«(SRP2-2). 

Ko smo strokovne delavke spraševali, kaj so po njihovem mnenju iz sodelovanja 

pridobili učenci, so najpogosteje navajale vztrajanje pri likovni nalogi in dokončanje 

izdelka, k čemer so pripomogle učinkovite strategije, prilagoditve, umeritve, spodbude in 

pohvale, ki so bile učencu omogočene v obliki podpore SRP v razredu. Kar je pripomoglo 

tudi k učenčevi boljši učni samopodobi in zadovoljstvu s končnim izdelkom, npr.: 

»/../motiviranje, spodbuda, načrtovanje korakov, vodenje, nudenje ustreznih prilagoditev 

in materialov ter raba strategij samoevalvacije, organizacije, orientacije ipd. učencu 
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omogočajo, da je pri LUM vztrajen, motiviran ter uspešen in zadovoljen z lastnim trudom 

in končnim izdelkom. Urjenje fine in grobe motorike ter grafomotorične vaje učencu 

pomagajo pri samostojnosti in občutku uspešnosti tudi pri likovnem ustvarjanju /.../« 

(SRP2-1). Posamezne učiteljice LUM, pa so opazile pri učencih tudi boljšo organizacijo, 

orientacijo, npr. v opisu: »Učenec je predvsem pridobil na samozavesti, organizaciji, kam 

kaj dati, tudi izboljšal se je pri zapisu iz table« (LUM36), samostojnost učenca pri likovni 

nalogi, npr.: »Pri učencu sta vidna samozavestnejši pristop (pri pouku LUM pristop k 

likovnemu problemu) in samostojno reševanje problema« (LUM3) in kako prositi za 

pomoč, npr.:. »Včasih reče, da česa ne more ošiliti, poredirati, ali pa česa ne najde, in 

takrat mu pomagamo. Tudi ko je v razredu še kdo, točno ve, na koga se obrniti po 

pomoč.« (LUM18). SRP pa izpostavljata hitrejši napredek učenca, npr.: »Prilagoditve so 

učinkovite in ustrezne, strategije, ki jih učenec pridobiva, pa uporabne, individualizirane 

in preizkušene v individualni situaciji in v razredu. Tako je učenec bolj samostojen, 

njegov napredek pa boljši, verjetno tudi hitrejši.« (SRP2-3), boljše sprejemanje pohvale 

in večjo fleksibilnost učenca, npr.: »Učenec je do danes na tem področju zelo napredoval, 

menja in izposoja učne pripomočke, ošili barvice… Dobro sprejema pohvalo, ki mu veliko 

pomeni, zato je pridobil tudi občutek za pripadnost« (SRP2-1) napredek pri motoriki, 

npr.: »Urjenje fine in grobe motorike ter grafomotorične vaje učencu pomagajo pri 

samostojnosti in občutku uspešnosti tudi pri likovnem ustvarjanju.« (SRP2-1) ter boljše 

sprejemanje učenca s strani učitelja in staršev, npr.: »Učenec je pridobil veliko, saj je 

učitelj, ki je z njim večino VIZ procesa, bolje razumel naravo težav, pridobil kompetence, 

kako lahko v svoje poučevanje vključi pristope, ki bodo učencu olajšali razumevanje in 

funkcioniranje ne le pri likovni vzgoji, pač pa pri vseh predmetih (proceduralna znanja, 

jasni koraki in kriteriji). Ker je sodelovanje potekalo tudi s starši, je (verjetno) pridobil tudi 

več razumevanja s te strani.« (SRP1) in njega samega, npr.: »spoznava svoja močna in 

šibka področja in jih bolje sprejema.« (SRP2-2). 

Intervjuvane učiteljice LUM so v večini izpostavljale, da so iz sodelovanja pridobile 

znanja, gradivo, literaturo in prilagoditve za učence s PP, ter priložnosti za nove poglede, 

znanja in izkušnje. Posamezne učiteljice pa so izpostavljale tudi nove ideje, potrditev ob 

skupnih evalvacijah, da so na pravi poti (LUM5), spoznale so pomembnost razumevanja 

učencev s PPPU, pomoč pri delu s staši in pisanju IP (LUM36), ter da bi bilo večji 

poudarek potrebno nameniti umetniškim predmetom (LUM4). SRP pa so večinoma 

izpostavljale, da so iz sodelovanja pridboile znanja o metodah, strategijah, pripomočkih, 

materialih in ciljih predmeta LUM, npr.: »spoznavam učno snov in inovativne načine in 

metode dela, uspešne in učinkovite komunikacije, rabe in uporabnosti raznolikih 

materialov in raznolike učinkovitosti glede na posameznika« (SRP2-1) nove ideje, npr.: 

»Prav zaradi sodelovanja in odprte komunikacije na obeh straneh se po mojem mnenju 

lahko porodijo dobre ideje tudi za nadaljnjo prakso in boljše počutje in uspeh vseh 

učencev v razredu.« (SRP2-2), spretnosti komunikacije, zavedanje lastne vloge, 

odgovornosti in pomembnosti samoevalvacije ter koristne informacije o razredni 

dinamiki, ki sta jih pridobili iz dela v razredu, npr.:»izkušnja vpogleda v dinamiko razreda 

zelo dragocena pri mojem delu. Občutek imam, da na tak način lažje sodelujeva z 

učiteljico, saj sproti opazujeva in evalvirava lastno delo in si svetujeva ter razdeliva 
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zadolžitve za v prihodnje.« (SRP2-1). V posameznih odgovorih izpostavljata tudi 

razvijanje razumevanja in empatije, pripravljenost na spremembe, nudenje podpore 

učitelju, npr.: »da jo podprem na več različnih vidikih, ji povem kako všeč so mi določene 

strategije ali pripomočki, ki jih uporablja, da opazim njen odnos z učencem in njegovo 

zaupanje vanjo ipd. Na tak način se mi zdi, da je učitelj še bolj odprt in motiviran, tako za 

sodelovanje kot za inovativne pristope in diferenciacijo in individualizacijo, prilagoditve, 

kreativnost« (SRP2-1) veščine za delo s starši, npr.: »priprava na sestanke, opora znotraj 

tima učitelj-SRP« (SRP1) ter tudi preko LUM spoznavanje učenčevih močnih in šibkih 

področij, npr.: »Ob sodelovanju v razredu dobim tudi vpogled v večino učenčevih šibkih in 

močnih področjih, ter napredovanje na področju primanjkljajev (risanje in barvanje v 

omejenem prostoru, raba čopiča, risanje črt, raba plastelina in drugih mas za 

oblikovanje, pritisk na podlago, vztrajnost, natančnost, tempo dela, pozornost…).« 

(SRP2-1). 

Intervjuvane strokovne delavke so imele že pred sodelovanjem prepričanje, da je 

sodelovanje ključno in potrebno in so bile pripravljena sodelovati, tako da se nijhovo 

mnenje v času sodelovanja ni spremenilo. Kot nova spoznanja iz sodelovanja pa 

navajajo, da je potrebna tudi pomoč učencu v razredu (LUM4, LUM18, LUM36) in je to 

dobro za ostale učence in tudi za učitelja (LUM5, LUM18). Pri podpori učitelju je 

potrebno biti fleksibilen in spoštljiv, pozitivno naravnan, spodbujati interdisciplinarnost, 

razbijati predsodke, spodbujati osebno in profesionalno rast ter, da lahko DSP izvajamo 

tudi med urami LUM »Ta primer sodelovanja je spremenil moje prepričanje, da je 

izvedba ure DSP med vzgojnim predmetom »slaba«, na škodo učenca, saj se je izkazalo, 

da se prav pri LUM lahko učencu sistematično nudita pomoč in podpora, na različne 

načine, na sproščen, »spontan« način. Prav tako sem spremenila svoje mnenje, da je 

prisotnost SRP v razredu večkrat moteča za starejše učence (tako za učenca s PPPU kot 

za ostale). Izkazalo se je, da je učenec pomoč v razredu zelo dobro sprejel, zelo 

prilagodljivi pa so tudi sošolci, ki so mojo prisotnost zelo dobro sprejeli. (SRP2-2)« 

Kot dejavnike, ki spodbujajo sodelovanje med SRP in učiteljem LUM sointervjuvane 

strokovne delavke navajale predvsem željo po pomoči učencu pri doseganju ciljev 

(LUM3, LUM4, LUM5, SRP2), izdelke učencev (LUM4, SRP2) in njihovo vključenost v 

razred (LUM3, SRP2), pomembnost, da so člani po svojih osebnostnih lastnostih 

pozitivno naravnani (SRP2, LUM18, KUM36) in pripravljeni na sodelovanje (LUM5, 

LUM36). 

Kot dejavnike, ki ovirajo sodelovanje, pa večina navaja čaovne in organizacijske ovire 

(SRP1, SRP2, LUM4, LUM5, LUM36) ter osebne ovire (SRP1, SRP2, LUM18), ki so lahko 

sam odnos do sodelovanja, nestrokovnost in različni pogledi sodelujočih, nejasno 

opredeljene vloge in pritisk s strani vodstva. 

Na koncu intervjujev smo strokovne delavke prosili, naj povedo, kaj bi po njihovem 

mnenju morali narediti, da bi bilo sodelovanja več, oziroma kako bi k sodelovanju 

nagovorile še druge sodelavce. Izpostavile so predvsem to, da vsi delajo v korist učencev, 

zato je sodelovanje ključno (SRP1, SRP2, LUM3, LUM5, LUM18). Želijo si več sodelovanja 

v razredu (SRP2, LUM3, LUM5, LUM18, LUM36), ozaveščenosti o pomembnosti 
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predmeta LUM (SRP1, SRP2, LUM3, LUM4), saj lahko učenca spoznaš na drugačen način 

(SRP1, LUM4), izobraževanja o učencih s PP (LUM3, LUM4, LUM5) ter sodelovanja in 

pomembnosti sodelovanj (SRP1, SRP2, LUM18). Svetujejo predstavitve primerov dobre 

prakse (SRP2, LUM18, LUM36) ter branje več literature in priročnikov (SRP1, SRP2). V 

nadaljevanju navajamo citate iz intervjujev, kjer smo strokovne delavke pozvali, naj k 

sodelovanju nagovorijo še ostale stanovske kolege:  

»Likovna umetnost je pomemben predmet v šoli, zato so tudi težave, ki jih imajo 

učenci na tem področju, enako pomembne kot težave branja, pisanja in računanja. 

Čeprav so učenci s PPPU v veliki meri pri teh predmetih uspešni, moramo biti toliko bolj 

pozorni na tiste, ki niso. Tudi to pomembno vpliva na samopodobo učencev, zato če 

opazite težave, se jih ne bojte izpostaviti. SRP, jemljite jih resno, poiščite načine in 

literaturo na tem področju ter svetujte učiteljem.« (SRP1) 

»Mislim, da bi neka predmetna »enakovrednost« prispevala k boljšemu sodelovanju, 

saj v primeru, ki ga navajam, učenec prav na tem področju pridobiva strategije in 

veščine, ki mu pomagajo tudi širše. Učenci so si med seboj raznoliki in boljše razumevanje 

individualnosti bi pripomoglo k sodelovanju in pozitivnemu pogledu nanj tudi pri tako 

imenovanih vzgojnih predmetih.« (SRP2) 

»Vsako sodelovanje v prid učenca je dobrodošlo ali celo pomembno. Ob izboljšanju in 

dobrih rezultatih je trud poplačan.« (LUM3) 

»Sodelovanje je nujno. Naj poskusijo. Seveda je odvisno od karakterja. Učitelji 

razrednega pouka bi lahko dali več poudarka tudi umetniškim predmetom, ne samo 

matematiki in slovenščini. Pri umetniških predmetih namreč učenca spoznaš na drugačen 

način, ker ima tudi bolj proste roke.« (LUM4) 

»Jaz sodelavce kar nagovarjam, jim povem, kako je sodelovanje dobro, da ti SRP 

pomaga pri pisanju IP, pri pogovorih s starši, da si vzame čas, gre s teboj na sestanek, ti 

razloži težave in značilnosti učencev ter ti pomaga pri prilagoditvah in tudi drugih 

učencih v razredu.« (LUM36) 

»Zavedati se moramo, da delamo v korist učencev, in to mora biti naš poglavitni cilj. 

Zato tiste, ki imajo težave s sodelovanjem, pozivam, naj gredo prek sebe in se odprejo za 

nove načine, metode in ideje.« (LUM5)  

»Treba je odpreti vrata: SRP sprejeti v razred, timsko sodelovati, deliti različna znanja 

in izkušnje – vse za dobrobit otrok.« (LUM18) 


