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POVZETEK 

Uresničevanje individualiziranega programa za otroke s posebnimi potrebami je ključni 

dejavnik v vzgojno-izobraževalnem sistemu, ki otroku omogoča razvoj in napredovanje znotraj 

njegovih zmožnosti in potencialov. Soustvarjajo ga strokovni delavci, starši in pa, po njegovih 

zmožnostih, tudi otrok sam. Je proces, v katerem se neprestano prepletajo ocenjevanje 

otrokovega delovanja, načrtovanje ciljev in dela, konkretno delo z otrokom ter evalvacija, ki pa 

je kot taka že podlaga za nadaljnje delo. Bistvo procesa je v možnostih, priložnostih in 

izkušnjah, opredeljenih s sosledjem ciljev, ki otroka podpirajo na poti k čim večji samostojnosti 

in vključenosti v družbo. 

Empirični del našega magistrskega dela se osredotoča na stališča strokovnih delavcev in staršev 

do individualiziranega programa ter posameznih elementov njegovega uresničevanja. 

Raziskavo smo izvedli na Osnovni šoli Antona Janše Radovljica. Vanjo je bilo vključenih 28 

strokovnih delavcev in 40 staršev otrok s posebnimi potrebami. Glavni namen naše raziskave 

je bilo ugotoviti stališča enih in drugih, saj so le-ta ključnega pomena pri konkretnem delovanju 

v praksi. Pri tem smo preverjali, ali prihaja do morebitnih pomembnih razlik v stališčih 

strokovnih delavcev in staršev. Glede na to, da šola izvaja Program vzgoje in izobraževanja z 

nižjim izobrazbenim standardom in Posebni program vzgoje in izobraževanja, smo lahko 

raziskavo poglobili tudi s primerjavo stališč do uresničevanja individualiziranega programa v 

obeh navedenih programih vzgoje in izobraževanja. Zanimala pa nas je tudi primerjava med 

stališči strokovnih delavcev glede na njihovo smer pedagoške izobrazbe ter delovno mesto, ki 

ga opravljajo.  

Rezultati anketnih vprašalnikov so pokazali, da imajo strokovni delavci in starši do 

individualiziranega programa na splošno pozitivna stališča. V veliki meri se oboji zavedajo 

pomena timskega uresničevanja individualiziranega programa, ki postavlja temelj za otrokov 

razvoj in napredek. Ob raziskovanju smo ugotovili, da obstajajo razlike v stališčih tako 

strokovnih delavcev kot staršev – ko le-ta primerjamo med vzgojno izobraževalnima 

programoma. Poglobljena primerjava stališč strokovnih delavcev nam je odkrila profil, ki ima 

do uresničevanja individualiziranega programa pozitivnejša stališča. Profil tega strokovnega 

delavca je specialni in rehabilitacijski pedagog, ki v Posebnem programu vzgoje in 

izobraževanja zaseda delavno mesto razrednika. 

Na osnovi teoretičnih izhodišč ter v raziskavi pridobljenih rezultatov, smo oblikovali smernice 

za uresničevanje individualiziranega programa, ki bodo lahko pomagale strokovnim delavcem 

in staršem pri njegovi pripravi ter uresničevanju. 

Ključne besede: individualiziran program, uresničevanje individualiziranega programa, 

timsko delo, stališča, strokovni delavci, starši 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

The realization of the Individual Educational Program (IEP) for children with special needs 

represents a key factor in the educational system and thus enables the child to develop and 

advance within a range of both his abilities and potential. It is formed in cooperation with 

professionals, parents and to the child’s own extent. IEP is an on-going process of closely 

intertwined activities of the child’s behavior, planning of goals and work – in particular, the 

work with a child and his/hers evaluation which can be used as a platform for further work. The 

very essence of this process lies within abilities, opportunities and experience defined by the 

ongoing objectives set to help the child to be as independent and included in the society as 

possible. 

The empirical section of this thesis is focused on the position of both professionals and parents 

in regards to the individualized program and individual elements of its realization. The research 

was carried out at the elementary school Anton Janša Radovljica and included 28 professionals 

and 40 parents of children with special needs. The main goal of the research was to find out 

which viewpoints each party represents, as they are of extreme importance in respect of the 

realization in practice. The conducted researched evaluated if there are important discrepancies 

between the viewpoints of professionals and parents in turn. Given the fact that both the 

Program with Lower Educational Standard and Special Education Program are carried out at 

the school, the research also compared the viewpoints on the realization of the IEP in both 

programs. Moreover, the research also compared the viewpoints of professionals based on their 

specialization in the educational system and their current working position. 

According to the survey results, professionals and parents have in general a positive position 

on the IEP. Both parties are to a great extent aware of the importance of the common realization 

of the IEP representing the basis for the development and progress of the child. The research 

points out the differences regarding viewpoints of both professionals and parents when they are 

compared between the two educational programs. The results of the in-depth comparison of 

professionals’ viewpoints depicted a profile with a more positive stance regarding the 

realization of the IEP. The profile of this professional is filled by a special education teacher, 

whose position in the Special Education Program is a class teacher. 

Based on theoretical starting points and on research results, guidelines for the realization of the 

IEP, which could prove to be of help to professionals and parents at the preparation stage of the 

IEP and its realization, have been formed. 

Keywords: Individual Education Program (IEP), realization of the IEP, teamwork, viewpoints, 

professionals, parents 
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1 UVOD 

Vsak posameznik je sam svoj svet, sprva nepopisan list, ki se oblikuje in preoblikuje in nikoli 

dokončno ne izoblikuje. Nam vsakodnevno znan in samoumeven proces ter razvoj pa ni tako 

naravno samoumeven za otroke s posebnimi potrebami in njihove starše. Ko vstopijo v vzgojno-

izobraževalni sistem, so prav zaradi tega razloga upravičeni do individualiziranega programa. 

Za pomen slednjega, iz česar izhaja tudi laično razumevanje, se obrnimo na njegovo razlago. 

Besedne zveze kot take v slovarjih ni opredeljene, zato jo bomo sestavili s pomočjo Slovarja 

slovenskega knjižnega jezika. Individualizírati -am dov. in nedov. (ȋ) pomeni, »skupinsko, 

kompleksno obravnavanje česa spremeniti v individualno« (SSKJ, 2014), prav tako pa pomeni 

tudi »s poudarjanjem lastnosti, značilnosti orisati človeka kot posameznika« (prav tam). 

Prográm -a m (ȃ) je »skupek nalog, del, ki se določijo za uresničitev: določiti, uresničiti 

program; sprejeti kako nalogo, zahtevo v program« (prav tam).  

Kot tak se individualiziran program laično mnogokrat sliši popolnoma preprosto – zapisan 

program v obliki dokumenta z navedenimi cilji, ki se jim sledi z namenom napredovanja otroka 

s posebnimi potrebami. Vseeno pa je veliko več kot to. Individualiziran program je proces. 

Proces, ki ga uresničujejo otroku bližnji posamezniki, starši in strokovnjaki – skupaj. Proces, 

ki se odvija ves čas. Občutljiv je na minimalne spremembe, le-tem stalno sledi ter jih nadgrajuje 

v nove in nove cilje, ki otroka s posebnimi potrebami približujejo k čim večji meri samostojnosti 

– odvisni od otrokovih sposobnosti. Njegov namen je v največji meri slediti otrokovim 

potencialom, ki ga vodijo k optimalnemu razvoju na individualni ravni. 

Kot pravica otrok s posebnimi potrebami je individualiziran program naveden tudi znotraj 

zakonodaje Republike Slovenije. Za omogočanje optimalnega napredka mora biti 

uresničevanje individualiziranega programa timsko delo strokovne skupine in partnerstva s 

starši. 

Glede na to, da med teoretičnim vidikom individualiziranega programa in prakso njegovega 

uresničevanja v vzgojno izobraževalnih ustanovah prihaja do razlik, je glavni cilj našega 

magistrskega dela raziskati stališča strokovnih delavcev in staršev do individualiziranega 

programa kot dokumenta in njegovega procesnega uresničevanja na Osnovni šoli Antona Janše 

Radovljica, ki izvaja Prilagojeni program vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim 

standardom in Posebni program vzgoje in izobraževanja. 

V magistrskem delu se osredotočamo na stališča vključenih, saj predstavljajo enega od 

temeljev, ki vplivajo na odnos in ravnanje ter izvajanje procesa individualiziranega programa. 

Slednja so vključeni strokovni delavci in starši podali preko posameznih sklopov ocenjevalnih 

lestvic stališč. Sklopi trditev pa so celostno zaobjeli dimenzije individualiziranega programa. 

Teoretični del magistrskega dela se osredotoča na individualiziran progam, od njegovih samih 

začetkov, potrebe po razvoju, pa vse do njegovih faz uresničevanja. Pomemben je tudi 

zakonodajni vidik, ki individualiziranemu programu daje okvir, otrokom pravico do njega, 

strokovnim delavcem in staršem pa dolžnost ter odgovornost za njegovo uresničevanje. 

https://fran.si/133/sskj2-slovar-slovenskega-knjiznega-jezika-2/3647733/individualizirati?View=1&Query=individualiziran
https://fran.si/133/sskj2-slovar-slovenskega-knjiznega-jezika-2/3689860/program?View=1&Query=program
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Na to temo se je v preteklosti že precej raziskovalo, zato znotraj magistrskega dela navajam 

tudi izsledke raziskav drugih, slovenskih in nekaterih tujih avtorjev. Še posebej pa se v 

teoretičnem delu posvetim tudi strokovni skupini za uresničevanje individualiziranega 

programa in pomembnosti vloge staršev otroka.  

V empiričnem delu najprej predstavljamo problem, ki nas je nagovoril za raziskovanje, nato 

metodološko plat. Osrednji del empiričnega dela obsega predstavitev rezultatov raziskave z 

interpretacijo, v kateri smo združili teorijo, izsledke drugih raziskav na to temo in pa lastne 

izkušnje dela na konkretni šoli, kjer smo izvedli raziskavo.  

V kvantitativno raziskavo je bilo vključenih 28 strokovnih delavcev šole in 40 staršev otrok s 

posebnimi potrebami. S pomočjo dveh, v namen magistrskega dela izdelanih vprašalnikov, smo 

želeli ugotoviti stališča do individualiziranega programa kot dokumenta ter procesa. K osrednji 

ocenjevalni lestvici stališč smo za poglobitev razumevanja dobljenih ocen dodali tudi nekatera 

vprašanja zaprtega in odprtega tipa. 

Z raziskovanjem tako med strokovnimi delavci kot tudi starši smo želeli z rezultati ter njihovo 

primerjavo dobiti vpogled v stališča do individualiziranega program iz obeh strani. Na podlagi 

tega se nam je namreč oblikovala celostna slika in podlaga za pisanje smernic uresničevanja 

individualiziranega programa. 

V nadaljevanju magistrskega dela bomo upoštevali naslednje kratice: 

- IP za individualiziran program 

- OPP za otroke s posebnimi potrebami 

- PP VI za Posebni program vzgoje in izobraževanja 

- PP VI z NIS za Prilagojen program vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim 

standardom 

- ZUOPP za Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami 
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2 TEORETIČNI DEL 

2.1 Od individualizacije do individualiziranega programa 

Dokumentirani viri o IP sežejo vse do J.M.G. Itarda, študenta medicine, ki je pred približno 

tremi stoletji sestavil prvi IP za divjega dečka Viktorja. Svoje poučevanje je sicer zaradi slabših 

rezultatov na področju socializacije opustil, vseeno pa je s skrbno načrtovanim programom 

dečku pomagal pri razvoju na drugih področjih. Itard je svoje znanje in vpliv prenašal na mlajše 

somišljenike. Začeli so se oblikovati posamezni treningi in individualno usmerjeni tretmani za 

takrat tako imenovane mentalno retardirane otroke. Esquirol Seguin in njegova ideološka 

naslednica Maria Montessori sta za današnji individualiziran pogled na otroke veliki imeni. 

Naloga vzgoje je, kot pravi M. Montessori, stimuliranje otrokovega življenja, da se čim bolj 

razvija (Galeša, 1995).  

Učno načelo individualizacije od učiteljev in šole zahteva, da odkrivajo, upoštevajo in 

predvsem spoštujejo individualne razlike med učenci ter jih spodbujajo k nadaljnjemu razvoju. 

Učenje naj bi se za vsakega posameznega učenca čim bolj individualiziralo in s tem prilagajalo 

posebnostim, potrebam in željam vsakega učenca posebej ter mu s tem omogočalo pridobivanje 

čim večje učne in življenjske samostojnosti (Strmčnik, 1987). Individualizaciji zato lahko 

rečemo proces, ki posameznemu otroku in mladostniku zagotavlja optimalen razvoj (Galeša, 

1995). 

Individualizacija izhaja iz dejstva, da je učenje odvisno od vsakega posameznika posebej, od 

njegovih osebnostnih značilnosti, učnih sposobnosti in potencialov, ki se jih še da razvijati. 

(Kranjčan, 2011). »S pomočjo individualizacije želimo razviti individuum do optimuma. 

Individualizacija je prilagajanje vzgoje in izobraževanja individuumu.« (Galeša, 1995, str. 84) 

Zavedati pa se je potrebno, da individualno ni vedno usmerjeno samo izključno na 

posameznika, pomembno je tudi, da znotraj individualizacije ne pozabimo na neprecenljiv vidik 

sodelovalnih procesov (Kranjčan, 2011), ki so za vsakdanje življenje neizogibni in v mnogih 

primerih najpomembnejši. 

Individualizacijo znotraj poučevanja, učno individualizacijo, Bela knjiga (2011) opredeljuje v 

sklopu didaktičnih načel. Od šole in učitelja le-ta zahteva, da pri vsakem učencu odkrivajo, 

spoštujejo in razvijajo njegove individualne značilnosti in posebnosti ter, da se le tem prilagaja 

poučevanje in učenje. Znotraj opisanega naj bi se učencu, z njemu prilagojenim poučevanjem, 

omogočalo in obenem zagotavljalo čim bolj samostojno učenje. 

Načelo individualizacije je na zakonodajni ravni najbolj konkretno opredeljeno v ZUOPP 

(2011), kjer je predvideno oblikovanje in spremljanje IP, o katerem bomo pisali v nadaljevanju 

dela. 

2.2 Zakonske osnove individualiziranega programa 

Temeljna zakonodaja za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami v slovenskem prostoru, 

ZUOPP, govori o ciljih in načelih vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi 



Magistrsko delo  Maja Odar 

 

4 
 

potrebami, ki postavljajo pomemben temelj individualizaciji o kateri smo pisali v zgornjih 

vrsticah. Ti cilji in načela so: 

- zagotavljanje največje koristi otroka, 

- celovitost in kompleksnost vzgoje in izobraževanja, 

- enake možnosti z upoštevanjem različnih potreb otrok, 

- vključevanje staršev, posvojiteljev, rejnikov in skrbnikov v postopek usmerjanja in 

oblike pomoči, 

- individualiziran pristop, 

- interdisciplinarnost, 

- ohranjanje ravnotežja med različnimi področji otrokovega telesnega in duševnega 

razvoja, 

- čim prejšnja usmeritev v ustrezen program vzgoje in izobraževanja, 

- takojšnja in kontinuirana podpora in strokovna pomoč v programih vzgoje in 

izobraževanja, 

- vertikalna prehodnost in povezanost programov, 

- organizacija vzgoje in izobraževanja čim bližje kraju bivanja, 

- zagotavljanje ustreznih pogojev, ki omogočajo optimalen razvoj posameznega otroka 

(4. člen ZUOPP, 2011). 

Slovenska zakonodaja IP opredeljuje izključno v ZUOPP. Zakon ne vsebuje definicije IP. v 36. 

členu (ZUOPP, 2011) govori o IP, ki ga vzgojno izobraževalna ustanova izdela v 30 dneh od 

dokončnosti odločbe otroka s posebnimi potrebami. Sprva je bil kot pravica otrok s posebnimi 

potrebami IP naveden v Zakonu o osnovni šoli (ZOŠ), vendar pa se je z leta 2000 sprejetim 

ZUOPP slednje spremenilo. Nazadnje je bil ZUOPP posodobljen leta 2011. Prvi sprejet ZUOPP 

(2000) pravi, da se z IP določijo oblike dela z OPP na vzgojnem in predmetnih področjih, 

določijo se načini izvajanja dela, morebitni prehodi med programi ter prilagoditve, ki jih otrok 

potrebuje za svoje delovanje. Z njimi sledimo čim bolj optimalnemu napredovanju otroka. 

Posodobljen ZUOPP (2011) pa opredeli določila, ki veljajo za vsebinske dele IP. K že 

navedenim iz leta 2000 doda še nekaj določil. Po njem mora IP tako vsebovati: 

- cilje in oblike dela na posameznih vzgojno-izobraževalnih področjih, 

- strategije vključevanja OPP v skupino, 

- prilagoditve, ki jih posameznih potrebuje za svoje napredovanje, 

- v kolikor je potrebna, mora biti navedena uporaba prilagojene in pomožne 

izobraževalne tehnologije, 

- opredeljena potreba po izvajanju fizične pomoči, 

- morebitno tolmačenje v slovenski znakovni jezik, 

- možno je prehajanje med programi in prilagoditve v organizaciji, 

- navedba časovne razporeditve pouka, 

- načrt razvijanja veščin za čim večjo samostojnosti in načrt vključitve v zaposlitev 

(3.člen ZUOPP, 2011). 
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Ne glede na posodobitve zakona IP še vedno ostaja zelo široko opredeljen in kot tak prepuščen 

vsaki posamezni strokovni skupini za IP. Stanje in vprašanja med slovensko stroko so še vedno 

podobna, kot je pred nekaj leti o njih pisala M. Končar (2003): 

»Kaj sploh je IP; kateri otroci imajo pravico do IP (tudi tisti vključeni v prilagojene in posebne 

programe?); kdo je odgovoren za oblikovanje IP; kakšna naj bo njegova vsebina, področja; 

kaj lahko prilagajamo (tudi cilje in standarde znanja, opredeljene v učnih načrtih programa, v 

katerega je vključen otrok s posebnimi potrebami?); kako preverjati uresničevanje IP; kako 

preverjati in ocenjevati napredek učencev po IP; kakšna naj bo oblika oziroma obrazec za IP.« 

(Končar, 2003, str. 8) 

Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju (2011) izpostavi enake dileme, predlaga pa pripravo 

izhodišč za IP na nacionalni ravni. S tem bi sledili zgledu držav, ki imajo to področje bolj 

sistematično urejeno. V izhodiščih bi moralo biti natančneje opredeljeno, kaj naj bo zajeto v IP, 

kako je le-ta povezan z otrokovimi posebnimi potrebami ter nenazadnje, kakšen pomen ima IP 

za otroka s posebnimi potrebami, njegovo družino in tudi izvajalce vzgojno-izobraževalnega 

programa, v katerega je vključen.  

2.3 Opredelitev individualiziranega programa 

V domači in tuji literaturi je zaslediti več različnih opredelitev IP. Glede na to, da se prakse 

stališč do IP in njegovega uresničevanja po državah med seboj razlikujejo, pa vseeno lahko 

rečemo, da so si avtorji v samem bistvu opredelitve precej složni. V nadaljevanju bomo 

predstavili poglede strokovnjakov in raziskovalcev, na koncu pa poskušali potegniti črto pod 

predstavljenimi opredelitvami in izluščili bistvo IP. 

IP je Galeša (1995) opredelil kot dokument in hkrati proces. Torej kot procesni dokument, ki 

se nikoli ne zaključi, vezan je namreč na vseživljenjsko učenje. Po preteku nekaj let isti domači 

strokovnjak nadaljuje, da je IP ključ ter most do individualizacije, brez katerega se prava 

individualizacija ne more razviti. IP je najvišji dosežek metodike, ki deluje v korist otroka in 

brez katerega otroku s posebnimi potrebami ne bi mogli ustrezno pomagati. Izdelan je na osnovi 

individualnih potreb vsakega posameznega otroka, ki je zato bolj motiviran in ustvarjalen v 

procesu učenja (Galeša, 2002).  

Kupper (2000, v Končar 2003) IP razloži kot za posameznega otroka s posebnimi potrebami 

izdelan in glede na okoliščine prilagodljiv načrt aktivnosti. Pri svoji razlagi se osredotoči tudi 

na pregled vseh močnih področij, interesov, pa tudi potreb otrok s posebnimi potrebami. Ne 

pozabi pa niti na pričakovanja o njegovem učenju, ki se razlikujejo od zahtev programa, v 

katerega je vključen. Vse opisano se izdela za obdobje enega šolskega leta. IP je delovni 

dokument, ki s svojim bistvom sledi in upošteva vse pravice, ki jih imajo otroci in mladostniki 

s posebnimi potrebami. Je zakonsko zavezujoč dokument za otroka in mladostnika s posebnimi 

potrebami, njegove starše in vsakega, ki ga program določa, da naj bi pomagal OPP doseči 

zastavljene cilje in pričakovanja. IP je obenem tudi orodje in neprekinjena aktivnost 

zapisovanja strokovnih delavcev, ki jim pomaga pri spremljanju razvoja in napredovanja OPP. 

Pri tem omeni tudi pomembno sodelovalno vlogo staršev. 
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Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju (2011) IP opredeli kot »načrt individualizacije vzgojno-

izobraževalnega in razvojno-rehabilitacijskega dela posameznega otroka oziroma učenca. Je 

osnovno vodilo učiteljev/vzgojiteljev in staršev pri zadovoljevanju posebnih potreb otroka, 

prilagojen potrebam posameznega učenca in tako zanj enako pomemben kot učni načrt ali 

kurikulum.«  

M. Končar (2003) pravi, da je individualiziran program temelj v zagotavljanju učinkovitega 

razvoja in učenja ter dosežkov otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami.  

S. Pulec Lah (2004) govori o IP kot zakonsko zagotovljenemu dokumentu vsem OPP 

usmerjenim v različne programe vzgoje in izobraževanja. IP daje smernice za konkretno delo, 

s katerim otroku omogočamo optimalni razvoj.  

IP je vodič, kako zadovoljiti posebne potrebe otroka, pravita Algozzine in Ysseldyke (2006), 

ob tem pa navedeta še ključne elemente, ki jih IP vsebuje in zagotavlja. 

M. Šmid (2008) strne, da je bistvo IP v sprotnem preverjanju napredovanja posameznega OPP, 

pri tem pa poudari, da nas ne zavezuje učni načrt, pač pa cilji, ki smo jih dorekli na začetku 

šolskega leta. 

Opara (2015) pa pravi, da je IP bistven dokument v obliki načrta za OPP, ki pove, kaj in kako 

je potrebno delati in kako prilagajati okoliške razmere dela, učenja in poučevanja. 

Če na koncu strnemo opredelitve v eno samo – v bistvo povezujočo se opredelitev, bi rekli, da 

je IP z zakonsko podlago določen delovni, stalno aktiven dokument za vsakega učenca s 

posebnimi potrebami. Sledi načelu individualizacije in je s strani strokovne skupine v največji 

možni meri prilagojen posebnim potrebam in iz močnih področij izhajajočih potencialov 

posameznika. Ključni del IP so cilji, usmerjeni v čim samostojnejše delovanje posameznika, 

poleg njih pa so za optimalnejše timsko delo strokovnih delavcev – skupaj s starši in učencem 

samim, zapisane še strategije za doseganje zastavljenih ciljev. Stalno aktivnost dokumentu 

zagotavljamo s sprotnim evalviranjem, dopolnjevanjem in morebitnim spreminjanjem, vse z 

namenom optimalnega razvoja učenca. 

2.4 Uresničevanje individualiziranega programa 

Uresničevanje IP delimo na štiri med seboj neprestano prepletajoče se faze. V osnovi 

uresničevanje delno določita 36. in 37. člen ZUOPP (2011), ki pravita, da je za pripravo in 

spremljanje IP odgovorna s strani ravnatelja imenovana strokovna skupina. Določeno pa je tudi, 

da je IP potrebno najmanj v vsakem vzgojno-izobraževalnem obdobju evalvirati in ga po 

potrebi spremeniti. 

Postopek uresničevanja IP je kompleksen postopek (Pulec Lah, 1993). S primerjanjem in 

združevanjem teorije več avtorjev, bomo v nadaljevanju predstavili obširnejše opise štirih faz, 

ki so temeljne za uresničevanje IP. 
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2.4.1 Prva faza: Oblikovanje izhodiščne ocene za učenca 

 

Prva faza uresničevanja IP temelji na zbiranju čim več podatkov o učencu, zbiranju 

dokumentacije, ki jo je pridobil ob različnih obravnavah. Cilj te faze je ugotoviti učenčeve 

spretnosti in znanja ter prisotnost primanjkljajev in težav. Na podlagi ugotovljenih posebnih 

potreb se določi, kolikšno mero individualizacije bo posamezen učenec potreboval, skladno s 

tem pa se izvaja vzgojo izobraževalni proces (Pavlič Rebec, 2012). 

 

Že v prvi fazi je vloga staršev velika, saj so ravno oni tisti, ki imajo o otroku največ informacij, 

s katerimi nam lahko pomagajo pri nadaljnjem delu (Končar, 2003). Kljub temu pa morajo 

strokovni delavci še vedno ohraniti svojo strokovnost in tudi sami spoznati OPP. Na podlagi 

celostnega poznavanja posameznika z več različnih virov, nastane ocena otrokovega trenutnega 

funkcioniranja, ki zajema naslednja področja: 

 

- motorične spretnosti, 

- akademske veščine, 

- govor, jezik in komunikacijo, 

- spoznavne spretnosti, 

- socialno in emocionalno področje, 

- navade, interese in rutine v vsakdanjem življenju (Antič, 2004). 

 

Pri izhodiščni oceni se moramo osredotočiti tako na delovanje otroka v njegovem šolskem kot 

tudi domačem okolju, in sicer: 

 

- na dejavnike, ki otroku omogočajo, da se optimalno razvija, 

- spodbudne dejavnike in tiste, ki ga pri razvoju zavirajo, 

- kaj šola in dom otroku lahko ponudita, 

- kakšni so specifični pogoji za vključevanje (prav tam). 

 

Na podlagi dokumentacije ter pogovora s starši in strokovnimi delavci, ki so z otrokom delali 

v preteklosti, zbrane informacije nadgradimo še z analizo izdelkov ter opazovanjem pri 

načrtovanem delu. Če je treba, izvedemo tudi kakšnega od diagnostičnih testov. M. Končar 

(2007) za zagotavljanje celovite ocene predlaga oceno naslednjih področij: 

 

- motorika, 

- čutila, 

- zaznavanje, 

- senzorična integracija, 

- prostorska in časovna orientacija, 

- stranskost, 

- govor in jezik, 

- šolska znanja in spretnosti, 

- usmerjenost procesov, 

- vedenjske in odzivne značilnosti, 
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- socialno polje, 

- močna področja, 

- družinske pogoje. 

 

M. Končar (prav tam) v zapisanih izhodiščih za oceno trenutnega delovanja učenca, še posebej 

izpostavi močna področja kot pomembno samostojno področje. Tudi S. Pulec Lah (2003) 

izpostavi pomen močnih področij posameznika, na katera moramo biti pozorni že od samega 

začetka – pri opazovanju, pregledovanju dokumentacije in uporabi drugih virov s katerimi se 

osredotočamo sicer predvsem na primanjkljaje in ovire. Le-ta (močna področja) naredijo velik 

doprinos k učenčevi samopodobi in zaupanju vase, v svoje sposobnosti, saj so to področja 

delovanja, za katere učenec pokaže interes, pri njih je lahko uspešen, ali pa zanje celo nadarjen. 

V kolikor se jih v procesu diagnostike prepozna, učencu lahko omogočajo razvoj določenih 

kompenzacijskih strategij, preko katerih se lahko v različni meri približajo doseganju 

zastavljenega cilja, premagovanju svoje šibkosti, ovire (Knap, 2012). 

 

Ker se nam zdi prepoznavanje in razvijanje močnih področij pri učencih tako pomembno za 

njihov razvoj in napredek, se v nadaljevanju dela na kratko posvečamo tudi njim. 

 

2.4.1.1 Močna področja in interesi 

 

Močna področja so področja, za katera je učenec navadno bolj motiviran, imajo vpliv na 

njegovo počutje in samopodobo. Ravno zaradi tega so zelo pomembna področja, na katerih naj 

učenec ne bi nazadoval (Jurišič, 2008). Močna področja je potrebno vključevati v dnevne 

aktivnosti in na podlagi njih, kolikor je to mogoče, načrtovati vzgojno-izobraževalno delo. Še 

posebej zaželena je njihova uporaba pri dejavnostih, za katere se pričakuje, da jih bo učenec 

delal samostojno. Pri močnih področjih je pomembno poudariti, da ni potrebno, da učenec 

zaradi njih odstopa, merilo zanje je izključno vsak posameznih sam, saj so to njegovi lastni 

aduti zanj samega (prav tam).  

 

Močna področja milijo pri učencu prisotne težave (Galeša, 1995), zato je njihova uporaba v 

sklopu strategij za doseganje zastavljenih ciljev smiselna za vključevanje v IP (Končar, 2003). 

Zanimiva je tudi izkušnja, o kateri govori B. Jurišič (2008), ki pravi, da otroci in mladostniki, 

ki jih obravnava, veliko bolj natančno kot strokovni delavci ali starši poznajo in opišejo svoje 

težave, primanjkljaje in tudi močne točke, zato je smotrno vprašati tudi njih, seveda pa naša 

pričakovanja in interpretacijo prilagodimo zmožnostim vsakega posameznika posebej. 

M. Končar in S. Antič (2005) sta pri oblikovanju opornih točk za starše, ki se pripravljajo na 

sestanek strokovne skupine za IP, navedli posamezna področja, specifična vsebina katerih je 

lahko močno področje posameznega otroka. Širša močna področja, ki sta jih navedli so: znanja, 

govorne spretnosti, jezikovne in gibalne spretnosti, socialne spretnosti, vedenje, spretnosti skrbi 

zase ter spretnosti samozagovorništva. 

 

Celotna in dobro izvedena prva faza, oblikovanje izhodiščne ocene delovanja posameznega 

učenca, je podlaga za naslednjo, drugo fazo uresničevanja IP – načrtovanja ciljev. V izhodiščni 
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oceni trenutnega stanja ocenjene bistvene lastnosti otroka, so v pomoč pri načrtovanju 

prilagoditev, strategij in metod dela z njim (Končar, 2003). 

 

2.4.2 Druga. faza: Načrt obravnave in izdelava IP 

 

Podlaga za prehod na drugo fazo uresničevanja IP je zagotovo dobro oblikovana izhodiščna 

ocena – temelj izdelan v prvi fazi. Načrtovanje vzgojno-izobraževalnih ciljev je bistvo druge 

faze, moramo pa pri zastavljanju ciljev biti pozorni na učenčevo okolje ter njegove možnosti in 

priložnosti. Učencu moramo zagotavljati, da se čim lažje in čim bolj vključuje v aktivnosti 

svojega okolja, ob tem pa upoštevamo tudi pogoje in prilagoditev organizacije, prostorskih ter 

tudi materialno-kadrovskih pogojev (Antič, 2004). Podlaga IP naj bi bilo tudi strokovno mnenje 

o učencu, ki ga izda komisija za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami (Končar, 2003).  

 

2.4.2.1 Vsebina IP 

Zapisano je že bilo, da ZUOPP (2011) opredeljuje vsebinske smernice, ki naj bi jih zajemal IP. 

M. Končar (2003) pa k široko opredeljenim smernicam dodaja smiselno razlago, ki le-te 

opravičuje. Pravi namreč, da bi bolj konkretno navedene vsebine lahko ovirale proces 

individualizacije za vsakega posameznika posebej, kar pa je seveda glavni namen IP. 

Na tem mestu pa se bomo od zakonodaje osredotočili na strokovno mnenje nekaterih avtorjev, 

ki so prav tako pisali o vsebinah, ki naj bi jih vseboval kvaliteten IP.  

Algozzine in Ysseldyke (2006) k tej dodajata še, kaj naj bi IP vseboval. Njuni poudarki so na: 

 

- sedanji ravni razvoja, znanj in delovanja, ter kaj otroka ovira pri napredovanju, 

- ciljih in strategijah za doseganje le teh (znanj in želenega delovanja), 

- obsegu obravnav in aktivnosti, ki jih bo otrok zaradi svojih posebnih potreb deležen, 

- prilagoditvah pri učenju, poučevanju in izkazovanju znanja, 

- kriterijih, ki tekom leta omogočajo merjenje doseganja ciljev IP, 

- načinih in sredstvih komunikacije s starši. 

V šolskem letu 2015/2016 je pod okriljem projekta Prenova individualiziranih programov v 

luči formativnega spremljanja znanja, ki sta ga vodili A. Lampret Senčič in A. Pogorevc, nastal 

seznam pomembnih elementov, ki naj bi jih vseboval IP: 

 

- osnovne podatke o otroku, 

- dosedanje šolanje, 

- načrt dela za tekoče šolsko leto, ki vsebuje izhodiščno oceno, močna področja in ovire,  

merljive cilje, strategije ter prilagoditve, ki otroku omogočajo doseganje zastavljenih 

ciljev, 

- odgovornosti posameznih članov strokovne skupine, 

- način stalnega vrednotenja napredka (Kozel, 2016). 

Preko splošnih vsebin IP se v nadaljevanju osredotočamo na specifično ciljno področje, ki je 

bistvo IP in pogoj napredek in s tem razvoj otroka. 
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2.4.2.2 Načrtovanje ciljev 

 

Načrtovani vzgojno izobraževalni cilji se morajo ujemati z izhodiščno oceno učenca. Sprva je 

torej potrebno določiti področja, kjer otrok potrebuje pomoč, nato pa nadaljevati z 

načrtovanjem. Galeša (1993) navaja, da je načrtovanje IP pomembno zaradi njegovih naslednjih 

splošnih ciljev: 

 

- preoblikovanja razvojih potreb otroka v vzgojno-izobraževalni kontekst, 

- individualnega razčlenjevanja vzgojno-izobraževalnega področja v globalne, splošne in 

operativne cilje, 

- oblikovanja vzgojnih in izobraževalnih ciljev prilagojenih posameznemu otroku in 

njegovemu življenjskemu kontekstu (doma in v šoli), 

- izbora učencu najustreznejših pristopov in metod dela, 

- izdelave ter zagotavljanje merljivosti IP, 

- predvidevanja izvedbe evalvacije (organizacijske in vsebinske) ter na podlagi slednje 

prilagajanja IP. 

 

Nekaj let kasneje Galeša (2002) cilje uresničevanja celotnega postopka IP nadgradi. Cilji 

celotnega postopka IP so: 

 

- optimalni razvoj učenca s posebnimi potrebami, 

- izboljšanje komunikacije med vsemi, ki delajo z otrokom, 

- povečanje odgovornosti vseh, ki delajo z otrokom, 

- več direktnega in manj indirektnega načrtovanja, 

- individualizacija organizacije, prilagodljivost vsakemu posameznemu otroku posebej, 

- zmanjševanje anksioznosti, 

- bolj racionalen, intenziven in ustvarjalen pristop, 

- večja vključenost staršev v postopek IP, 

- boljša uravnoteženost in povezanost vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi 

potrebami – povezanost učnega načrta in individualiziranega programa, 

- večja in boljša vključenost otrok s posebnimi potrebami v okolje. 

 

Cilji IP za učence naj bi temeljili predvsem na prilagoditvah poučevanja, ki se skladajo z 

dosežki učenca s posebnimi potrebami na učnem področju ter njegovo sposobnostjo 

prilagoditvenega vedenja. Z namenom doseganja ciljev in dela v največjo korist učenca, mora 

IP tako obsegati: 

- prilagoditve, 

- metode poučevanja, 

- izhodiščno oceno funkcioniranja (obsega razvojne in učne dosežke ter sposobnost 

prilagoditvenega vedenja), 

- izhodiščni oceni funkcioniranja prilagojene cilje (Bela knjiga, 2011). 

Ob razmišljanju o ciljih v IP moramo biti zelo pozorni na izbiro le-teh. Za vsakega posameznega 

učenca je treba izbrati cilje, ki jih potrebuje za svoj učni ter razvojni napredek, za mentalni 
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razvoj. Nikakor pa naj cilji ne bi bili samo učni. Pri izbiri ciljev za IP se je treba osredotočiti na 

specifične primanjkljaje učenca, ki je bil z namenom usmerjen v Prilagojen oziroma Posebni 

program vzgoje in izobraževanja. Le na tak način bomo otroka približevali čim večji 

samostojnosti, ki je končni cilj za vsakega (Jurišič, 2008). 

M. Končar (2003) opozarja, da moramo biti pri postavljanju ciljev pozorni na to, da so cilji 

realni, jasni, kratkoročni in predvsem razumljivi, to velja tako za učenca (če jih zmore 

razumeti), starše in vse strokovne delavce, ki so vključeni v proces uresničevanja IP. Pomembna 

značilnost ciljev je tudi merljivost, preko katere se lahko določi preverjanje doseganja 

zastavljenega. Prav tako pa z merljivostjo ciljev lahko dosežemo bolj zavezujoče prevzemanje 

odgovornosti vsakega vključenega v proces.  

Bateman in Herr (2006) pišeta o značilnostih merljivih ciljev, ki so: 

 

- zapisana aktivnost posameznika, ki jo lahko merimo in slednje nam omogoča 

preverjanje doseganja zastavljenega cilja, 

- cilji morajo biti zapisani na tak način, da je njihova interpretacija vedno enaka, 

- merljivi morajo biti brez kakršenkoli dodatne informacije – takšni kakršni so, 

- omogočati morajo izračun napredka posameznika. 

2.4.2.3 Težave s cilji IP 

Velikokrat v praksi se dogaja, da cilji ne zadostijo kriteriju merljivosti in kot takih jih ne 

moremo meriti, niti preverjati njihovega uresničevanja. Evalvacije preveč splošnih, ne merljivih 

ciljev so subjektivne (Stergar, 2016) in široko zastavljene, nimajo pogojev, da bi se osredotočile 

na konkretno aktivnost. 

Na tem mestu M. Končar (2003) opozarja tudi na dejstvo, da se ciljev v praksi pogosto ne 

načrtuje ustrezno. Strokovni delavci namreč velikokrat prilagajajo cilje, vsebine in tudi 

standarde znanja za program, v katerega je otrok vključen, kar pa ni strokovno. Včasih so edini, 

ki se v procesu IP prilagajajo – cilji, moralo pa bi se prilagajati poučevanje. Včasih se za 

doseganje ciljev celo nižajo merila ocenjevanja. 

S. Pulec Lah (2005) je izvedla analize vsebin različnih individualiziranih programov in 

ugotovila naslednje pomanjkljivosti pri načrtovanju ciljev: 

 

- neustrezno oblikovanje ciljev, ki so vezani predvsem na akademska znanja, pri tem 

poudari tudi ugotovitev, da so cilji postavljeni preveč široko in brez kriterijev za 

merjenje ter ocenjevanje, slednje strokovni skupini onemogoči kvalitetno evalvacijo IP, 

- z izhodiščno oceno učenca nepovezano načrtovanje ciljev. 

 

2.4.3 Tretja faza: Izvajanje IP 

 

Po tem, ko je IP načrtovan, cilji so zapisani, prav tako tudi predvidene strategije za doseganje 

zastavljenega, sledi izvajanje zapisanega. Izvajanje IP je najpomembnejša faza pri 
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uresničevanju IP, saj se osredotoča neposredno na delo z učencem. S. Antič (2004) pravi, da je 

v fazi izvajanja ključnega pomena dobro sodelovanje in organiziranost vseh vključenih v vsak 

posamezen IP posebej. Kdo kaj izvaja, kdaj, kje in na kakšen način. Vsak od vključenih mora 

poznati svoje naloge, vsi pa se morajo zavedati, da delajo za doseganje enakih ciljev. Iz 

navedenega razloga je pri delu potrebna velika mera prilagodljivosti in pripravljenosti za 

sodelovanje. Pomembna naloga strokovne skupine je namreč, da se IP tekom leta spremlja in 

po potrebi tudi spreminja, dopolnjuje ter prilagaja. Vse našteto je možno dosledno uresničevati 

le ob natančno načrtovani organizaciji izvajanja IP ter ustrezno razdeljenih odgovornostih vseh 

vključenih v strokovno skupino (Končar, 2003).  

 

O odgovornostih izvajalcev IP piše Galeša (1995). Temelji, na katerih stoji njihova 

odgovornost, so naslednji: 

 

- delitev nalog med člani strokovne skupine (izvajalci IP), 

- opazovanje in beleženje delovanja posameznega učenca, 

- postavljanje jasnih in merljivih ciljev, 

- opredeljeni kriteriji dosežkov na podlagi katerih lahko sklepajo o (ne)doseganju ciljev, 

- podpis IP, 

- postavljeni časovni okviri IP, 

- izvajanje sprotnih in končne evalvacije, 

- izbira odgovorne osebe za povezovanje in uresničevanje IP, 

- dosledno spremljanje IP in morebitno spreminjanje ter dopolnjevanje, če se tako izkaže 

za bolj učinkovito, 

- intenzivno sodelovanje s starši. 

 

Glede na vse načrtovano v prejšnjih fazah uresničevanja IP, je v tej, izvajalski fazi, torej 

ključnega pomena konkretno delo strokovnega delavca z učencem. Učitelj pri poučevanju 

upošteva dogovorjeno uporabo določenih oblik in metod dela ter prilagoditev, ki jih učenec 

potrebuje za svoje optimalno funkcioniranje (Stergar, 2016). Način izvajanja IP je 

najpomembnejši dejavnik, ko govorimo o uspešnosti obravnave in napredku otroka (Končar, 

2003). 

 

Na tem mestu je potrebno izpostaviti tudi pomembno vlogo staršev, ki naj bi prav tako doma s 

svojim otrokom – z njegovim delom, sledili skupno zastavljenim ciljem. V namen zagotavljanja 

čim bolj kvalitetnega dela je naloga strokovnih delavcev, da zastavljene cilje in dogovorjene 

strategije za doseganje ciljev staršem razložijo in po potrebi konkretno pokažejo. Prenos 

informacij med strokovnimi delavci ter starši in dajanje pomoči tako v šolskem kot tudi v 

domačem okolju je za otroka spodbudno. Enako pomembno pa tudi za starše, saj na tak način 

ostanejo aktivno povezani z ostalimi člani strokovne skupine (Antič, 2004). 

 

2.4.4 Četrta faza: Evalvacija IP 

 

Evalvacija je v procesu uresničevanja pomembna zaradi pregleda preteklega dela, vrednotenja 

izkazanih rezultatov, ter načrtovanja prihodnjega dela. S. Antič (prav tam) pravi, da je 
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evalvacija zaključni, obenem pa tudi izhodiščni del v procesu IP, brez nje bi delo lahko potekalo 

brez določenega reda in urejenosti, kot tako pa ne bi prineslo želenih rezultatov. Glede na 

izkazane rezultate, se v fazi evalvacije ponovno obrnemo na izhodiščno točko, dopolni se 

diagnostika, načrtovanje, izvajanje in evalvacija, vendar na višji razvojni stopnji (Kozel, 2016). 

Bistvenega pomena za evalvacijo so dobro zastavljeni cilji, katerih značilnosti smo že opisali. 

Tekom evalvacije se pregleda načrtovane cilje in njihovo realizacijo. Na otroka in njegov IP se 

pogleda celostno – kolikšen je celosten napredek. Pri tem se ne osredotočamo izključno na cilje 

IP, pač pa tudi na izhodiščno oceno učenca, ki smo jo timsko izdelali v prvi fazi uresničevanja 

IP (Antič, 2004). 

V slovenskem prostoru je trenutno sredstev in instrumentov za merjenje doseganja zastavljenih 

ciljev malo, zato je potrebna velika mera iznajdljivosti in pa tudi organiziranosti strokovnih 

delavcev, da sledijo doseganju zastavljenih ciljev. M. Končar (2003) tako predlaga analiziranje 

učenčevih izdelkov. Kot eno zelo učinkovitih metod, ki omogoča vpogled v uporabo strategij 

in primerjanje med različnimi časovnimi obdobji, pa predlaga snemanje učenčevega 

funkcioniranja. Snemanje nudi tako vizualno kot tudi slušno informacijo, kar pa je še najbolje, 

pa je njegov obseg. Naenkrat lahko doseže strokovne delavce, starše in otroke, ter poda 

takojšnjo povratno informacijo o konkretni aktivnosti. 

 

Cilji evalvacije po Galeši (1995) so: 

 

- ugotavljanje doseganja razvojnih ciljev, 

- evalvacija kvalitete izvajanja programa, 

- realizacija programa, 

- izvajanje sprotnih sprememb in dopolnitev, 

- preverjanje in ocenjevanje napredka učenca, 

- izbor ustreznih strategij za nadaljnjo pomoč učencu, 

- ocenjevanje dela šole, 

- vpeljevanje določenih usmeritev, 

- postopno dvigovanje strokovnosti strokovnih delavcev, 

- spremembe v šoli in družbi. 

 

Vse naštete in opisane faze procesa zahtevajo timsko interdisciplinarno delo strokovne skupine. 

Združevanje različnih znanj, izkušenj, usklajevanje, dopolnjevanje – vse to so neprecenljivi 

dejavniki, ki strokovnjake v medsebojnem spoštovanju druži v reševanju izziva IP - nikakor ne 

le dodatne zakonsko nujne naloge, ki vzame veliko časa (Končar, 2003).  

 

2.5 Strokovna skupina za uresničevanje IP 

Strokovna skupina za pripravo, izvajanje in evalvacijo IP je tako imenovan umetno oblikovan 

tim. Določena je z ZUOPP. Člane skupine imenuje ravnatelj, običajno pa jo sestavljajo 

strokovnjaki, ki bodo sodelovali pri izvajanju IP. V njej sodelujejo tudi starši otroka. (ZUOPP, 

2011) 
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Galeša (1995) je pri pisanju o članih strokovne skupine navedel razrednika, starše, ravnatelja, 

specialnega pedagoga, psihologa, socialnega delavca, pedagoga, predmetne učitelje in učenca 

samega. S. Pulec Lah (2004) podaja še bolj opisno jasno razlago, kdo naj bi bil vključen v 

strokovno skupino. To so strokovni delavci, ki poznajo učni načrt za konkretni razred, ki ga 

otrok obiskuje, prav tako morajo biti vključeni strokovnjaki, ki poznajo razvojne značilnosti 

otrok in z njimi povezane posebne potrebe (specialni in socialni pedagog, logoped in drugi 

specializirani terapevti, šolska svetovalna služba, po potrebi pa še kdo). Na koncu pa so člani, 

ki imajo pomemben doprinos k delovanju strokovne skupine, so vodstveni delavci (ravnatelj in 

njegov pomočnik), ki odločajo in nudijo podporo pri organizacijskih, prostorskih, materialnih 

in kadrovskih pogojih. M. Končar (2006) podaja hitro in enostavno mnenje, da so člani 

strokovne skupine vsi, ki delajo s posameznikom.  

Pomembni partnerji so torej tudi starši učenca. Pri tem je vredno omeniti, da partnerski odnos 

pomeni enakovrednost pri sodelovanju s strokovnimi delavci. Oboji namreč prevzemajo 

odgovornost, zaradi sledenja istemu skupnemu cilju pa so eden od drugega soodvisni. 

Pomembno je, da tako strokovni delavci kot tudi starši delajo otroku v največjo korist (Novljan, 

2004). Smotrno je, nenazadnje, ko in če, je mladostnik starejši in zmožen za določeno mero 

prevzemanja odgovornosti, da je tudi on sam aktivno vključen v uresničevanje IP.  

Za aktivnejše delo vsakega posameznega, vključenega v strokovno skupino, in s tem 

kvalitetnejše rezultate, je potrebno že na začetku oblikovati mnenja o vlogah, ki jih prevzemajo 

člani v konkretnem timu. Pomembno je namreč, kako se pripravijo na posamezna srečanja, saj 

od slednjega zavisi njihova aktivnost na samem sestanku (prav tam). S tem se strinjata tudi M. 

Končar in S. Antič (2006), ki za pripravo na srečanje poudarjata pomen opornih točk za starše. 

2.5.1 Starši kot del strokovne skupine za uresničevanje IP 

Pisali smo že o slovenski zakonodaji, ki ureja IP. Načini sodelovanja s starši so v praksi zelo 

različni, vsekakor pa ZUOPP (2011) v 4. točki 36. člena staršem daje pravico do sodelovanja v 

skupini za pripravo in spremljanje IP. V praksi se dogaja, da je sodelovanje velikokrat omejeno 

zgolj na sestanek, kjer se staršem s strani učitelja ali strokovne skupine predstavi otrokov IP. 

Starši lahko izrazijo svoje mnenje glede IP in ciljev v njem, podajo predloge, marsikdaj pa IP 

samo podpišejo (Jurišič, 2008). Dejstvo pa je, da so starši s svojimi informacijami o otroku 

nepogrešljiv partner v vseh fazah uresničevanja IP. M. Končar (2006) pravi, da je aktivno 

sodelovanje staršev s šolo njihova naloga in odgovornost – v dobro učenca. Timsko 

uresničevanje IP bi moralo timu predstavljati izziv, ne pa problema ali naloge, ki mora biti 

opravljena v določenem roku, ne prinese pa pravega učinka v primerjavi z vloženim delom 

(Končar, 2003).  

»Starši otroka s posebnimi potrebami imajo različna pričakovanja do otroka in šole, zato se 

bodo strokovni delavci srečevali z različno odzivnostjo staršev, tudi neracionalno, in željo po 

sodelovanju. Pomembno je, da si pri starših pridobijo zaupanje in jih razbremenijo strahu. Za 

uspešno sodelovanje s straši je izjemnega pomena timsko interdisciplinarno delovanje vseh 

strokovnih delavcev na šoli.« (Navodila za izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem 

in dodatno strokovno pomočjo za devetletno šolo, 2003, str. 5) Starši imajo pravico do 

takojšnjih neposrednih in točnih informacij o svojem otroku. Na podlagi teh informacij pa se 
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imajo sami tudi pravico odločiti za ponujene oblike pomoči (Dfes, 2003, v Jakovljević, 2010). 

M. Kavkler (2008) pravi, da so starši enakovredni partnerji strokovnim delavcem, ki v začetnih 

fazah uresničevanja IP posredujejo predvsem svojo vizijo o otroku in prioritete dela z otrokom 

glede na družinsko rutino. Starši so vir informacij o otrokovem delovanju in težavah ter izzivih 

zunaj šole, ki so ravno tako pomembni kot v šoli, morda še bolj, povezani so namreč z 

vsakdanjim življenjem. 

Na začetku je najbolj pomembno, da strokovni delavci staršem prisluhnejo in razumejo njihove 

potrebe, vrednote, stališča in vire, od koder črpajo moč. Le-tako lahko vzpostavijo partnerski 

odnos (Jurišič, 2017). Takoj za tem pa je pomembno, da v procesu uresničevanja IP starši vedo, 

kaj je IP in kakšen je njegov namen, le na tak način se bodo namreč lahko pripravili na srečanje 

s strokovno skupino in prevzemali aktivno vlogo v njej. M. Končar in S. Antič (2006) v ta 

namen poudarjata pomembno vlogo opornih točk, ki naj jih starši prejmejo skupaj z vabilom 

na sestanek strokovne skupine. Oporne točke staršem lahko predstavljajo kvalitetno podlago za 

celostno razmišljanje o otroku in s tem kakovostno pripravo na načrtovanje IP. Smiselna je tudi 

predstavitev korakov uresničevanja IP in vsebine posameznega koraka. B. Jurišič (2008) 

predlaga uporabo preglednice, ki se jo posreduje staršem. V preglednico so zajeti vsi pomembni 

podatki o otroku, ki jih strokovna skupina potrebuje za pripravo IP. 

Tabela 1: Preglednica s ključnimi točkami in pojasnili za pripravo na IP 

PODROČJE VSEBINA 

Sedanja raven 

funkcioniranja otroka 

(izhodiščna ocena 

otrokovega delovanja) 

Celostno opazovanje in beleženje otrokovih vsakodnevnih 

sposobnosti in primanjkljajev s poudarkom na delovanju v 

socialnem okolju.  

Pogoji – okoliščine in 

raven pomoči 

Podroben opis aktivnosti, kjer otrok potrebuje kakršnokoli 

oporo in pomoč za dovršitev. Konkreten opis opore. 

Posploševanje in 

vzdrževanje usvojenih 

ciljev 

Načrt posploševanja zastavljenih ciljev na širša, življenjska 

področja. Razmišljanje o ciljih, ki jih bo otrok postopoma 

samostojno generaliziral v svoje življenje. Načrt urjenja 

samostojnosti. 

Dolgoročni cilji v 

povezavi s cilji vzgojno-

izobraževalnega 

programa, napredovanje 

Preverjanje skladnosti dolgoročnih ciljev in ciljev programa 

(vsaj postavljeni minimalni cilji), ki ga učenec obiskuje, 

usklajevanje ciljev. Razmislek o možnosti prehajanja med 

programi/skupinami. Razmislek o ciljih, ki pripravljajo na 

življenje v družbi – da bo otrok sprejet in zadovoljen. 

Načrtovanje ciljev v 

skladu s potrebami otroka 

Načrtovanje realnih, konkretnih, merljivih  ciljev v IP za 

področja, kjer so prisotne težave – navedene in opisane v 

sedanji ravni funkcioniranja otroka. Na tej točki je zelo 
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pomembna vloga staršev kot zagovornikov posebnih potreb 

svojega otroka. 

Upoštevanje otrokovih 

močnih področij in 

interesov  

Spodbuda za otroka, da pove ali napiše, kaj najraje počne, kaj 

mu je všeč, kaj si želi. Če le to navajajo starši, je pomembno, da 

so pri tem realni (in zraven ne vključujejo svojih subjektivnih 

mnenj). Navedena močna področja so pomembna pri 

načrtovanju dejavnosti. 

Prilagoditve pri 

podajanju snovi, 

preverjanju in 

ocenjevanju znanja 

Prilagoditve morajo biti določene ob začetku izvajanja 

programa. Sproti se jih prilagaja, vendar, v kolikor so 

načrtovani cilji vezani na vsakega otroka posebej – glede na 

sedanjo oceno funkcioniranja, to navadno ni potrebno. 

Natančna opredelitev prilagoditev, ki so otroku na voljo, 

potrebno pa je tudi načrtovanje za naprej – ali je lahko cilj v 

prihodnje dosežen brez prilagoditev in kako. 

 

Pri sodelovanju s starši otrok s posebnimi potrebami pa ne smemo spregledati dejstva, da se v 

različnih obdobjih soočajo z različnimi fazami sprejemanja svojega otroka in s slednjim 

povezani so tudi njihova pričakovanja ter odzivi (Karten, 2005 v Končar in Antič, 2006). M. 

Kavkler (2008) navaja načela za starše in strokovne delavce, katerih upoštevanje je pogoj za 

uspešno partnersko sodelovanje: 

- Držanje zakonsko opredeljenih pravic in dolžnosti, to predvsem velja za spoštovanje 

in upoštevanje pravic staršev. Na tem mestu imajo pomembno vlogo strokovni delavci, 

ki morajo staršem biti v oporo in pomoč pri samem zavedanju in razumevanju svojih 

pravic, seveda pa tudi dolžnosti, ki jih pravice prinesejo. 

- Edini pravi partnerski odnos med starši in strokovnimi delavci je spoštljiv odnos, 

v katerem so se oboji pripravljeni učiti drug od drugega. Le s skupnimi znanji in 

zavedanji namreč lahko otroku zagotovijo največjo korist in napredek. 

- Strokovni delavci morajo starše spodbuditi k sodelovanju, vsekakor predvsem v 

primerih, da se starši ne zavedajo pomena sodelovanja. V tem primeru jim je treba 

podati ustrezne informacije o razvoju in posebnih potrebah otroka in jih na tak način 

spodbuditi k aktivnemu sodelovanju. 

- Spodbujanje aktivnega sodelovanja staršev, kar strokovni delavci dosežejo predvsem 

tako, da jih vključujejo v komunikacijo ter vse faze dela z otrokom. Pozornost pa je 

potrebno nameniti tudi uporabi jezika, ki ga starši brez težav razumejo. 

- Strokovni delavci naj staršem nudijo čustveni in moralno podporo, ki jo potrebujejo 

pri soočanju z razumevanjem otrokovih posebnih potreb in s tem povezanimi izzivi v 

življenju. 

- Spoštovanje in upoštevanje dejstva, da so si starši med seboj različni, pri tem 

mislimo na njihove potrebe, pričakovanja, razumevanje …  
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Glede na našteta in opisana načela je na tem mestu za konkretno predstavo smiselno, da 

pogledamo na komunikacijo in odnose med starši in strokovnimi delavci z obeh zornih kotov. 

Remiaš (1995) je neskladja v komunikaciji prikazal s številnimi primeri, za namen podkrepitve 

našega dela smo izbrali naslednje: 

Tabela 2: Primeri konkretnih neskladij v komunikaciji med starši in strokovnimi delavci 

STARŠI STROKOVNI DELAVCI 

Starši se morajo s problemom soočiti. Strokovni delavci se s problemom želijo 

soočiti. 

Pri posredovanju informacij in zahtev niso 

realni ali dovolj odprti. 

Do informacij staršev so nezaupljivi. 

Imajo občutek krivde, da ne sledijo v 

zadostni meri strokovnim nasvetom. 

Izzovejo dodatne občutke krivde. 

Postavljajo se v odvisnost od strokovnjaka. Oprime se vloge vseznalca, ki mu ni kritike. 

 

2.5.1.1 Med sodelovanjem in partnerstvom 

Zakonodajne smernice določajo, da morajo biti starši vključeni pripravo in spremljanje IP. 

Postavlja pa se na tem mestu vprašanje, na kakšen način je starše potrebno vključiti. Ravno 

zaradi tega (dileme in konkretne nedorečenosti o vključevanju staršev) sklepamo, da prihaja do 

razlik tako v stališčih kot tudi v dejanski praksi. Vključitev staršev lahko pomeni njihovo 

sodelovanje, po drugi strani to lahko pomeni partnerski odnos, pomeni pa lahko še marsikaj 

drugega. »Pogosto se termini sodelovanje, vključevanje in partnerstvo definirajo kot 

sopomenke, ki pa to niso.« (Vidmar, 2018, str. 23) 

Sodelovanje je opredeljeno kot aktivnost dveh faktorjev (v našem primeru strokovnega delavca 

in starša) pri doseganju skupnega cilja, le ta nista enakopravna in nimata enake moči pri 

sprejemanju odločitev. Opisano se sklada s trenutnimi zahtevami šolske zakonodaje, ki zahteva, 

da so starši povabljeni k sodelovanju, dopolnjevanju in predvsem, da so informirani o delu, 

napredku in razvoju otroka. V nasprotju s tem partnerstvo pomeni enakomerno porazdelitev 

moči. Pri tem pa se pogosto pojavlja težava - kako zgraditi partnerski odnos med dvema na 

videz tako različnima faktorjema – strokovnostjo ustanove in njenih zaposlenih in na drugi 

strani laičnosti družinskega okolja. Vsaka predstavlja pomemben del otrokovega življenja, zato 

ima njuno povezano delovanje lahko velik vpliv na kvaliteto otrokovega napredovanja. Kar se 

zdi v tem odnosu najpomembneje je, da le ta razvija pri družinah večjo odprtost za spremembe, 

sprejemanje odgovornosti in postopno zaupanje do institucije (prav tam).  

Iz strani strokovnih delavcev je za razvoj omenjenega ključno, da so v komunikaciji pristni, 

empatični in da starše spoštujejo. Pogosto pa se zgodijo tudi primeri, ko učitelj empatičnega 

razumevanja družinske rutine in staršev ni sposoben (Kalin, 2009). Glede na to je smiselno, da 

se na ravni šole iščejo poti za zbliževanje, pri tem pa morajo biti izpolnjeni določeni pogoji: 



Magistrsko delo  Maja Odar 

 

18 
 

- ustrezno razvita pozitivna klima na šoli,  

- vzpostavljeni organizacijski okviri, 

- dogovorjeni programi sodelovanja, ki v obzir jemljejo potrebe staršev,  

- zagotovljena individualnost pri vzpostavljanju in vzdrževanju stikov, 

- varnost, 

- izražanje empatije, zagotavljanje demokratičnosti in enakopravnosti, 

- zagotavljanje spoštljivega in zaupnega odnosa (prav tam). 

Poti zbliževanja vodijo v partnerski odnos, ki pa kot tak ne postane kar čez noč. Principe, na 

katerih se partnerstvo razvija so opredelili Hansen, Kaufmann in Walsh (2000) in sicer so ti 

naslednji: 

- sodelovanje staršev pri odločitvah o njihovih otrocih, 

- vsi vključeni – starši in strokovni delavci, doprinašajo ter delijo svoja znanja in 

informacije o otroku, prav tako pa tudi vsi sprejemajo odgovornost za odločitve in 

delovanje v povezavi s cilji za otroka, 

- enakopravnost v odnosih, ki sledjo skupnemu interesu – največji koristi za otroka, 

- starši morajo imeti svoj glas, ki je slišan in spoštovan. 

Ko govorimo o IP, ne samo znotraj zakonodajnih okvirov, pač pa na način, da bi bil čim za 

otroka čim bolj učinkovit, je potrebno poudariti, da je učinkovita skupina za pripravo IP več 

kot le skupina ljudi, ki med seboj sodeluje, ker ima skupni cilj. Biti mora tim za katerega je 

značilno vzajemno delovanje (Friend in Cook, 2000 v Jurišič, 2008). 

2.6 Vključevanje otroka v proces uresničevanja IP 

Če se na začetku ponovno naslonimo na zakonodajna določila, vemo, da mora biti tudi OPP 

vključen v pripravo in spremljanje IP, seveda glede na njegovo zrelost in starost (ZUOPP, 

2011). B. Jurišič (2011) trdi, da je otrok najboljši vir informacij o sebi, še posebej o svojih 

močnih področjih in interesih, ki veljajo kot njegov glavni adut (Jurišič, 2008), na katerem se 

lahko gradijo napredki. S. Pulec Lah (2005) pa pravi, da s soodločanjem o vsebini in ciljih, 

otrok oziroma mladostnik s posebnimi potrebami tudi sam prevzema soodgovornost za 

doseganje zastavljenih ciljev. S poznavanjem in razumevanjem vsebine IP se poveča njegova 

motivacija za sodelovanje. 

Težak (2006) piše, da moramo z otrokom vzpostaviti prijetno čustveno vez, ki podpira način 

medsebojne komunikacije in občutek varnosti. Preko slednjega lahko otrok po svojih 

sposobnostih govori o željah zase, interesih in tudi o do sedaj doseženih znanjih ter veščinah. 

Pomen aktivnega vključevanja učenca v uresničevanje IP je velik tudi zaradi razlogov, ki jih 

navaja M. Končar (2003) in ti so: 

- razvijanje spretnosti izbire (odločanja in soodločanja), 

- razvijanje občutka odgovornosti, 

- večja motiviranost za delo, 

- razvijanje sposobnosti samovrednotenja, 

- postopno dvigovanje samopodobe. 
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2.7 Uresničevanje IP v praksi 

Po vsem napisanem, gledanem tako iz zakonodajnega kot tudi s teoretičnega vidika, se nam 

odpirajo dileme. Slednje izhajajo iz širokih opredelitev uresničevanja IP, ki kot take dopuščajo 

zelo različno delovanje v praksi. Ravno zato se na tem mestu usmerjamo proti uresničevanju IP 

v konkretni praksi. Dileme in včasih različne interpretacije tega področja so bile tudi povod za 

pisanje in raziskovanje ki sledi v nadaljevanju magistrskega dela. 

M. Končar in I. Žolgar (2010) sta izvedli raziskavo o uresničevanju IP v Programu s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Izsledki raziskave v konkretni praksi 

so pokazali naslednje: 

- IP so večinoma pripravljeni in izvajani s strani vsakega strokovnega delavca posebej, 

- starši v uresničevanje IP niso aktivno vključeni, IP samo podpišejo, 

- največjo odgovornost za uresničevanje IP in napredek otroka nosi specialni in 

rehabilitacijski pedagog ali učitelj otroka, ne celotna strokovna skupina. 

Tudi Bela knjiga (2011) se dotakne problematike uresničevanja IP. Pravi, da »ZUOPP 

opredeljuje le nekaj sestavin IP, ki pa ne morejo biti osnova za sestavljanje IP v praksi.« Ob 

tako širokih opredelitvah za vse OPP, ki se med seboj zelo razlikujejo, bi moralo obstajati tudi 

gradivo z navodili za pisanje. Slednje bi izvajalcem omogočilo boljše razumevanje pomena IP 

in s tem tudi spremembo pri izvajanju ter povezovanju z drugimi člani strokovne skupine (prav 

tam). Pri tem pa M. Končar (2003) vseeno opozarja, da bi poenotenje oblike IP vodilo v 

zmanjšanje ustvarjalnosti pri iskanju individualnih rešitev za vsakega posameznega otroka.  

Vključevanje staršev v vse faze uresničevanja IP smo že večkrat poudarili kot enega najbolj 

pomembnih elementov za uspešno in kvalitetno delo. Vseeno pa dejanska praksa in raziskave 

kažejo, da pri tem sodelovanju prihaja do mnogih ovir in težav, ki posledično vplivajo na sam 

proces in nenazadnje na napredek otroka. B. D. Jurišič (2008) piše o naslednjih blokadah, ki jih 

lahko sproži tako verbalna, kot tudi neverbalna komunikacija med strokovnimi delavci in starši: 

- strokovni delavci zmanjšujejo pomen težav, o katerih govorijo starši, 

- starši preko razumevanja sporočil strokovnih delavcev dobivajo občutek krivde, 

- v večji meri poudarjanje težav strokovnih delavcev, šolskega sistema, 

- poudarek in večje upoštevanje mnenj strokovnih delavcev 

- zavračanje ali ignoriranje mnenj in idej staršev (ki niso strokovnjaki s področja), 

- uporaba strokovnega žargona, ki je za starše težje razumljiv. 

Ob vsem tem bi omenili še logistične težave, ki jih imajo starši, da bi sploh lahko sodelovali. S 

tem mislimo težave s prevozi in varstvom otroka (Smith, 2001). 

Kljub vsemu znanju in raziskavam o pomenu sodelovanja in soustvarjanja pri procesu 

uresničevanja IP, le-to še vedno mnogokrat predstavlja izziv – tako strokovnim delavcem kot 

tudi staršem.  

Vseeno pa uresničevanje IP ni odvisno samo od konkretnih znanj in veščin vključenih 

soustvarjalcev (strokovnih delavcev in staršev), začne se pri stališčih, ki so celota prepričanj, 
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vrednostnih ocen in čustev, delujejo pa kot trajna pripravljenost za določeno vedenje (Kompare, 

Stražišar, Vec, Dogša, Jaušovec in Curk, 2005).  

2.8 Stališča 

Za stališča, ki jih raziskujemo v našem magistrskem delu, lahko rečemo, da so značilnost 

vsakega posameznika, ki je odvisna od socialnih dejavnikov, obenem pa ima tudi zelo 

pomemben vpliv na socialno dogajanje (Kompare, Stražišar, Vec, Dogša, Jaušovec in Curk, 

2005). Hermans, Van Braak in Van Keer (2006, v Smrtnik Vitulič in Lesar, 2010) jih opredelijo 

kot razumevanja, sklepe in predpostavke, za katere verjamemo, da so pravilne, oblikujejo se na 

podlagi lastnih izkušenj in vplivov okolja. Musek in Pečjak (2001) podajata definicijo, ki na 

stališča gleda skozi tri ključne, med seboj tesno povezane komponente: 

- kognitivna komponenta, ki vsebuje znanja, pridobljene informacije in izkušnje v 

povezavi s konkretno situacijo (v našem primeru uresničevanjem IP), 

- emocionalna komponenta v odnosu do situacije (ali objekta) prinese pozitivna 

oziroma negativna stališča, 

- dinamična oziroma vedenjska komponenta pa je pripravljenost, da posameznik 

deluje v skladu s svojimi stališči. 

Če se od stališč usmerimo v uporabnost naše raziskave v nadaljevanju, je na tem mestu potrebno 

poudariti, da z lestvicami stališč merimo le kognitivno ter emocionalno komponento stališč, 

medtem ko dinamične preko vprašalnika ne moremo zanesljivo meriti, saj se izraža z dejanji. 

Če povzamemo, gre pri stališčih vedno vzeti v obzir, da lahko obstaja razkorak med verbalno 

izraženimi stališči in dejanskim delovanjem posameznika. Pri zavzemanju za določeno stališče 

sklepamo, da bo temu sledilo tudi takšno obnašanje, vendar pa tega samo z letvicami ne 

moremo potrditi (Cencič, 2009). 

Stališča o naši temi magistrskega dela, so bila že nekajkrat raziskana. Vendar pa je področje 

tako široko, naša stroka pa tako razvejana, da si niti dve nista podobni. Vsekakor nam že 

dosedanje raziskave odpirajo obzorje za razmišljanje in obenem razumevanje, na tem mestu 

bolj praktičnega delovanja, kot pa teoretične podlage. 

S. Antič (2004) je v svojem diplomskem delu raziskovala stališča učiteljev PP VI z NIS do 

vključevanja staršev pri oblikovanju IP in pri tem ugotovila, da je naravnanost do vključevanja 

staršev pri uresničevanju IP visoko in statistično pomembno povezana s stopnjo izobrazbe 

učiteljev. Pozitivnejša stališča do aktivnega vključevanja staršev imajo učitelji z višjo stopnjo 

izobrazbe. Danes skoraj ne moramo več gledati na stopnjo izobrazbe učiteljev, saj je za 

opravljanje tega poklica treba pridobiti univerzitetno izobrazbo druge stopnje. Dejstvo pa je, da 

temu nekoč ni bilo tako in so se glede na to očitno kazale tudi razlike.  

Prav tako, vendar z nasprotnega pogleda, pogleda staršev, je stališča do partnerskega odnosa 

pri procesu uresničevanja IP raziskovala tudi N. Kozel (2016). Na podlagi raziskave je 

ugotovila da so starši večkrat v procesu izgubljeni, in da čutijo potrebo po več informacijah, ki 

bi jim pomagale proces bolje poznati in razumeti, s tem pa seveda delati v čim večjo korist 

otrokovega napredka. Pomembna ugotovitev je tudi, da starši, ki so s strani strokovnih delavcev 
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obravnavani kot enakovredni partnerji, IP pojmujejo kot pomemben dokument, ki doprinaša k 

delu z otrokom. Nasprotje tega pa so starši, ki s strokovnimi delavci niso v partnerskem, 

soustvarjalnem odnosu. Oni zavzemajo stališče, da je IP obvezen dokument, ki obstaja samo 

zato, da zadosti zakonskim zahtevam.  

Poznavanje vsebin in razumevanje IP samega, je pri starših raziskovala L. Zajc (2017), ki je 

ugotovila, da več kot polovica vprašanih staršev v njeni raziskavi, pozna namen in sodeluje pri 

uresničevanju IP. Pomembno dejstvo pa je tudi njena ugotovitev, da je kakovost IP velikokrat 

pogojena z aktivnim sodelovanjem staršev pri uresničevanju, torej, bolj so starši aktivno 

vključeni v vse faze IP, bolj je le ta kvaliteten. 

N. Davis (1997) je v svoji raziskavi stališč učiteljev do IP za učence s specifičnimi učnimi 

težavami ugotovila, da so pri delu strokovnih delavcev ključna njihova strokovna stališča ter 

tudi to, da med specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi ter učitelji drugih smeri prihaja do 

razlik v stališčih do IP. 

Z našim magistrskim delom se obračamo in želimo raziskati tako stališča strokovnih delavcev 

kot tudi staršev. Z zaokroženo celoto pridobljenih podatkov bomo dobili vpogled v stališča enih 

in drugih, posledično pa tudi raziskali vplive stališč na aktivnosti uresničevanja IP.  
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3 EMPIRIČNI DEL 

3.1 Opredelitev raziskovalnega problema 

Kakovosten IP je plod timskega dela, pri katerem so člani med seboj enakopravni. Poleg 

strokovnih delavcev, ki delajo z otrokom v šolskem okolju, imajo pomembno vlogo tudi starši. 

Ne glede na to jasno teoretično podlago, pa raziskave na tem področju kažejo, da se konkretno 

uresničevanje IP v praksi razlikuje od teoretično opredeljenega in pričakovanega. Tako M. 

Končar in I. Žolgar (2010) kot tudi S. Antič (2004) so ob raziskovanju uresničevanja IP zaznale 

težave pri timskem sodelovanju. Rezultati so pokazali, da se mnenja učiteljev in staršev glede 

posvečanja časa timskemu delu pri uresničevanju IP, razhajajo. Pokazalo se je tudi slabše 

razumevanje posameznih vlog v timu. Pogosto se dogaja, da je IP zloženka posameznih načrtov 

dela z otrokom različnih strokovnih delavcev, kar pa ni ustrezno (Končar, 2003).  

 

Tekom študija literature smo ugotovili, da je raziskav, ki se osredotočajo na uresničevanje IP v 

PP VI z NIS in PP VI, malo. Narejene pa so že nekatere kvalitativne študije posameznih IP, kot 

sta raziskavi avtorjev Stergar (2016) in M. Rajh (2013). Slednje nas je spodbudilo, da se v 

magistrskem delu usmerimo v raziskovanje stališč strokovnih delavcev in staršev do IP kot 

dokumenta in njegovega uresničevanja. »Resnična motnja so stališča!« (Martin, 2007 v Jurišič, 

2008, str. 2) Spreminjanje le-teh pa je dolgotrajen in zahteven proces, a vseeno je pomembno, 

da začnemo ravno pri njih.  

 

Naša želja v nadaljevanju je raziskati stališča staršev in strokovnih delavcev do uresničevanja 

IP. Pri tem bomo pozorni na morebitne razlike med stališči strokovnih delavcev in staršev PP 

VI z NIS in PP VI. IP je eden od pomembnejših dejavnikov pri razvoju OPP in sledenju le-

temu, zato želimo z raziskavo stališč strokovnih delavcev ter staršev ugotoviti, kakšen odnos 

imajo do IP ter njegovega timskega uresničevanja, ter kolikšen pomen mu pripisujejo pri 

napredovanju otroka.  

 

Z raziskavo stališč želimo dobiti vpogled v mnenja staršev in strokovnih delavcev o vseh fazah 

uresničevanja IP. Njihovi odgovori v povezavi s teoretičnimi izhodišči bodo prispevali k 

oblikovanju smernic za uresničevanje IP. Pokazalo se bo, čemu znotraj procesa učitelji in starši 

pripisujejo pomembno vlogo, in kaj se jim morebiti ne zdi smiselno. Malokrat namreč starši 

zaradi zadržkov, tudi strahu in neznanja, izrazijo svoje iskreno stališče, anonimen vprašalnik 

pa je lahko učinkovita metoda za pridobivanje njihovih mnenj. 

 

Na podlagi pridobljenih podatkov in zakonodajnih ter teoretičnih izhodišč, bomo izdelali 

smernice, ki bodo namenjene vsem vključenim v proces IP. Vključevale bodo bistvene 

poudarke, morebitne razlage ter časovnico uresničevanja IP. S smernicami bomo poskušali 

okrepiti razumevanje, kaj IP sploh je, ter tudi samo zavedanje o pomembnosti timskega dela in 

povezanosti tako strokovnih delavcev kot tudi staršev pri uresničevanju IP na konkretni osnovni 

šoli. Posredno bo to nenazadnje, a najpomembneje vplivalo na OPP, ki so in morajo ostati 

središče procesa IP. 
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3.2 Raziskovalna vprašanja in hipoteze 

Namen naše raziskave je ugotoviti stališča strokovnih delavcev in staršev pri uresničevanju IP. 

Uresničevanje IP vključuje štiri temeljne faze, zato se bomo v raziskavi osredotočili na vsako 

posebej. Z razlogom ugotavljanja morebitnih razlik v stališčih strokovnih delavcev in staršev 

bomo primerjali oba programa, ki se izvajata na OŠ Antona Janše Radovljica – PP VI z NIS in 

PP VI. Vsi pridobljeni podatki nam bodo v pomoč pri izdelavi smernic, s katerimi si želimo 

okrepiti razumevanje IP tako pri starših kot tudi pri strokovnih delavcih, še posebej velik 

poudarek pa bomo dali na timsko uresničevanje IP od samega začetka procesa naprej. 

Glede na raziskovalni namen smo postavili naslednja raziskovalna vprašanja: 

1. Kakšna so stališča strokovnih delavcev in staršev do IP kot dokumenta ter njegovega 

uresničevanja? 

2. Ali prihaja med strokovnimi delavci v različnih vzgojno izobraževalnih programih (PP VI z 

NIS in PP VI) do razlik v stališčih do IP kot dokumenta in njegovega uresničevanja? 

3. Ali se pojavljajo razlike v stališčih do IP med specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi, ter 

strokovnimi delavci drugih smeri? 

4. Kakšna so stališča staršev in strokovnih delavcev o pomembnosti timskega uresničevanja IP 

za napredek njihovega otroka? 

Glede na raziskovalna vprašanja postavljamo naslednje hipoteze: 

H1: Strokovni delavci in starši imajo pozitivna stališča do IP kot dokumenta in njegovega 

uresničevanja. 

H2: Stališča do IP strokovnih delavcev, ki poučujejo v PP VI z NIS, se pomembno razlikujejo 

od stališč strokovnih delavcev, ki poučujejo v PP VI.  

H3: Med specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi ter strokovnimi delavci drugih smeri 

prihaja do pomembnih razlik v stališčih do uresničevanja IP. 

H4: Strokovni delavci menijo, da je timsko sodelovanje s starši pomemben dejavnik pri 

napredku otroka. 

H5: Starši menijo, da je timsko sodelovanje s strokovnimi delavci pomemben dejavnik pri 

napredku otroka. 
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3.3 Raziskovalna metodologija 

Tabela 3: Razlaga oznak, ki bodo uporabljene v nadaljevanju magistrskega dela 

Oznaka Razlaga oznake 

N Število enot v vzorcu 

M Povprečna vrednost 

MR Povprečni rang 

SD Standardni odklon 

F Absolutna frekvenca 

f % Relativna frekvenca 

P Statistična pomembnost 

Min Minimalna vrednost 

Maks Maksimalna vrednost 

 

Za naše magistrsko delo bo uporabljena kvantitativna raziskava, kavzalno neeksperimentalna 

metoda. 

3.3.1 Raziskovalni vzorec 

V namenski vzorec je bilo vključenih 40 staršev in 28 strokovnih delavcev OŠ Antona Janše 

Radovljica. Anketni vprašalniki so bili razdeljeni staršem in strokovnim delavcem v PP VI z 

NIS ter v PP VI. Soglasje za raziskovanje na OŠ Antona Janše Radovljica smo pridobili od 

ravnateljice šole. 

Tabela 4: Porazdelitev vključenih v vzorec raziskave 

Vključeni v vzorec  f f % 

Starši 40 59,0 

Strokovni delavci 28 41,0 

Skupaj 68 100,0 
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Tabela 5: Starši glede na vključenost svojega otroka v vzgojno izobraževalni program 

Starši glede na program f f % 

PP VI z NIS 21 51,0 

PP VI 19 49,0 

Skupaj 40 100,0 

 

Kot že omenjeno, je bilo v raziskavo vključenih polovica staršev vsakega od oddelkov. V 

sedmih oddelkih se izvaja PP VI, v enem manj, torej šestih, pa se izvaja PP VI z NIS. Nekoliko 

se oddelki med seboj razlikujejo tudi v številu vključenih otrok. Anketni vprašalnik je tako 

izpolnilo 21 (51 %) staršev otrok vključenih v PP VI z NIS , 19 (49 %) pa staršev otrok PP VI. 

 

Tabela 6: Starost vključenih staršev 

 M SD Min Maks 

42,2 5,9 28 55 

 

Iz tabele 4 je razvidno, da so anketni vprašalnik reševali starši s povprečno starostjo 42,2 let 

in standardnim odklonom 5,9 let. Najmlajši je bil star 28 let, najstarejši vključeni pa 55 let.  

 

Tabela 7: Porazdelitev staršev glede na doseženo stopnjo izobrazbe 

Stopnja izobrazbe staršev f f % 

Osnovnošolska 2 5,0 

Poklicna 8 20,0 

Srednješolska 19 47,0 

Višja 1 3,0 

Univerzitetna 10 25,0 

Magisterij ali doktorat 0 0,0 
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Graf 1: Starši glede na doseženo stopnjo izobrazbe 

Tabela 8: Porazdelitev večinskega dela strokovnih delavcev po programih 

Večinsko delo strokovnih 

delavcev 

f f % 

PP VI z NIS 14 50,0 

PP VI 14 50,0 

Skupaj 28 100,0 

 

Tabela nam kaže, da je v raziskavi sodelovalo 28 strokovnih delavcev, ki so enakomerno 

porazdeljeni glede na svoje večinsko delo v določenem programu, 14 (50,0 %) strokovnih 

delavcev večinoma poučuje v PP VI z NIS, medtem ko jih enako število 14 (50,0 %) večinoma 

poučuje v PP VI.  

 

Tabela 9: Povprečna leta delovne dobe strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju 

M SD Min Maks 

12,7 1,6 1 30 

 

Vključeni strokovni delavci imajo različne delovne izkušnje na pedagoškem področju, 

njihova povprečna delovna doba je 12,7 let. Razpon delovne dobe je od minimalno 1 leta, do 

30 let.  
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Tabela 10: Porazdelitev strokovnih delavcev glede na doseženo stopnjo izobrazbe 

Stopnja izobrazbe 

strokovnih delavcev 

f f % 

Višja ali visokošolska 2 7,0 

Univerzitetna 20 72,0 

Magisterij ali doktorat 6 21,0 

Skupaj 28 100,0 

    Graf 2: Strokovni delavci glede na doseženo stopnjo izobrazbe 

Večina strokovnih delavcev, 20 (72,0 %) ima univerzitetno izobrazbo, nekaj manj kot ena 

četrtina vključenih – 6 (21,0 %) strokovnih delavcev, ima znanstveni magisterij ali doktorat, 2 

(7,0 %) pa sta zaključila višjo ali visokošolsko stopnjo izobraževanja. 
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Graf 3: Strokovni delavci glede na smer izobrazbe 

Graf 3 nam kaže sestavo strokovnih delavcev po njihovi pedagoški usmeritvi. Vidimo lahko, 

da je 13 (46,0 %) vključenih specialnih in rehabilitacijskih pedagogov, 15 (54,0 %) pa 

strokovnih delavcev drugih pedagoških smeri. Med slednjimi so pedagogi, športni pedagogi, 

likovni pedagogi, socialni delavci, zgodovinarji, biologi in vzgojitelji. 

3.3.2 Merski instrumentarij 

Za namen magistrskega dela smo sestavili dva anketna vprašalnika in lestvici stališč (priloga). 

Sestavljena sta bila izključno v namen tega magistrskega dela. Enega so reševali strokovni 

delavci zaposleni na OŠ Antona Janše Radovljica, drugega pa starši učencev. Nestandardiziran 

instrumentarij vsebuje objektivne – demografske podatke ter Likertovo lestvico stališč do IP, 

kot dokumenta in procesa z načrtovanjem, izvajanjem in evalvacijo. Trditve v vprašalniku se 

vrednotijo od 1 do 5 (1 – se sploh ne strinjam, 2 – se ne strinjam, 3 – ne morem se odločiti, 4 – 

se strinjam, 5 – se popolnoma strinjam). V začetnem in končnem delu smo dodali tudi vprašanja 

odprtega tipa. 

Zanesljivost obeh anketnih vprašalnikov  je bila preverjena s Cronbachovim koeficientom alfa 

(α), ki je pokazal, da je vprašalnik za strokovne delavce dobro zanesljiv (α = 0,818), vprašalnik 

za starše pa sprejemljivo zanesljiv (α = 0,614).  
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Tabela 11: Vrednost Cronbachovega koeficienta alfa 

Cronbachov koeficient alfa (α) Stopnja zanesljivosti 

α ≥ 0,9 odlična 

0,7 ≤ α < 0,9 dobra 

0,6 ≤ α < 0,7 sprejemljiva 

0,5 ≤ α < 0,6 slaba 

α < 0,5 nesprejemljiva 

 

Z namenom zagotavljanja razumljivosti, smo anketni vprašalnik tudi predhodno pilotno 

testirali. Vključeni so bili štirje posamezniki, dva strokovna delavca in dva starša. Ugotovitve 

pilotne raziskave so bile, da je nekaj trditev nerazumljivih in dvoumnih, zato smo le-te na 

predloge vključenih tudi spremenili.  

Veljavnost vsebine smo zagotovili tako, da smo anketni vprašalnik dali v pregled dvema 

neodvisnima strokovnjakoma, ki se z IP srečujeta na dnevni ravni. 

Objektivnost je bila vprašalniku zagotovljena tako, da je vseboval jasna navodila, večinoma pa 

tudi vprašanja zaprtega tipa.  

Strokovni delavci so odgovorili na 8 vprašanj zaprtega tipa in 2 vprašanji odprtega tipa, lestvica 

stališč pa je obsegala 43 trditev. Starši so odgovorili na 10 vprašanj zaprtega tipa in 3 vprašanja 

odprtega tipa, lestvica stališč pa je zanje obsegala 26 trditev. Splošni del anketnega vprašalnika 

vsebuje osnovne podatke vključenih ali njihovih otrok, potrebne za raziskavo. Lestvico stališč 

s trditvami pa smo tako pri strokovnih delavcih kot tudi pri starših razdelili v posamezne sklope, 

nanašajoče se na IP.  

Sklopi trditev v vprašalniku za strokovne delavce: 

- strokovna skupina za uresničevanje IP, 

- izhodiščna ocena učenca, 

- načrtovanje IP, 

- izvajanje IP, 

- evalvacija IP, 

- sodelovanje s starši in otrokom, 

- splošni vtis. 

Sklopi trditev v vprašalniku za starše: 

- splošni vtis, 

- sodelovanje, 

- organizacija, 

- cilji. 
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3. 3. 3 Postopek zbiranja podatkov 

Po pridobitvi soglasja za anketiranje s strani ravnateljice OŠ Antona Janše, smo anketne 

vprašalnike razdelili med strokovne delavce in starše učencev. 30 strokovnim delavcem smo 

vprašalnike razdelili osebno, starši pa so vprašalnike prejeli preko učencev. Ker je staršev precej 

več, kot strokovnih delavcev, smo se odločili, da vprašalnik dobi polovica staršev na vsak 

oddelek. Med starše je bilo razdeljenih 40 vprašalnikov. Podatke smo zbirali 2 tedna. V namen 

zagotavljanja anonimnosti so rešene vprašalnike vključeni oddali v priloženih zaprtih kuvertah 

v zbirno škatlo v šoli. Ustrezno rešenih je bilo 40 vprašalnikov staršev in 28 vprašalnikov, ki 

so jih izpolnjevali strokovni delavci. 

3. 3. 4 Statistična obdelava podatkov 

Pridobljene podatke smo vnesli v Excelovo bazo, preko katere smo jih uvozili v program SPSS, 

s katerim smo izvedli statistično analizo. Najprej smo podatke analizirali z opisno statistiko. Za 

preverjanje raziskovalnih vprašanj in nanje nanašajočih se raziskovalnih hipotez smo zaradi 

manjšega vzorca uporabili neparametrični Mann-Whitney U-test, ki se uporablja za preverjanje 

razlik med dvema neodvisnima spremenljivkama. Odprta vprašanja smo v vprašalnik vključili 

predvsem zaradi možnosti poglobljenega razumevanja stališč staršev in strokovnih delavcev. 

3.5 Rezultati in interpretacija 

V tem poglavju bodo opisno, tabelarično in grafično prikazani rezultati, ki smo jih pridobili s 

strani anketiranih staršev in strokovnih delavcev.  

Pretežni del anketnega vprašalnika je vseboval lestvico stališč Likertovega tipa, pri kateri 

posamezne ocene pomenijo naslednje: 

Tabela 12: Razlaga vrednosti Likertove lestvice stališč 

Ocena strinjanja Razlaga ocene strinjanja 

1 Sploh se ne strinjam 

2 Se ne strinjam 

3 Ne morem se odločiti 

4 Se strinjam 

5 Popolnoma se strinjam 
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3.5.1 Stališča strokovnih delavcev in staršev do IP kot dokumenta ter njegovega 

uresničevanja 

Uvodoma nas je zanimalo splošno stališče strokovnih delavcev in staršev do IP kot dokumenta 

ter kot procesa, ki se uresničuje tekom šolskega leta. Stališča strokovnih delavcev in staršev 

smo pridobili z njihovimi ocenami posameznih trditev. Za poglobitev razumevanja njihovih 

odgovorov smo dodali še odprto vprašanje o pomenu IP zanje osebno. 

Izbrane grafično predstavljene trditve najbolje zastopajo raziskovano področje prvega 

raziskovalnega vprašanja in hipoteze. Če sprva pogledamo, kakšna imajo stališča strokovni 

delavci do IP, vidimo, da se v povprečju (M=2,0) ne strinjajo s trditvijo, da je IP obvezna 

administracija, ki nima bistvene podlage za delo z OPP. Podobno se ne strinjajo niti s trditvijo, 

da učinek IP ne odtehta vloženega časa in truda vanj (M=2,0), kar pomeni, da so, če vzamemo 

povprečje, stališča – da se tako vložen čas kot tudi trud za uresničevanje IP, splačata. Dobljeni 

rezultati se skladajo s podatki že izvedene raziskave (Jereb, 2009), ki je na prav tako majhnem 

vzorcu strokovnih delavcev ugotovila, da se jim zdi oblikovanje IP potrebno. Z raziskovanjem 

primerljivih trditev se je ukvarjala tudi S. Antič (2004), ki pa je na svojem vzorcu strokovnih 

delavcev PP VI z NIS ugotovila nekoliko manj spodbuden rezultat. Ugotovila je, da je 27,4 % 

– kar je več kot ena četrtina v njeni raziskavi anketiranih učiteljev, mnenja, da so rezultati dela 

s starši kljub trudu neznatni.   

Če se vrnemo k našim dobljenim rezultatom, lahko rečemo, da se strokovni delavci strinjajo s 

trditvama, da je IP delovni dokument (M=4,0) in razvojno naravnan proces (M=4,0). Z 

ujemanjem slednjega (korelacijo odgovorov) lahko potrdimo zanesljivost merskega 

instrumentarija. 
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2,0

2,0

4,0

1 2 3 4 5

SODELOVANJE S STARŠI : Starši IP vidijo kot

smiseln dokument.

V načrtovanje IP vključujem tudi učenca samega

(glede na njegove sposobnosti).

SPLOŠNI VTIS: IP je razvojno naravnan proces.

IP je obvezna administracija, ki nima bistvene

podlage za delo učencem s posebnimi potrebami.

Učinek IP ne odtehta vloženega časa in truda vanj.

IP je delovni dokument.

Stališča stokovnih delavcev do IP

Graf 4: Povprečne vrednosti (M) stališč strokovnih delavcev do IP kot dokumenta 

in njegovega uresničevanja. 
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Strokovni delavci se po izsledkih raziskave strinjajo s trditvijo, da učence po njihovih 

individualnih sposobnostih vključujejo v proces IP (M=4,0). Medtem pa se pri trditvi, da starši 

vidijo IP kot smiseln dokument, glede tega ne morejo odločiti (M=3,0). Na tem mestu se lahko  

navežemo že na naslednji grafični prikaz (Graf 5) stališč staršev, ki vidijo IP kot pomemben 

otrokov dokument (M=4,5). Očitno je, da se tukaj pokaže dilema in razhajanje z oceno 

strokovnih delavcev o sami smiselnosti vključitve staršev v uresničevanje IP. V oceni trditve o 

tem se namreč ne morejo odločiti. Lahko rečemo, da se pričakovanja staršev in na drugi strani 

mnenje strokovnih delavcev o smiselnosti sodelovanja s starši ne ujemajo, možnost pa je tudi, 

da so starši odgovarjali s socialno zaželenimi odgovori, ki so dali tudi takšen rezultat. 

Kot smo zapisali že v zgornjih vrsticah, rezultati kažejo na to, da se tudi starši strinjajo, da je 

IP za otroka ključen (M=4,0) in pomemben (M=4,5) dokument. Enak rezultat kot rezultat pri 

strokovnih delavcih se izkazuje pri trditvi, da je IP stvar administracije, ki nima bistvene 

podlage za delo z otrokom – s katero se ne strinjajo (M=2,0). Ne strinjajo se pa niti s tem, da 

učinek IP ne odtehta vloženega časa in truda doma (M=2,0). Tudi tukaj smo s korelacijo 

odgovorov preverili zanesljivost vprašalnika, ki se je na tem primeru, ravno tako kot pri 

strokovnih delavcih, izkazal za zanesljivega. Rečemo lahko, da imajo starši pozitivno 

naravnana stališča do IP. Do podobnih sklepov sta pri svojem raziskovanju prišli tudi A. Pančur 

(2012) in N. Kozel (2016). 

Glede samega IP starši zanikajo strinjanje s trditvijo, da se v obrazcu ne znajdejo (M=2,0), 

želijo pa si, da bi IP prejeli in ga imeli tudi doma (M=4,0). Ob koncu leta bi starši želeli prejeti 

strnjeno poročilo o letnih napredkih (M=4,0). Z njihovimi ocenami stališč, lahko povežemo 

tudi odgovore pri vprašanjih odprtega tipa. Predvsem pri vprašanju, kaj bi želeli v zvezi z IP 

spremeniti, so se pojavljali odgovori, ki pravijo: 
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- »Da bi na koncu leta prejeli poročilo o dosežkih.«, 

- »Želim več povratnih informacij in komunikacijo na tedenski ravni, da lahko tudi mi z 

otrokom doma učinkovito delamo.«, 

- »Vsak starš bi moral IP prejeti v fizični ali elektronski obliki.«, 

- »Želim meti kopijo zapisnika IP doma, da bi lahko sama ocenila napredek in cilje otroka 

od prejšnjega IP.«, 

- »Želela bi ga imeti doma, da bi ga lahko večkrat prebrala in bolj intenzivno delala s 

svojim otrokom doma.«. 

Z raziskavo smo ugotovili, da se starši strinjajo (M=4,0), da bi IP moral vsebovati predloge o 

kasnejšem napredovanju in možnostih zaposlovanja.  

O ciljih mnogokrat slišimo, da so le ti neustrezni, preobširni … vendar pa se v našem primeru 

starši v povprečju strinjajo, da so cilji za njihovega otroka v IP realno dosegljivi (M=4,0) in 

življenjsko uporabni (M=4,0). 

Na osnovi rezultatov analize odgovorov, predstavljenih v tem sklopu, so tako strokovni delavci 

(M=3,5) kot tudi starši (M=4,0) na podlagi trditev o IP kot dokumentu in njegovem 

uresničevanju – do slednjega pozitivno naravnani. Zato lahko potrdimo na osnovi 

predstavljenih rezultatov prvo hipotezo (H1), ki se glasi: »Strokovni delavci in starši imajo 

pozitivna stališča do IP kot dokumenta in njegovega uresničevanja.« 

3.5.2 Primerjava stališč strokovnih delavcev do IP  
 

V raziskavi (Davis, 1997) o stališčih učiteljev do IP je bilo ugotovljeno, da prihaja do razlik 

med ocenami posameznih strokovnih delavcev. V konkretnem navedenem primeru med 

specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi ter učitelji drugih smeri. Ta ugotovitev in 

spremljanje prakse na šoli nas je spodbudilo k raziskovanju primerjav med učitelji, ki večinsko 

poučujejo v PP VI z NIS in na drugi strani tistimi, ki poučujejo v PP VI. Prav tako pa nas je 

zanimala tudi primerjava med učitelji glede na njihovo smer izobrazbe ter delavno mesto. 
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3.5.2.1 Stališča strokovnih delavcev glede na program poučevanja 
 

Graf 6: Primerjava stališč s povprečnimi rangi (MR) strokovnih delavcev do IP glede na VI 

program, v katerem večinsko poučujejo 

Rezultati, prikazani v Grafu 6, nakazujejo na določene razlike v stališčih med učitelji enega in 

drugega programa VI, v katerem večinoma poučujejo. Večje razlike je opaziti pri sklopu trditev 

o izhodiščni oceni, pri kateri se strokovni delavci PP VI v povprečju bolj strinjajo z dejstvom, 

da je izhodiščna ocena temelj za IP. Zanimiv je pridobljen podatek, da strokovno mnenje, ki ga 

izda Zavod RS za šolstvo v postopku usmerjanja otroka v zanj ustrezen program VI, bolj 

pomaga pri oblikovanju izhodiščne ocene strokovnim delavcem, ki večinoma poučujejo v PP 

VI z NIS. Pridobljeni podatki kažejo tudi na razlike v ciljih, postavljenih za otroka. Za bolj 

realne in dosegljive jih ocenjujejo strokovni delavci v PP VI. Največje ujemanje v odgovorih 

so učitelji enega in drugega programa celostno gledano dosegli pri trditvi, da pri načrtovanju 

konkretnega dela z otrokom izhajajo iz IP.  

Učitelji v PP VI v povprečju ciljem IP bolj sledijo skozi celo leto, jih sproti evalvirajo. To 

narekuje tudi zakon (30. člen, ZUOPP, 2007). »Strokovna skupina mora med šolskim letom 

prilagajati IP glede na napredek in razvoj OPP.« Danes pa velja spremenjen in nekoliko bolj 

konkretno (časovno in številčno) zastavljen člen, ki pravi, da je »IP potrebno najmanj v vsakem 

VI obdobju evalvirati in ga po potrebi spremeniti.« (36. člen, ZUOPP, 2011). Vendar pa ta isti 
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člen v osnovi zmanjšuje zakonsko obvezo evalviranja IP na vsaj enkrat v posameznem VI 

obdobju. Slednje načeloma pomeni enkrat v posameznem triletju za PP VI z NIS oz. enkrat na 

posamezno stopnjo v PP VI. 

Za našo raziskavo je bil pridobljen rezultat pričakovan. PP VI namreč ne vsebuje posebnih 

učnih ciljev, ki naj bi jih učenec dosegel tekom enega leta. Vse se ravna in načrtuje prilagojeno 

učencu kot posamezniku znotraj manjše skupine. Na podlagi tega se oblikuje IP.  

PP VI z NIS ima na tem mestu zahtevnejšo nalogo, saj so zavezani k uresničevanju učnega 

načrta točno določenega razreda, tudi predmeti so specifično in ozko usmerjeni, na koncu 

koncev pa neprestano poteka opisno ali številčno vrednotenje znanja učencev. Za sprotno 

evalviranje IP v PP VI z NIS pogosto zmanjka časa, energije, še posebej pomemben dejavnik 

pa je tudi organizacija strokovne skupine in njihova pripravljenost za sodelovanje.  

Razlika v ocenah se je pokazala tudi pri težavnem motiviranju staršev za delo z otrokom doma 

(uporaba istih strategij zastavljenih v IP). S to težavo se v večji meri spopadajo strokovni 

delavci, ki delajo v PP VI z NIS. Pokazala se je tudi pomembna razlika v angažiranosti 

strokovnih delavcev enega in drugega programa v procesu IP. V povprečju so strokovni delavci 

PP VI bolj angažirani v procesu, kot pa strokovni delavci PP VI z NIS. Slednje je prikazano 

tudi v naslednji tabeli, ki prikazuje rezultate Mann Whitney U-testa, ki ugotavlja statistično 

pomembne razlike med stališči. 

Tabela 13: Rezultati Mann-Whitney U-testa primerjave stališč strokovnih delavcev do IP, 

glede na program VI v katerem poučujejo večinsko 

  

Mann-

Whitney U 

p (2-

stransko) 

IZHODIŠČNA OCENA: Izhodiščna ocena učenca je temelj za 

IP. 
61,500 ,050 

Strokovno mnenje Zavoda RS za šolstvo je v pomoč pri 

oblikovanju izhodiščne ocene. 
63,000 ,087 

NAČRTOVANJE IP : Zastavljeni cilji v IP so realno dosegljivi. 55,500 ,034 

IP vsebuje merljive cilje, ki jih lahko preverim. 81,000 ,408 

Pri načrtovanju konkretnega dela z učencem, izhajam iz IP. 92,000 ,758 

EVALVACIJA IP: Cilje v IP evalviram sproti skozi celo šolsko 

leto. 
64,000 ,092 

Končna evalvacija IP predstavlja izhodišče za delo v prihodnjem 

šolskem letu. 
77,000 ,233 

SODELOVANJE S STARŠI: Starši doma z otrokom aktivno 

delajo na ciljih zastavljenih v IP. 
84,500 ,740 

Starše težko motiviram za izvajanje strategij in prilagoditev iz IP 

tudi doma. 
67,000 ,122 

SPLOŠNI VTIS: V procesu IP sem zelo angažiran. 54,500 ,025 
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Rezultati, prikazani v Tabeli 13, kažejo na dejstvo, da med strokovnimi delavci v različnih 

programih VI prihaja do nekaterih statistično pomembnih razlik v stališčih do IP. V našem 

primeru se to izkazuje pri treh trditvah. 

Največja razlika je prisotna pri trditvi o angažiranosti strokovnih delavcev v procesu IP. 

Strokovni delavci, ki večinoma poučujejo v PP VI, se statistično bolj (p=0,050) strinjajo s tem 

kot pa strokovni delavci iz PP VI z NIS. Do statistično pomembnih razlik prihaja tudi pri 

zastavljenih ciljih (p=0,034), za katere se v PP VI strinjajo, da so bolj realno postavljeni kot pa 

v PP VI z NIS. Nenazadnje pa še izkazana statistično pomembna razlika, ki se tiče izhodiščne 

ocene in njenega pomena (p=0,025). Strokovnim delavcem PP VI je le-ta pomembnejši temelj 

IP. Za primerjavo naj ponovno omenimo ugotovitev, predstavljeno v Grafu 6, da se strokovni 

delavci PP VI z NIS v povprečju bolj kot kolegi drugega programa – PP VI, poslužujejo 

strokovne ocene o OPP Zavoda RS za šolstvo.  

Glede na analizo dobljenih rezultatov raziskave, kjer so se pokazale le določene statistično 

pomembne razlike, lahko vseeno delno potrdimo drugo hipotezo (H2), ki se glasi: »Stališča 

do IP strokovnih delavcev, ki poučujejo v Prilagojenem programu vzgoje in 

izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom, se pomembno razlikujejo od stališč 

strokovnih delavcev, ki poučujejo v Posebnem programu vzgoje in izobraževanja.«  

3.5.2.2 Stališča specialnih in rehabilitacijskih pedagogov ter strokovnih delavcev 

drugih pedagoških smeri 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Graf 7: Primerjava povprečnih rangov (MR) stališč do IP med specialnimi in rehabilitacijskimi 

pedagogi ter strokovnimi delavci drugih pedagoških smeri 

17,4

17,8

14,3

14,6

17,3

17,2

12,0

11,6

14,7

14,4

12,1

12,2

0 5 10 15 20

IZVAJANJE IP: Cilje IP upoštevam pri

načrtovanju in izvajanju vzgojno izobraževalnega

dela.

SPLOŠNI VTIS: IP je razvojno naravnan proces.

Obrazec za IP bi moral biti določen.

Obrazec za IP bi moral biti poenoten.

IP je delovni dokument.

V procesu IP sem zelo angažiran.

Stališča strokovnih delavcev glede na smer izobrazbe

Specialni in rehabilitacijski pedagog Strokovni delavec druge (pedagoške) smeri



Magistrsko delo  Maja Odar 

 

37 
 

Na tem mestu nas je zanimal predvsem splošni vtis o uresničevanju IP, pri čemer smo ocene 

stališč primerjali med strokovnimi delavci, ki so po izobrazbi specialni in rehabilitacijski 

pedagogi, ter na drugi strani strokovnimi delavci, ki so strokovnjaki drugih pedagoških smeri. 

Vsekakor se je naše razmišljanje o tej primerjavi izkazalo za smiselno, saj so rezultati pokazali, 

da obstajajo nekatere tudi statistično pomembne razlike med njimi.  

Največje odstopanje odgovorov je iz Grafa 7 mogoče razbrati na področju izvajanja IP, in sicer, 

da ima strokovni delavec cilje IP pred očmi, ko načrtuje in izvaja VI delo. To je v povprečju 

bolj značilno za specialne in rehabilitacijske pedagoge kot pa za strokovne delavce drugih 

pedagoških smeri. Prav tako se je podobno odstopanje pri rezultatu pokazalo tudi pri trditvi, da 

je IP razvojno naravnan proces.  

Glede tega, ali bi moral biti obrazec za IP določen, se v povprečju strokovni delavci, ki so si pri 

tem mnenju precej poenoteni, ne morejo odločiti (MR=3,3). Prav tako se težje odločajo glede 

poenotenosti IP (MR=3,5). Zanimalo nas je še, ali strokovni delavci razumejo IP kot delovni 

dokument. Izkazalo se je, da se tako pri tej trditvi, kot tudi pri trditvi o angažiranosti v procesu 

IP, specialni in rehabilitacijski pedagogi strinjajo z njima v večji meri, kot pa strokovni delavci 

drugih pedagoških smeri. 

Tabela 14: Rezultati Mann-Whitney U-testa s katerim smo primerjali stališča specialnih in 

rehabilitacijskih pedagogov in strokovnih delavcev drugih pedagoških smeri do nekaterih 

trditev o IP 

  

Mann-

Whitney U 

p (2-

stransko) 

IZVAJANJE IP: Cilje IP upoštevam pri načrtovanju in izvajanju 

vzgojno izobraževalnega dela. 
60,000 ,054 

SPLOŠNI VTIS: IP je razvojno naravnan proces. 54,500 ,023 

Obrazec za IP bi moral biti določen. 94,500 ,883 

Obrazec za IP bi moral biti poenoten. 96,000 ,941 

IP je delovni dokument. 61,000 ,055 

V procesu IP sem zelo angažiran. 63,000 ,075 

 

Dobljene razlike v rezultatih smo med seboj primerjali s pomočjo Mann Whitney U-testa, ki 

nam, kot je prikazano v Tabeli 14, povejo, da se statistično pomembne razlike (p=0,023) 

pojavijo izključno pri eni od trditev. In sicer do različnih stališč specialnih in rehabilitacijskih 

pedagogov ter strokovnih delavcev drugih smeri prihaja edino pri razumevanju IP kot razvojno 

naravnanega procesa. Kot takega ga v večji meri razumejo specialni in rehabilitacijski 

pedagogi. 

 

Rezultate o različnih stališčih specialnih in rehabilitacijskih pedagogov in učiteljev drugih 

smeri do IP lahko na tem mestu pogledamo tudi z vidika pridobivanja informacij in znanj o 

uresničevanju IP. Raziskali smo, kakšne informacije so strokovni delavci dobili o oblikovanju, 

izvajanju in evalvaciji IP tekom študija, rezultati so predstavljeni v Grafu 8. 
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Prikazani rezultati nam zelo dobro odgovorijo na našo dilemo. Graf 8 namreč kaže, da je največ 

strokovnih delavcev takih (43 %), ki v sklopu svojega izobraževanja niso bili deležni nobene 

informacije o IP. Razloge za to lahko najdemo v smeri njihove izobrazbe oziroma v delovni 

dobi. Strokovni delavci, ki niso bili deležni nobenih informacij o IP tekom svojega študija, so 

večinoma strokovnjaki drugih pedagoških smeri. Pri specialnih in rehabilitacijskih pedagogih, 

ki niso prejeli nobenih informacij, pa se je izkazalo, da imajo vsaj 20 let delovne dobe ali več. 

Analiza rezultatov kaže, da so dobili obsežne informacije o IP specialni in rehabilitacijski 

pedagogi, ki so v stroki zaposleni v povprečju 11 let. Ta podatek je za naše magistrsko delo 

spodbuden, saj kaže na to, da se je v obdobju teh let izobraževanje v smeri IP ter samo 

razumevanje njegovega namena okrepilo.  

Glede na to, da je več kot polovica strokovnih delavcev tekom svojega študija pridobila le 

osnovne informacije o IP ali pa nobenih nasploh, nas je zanimalo, kako do informacij vseeno 

pridejo. Lete so namreč zaradi aktivne vključenosti v proces IP in še večje odgovornosti, ki jo 

nosijo strokovni delavci za otroka ter njegov napredek, nujno potrebne. Na vprašanje o tem so 

vključeni lahko odgovarjali z več odgovori, ki so prikazani v Grafu 9 

21%

36%

43%

Pridobljene informacije o IP tekom študija

Da, obsežne Da, zgolj osnovne Ne

Graf 8: Razdelitev strokovnih delavcev glede na njihova pridobljena znanja o 

uresničevanju IP v času študija 
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. 

Najbolj izstopajoč in zastopan način pridobivanja dodatnih informacij strokovnih delavcev o IP 

je pogovor o njem s sodelavci. Prebiranje strokovne literature in udeležba na internih oblikah 

izobraževanj znotraj ustanove sta skoraj enakomerno zastopani. Manj strokovnih delavcev se 

udeležuje seminarjev in drugih organiziranih oblik izobraževanja na to temo. Zadovoljiv 

podatek pa je tudi ta, da ni med strokovnimi delavci nikogar, ki o IP ne pridobiva dodatnih 

informacij. Glede na to, da smo pričakovali takšen rezultat nas je zanimalo, če bi se, v kolikor 

bi bila ta možnost ponujena, udeležili izobraževanja oziroma delavnice na temo IP, kar je 

prikazano v Grafu 10. 
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Graf 9: Načini ki se jih poslužujejo strokovni delavci za pridobivanje informacij o IP 
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Graf 10: Interes strokovnih delavcev za udeležbo na delavnici o IP 
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Grafični prikaz nam očitno kaže na interes strokovnih delavcev po dodatnih izobraževanjih na 

temo IP, če bi bila ta možnost na šoli ponujena. 

Na koncu – da strnemo, lahko na osnovi analize odgovorov strokovnih delavcev rečemo, da 

med njimi prihaja do minimalnih razlik v stališčih – prav tako, kot je ugotovila tudi raziskovalka 

N. Davis (1997). V našem konkretnem raziskovalnem primeru med specialnimi in 

rehabilitacijskimi pedagogi ter strokovnimi delavci drugih pedagoških smeri prihaja do 

statistično pomembnih razlik pri eni izmed primerjanih trditev. Na podlagi izkazanih 

minimalnih razlik v stališčih strokovnih delavcev zavračamo tretjo hipotezo (H3), ki pravi, da 

»Med specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi ter strokovnimi delavci drugih smeri 

prihaja do pomembnih razlik v stališčih o uresničevanju IP.« 

3.5.2.3 Stališča strokovnih delavcev glede na mesto njihove zaposlitve 

 

Ob primerjanju stališč strokovnih delavcev glede na to ali zasedajo delavno mesto razrednika 

ali pa so predmetni učitelji, se izkazuje, da tudi med njimi prihaja do določenih in nenazadnje 

pričakovanih razlik v stališčih. Graf 11 kaže, da se večje razlike v povprečnih vrednostih 

izkazujejo na področju načrtovanja IP in pri splošnem vtisu o njem. Najbolj različnega mnenja 

so pri trditvi o angažiranosti v procesu IP. Razredniki se s trditvijo strinjajo v precej večji meri, 

kot predmetni učitelji. Ali pa je razlika tudi statistično pomembna prikazujemo z rezultatom 

naslednjega Mann-Whitney U-testa. 
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NAČRTOVANJE IP: Poznam temeljne cilje IP,

katerega član strokovne skupine sem.

SPLOŠNI VTIS: V procesu IP sem zelo angažiran.

Obrazec za IP bi moral biti določen.

Obrazec za IP bi moral biti poenoten.

Stališča strokovnih delavcev glede na delovno mesto

učitelj (razrednik) predmetni učitelj

Graf 11: Primerjava povprečnih rangov stališč do IP med razredniki in predmetnimi 

učitelji 
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Tabela 15: Rezultati Mann-Whitney U-testa primerjave stališč učiteljev razrednikov in 

predmetnih učiteljev do izbranih trditev o IP 

  

Mann-

Whitney U 

p (2-

stransko) 

STOKOVNA SKUPINA ZA URESNIČEV: S sodelovanjem in 

delovanjem strokovne skupine sem zadovoljen. 
82,000 ,885 

IZHODIŠČNA OCENA: Strokovna skupina timsko oblikuje 

izhodiščno oceno. 
81,500 ,875 

NAČRTOVANJE IP: Poznam temeljne cilje IP, katerega član 

strokovne skupine sem. 
54,500 ,085 

SPLOŠNI VTIS: V procesu IP sem zelo angažiran. 43,500 ,021 

Obrazec za IP bi moral biti določen. 71,500 ,478 

Obrazec za IP bi moral biti poenoten. 78,000 ,719 

 

Tabela 15 potrjuje pričakovane razlike v stališčih med učitelji razredniki in predmetnimi 

učitelji. Statistično pomembno se razlikujejo njihovi odgovori (p=0,021) o lastnem občutku 

angažiranosti v procesu IP. Razredniki se počutijo bolj angažirane, kot pa predmetni učitelji, 

kar je tudi pričakovan rezultat. Razredniki so že po značilnostih svojega delovnega mesta bolj 

vpeti v delovanje vsakega otroka v razredu posebej, prav tako pa so tudi v tesnejšem kontaktu 

s starši, kot predmetni učitelji. Odnosi se ne tičejo samo IP, je pa le-ta, glede na to, da je ključni 

dokument otroka (o čemer se iz predstavljenih rezultatov strinjajo tako starši kot tudi strokovni 

delavci), podlaga za kakršnokoli sodelovanje.  

Izpostavili bi še trditev, pri kateri se odgovori med razredniki in predmetnimi učitelji prav tako 

precej razlikujejo, a ne toliko, da bi bili statistično pomembni (p=0,085). To je poznavanje 

temeljnih ciljev v IP učenca za katerega so člani strokovne skupine. Ponovno so se razredniki 

opredelili za povprečno višje poznavanje ciljev kot pa predmetni učitelji. Vendar pa na tem 

mestu moramo vedeti, da so predmetni učitelji lahko člani v strokovnih skupinah veliko več 

otrok, kot pa razredniki, ki so velikokrat odgovorni edino le za »svoje« učence, oziroma so bolj 

pozorni nanje, medtem ko predmetni učitelji svojo pozornost delijo na vse učence, ki jih 

poučujejo in je zato le ta manj usmerjena na podrobnosti vsakega posameznika. 
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3.5.3 Stališča do timskega uresničevanja IP 

3.5.3.1 Stališča strokovnih delavcev do timskega uresničevanja IP 

Predstavljeni rezultati se večinoma nagibajo k pozitivni naravnanosti strokovnih delavcev do 

timskega dela s starši pri uresničevanju IP. 

Tako kot pri starših, tudi pri stališčih strokovnih delavcev izstopa popolno (M = 5,0) strinjanje 

s trditvijo, da je timsko delo med njimi in starši pomemben dejavnik, ki vpliva na napredek 

otroka. Neodločeni so pri trditvi (M = 3,0) o tem, ali razrednik prevzema odgovornost za 

izvajanje strategij in doseganje ciljev IP. Na tem mestu je smiselno, da se obrnemo na literaturo, 

predvsem pa tudi v zakonodajo o IP iz česar izvemo, da ni edino razrednik odgovoren za 

uresničevanje IP. Za pripravo in spremljanje IP je odgovorna strokovna skupina imenovana s 

Graf 13: Povprečne vrednosti (M)  stališč strokovnih delavcev do timskega uresničevanja IP. 
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STOKOVNA SKUPINA ZA URESNIČEV: Razrednik prevzema

odgovornost za izvajanje strategij in doseganje ciljev IP.

Starši pri oblikovanju IP sodelujejo s strokovno skupino.

Starši pri evalvaciji IP sodelujejo s strokovno skupino.

S sodelovanjem in delovanjem strokovne skupine sem

zadovoljen.

IZHODIŠČNA OCENA UČENCA: Vir informacij za izhodiščno

oceno učenca so starši.

Vir informacij za izhodiščno oceno učenca so strokovni delavci.

NAČRTOVANJE IP: Razrednik je odgovoren za načrtovanje IP.

IZVAJANJE IP: Pri izvajanju IP aktivno sodelujejo vsi člani

strokovne skupine.

IP je podlaga za delo staršev z otrokom doma.

Za izvajanje IP je odgovoren predvsem razrednik.

SODELOVANJE S STARŠI: Starši so enakovredni partnerji

strokovnim delavcem.

Starši doma z otrokom aktivno delajo na ciljih zastavljenih v IP.

Starše težko motiviram za izvajanje strategij in prilagoditev iz IP

tudi doma.

Staršem IP pomaga tudi pri delu z otrokom doma.

Starši imajo na sestanku za IP svoje predloge in vprašanja.

Timsko delo s starši je pomemben dejavnik za napredek otroka.

Pripravljenost staršev za sodelovanje s strokovnimi delavci pri IP

z leti šolanja otroka upada.

SPLOŠNI VTIS: Temelj IP je timsko delo strokovnih delavcev in

staršev.

Stališča strokovnih delavcev do timskega uresničevanja IP
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strani ravnatelja. Člani le-te so strokovni delavci, ki v tekočem šolskem letu sodelujejo pri 

izvajanju VI programa (ZUOPP, 2011) za OPP.  

Strokovni delavci se niso mogli odločiti glede svojega stališča tudi pri trditvi o tem, da starši 

doma z otrokom aktivno delajo na ciljih zastavljenih v IP. Enako se je izkazalo tudi pri trditvi, 

da pripravljenost za sodelovanje pri starših iz leta v leto pada (M = 3,0). V nadaljevanju bolj 

podrobno predstavljamo rezultat na to isto trditev s strani staršev. Na tem mestu je smiselno 

omeniti tudi samo dejstvo, da se kar tri četrtine anketiranih staršev s tem ne strinja, kar pomeni, 

da njihova pripravljenost za sodelovanje (po njihovem mnenju) ne upada. 

S podobno tematiko se je pri svojem raziskovanju srečevala S. Antič (2004), ki je sicer 

raziskovala stališča samo s strani učiteljev PP VI z NIS. Več kot polovica (65,50 %) učiteljev 

vključenih v njeno raziskavo je bilo mnenja, da je interes staršev za sodelovanje s šolo majhen. 

Ugotovljeno za vse strokovne delavce seveda predstavlja problem, vendar pa z rezultati naše 

raziskave ugotavljamo, da starši ne razmišljajo na enak način kot strokovni delavci. Večinoma 

so pripravljeni sodelovati. Torej je glede na ugotovitve smiselno poiskati vzroke, zakaj prihaja 

do razhajanja v stališčih med starši in strokovnimi delavci. 

Starši in učitelji bi morali biti v odnosu zavezniki, njihov vezni člen je OPP in pa skupni cilj – 

napredek otroka. Ampak kljub temu zavedanju v praksi tako eni kot drugi ne iščejo vedno 

dobrih poti sodelovanja. Ovire, ki se po navadi pojavljajo pri sodelovanju, so povezane s 

stereotipi  ter občutkom več ali manjvrednosti. Omenjeno se v šolskem sistemu pojavlja že zelo 

dolgo časa in se prenaša iz ene na drugo generacijo, kar pomeni, da je močno zakoreninjeno v 

družbi. Po drugi strani pa se pri sodelovanju pojavljajo tudi težave, ki so povezane z družinskimi 

situacijami (sprememba družine, migracije) (Kalin idr., 2009). Družina ima pomembno, 

predvsem emocionalno vlogo, ki je prav tako lahko zelo izrazita in kot taka (težka družinska 

situacija) ovira sodelovanje staršev in strokovnih delavcev v prid otroka. Ne smemo pa pri 

iskanju vzrokov spregledati niti dejstva, da so pričakovanja staršev in učiteljev med seboj 

različna. Pričakovanja staršev temeljijo na emocionalni ravni, medtem ko imajo pričakovanja 

strokovnih delavcev temelje na profesionalni ravni. Sodelovanje je tako odvisno od načina in 

uspešnosti usklajevanja teh pričakovanj (Remiaš, 1995). 

Glede na rezultate raziskave, predstavljene v Grafu 13, vseeno ne moremo reči, da je 

sodelovanje med strokovnimi delavci in starši slabo. Strokovni delavci se namreč strinjajo, s 

tem, da so starši pomemben vir informacij pri snovanju izhodiščne ocene otroka (M=4,0), prav 

tako pravijo, da sodelujejo tako pri oblikovanju (M=4,0), kot tudi pri evalvaciji IP (M=4,0). 

Tukaj je potrebno povedati, da so rezultati pokazali dilemo na trditev, če so starši pri 

uresničevanju IP enakovredni partnerji strokovnim delavcem. Povprečna vrednost odgovorov 

(M=3,5) nam kaže, da večinoma kolebajo med strinjanjem in neodločenostjo. Verjetno to izhaja 

tudi iz stališča neodločenosti pri že omenjeni trditvi, koliko starši doma dejansko delajo na ciljih 

z IP (M=3,0). Smiselno se nam zdi omeniti ugotovitve raziskave M. Končar in I. Žolgar 

Jerkovič (2010), ki sta ugotovili, da se v njuno raziskavo vključeni strokovni delavci ne strinjajo 

s tem, da se starše vključuje v proces uresničevanja IP.  
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Kot zadnje in najbolj zaskrbljujoče bi izpostavili težave strokovnih delavcev pri motiviranju 

staršev za delo na ciljih z otrokom doma (M=4,0). Na tem mestu bi ponovno lahko iskali vzroke, 

zakaj prihaja do tega, najverjetneje pa so le ti podobni kot tisti že omenjeni v zgornjih vrsticah. 

V nadaljevanju nas je zanimalo, če so si stališča strokovnih delavcev, ki poučujejo v različnih 

programih VI podobna ali se morda med seboj na kakršnikoli ravni razlikujejo. 
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Iz grafa povprečnih rangov je zaznati določene razlike med strokovnimi delavci, ki večinoma 

poučujejo v PP VI z NIS in tistimi, ki poučujejo v PP VI. Večje razlike je opaziti v sklopu 

Graf 14: Primerjava povprečnih rangov (MR) vrednotenja stališč strokovnih delavcev do timskega 

uresničevanja IP, glede na program v katerem poučujejo večinsko 
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STOKOVNA SKUPINA ZA URESNIČEV: Razrednik prevzema

odgovornost za izvajanje strategij in doseganje ciljev IP.

Starši pri oblikovanju IP sodelujejo s strokovno skupino.

Starši pri evalvaciji IP sodelujejo s strokovno skupino.

S sodelovanjem in delovanjem strokovne skupine sem zadovoljen.

IZHODIŠČNA OCENA UČENCA: Vir informacij za izhodiščno

oceno učenca so starši.

Vir informacij za izhodiščno oceno učenca so strokovni delavci.

NAČRTOVANJE IP: Razrednik je odgovoren za načrtovanje IP.

IZVAJANJE IP: Pri izvajanju IP aktivno sodelujejo vsi člani

strokovne skupine.

IP je podlaga za delo staršev z otrokom doma.

Za izvajanje IP je odgovoren predvsem razrednik.

SODELOVANJE S STARŠI: Starši so enakovredni partnerji

strokovnim delavcem.

Starši doma z otrokom aktivno delajo na ciljih zastavljenih v IP.

Starše težko motiviram za izvajanje strategij in prilagoditev iz IP

tudi doma.

Staršem IP pomaga tudi pri delu z otrokom doma.

Starši imajo na sestanku za IP svoje predloge in vprašanja.

Timsko delo s starši je pomemben dejavnik za napredek otroka.

Pripravljenost staršev za sodelovanje s strokovnimi delavci pri IP

z leti šolanja otroka upada.

SPLOŠNI VTIS: Temelj IP je timsko delo strokovnih delavcev in

staršev.

Primerjava stališč strokovnih delavcev glede na program VI 

Prilagojeni program vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom

Posebni program vzgoje in izobraževanja
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trditev na temo izhodiščne ocene in sodelovanja s starši. Z Mann-Whitney U-testom smo v 

nadaljevanju preverili, ali za katero od primerjav velja statistično pomembna različnost. 

Tabela 16: Mann-Whitney U-test primerjave stališč do timskega sodelovanja s starši pri 

uresničevanju IP med strokovnimi delavci glede na program v katerem večinoma poučujejo 

 

Rezultati nam kažejo, da se pojavijo statistično pomembne razlike med stališči strokovnih 

delavcev. Strokovni delavci, ki večinoma poučujejo v PP VI se v večji meri strinjajo s trditvijo, 

da so starši vir informacij za izhodiščno oceno učenca (p=0,004), prav tako pa se statistično 

bolj značilno (p=0,007) strokovni delavci v PP VI strinjajo z dejstvom, da je timsko delo s starši 

pomemben dejavnik za napredek otroka.  

 

Pri drugih trditvah se statistično pomembne razlike oziroma značilnosti niso pokazale. 

Predstavljeni rezultati so podlaga za četrto hipotezo (H4) »Strokovni delavci menijo, da je 

timsko sodelovanje s starši pomemben dejavnik pri napredku otroka.«. Na podlagi 

ugotovljenega strinjanja strokovnih delavcev s trditvami na to temo, hipotezo potrjujemo. 

 

Mann-

Whitney 

U 

p (2-

stransk

o) 

STOKOVNA SKUPINA ZA URESNIČEV: Razrednik prevzema 

odgovornost za izvajanje strategij in doseganje ciljev IP. 
93,500 ,830 

Starši pri oblikovanju IP sodelujejo s strokovno skupino. 85,000 ,517 

Starši pri evalvaciji IP sodelujejo s strokovno skupino. 74,500 ,252 

S sodelovanjem in delovanjem strokovne skupine sem zadovoljen. 88,500 ,625 

IZHODIŠČNA OCENA UČENCA: Vir informacij za izhodiščno 

oceno učenca so starši. 
42,000 ,004 

Vir informacij za izhodiščno oceno učenca so strokovni delavci. 70,000 ,121 

NAČRTOVANJE IP: Razrednik je odgovoren za načrtovanje IP. 75,000 ,237 

IZVAJANJE IP: Pri izvajanju IP aktivno sodelujejo vsi člani 

strokovne skupine. 
72,000 ,196 

IP je podlaga za delo staršev z otrokom doma. 96,500 ,941 

Za izvajanje IP je odgovoren predvsem razrednik. 75,000 ,254 

SODELOVANJE S STARŠI: Starši so enakovredni partnerji 

strokovnim delavcem. 
90,000 ,699 

Starši doma z otrokom aktivno delajo na ciljih zastavljenih v IP. 84,500 ,740 

Starše težko motiviram za izvajanje strategij in prilagoditev iz IP tudi 

doma. 
67,000 ,122 

Staršem IP pomaga tudi pri delu z otrokom doma. 63,000 ,137 

Starši imajo na sestanku za IP svoje predloge in vprašanja. 69,500 ,156 

Timsko delo s starši je pomemben dejavnik za napredek otroka. 56,000 ,007 

Pripravljenost staršev za sodelovanje s strokovnimi delavci pri IP z 

leti šolanja otroka upada. 
70,000 ,172 

SPLOŠNI VTIS: Temelj IP je timsko delo strokovnih delavcev in 

staršev. 
77,000 ,254 
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3.5.3.2 Stališča staršev do timskega uresničevanja IP 

Sodelovanje med domom in šolo je eden od ključnih elementov zaradi katerih delo z učencem 

lažje steče, hkrati pa je največkrat tudi bolj učinkovito. Z dobrim sodelovanjem v prvi vrsti 

največ pridobi otrok, hkrati z njim pa tudi starši, strokovni delavci in cela šola (Kozel, 2016). 

Timsko uresničevanje IP je torej ključni pogoj, ki zagotavlja kakovost procesu, predvsem pa 

podporo za napredek in razvoj vsakega otroka posebej. Starši so otrokovi najboljši poznavalci, 

zato so njihove informacije in predlogi pomemben dejavnik tekom sledenja skupnim ciljem. 

Graf 15 nam kaže, koliko anketiranih staršev se je označilo za aktivno vključene v proces 

uresničevanja IP. 

Dobljeni rezultati so glede na že izvedene raziskave pozitivno presenetljivi. Kar 35 (87 %) 

anketiranih staršev pravi, da aktivno sodelujejo pri uresničevanju IP. Le 5 (13 %) staršev ne 

sodeluje pri uresničevanju IP za svojega otroka. V primerjavi z raziskavo A. Pančur (2012), ki 

je raziskavo sicer delala med starši učencev z učnimi težavami redne osnovne šole, so naši 

pridobljeni podatki zelo spodbudni. Omenjena raziskava je sicer vsebovala večji vzorec staršev, 

ugotovitve pa so bile, do pri IP aktivno sodeluje 69,5 % staršev, ostalih 30,5 % pa ne.  

Z raziskavo nas je zanimalo tudi, na kakšen način starši aktivno sodelujejo pri uresničevanje 

IP. Vprašanje je bilo zaprtega tipa, ponujeni so bili odgovori, ki so celostno zaokrožili možnosti 

sodelovanja, možnih je bilo več odgovorov. Pridobljeni podatki so predstavljeni v Tabeli 17. 

 

 

87%

13%

Aktivno sodelovanje staršev pri uresničevanju IP

DA NE

Graf 15: Odgovori staršev na vprašanje o aktivni vključenosti v uresničevanje IP za 

njihovega otroka. 
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Tabela 17: Odgovori staršev na vprašanje o načinih sodelovanja pri uresničevanju IP za 

svojega otroka (možnih je bilo več odgovorov). 

Način sodelovanja   F f % 

a. IP samo podpišem. 6 7,0 

b. Sodelujem na sestanku 

strokovne skupine. 

14 15,0 

c. Pregledam IP in nanj 

nimam pripomb, drugih 

predlogov ali sprememb. 

5 6,0 

č. Pregledam IP ter podam 

svoje ideje, predloge ali 

spremembe.  

25 27,0 

d. Doma po najboljših 

močeh sledimo ciljem 

zastavljenim znotraj IP. 

24 26,0 

e. S člani strokovne skupine 

si izmenjujem informacije. 

17 19,0 

 

Po pregledu podatkov v Tabeli 17 se nam najprej potrdijo podatki iz Grafa 15. 5 staršev se je 

opredelilo, da ne sodeluje aktivno pri uresničevanju IP, kar se nam pri vprašanju o načinu 

sodelovanja izkazuje skoraj enako pri trditvah, da IP samo podpišejo in pa, da na IP nimajo 

svojih idej predlogov ali sprememb.  

Pozitivno nas ponovno presenečajo odgovori staršev, da na IP podajajo svoje predloge, ideje in 

spremembe, še bolj pa, da jih kar več kot polovica doma po najboljših močeh sledi ciljem, 

zastavljenim v IP. 17 od anketiranih staršev je odgovorilo, da si s člani strokovne skupine 

izmenjujejo informacije. 14 staršev pa sodeluje tudi na sestanku strokovne skupine. O načinih 

sodelovanja s starši smo spraševali tudi strokovne delavce, in sicer nas je zanimalo, če imajo 

starši na sestanku za IP res svoje predloge in vprašanja. Povprečni odgovori strokovnih 

delavcev (M = 4,1) kažejo na njihovo strinjanje s trditvijo. 

Sodelovanje s člani strokovne skupine je sicer zakonska pravica staršev, ki jo torej v določeni 

meri koristi 31 staršev. Vseeno pa nas je zanimalo, ali si starši želijo biti bolj vključeni v delo 

strokovne skupine. To smo preverjali z eno izmed trditev na Likertovi lestvici stališč. Povprečni 

rezultat ocene stališč na to trditev staršev (M = 2,8) nam pove, da se starši bolj nagibajo k 

nestrinjanju oziroma neodločenosti na trditev, kot pa obratno. Vseeno pa na tem mestu 

omenimo rezultate raziskave N. Kozel, ki je ugotovila, da je aktivna vloga staršev v vseh fazah 

uresničevanja IP ključna za pojmovanje IP kot smiselnega in koristnega dokumenta. 

Pomembno je da se pri sodelovanju s starši vedno vztraja, vedno znova opogumlja ter spodbuja  

in s tem krepi odnose. V proces morajo biti neprestano in po najboljših močeh vključeni tudi 

oni. Zato morajo nenazadnje strokovni delavci vedno znova iskati in najti načine, kako starše 

motivirati za sodelovanje – za njihovega otroka se namreč gre. Dejstvo pa je, da z leti starši 
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postajajo vse bolj domači tako s samo šolo, kot tudi učitelji in nenazadnje šolskim sistemom, 

zato nas je zanimalo, kaj oni sami (starši) ter strokovni delavci menijo o postopnem upadanju 

pripravljenosti za sodelovanje pri uresničevanju IP. Rezultati so prikazani v Grafu 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odgovori staršev, razvidni iz Grafa 16, govorijo v prid tega, da njihovo sodelovanje pri 

uresničevanju IP z leti otrokovega šolanja večinoma ne upada, samo ena četrtina staršev pravi, 

da so bili na začetku bolj pripravljeni sodelovati. Razumevanje slednjega smo želeli poglobiti, 

zato so nas zanimali tudi razlogi, ki so naslednji: 

- »Na začetku učitelji še ne poznajo otroka v tolikšni meri, kot po letih šolanja.« 

- »Malo smo se naveličali.« 

- »Zmanjka energije, zmanjka volje, zmanjka časa, želim se bolj posvetiti otroku, a ne 

zmorem.« 

- »Ker je bil (otrok) prej vključen v NIS.« 

Starši, ki pravijo, da njihov interes in motivacija za sodelovanje pri uresničevanju IP z leti ne 

upada, pa pravijo: 

- »Ves čas sodelujem z razredniki, hkrati pa otroku pomagam pri doseganju ciljev.« 

- »Vse poteka tako, kot smo si zamislili.« 

- »Mislim, da sodelujem po najboljših močeh že od začetka šolanja.« 

- »Še vedno sem pripravljena sodelovati.« 

- »To je pomembno za nadaljnji napredek, razvoj mojega otroka. To mi omogoči boljše 

sodelovanje z učiteljem.« 

- »Še vedno se da kaj izboljšati, naučiti otroka.« 

- »Enako pomembno mi je bilo na začetku šolanja, kot zdaj, zavedamo se, da je potrebno 

veliko dela za majhne napredke, ki pa se seštevajo.« 

- »Vedno smo isto pripravljeni sodelovati.« 

25%

75%

Upad pripravljenosti za sodelovanje staršev

Da Ne

Graf 16: Rezultati na vprašanje staršem, če bi zase rekli, da so bili na začetku 

otrokovega šolanja bolj pripravljeni sodelovati pri uresničevanju IP kot zdaj 
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- »Sodelujem šele prvo leto, mislim pa, da moja koncentracija sodelovanja ne bo padla 

niti čez tri ali štiri leta.« 

- »Da vem kako je z mojim otrokom.« 

- »Tako kot sem mislila na začetku, mislim tudi zdaj, popolnoma zaupam.« 

- »Skozi celo leto sem pripravljena na sodelovanje, ker se tako delo premika naprej.« 

Odgovor na enako vprašanje smo pri strokovnih delavcih preverjali z oceno trditve na lestvici 

stališč. Povprečna ocena učiteljev na trditev »Pripravljenost staršev za sodelovanje s 

strokovnimi delavci pri IP z leti šolanja otroka upada.« (M = 2,8) nam pove, da se strokovni 

delavci gibljejo med nestrinjanjem s trditvijo in neodločenostjo. 

Nadalje nas je zanimalo, s katerimi strokovnimi delavci starši sodelujejo največ. 

Iz Grafa 17 lahko razberemo, da tri četrtine vprašanih staršev največ sodeluje z razredničarko 

otroka. Za razredničarko pride po pogostosti sodelovanja terapevtski tim – logopedinja, 

fizioterapevt in delovna terapevtka. S svetovalno delavko veliko sodeluje četrtina vprašanih 

staršev. Presenetljiv podatek je, da s predmetnimi učitelji, med katere smo vključili tudi učitelje 

oddelka podaljšanega bivanja, sodeluje le zelo majhen delež vprašanih staršev. Zavedamo se, 

da je bilo vprašanje zastavljeno, s kom starši sodelujejo največ, vendar pa iz trenda odgovorov  

sklepamo, da so starši odgovarjali na način, da so na črto vpisali vse strokovne delavce s 

katerimi sodelujejo. Ugotovljena nizka raven sodelovanja staršev s predmetnimi učitelji je 

zagotovo pokazateljica smeri, v katero bo potrebno usmeriti pozornost v prihodnje. Na tem se 

namreč lahko kakovost in skupno delo za napredek otroka še izboljša. Tudi raziskava A. Pančur 

(2012) je pokazala, da starši v največji meri sodelujejo z razrednikom. 

30; 55%

10; 18%

8; 14%

3; 5%

1; 2%
2; 4%

1; 2%

Sodelovanje s strokovnimi delavci

razredničarka svetovalna delavka logopedinja fizioterapevt

varuhinja predmetni učitelji delovna terapevtka

Graf 17: Prikaz odgovorov staršev na odprto vprašanje o tem, s katerim strokovnim delavcem 

sodelujejo največ 
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Bolj podrobno nas je zanimalo sodelovanje staršev s strokovnimi delavci glede IP, predvsem 

smo se tukaj usmerili v vzpostavljanje kontakta s strokovnimi delavci. Rezultate na to vprašanje 

bomo predstavili v Tabeli 18. 

Tabela 18: Način vzpostavljanja kontakta pri uresničevanju IP med starši in strokovnimi 

delavci 

Način vzpostavljanja 

sodelovanja   

f f % 

a. Ne sodelujem. 3 7,0 

b. Odzovem se povabilu na 

sodelovanje. 

15 37,0 

c. Redno hodim v šolo in 

sodelujem s strokovnimi 

delavci. 

13 33,0 

č. Samoiniciativno se 

pogosto pozanimam o delu 

in napredku otroka.  

9 23,0 

 

Iz Tabele 18 lahko razberemo, da ena tretjina staršev redno hodi v šolo in sodeluje s strokovnimi 

delavci, nekaj manj se jih samoiniciativno pogosto pozanima o delu in napredku otroka, največ 

vprašanih staršev se odzove povabilu strokovnih delavcev šole na sodelovanje, število staršev, 

ki ne sodelujejo je zelo majhno. 
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Iz Grafa 18 lahko v splošnem razberemo, da so stališča staršev do timskega uresničevanja IP 

pozitivna. Popolnoma se strinjajo s trditvijo, da je timsko delo pomemben dejavnik za napredek 

otroka (M = 5,0). Nadalje pa tudi povprečne vrednosti njihovih odgovorov kažejo na to, da 

sodelujejo pri delu strokovne skupine (M = 4,0), v kateri se počutijo slišane (M = 4,0). Starši 

so mnenja, da so njihove informacije o otroku pomembne in da z njimi pomagajo pri 

oblikovanju ciljev za IP (M = 4,0). 

V povprečju se strinjajo, da z delom doma sledijo zastavljenim ciljem IP. Zanesljivost te, »bolj 

intimne« trditve, na katero bi lahko pričakovali socialno zaželene odgovore staršev, smo 

preverili z nasprotnima trditvama v dveh različnih sklopih vprašalnika (sodelovanje, cilji) – da 

jim za delo na ciljih IP doma zmanjka časa. S slednjim se v obeh primerih niso strinjali (M = 

2,0), kar pomeni, da lahko rečemo, da so odgovori staršev zanesljivi.  

Zanimalo nas je tudi njihovo mnenje o polletni evalvaciji IP, ki je po občutkih učiteljev in 

drugih strokovnih delavcev včasih označena za nepotrebno, vendar pa povprečne vrednosti 

odgovorov staršev kažejo nasprotno (M = 2,0), kar pomeni, da se jim evalvacije ob polletju 

zdijo smiselne. Glede trditve, da bi morale le te biti bolj pogoste pa se v povprečju o tem ne 

morejo odločiti (M = 3,0).  

Graf 18: Povprečne vrednosti (M) stališč staršev do timskega uresničevanja IP 
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Glede na to, da smo raziskovali v dveh VI programih – PP VI z NIS in PP VI, nas je zanimalo, 

če se stališča staršev med posameznima programoma kakorkoli razlikujejo. Rezultate 

primerjave prikazuje Graf 19. 

Iz grafa povprečnih rangov je razbrati da se stališča staršev glede na program VI, ki ga obiskuje 

njihov otrok, nekoliko razlikujejo. Očitne razlike se pokažejo predvsem pri področju 

sodelovanja in organizacije. Glede na izkazano različnost, smo z Mann-Whitney U-testom 

preverjali, ali so razlike tudi statistično pomembne. Rezultati so prikazani v naslednji tabeli. 
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Graf 19: Primerjava povprečnih rangov (MR) stališč staršev do timskega uresničevanja IP, 

glede na to, kateri program VI otrok obiskuje 
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Tabela 19: Izračun Mann-Whitney U-testa primerjave stališč staršev, glede na VI program, ki 

ga obiskuje njihov otrok. 

Glede na dobljene rezultate ugotavljamo, da se statistično pomembne razlike (p = 0,036) 

pojavijo samo pri trditvi »Evalvacije IP bi morale potekati bolj pogosto.«, s katero se starši 

otrok iz PP VI strinjajo v večji meri, kot starši otrok, ki obiskujejo PP VI z NIS.  

Na osnovi rezultatov analize odgovorov staršev otrok, so le ti do timskega uresničevanja  IP, z 

namenom, da omogočijo otroku napredek, pozitivno naravnani. Potemtakem lahko potrdimo 

peto hipotezo (H5), ki se glasi: »Starši menijo, da je timsko sodelovanje s strokovnimi 

delavci pomemben dejavnik pri napredku otroka.« 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mann-

Whitney 

U 

p (2-

stransko) 

SPLOŠNI VTIS: Sodelujem pri delu strokovne skupine za IP. 186,500 ,710 

Želim, da me strokovna skupina bolj vključuje v IP. 189,500 ,988 

SODELOVANJE: V strokovni skupini za IP se počutim slišanega. 158,500 ,700 

Mislim, da s svojimi informacijami o otroku pomagam pri oblikovanju 

ciljev za IP. 
159,000 ,221 

Timsko delo s strokovnimi delavci je pomemben dejavnik za napredek 

otroka. 
152,000 ,130 

Z delom doma sledimo zastavljenim ciljem v IP. 165,000 ,842 

Za delo na ciljih IP doma nam zmanjka časa. 164,000 ,310 

ORGANIZACIJA: Vmesne evalvacije IP (ob polletju) se mi ne zdijo 

smiselne. 
179,500 ,577 

Evalvacije IP bi morale potekati bolj pogosto. 125,000 ,036 

CILJI: Za delo na ciljih doma nimamo časa. 191,500 ,820 
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4 ZAKLJUČEK 

Individualizacija je čarovnija. Ustvarjati in s tem uresničevati to čarovnijo pomeni stimulacijo 

za življenje otroka s posebnimi potrebami. Zagotavlja optimalen razvoj posameznika – z vsemi 

njegovimi močnimi področji in izzivi na drugi strani (beri: šibkimi področji, ovirami), ki ga 

delajo posebnega. Samostojno učenje in življenje je cilj za vsakega posameznika, ki pa ga glede 

na njegove zmožnosti prilagodimo in spremenimo. Vsekakor pa stremimo k izkoriščanju vseh 

potencialnih virov za približevanje samostojnosti.  

Individualiziran program je sredstvo s katerim se ustvarja čarovnijo, je čarobna palčka. In le s 

čarobno palčko, individualiziranim programom, individualizacijo delamo resnično. In ko je ta 

resnična, je prava in zagotavlja posamezniku optimalen razvoj. 

Uresničevanje individualiziranega programa vsebuje štiri pomembne medsebojno povezane in 

prepletene faze. Uresničevanje vseh faz je naloga in odgovornost strokovnih delavcev in 

staršev, ki v procesu soustvarjajo. Oblikovanje izhodiščne ocene na začetku postavi osnovni 

temelj za načrtovanje individualiziranega programa, katerega bistvo so zastavljeni cilji in 

strategije, s katerimi otrok sledi ciljem. Pomembna na tem mestu so predvsem tudi prepoznana 

močna področja in interesi, ki so najmočnejše motivacijsko sredstvo pri soočanju z 

življenjskimi izzivi posameznika. Postavljenim ciljem sledi konkretno delo z otrokom s 

posebnimi potrebami. Izvajajo se strategije in drugo delo, vse z namenom zasledovanja 

postavljenih ciljev, ki so sproti evalvirani s strani odgovorne strokovne skupine. Vsaka 

evalvacija je podlaga nadaljnjemu delu, spremembam in nadgradnjam v zastavljeni smeri dela 

z otrokom.  

Navedene jasne sestavine individualiziranega progama, pa le tega še ne delajo preprosto 

izvedljivega v praksi. Predvsem strokovnim delavcem prinaša veliko dilem in težav. Tudi Bela 

knjiga o vzgoji in izobraževanju (2011) izpostavlja, da zakonodaja individualiziran program 

določa v premajhni meri. In kot taka ne more biti podlaga za praktično uresničevanje 

individualiziranega programa. Široke in ohlapne opredelitve v praksi povzročajo različno 

razumevanje in s tem tudi različne interpretacije. Če je stroka v dilemi, ni prepričana ter 

poenotena, kako naj bodo potemtakem starši, se sprašujemo.  

Slednje vprašanje je bilo vzrok za odločitev o temi magistrskega dela. Zavedamo pa se, da se 

vsako razumevanje in ravnanje začne pri posamezniku. Posameznikov temelj so njegova 

stališča. Zato smo se v našem magistrskem delu obrnili v raziskovanje stališč strokovnih 

delavcev in staršev do individualiziranega programa in njegovega uresničevanja. Raziskovali 

smo na Osnovni šoli Antona Janše Radovljica. Z namenom, da dobimo vpogled v stališča 

strokovnih delavcev in staršev, smo sestavili dva anketna vprašalnika z ocenjevalnima 

lestvicama stališč. Vrednostne ocene v povezavi s teoretičnimi izhodišči so nam bile temelj za 

oblikovanje smernic. Zanimala so nas stališča enih in drugih, predvsem pa tudi primerjave med 

njimi, na kar so se nanašala naša raziskovalna vprašanja in hipoteze. Glavne ugotovitve naše 

raziskave so naslednje: 

1. Strokovni delavci in starši imajo do IP pozitivna stališča. V povprečju oboji menijo, da je čas 

vložen v uresničevanje IP, kvalitetno porabljen čas, ki se odraža v individualnih napredkih OPP. 
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Pri primerjavi odgovorov enih in drugih pa je opaziti določena nasprotna mnenja. Strokovni 

delavci se namreč težko opredeljujejo glede pripravljenosti staršev za sodelovanje, medtem, ko 

odgovori staršev kažejo na to, da bi želeli biti bolj vključeni v proces IP. 

2. Primerjava uresničevanja IP strokovnih delavcev v PP VI z NIS in na drugi strani v PP VI je 

pokazala, da so strokovni delavci PP VI statistično pomembno bolj angažirani v samem 

procesu. Pokazalo se je tudi to, da zase v večji meri menijo, da postavljajo v IP realne cilje. 

Pomembna razlika se je pokazala tudi pri stališčih do izhodiščne ocene, za katero so strokovni 

delavci PP VI mnenja, da je temelj za oblikovanje IP. Na drugi strani je zanimiv pridobljen 

rezultat, da strokovnim delavcem PP VI z NIS pri oblikovanju izhodišče ocene bolj pomaga 

strokovno mnenje, izdano s strani Zavoda Republike Slovenije za šolstvo. Ugotovili pa smo 

tudi, da je starše učencev v PP VI z NIS težje motivirati za delo na ciljih z otrokom doma.  

3. Ob primerjanju stališč strokovnih delavcev, tistih, ki so po izobrazbi specialni in 

rehabilitacijski pedagogi, in drugih, ki imajo zaključene študije ostalih pedagoških smeri, so se 

izkazale minimalne statistično pomembne razlike. Predvsem v razumevanju IP kot razvojno 

naravnanega procesa – kot takega ga v statistično pomembno večji meri razumejo specialni in 

rehabilitacijski pedagogi. Minimalni odklon v enako smer se je pokazal tudi pri angažiranosti 

v procesu. Razlog za to smo iskali v pridobljenih znanjih o IP, pri čemer se je izkazalo, da 

strokovni delavci drugih pedagoških smeri v času svojega študija niso pridobili nobenih 

informacij o IP, enako pa pravijo tudi specialni in rehabilitacijski pedagogi, ki imajo več kot 20 

let delovne dobe. Spodbudno je vseeno dejstvo, da se vsi strokovni delavci o IP informirajo, 

največ v razpravah s kolegi sodelavci. Večina bi se udeležila tudi delavnice na to temo, če bi le 

ta bila ponujena. 

4. Strokovni delavci in starši so mnenja, da je timsko delo med njimi pomemben dejavnik pri 

napredku otroka. Vseeno pa so se izkazale razlike med programoma, in sicer strokovnim 

delavcem v PP VI informacije staršev pridejo bolj prav pri oblikovanju izhodiščne ocene, 

nasprotno pa imajo strokovni delavci v PP VI z NIS več težav pri motiviranju staršev za 

sodelovanje v souresničevanju IP. Statistično pomembna razlika se je pokazala pri fazi 

evalvacije IP, starši otrok v PP VI namreč menijo, da bi le-te morale potekati bolj pogosto.  

Če na kratko povzamemo, smo z raziskavo naša pričakovanja oziroma vnaprej postavljene 

hipoteze, s katerimi odgovarjamo na raziskovalna vprašanja, večinoma potrdili, eno le delno 

potrdili, eno pa zavrnili. Ugotovili smo, da so tako strokovni delavci kot tudi starši otrok, ki 

obiskujejo OŠ Antona Janše Radovljica pozitivno naklonjeni do IP, ter da se zavedajo 

njegovega pomena za OPP. Prav tako se zavedajo tudi pomena timskega pristopa do 

uresničevanja IP, vendar pa se le-to v praksi še ne izkazuje za najbolj pogost pristop. Izkazalo 

se je, da so stališča in načini uresničevanja IP delno pogojeni tudi z VI programom, v katerega 

je vključen otrok. Na vse navedeno pa ima minimalen vpliv tudi smer izobrazbe strokovnih 

delavcev.  

Skozi celotno raziskovanje so se nam odpirala nova vprašanja, nove dileme, na katere bi bilo 

treba gledati v prihodnje. Raziskovali smo stališča, pri tem se je pri nekaterih vključenih odprla 

dilema, ali mislimo stališča do konkretnega stanja ali do stanja, ki bi po njihovem mnenju 

moralo veljati. Navedeno je prav zagotovo en od razlogov, da smo dobili tako zelo spodbudne 
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in pozitive rezultate. Omejitev raziskave je tudi majhen numerus predvsem strokovnih 

delavcev. Zaradi tako majhnega števila zaposlenih smo morali temu prilagoditi tudi vzorec 

vključenih staršev. Že to, da smo vse anketne vprašalnike prejeli nazaj, je bil pokazatelj, da je 

to reševala tista polovica staršev, ki najverjetneje dobro in redno sodeluje s šolo. Mnenja druge 

polovice staršev so ostala neznanka, kar nas spodbuja k temu, da v prihodnje raziskavo 

izpeljemo samo s starši ter tako dobimo celosten vpogled v njihova stališča do uresničevanja 

IP. Nadalje bi bilo zanimivo raziskati tudi, zakaj prihaja do občutnih razlik med strokovnimi 

delavci, ki poučujejo v PP VI z NIS in PP VI, in kateri so tisti ključni dejavniki, ki vplivajo na 

njihova stališča. Na podlagi tega bi lahko ugotavljali tudi, ali so ta stališča resnično trajna, ali 

se spreminjajo glede na delovno mesto in VI program, v katerega so strokovni delavci vpeti. 

Raziskovanje stališč je šele prvi korak k spremembam, vseeno pa je prvi korak vedno najbolj 

pomemben. Z raziskovanjem smo prišli do številnih ugotovitev – spodbudnih in nekaterih malo 

manj. Na koncu lahko rečemo, da rezultati k stroki dajejo pomemben doprinos predvsem z 

vidika krepitve zavedanja o pomenu in teži procesa IP. Ugotovitev, ki je ne smemo spregledati 

pri vplivu na stroko, je zagotovo dejstvo, da imajo pedagoški delavci, ki so člani strokovnih 

skupin za IP različna znanja in razumevanja o njegovem uresničevanju. Izsledki raziskave so 

namreč pokazali, da imajo specialni in rehabilitacijski pedagogi v primerjavi z drugimi 

pedagoškimi strokovnimi delavci obsežnejša znanja o IP. Ne glede na različnost njihovih znanj, 

pa je vloga vsakega posameznega člana strokovne skupine enako pomembna, vsak ima 

pomemben vpliv na uresničevanje IP in s tem na razvoj OPP. Glede na to, da je IP aktiven 

proces in da se stroka neprestano razvija, je zato pomemben vidik stalnega izpopolnjevanja 

strokovnih delavcev preko različnih delavnic, tematskih aktivov ali študijskih skupin.  

Ugotovitve naše raziskave konkretni šoli odpirajo nove možnosti ter širijo obzorje vedenja. 

Izkazana močna področja in področja, ki so trenutno še težavna, predstavljajo izhodiščno točko 

– za izziv, spremembe, rast in napredek. Upamo, da bodo izsledki raziskave povod za razmislek 

o uresničevanju IP tako pri starših, kot tudi pri strokovnih delavcih. Za spremembe so namreč 

pomembni oboji. Ni IP, pač pa so strokovni delavci in starši temelj, na katerem se gradi otrokov 

napredek. Trud in vlaganje v otroka pa ni nikdar zaman. Nenazadnje pa upamo, da jim pri 

soočanju s tem pomembnim izzivom pripomorejo tudi naše smernice o uresničevanju IP, ki so 

nastale na podlagi magistrskega dela. Za popotnico do tja pa: 

»Misli zbrano – zbrana bo pot. 

Misli vedro – vedro bo srce. /…/ 

Misli ustvarjalno – gradil boš gradove. 

Misli vizionarsko – odpiral boš vrata tudi drugim. 

Misli odgovorno – svet bo pravičnejši. 

Misli sočutno – podiral boš prepreke med ljudmi.« 

(Humar, 2009) 
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6 PRILOGE 

6.1 Vprašalnik in lestvica stališč za strokovne delavce 

STALIŠČA STROKOVNIH DELAVCEV IN STARŠEV DO URESNIČEVANJA INDIVIDUALIZIRANEGA 
PROGRAMA 

Pozdravljen/a, 

sem Maja Odar, študentka drugostopenjskega magistrskega študijskega programa, smer Specialna in 

rehabilitacijska pedagogika. Pripravljam magistrsko nalogo z naslovom Stališča strokovnih delavcev in 

staršev do uresničevanja individualiziranega programa.  

Pripravila sem vprašalnik in ocenjevalno lestvico, s pomočjo katerih bom ugotavljala, kakšna so Vaša 

stališča do uresničevanja individualiziranega programa in Vaše zadovoljstvo, povezano z njim. Vaši 

odgovori mi bodo pokazali, s čim ste zadovoljni in kaj bi lahko v prihodnje spremenili ter izboljšali. 

Glede na Vaše odgovore bomo lahko oblikovali strategije za kvalitetnejše delo in sodelovanje s starši. 

Oboje seveda z obzirom na optimalen napredek vsakega učenca. 

Vprašalnik in ocenjevalna lestvica sta anonimne narave, namenjena raziskavi v sklopu magistrske 

naloge.  

Prosim Vas, da odgovorite na vsa vprašanja in ocenite vse trditve, izpolnjena dokumenta pa nato v 

priloženi zaprti kuverti vrnite v zbirno škatlo. 

Vaši odgovori mi bodo v veliko pomoč, zato se Vam že vnaprej zahvaljujem za sodelovanje. 

Maja Odar 

__________________________________________________________________________________ 

Delovno mesto:         učitelj (razrednik)            predmetni učitelj            drugo: ___________________ 

Dosežena stopnja izobrazbe:    

a. Višja ali visokošolska 

b. Univerzitetna 

c. Magisterij ali doktorat 

Smer izobrazbe:  

a. Specialni in rehabilitacijski pedagog     

b. Strokovni delavec druge (pedagoške) smeri 

Leta delovnih izkušenj na področju vzgoje in izobraževanja:  _________________ 

Program, v katerem delate v večini:    
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a. Prilagojeni program vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom 

b. Posebni program vzgoje in izobraževanja 

 

Ali ste tekom študija dobili informacije o oblikovanju, izvajanju in evalvaciji IP? 

a. Da, obsežne 

b. Da, zgolj osnovne 

c. Ne 

Kako pridobivate dodatne informacije in znanja o IP? (možnih več odgovorov) 

a. Obiskujem seminarje, delavnice, strokovne posvete, okrogle mize, študijske skupine 

b. Prebiram strokovno literaturo in članke 

c. Ob internih oblikah izobraževanj znotraj ustanove 

č. V pogovoru s sodelavci, šolsko svetovalno službo 

d. O IP ne pridobivam dodatnih informacij 

e. Drugo: _______________________________________ 

 

Bi se udeležili izobraževanja/delavnice na temo IP, če bi bila ta možnost ponujena? 

DA        NE 

 

IP mi predstavlja … (dopolnite) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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Trditve in ocena strinjanja Sploh se ne 

strinjam 

Se ne 

strinjam 

Ne morem se 

odločiti 

Se strinjam Popolnoma se 

strinjam 

STOKOVNA SKUPINA ZA URESNIČEVANJE IP 

V strokovno skupino so vključeni vsi, ki v tekočem 

šolskem letu delajo z učencem. 

1 2 3 4 5 

Razrednik prevzema odgovornost za izvajanje 

strategij in doseganje ciljev IP. 

1 2 3 4 5 

Starši pri oblikovanju IP sodelujejo s strokovno 

skupino. 

1 2 3 4 5 

Starši pri evalvaciji IP sodelujejo s strokovno 

skupino. 

1 2 3 4 5 

Strokovna skupina oceni trenutno funkcioniranje 

učenca. 

 

1 2 3 4 5 

S sodelovanjem in delovanjem strokovne skupine 

sem zadovoljen. 

1 2 3 4 5 

IZHODIŠČNA OCENA UČENCA 

 
Strokovna skupina timsko oblikuje izhodiščno 

oceno. 

1 2 3 4 5 

Izhodiščna ocena učenca je temelj za IP. 1 2 3 4 5 

Vir informacij za izhodiščno oceno učenca so 

starši. 

1 2 3 4 5 

Vir informacij za izhodiščno oceno učenca so 

strokovni delavci. 

1 2 3 4 5 

Strokovno mnenje Zavoda RS za šolstvo je v 

pomoč pri oblikovanju izhodiščne ocene.  

1 2 3 4 5 

NAČRTOVANJE IP 

Razrednik je odgovoren za načrtovanje IP. 1 2 3 4 5 

Vsak strokovni delavec, ki dela z učencem ima 

pomembno vlogo pri načrtovanju IP. 

1 2 3 4 5 

Zastavljeni cilji v IP so realno dosegljivi. 1 2 3 4 5 

IP vsebuje merljive cilje, ki jih lahko preverim. 1 2 3 4 5 

Poznam temeljne cilje IP, katerega član strokovne 

skupine sem. 

1 2 3 4 5 

Pri načrtovanju konkretnega dela z učencem, 

izhajam iz IP. 

1 2 3 4 5 

IZVAJANJE IP 

Cilje IP upoštevam pri načrtovanju in izvajanju 

vzgojno izobraževalnega dela. 

1 2 3 4 5 

Pri izvajanju IP aktivno sodelujejo vsi člani 

strokovne skupine. 

1 2 3 4 5 

IP je podlaga za delo staršev z otrokom doma. 1 2 3 4 5 

Za izvajanje IP je odgovoren predvsem razrednik. 1 2 3 4 5 

Načrtovane strategije za dosego ciljev iz IP 

dejansko izvajamo v praksi. 

1 2 3 4 5 

EVALVACIJA IP 

Cilje v IP evalviram sproti skozi celo šolsko leto. 1 2 3 4 5 

Za evalvacijo IP je odgovoren predvsem razrednik. 1 2 3 4 5 

Cilje, če je to potrebno, sproti prilagajam ali 

spreminjam. 

1 2 3 4 5 

Končna evalvacija IP predstavlja izhodišče za delo 

v prihodnjem šolskem letu. 

1 2 3 4 5 
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Kaj v povezavi z IP in njegovim procesom Vam pri delu predstavlja največji izziv (s pozitivnega in 

negativnega vidika)? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Trditve in ocena strinjanja Sploh se ne 

strinjam 

Se ne 

strinjam 

Ne morem se 

odločiti 

Se strinjam Popolnoma se 

strinjam 
SODELOVANJE S STARŠI IN OTROKOM 

Starši so enakovredni partnerji strokovnim 

delavcem. 

1 2 3 4 5 

Starši doma z otrokom aktivno delajo na ciljih 

zastavljenih v IP. 

1 2 3 4 5 

Starše težko motiviram za izvajanje strategij in 

prilagoditev iz IP tudi doma. 

1 2 3 4 5 

Starši IP vidijo kot smiseln dokument. 1 2 3 4 5 

Staršem IP pomaga tudi pri delu z otrokom doma. 1 2 3 4 5 

Starši imajo na sestanku za IP svoje predloge in 

vprašanja. 

1 2 3 4 5 

Timsko delo s starši je pomemben dejavnik za 

napredek otroka. 

1 2 3 4 5 

V načrtovanje IP vključujem tudi učenca samega 

(glede na njegove sposobnosti). 

1 2 3 4 5 

Pripravljenost staršev za sodelovanje s 

strokovnimi delavci pri IP z leti šolanja otroka 

upada. 

1 2 3 4 5 

SPLOŠNI VTIS 

IP je razvojno naravnan proces. 1 2 3 4 5 

IP je obvezna administracija, ki nima bistvene 

podlage za delo učencem s posebnimi potrebami. 

1 2 3 4 5 

Učinek IP ne odtehta vloženega časa in truda vanj. 1 2 3 4 5 

Temelj IP je timsko delo strokovnih delavcev in 

staršev. 

1 2 3 4 5 

Obrazec za IP bi moral biti določen. 1 2 3 4 5 

Obrazec za IP bi moral biti poenoten. 1 2 3 4 5 

IP je delovni dokument. 1 2 3 4 5 

V procesu IP sem zelo angažiran. 1 2 3 4 5 
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6.2 Vprašalnik in lestvica stališč za starše 

STALIŠČA STROKOVNIH DELAVCEV IN STARŠEV DO URESNIČEVANJA INDIVIDUALIZIRANEGA 
PROGRAMA 

Pozdravljeni, 

sem Maja Odar, zaposlena na OŠ Antona Janše in študentka drugostopenjskega magistrskega 

študijskega programa, smer Specialna in rehabilitacijska pedagogika. Pripravljam magistrsko nalogo z 

naslovom Stališča strokovnih delavcev in staršev do uresničevanja individualiziranega programa.  

Pripravila sem vprašalnik in ocenjevalno lestvico, s pomočjo katerih bom ugotavljala, kakšna so Vaša 

stališča do uresničevanja individualiziranega programa in Vaše zadovoljstvo, povezano z njim. Vaši 

odgovori mi bodo pokazali, s čim ste zadovoljni in kaj bi lahko v prihodnje izboljšali. Glede na Vaše 

odgovore bomo lahko oblikovali strategije za še kvalitetnejše delo in sodelovanje z Vami, oboje seveda 

v dobrobit optimalnega napredka Vašega otroka. 

Vprašalnik in ocenjevalna lestvica sta anonimne narave, namenjena raziskavi v sklopu magistrske 

naloge.  

Skozi celoten vprašalnik se pojavlja uporaba kratice IP, ki pomeni individualiziran program. 

Prosim Vas, da odgovorite na vsa vprašanja in ocenite vse trditve, izpolnjena dokumenta pa nato v 

priloženi zaprti kuverti vrnete strokovnemu delavcu, ki Vam ju je posredoval. 

Vaši odgovori mi bodo v veliko pomoč, zato se Vam že vnaprej zahvaljujem za sodelovanje. 

Maja Odar 

__________________________________________________________________________________ 

Vaša starost (napišite): _______ 

Stopnja Vaše izobrazbe (obkrožite): 

a. Osnovnošolska 

b. Poklicna 

c. Srednješolska 

d. Višja 

e. Univerzitetna 

f. Magisterij/doktorat 

Vaš otrok obiskuje: 

a. Prilagojeni program vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom (NIS) 
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b. Posebni program vzgoje in izobraževanja (PP) 

Koliko let je otrok že vključen v OŠ Antona Janše (letnica vključitve)? 

_________________________________ 

Ali pri uresničevanju IP aktivno sodelujete? 

DA     NE  

Na kakšen način sodelujete pri uresničevanju IP? (možnih več odgovorov) 

a. IP samo podpišem 

b. Sodelujem na sestanku strokovne skupine 

c. Pregledam IP in nanj nimam pripomb, drugih predlogov, dopolnitev 

č. Pregledam IP ter podam svoje ideje, predloge ali spremembe 

d. Doma po najboljših močeh sledimo ciljem, zastavljenim znotraj IP 

e. S člani strokovne skupine si izmenjujem informacije 

Kakšno je vaše sodelovanje s strokovnimi delavci glede IP? 

a. Ne sodelujem 

b. Odzovem se povabilu na sodelovanje 

c. Redno hodim v šolo in sodelujem s strokovnimi delavci 

d. Samoiniciativno se pogosto pozanimam o delu in napredku otroka 

S katerimi strokovnimi delavci sodelujete največ? 

__________________________________________________________________________________ 

Ste pri uresničevanju IP zadovoljni z odnosom strokovnih delavcev do vas?  

DA      NE           NE ŽELIM SE OPREDELITI 

Ste zadovoljni z odnosom strokovnih delavcev do vašega otroka? 

DA      NE           NE ŽELIM SE OPREDELITI 
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Trditve in ocena strinjanja Sploh se ne 

strinjam 

Se ne 

strinjam 

Ne morem se 

odločiti 

Se strinjam Popolnoma se 

strinjam 

SPLOŠNI VTIS 

IP je za otroka ključni dokument v šoli. 1 2 3 4 5 

IP se mi zdi pomemben. 1 2 3 4 5 

Sodelujem pri delu strokovne skupine za IP. 1 2 3 4 5 

IP je stvar administracije, ki nima bistvene podlage 

za delo z mojim otrokom. 

1 2 3 4 5 

Učinek IP ne odtehta časa in truda, ki ga vložimo 

doma, da bi dosegli cilje IP. 

1 2 3 4 5 

Želim, da me strokovna skupina bolj vključuje v IP. 1 2 3 4 5 

SODELOVANJE 

 
Na sestanek za IP se doma pripravim tako, da 

razmišljam o ciljih za otroka. 

1 2 3 4 5 

V strokovni skupini za IP se počutim slišanega. 1 2 3 4 5 

Mislim, da s svojimi informacijami o otroku 

pomagam pri oblikovanju ciljev za IP. 

1 2 3 4 5 

Timsko delo s strokovnimi delavci je pomemben 

dejavnik za napredek otroka. 

1 2 3 4 5 

Za mojega otroka si upam podati predloge za delo 

in cilje. 

1 2 3 4 5 

Z delom doma sledimo zastavljenim ciljem v IP. 1 2 3 4 5 

Občutek imam, da strokovni delavci spoštujejo in 

upoštevajo moje mnenje. 

1 2 3 4 5 

Za delo na ciljih IP doma nam zmanjka časa. 1 2 3 4 5 

ORGANIZACIJA 

Prvi sestanek za IP v mesecu septembru se mi zdi 

prezgodaj. 

1 2 3 4 5 

Vmesne evalvacije IP (ob polletju) se mi ne zdijo 

smiselne. 

1 2 3 4 5 

Evalvacije IP bi morale potekati bolj pogosto. 1 2 3 4 5 

V obrazcu IP se ne znajdem. 1 2 3 4 5 

IP bi želel prejeti in ga imeti doma. 1 2 3 4 5 

Ob koncu šolskega leta bi želel prejeti strnjeno 

poročilo o tem, kaj je otrok v enem letu dosegel. 

1 2 3 4 5 

IP bi moral vsebovati predloge za napredovanje 

učenca in kasnejše možnosti zaposlovanja. 

1 2 3 4 5 

CILJI 

Cilji v IP mojega otroka so realno dosegljivi. 1 2 3 4 5 

Za delo na ciljih doma nimamo časa. 1 2 3 4 5 

Poznam trenutne cilje IP mojega otroka. 1 2 3 4 5 

Cilji v IP mojega otroka so življenjsko uporabni. 1 2 3 4 5 

Z otrokom se pogovarjam o ciljih v IP. 1 2 3 4 5 
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Kaj Vam pomeni IP? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Bi se udeležili delavnice na temo IP, če bi Vam to možnost ponudili? 

DA        NE 

Bi zase rekli, da ste bili na začetku otrokovega šolanja bolj pripravljeni sodelovati pri oblikovanju, 

izvajanju in spremljanju IP kot zdaj? 

DA        NE 

 

Zakaj? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Kaj bi želeli v zvezi z IP spremeniti? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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6.3 Smernice za uresničevanje IP 
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SMERNICE ZA URESNIČEVANJE IP 

 

 

 

 

 

 

 

    = delovni in stalno aktiven dokument  

 

2.

NAČRTOVANJE 
IP

3. IZVAJANJE 
IP

4. EVALVACIJA 
IP

1.

IZHODIŠČNA 
OCENA

IP 
= zakonsko utemeljen dokument   

 
    = načrt za delo 

 

ZA 

vsakega OPP. 

= sestavljen iz 4 

prepletajočih faz: 

Proces uresničuje s strani ravnavtelja imenovana strokovna skupina. Sestavljajo 

jo strokovni delavci, ki v tekočem šolskem letu izvajajo IP. Vzpostavljeno mora 

biti tesno sodelovanje s starši, vključuje se tudi OPP – glede na zrelost. 
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Pregled posameznih faz v uresničevanju IP: 

 

CILJ: Ugotoviti že usvojene veščine ter 

prisotnost primanjkljajev/težav. 

 

STRATEGIJE ZA DOSEGANJE CILJA: 

- zbiranje in obravnavanje dokumentacije o OPP 

(tudi strokovno mnenje in odločba o usmeritvi) 

- ugotavljanje otrokovega delovanja v 

domačem okolju (sodelovanje in upoštevanje 

glasu staršev), 

- ugotavljanje otrokovega delovanja v šolskem 

okolju (zbiranje dokumentacije o preteklem 

šolanju in obravnavah), 

- oblikovanje celostne ocene delovanja, 

- pomemben poudarek na močnih področjih, ki 

do določene mere omogočajo kompenzacijo 

primanjkljajev. 

 

  

 

 

CILJ: Na podlagi načrtovanja vzgojno 

izobraževalnih ciljev oblikovati IP. 

 

STRATEGIJE ZA DOSEGANJE CILJA: 

- izhajanje iz izhodiščne ocene delovanja 

OPP, 

- načrtovanje kratkoročnih, jasnih, 

konkretnih in merljivih ciljev s konkretnimi 

strategijami za njihovo doseganje, 

- poudarjanje ciljev, ki sledijo razvoju 

otrokove samostojnosti, 

- aktivno vključiti starše in OPP. 
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CILJ: Z neposrednim delom z OPP slediti 

zastavljenim ciljem. 

 

STRATEGIJE ZA DOSEGANJE 

CILJA: 

- upoštevanje dogovorjenih oblik in metod 

dela ter prilagoditev, 

- sledenje zastavljenim ciljem tudi z delom 

doma, 

- aktivno sodelovanje med strokovnimi 

delavci, starši in OPP, 

- tekoče in sprotno prenašanje relevantnih 

informacij med vključenimi. 

 

 

 

CILJ: Ovrednotiti doseganje zastavljenih 

ciljev in glede na to načrtovati nadaljnje delo. 

 

STRATEGIJE ZA DOSEGANJE CILJA: 

- primerjanje izhodiščne ocene delovanja z 

delovanjem ob evalvaciji, 

- osredotočanje na celostni napredek, 

- uporabljanje različnih dogovorjenih sredstev 

za evalvacijo (analiza izdelkov, snemanje, …), 

- določanje učinkovitosti uporabljenih strategij 

za doseganje ciljev, 

- izločanje neučinkovitih strategij, 

- evalviranje sodelovanja med vsemi 

vključenimi v uresničevanje IP. 

 

 

 

 

  Razlaga uporabljenih kratic: 

IP – individualiziran program 

OPP – otrok s posebnimi potrebami 


