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POVZETEK 

Izobraževalna politika tako Slovenije kot Anglije se zavzema za inkluzivno vzgojo in 

izobraževanje oseb s posebnimi potrebami. Za razvijanje inkluzije v šolah je izredno pomemben 

timski pristop vseh strokovnih delavcev v procesu sodelovanja z otrokom in starši. Osnovni cilj 

magistrskega dela je ugotoviti značilnosti timskega dela strokovnih delavcev pri nudenju 

strokovne podpore in pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami na osnovnih šolah v 

Sloveniji in Angliji. Mnenja slovenskih strokovnih delavcev smo primerjali z mnenji učiteljev 

zaposlenih na angleški zasebni osnovni šoli The Unicorn School, pri tem nas je zanimalo, ali 

obstajajo statistično pomembne razlike med strokovnimi delavci glede na državo zaposlitve. 

Tako smo v vzorec zajeli različne profile strokovnih delavcev na osnovnih šolah v Sloveniji in 

na angleški osnovni šoli The Unicorn School, ki timsko delajo z namenom nudenja strokovne 

podpore ter pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami. V skladu z nameni 

kvantitativnega raziskovalnega pristopa smo izdelali anketni vprašalnik za zbiranje podatkov, 

s katerim smo prišli do adekvatnih empiričnih podatkov, ki smo jih statistično obdelali s 

programom SPSS. Na vprašalnik je anonimno odgovorilo 196 strokovnih delavcev iz Slovenije 

in 31 strokovnih delavcev, zaposlenih na angleški šoli The Unicorn School. Z raziskavo smo 

ugotovili, da ni statistično pomembnih razlik v profilih strokovnih delavcev in njihovi 

pogostosti timskega delovanja z namenom nudenja strokovne pomoči ter podpore učencem s 

specifičnimi učnimi težavami glede na državo zaposlitve. Prav tako smo ugotovili, da se 

angleški strokovni delavci v primerjavi s strokovnimi delavci iz Slovenije statistično 

pomembno pogosteje timsko srečujejo z namenom nudenja strokovne podpore in pomoči 

učencem s specifičnimi učnimi težavami. Dokazali smo, da strokovni delavci iz Anglije v 

primerjavi z anketiranimi strokovnimi delavci iz Slovenije statistično pomembno pogosteje 

izvajajo timsko delo iz različnih namenov na področju nudenja strokovne podpore in pomoči 

učencem s specifičnimi učnimi težavami. Prav tako smo dokazali, da strokovni delavci iz 

Anglije v primerjavi z anketiranimi strokovnimi delavci iz Slovenije statistično pomembno 

pogosteje timsko načrtujejo in timsko evalvirajo z namenom nudenja strokovne podpore ter 

pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami. Z raziskavo smo ugotovili, da ni statistično 

pomembnih razlik med strokovnimi delavci v tem, kdaj in kako pogosto timsko poučujejo na 

področju nudenja strokovne podpore ter pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami glede 

na državo zaposlitve. Dokazali smo, da angleški strokovni delavci v primerjavi z anketiranimi 

strokovnimi delavci iz Slovenije statistično pomembno pogosteje zaznavajo prednosti timskega 

dela na področju nudenja strokovne podpore in pomoči učencem s specifičnimi učnimi 

težavami. Prav tako smo dokazali, da slovenski strokovni delavci v primerjavi z anketiranimi 

strokovnimi delavci iz Anglije statistično pomembno pogosteje zaznavajo probleme in ovire 

timskega dela ter možnosti za izboljšanje timskega dela na področju nudenja strokovne podpore 

in pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami. Ugotovili smo, da si največ strokovnih 

delavcev iz Slovenije želi pridobiti z dodatnim izobraževanjem/seminarji dodatna znanja s 

področja konkretnih usmeritev za učinkovito timsko delo v šoli, medtem ko največ strokovnih 

delavcev iz Anglije meni, da na tem področju ne potrebujejo nobenega dodatnega znanja. 

Dokazali smo, da slovenski strokovni delavci višje ocenjujejo vključenost mobilnih specialnih 

in rehabilitacijskih pedagogov v timsko delo v primerjavi s strokovnimi delavci iz Anglije. Na 

podlagi pridobljenih odgovorov smo oblikovali tudi konkretne smernice za učinkovitejše 

timsko delo strokovnih delavcev na osnovni šoli na področju nudenja strokovne podpore in 

pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami. 

Ključne besede: učenci s specifičnimi učnimi težavami, timsko delo, strokovni delavci v 

osnovni šoli, strokovna podpora in pomoč učencem 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Slovene and English education policies are both committed to the inclusive approach to special 

needs education. For the inclusion development in schools a team-based approach of the 

education staff is very important in the process of cooperation with children and parents. The 

main aim of the master's thesis is to identify the features of education staff teamwork while 

providing professional assistance and support to pupils with specific learning difficulties in 

Slovenian and English elementary schools. We compared the opinions of Slovenian education 

staff and the opinions of the teachers of a private English primary school: The Unicorn School. 

We were interested in possible differences between educational staff according to the country 

of employment. The sample is comprised of different staff profiles from primary schools in 

Slovenia and The Unicorn School, who use the team-based approach for supporting and helping 

pupils with specific learning difficulties. In accordance with the purpose of the quantitative-

based survey approach we prepared a survey questionnaire by means of which we gathered the 

adequate empirical data and processed them with the SPSS programme. The anonymous 

questionnaire was completed by 196 members of Slovenian education staff and 31 of The 

Unicorn School. The research shows there are no significant differences between opinions of 

Slovenian and English education staff regarding the education staff profiles and the frequency 

of team-based elements used while providing professional support and help to pupils with 

specific learning difficulties. We also concluded that the English education staff teams meet 

more frequently to provide professional support and help to pupils with specific learning 

difficulties than the Slovenian ones. We have proved that the English education staff more often 

carries out teamwork for different purposes in the field of providing professional assistance and 

support to pupils with specific learning difficulties. Moreover, in England, teamwork is a part 

of planning and evaluating professional support and help more frequently than in Slovenia. The 

research shows there are no statistically significant differences between the two countries 

regarding when and how frequent the teachers teach in teams. We have proved that the English 

education staff members more frequently perceive the advantages of teamwork in the field of 

providing professional assistance and support to pupils with specific learning difficulties, 

whereas the Slovenian ones more frequently perceive problems and difficulties in teamwork 

and see the potential for improvement. The research indicates that the most of Slovenian 

education staff want to gain additional knowledge and concrete guidelines for the efficient 

school teamwork, whereas the most of English education staff find it unnecessary. The research 

suggests the Slovenian education staff consider greater involvement of mobile special education 

teachers in teamwork than the English ones. On the basis of the obtained answers we provided 

the concrete guidelines for more efficient elementary school teamwork in the field at offering 

professional assistance and support to pupils with specific learning difficulties.            

      

Key words: pupils with specific learning difficulties, teamwork, teachers and education staff 

in elementary school, professional support and help for pupils 
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I UVOD 

 

V Angliji so leta 1994 začeli z uveljavljanjem inkluzivne obravnave otrok s posebnimi 

potrebami (Department for Education, 2016). Tudi v Sloveniji se je že leta 1995 v Beli knjigi 

vzgoje in izobraževanja omenjala možnost razvoja inkluzije pri nas (Krek in Metljak, 2011). 

Od takrat se angleška in slovenska izobraževalna politika zavzemata za inkluzivno vzgojo ter 

izobraževanje. V skladu z načeli inkluzije in Zakona o posebnih vzgojno-izobraževalnih 

potrebah (ang. Special Education Needs and Disability Act) se v Angliji večina učencev, ki so 

prepoznani kot učenci s specifičnimi učnimi težavami, izobražuje v državnih in zasebnih rednih 

osnovnih šolah (Inclusive schooling Children with Special Educational Needs, 2001). V 

Sloveniji se učenci s specifičnimi učnimi težavami šolajo v vzgojno-izobraževalnem programu 

s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo (Zakon o usmerjanju otrok s 

posebnimi potrebami, 2011).  

 

Od septembra 2017 do januarja 2018 sem bila na študijski izmenjavi v sklopu Erasmus + 

Practice, kjer sem prostovoljno delala v eni izmed zasebnih angleških šol, v kateri se 

izobražujejo le učenci s specifičnimi učnimi težavami. To mi je omogočilo pridobivanje novih 

izkušenj za delo z učenci s specifičnimi učnimi težavami in znanj o učinkovitem načinu nudenja 

strokovne podpore ter pomoči omenjenim učencem. Spoznala sem, da v obeh državah 

zasledimo podobne načine nudenja strokovne podpore in pomoči učencem s specifičnimi 

učnimi težavami, saj se v obeh državah strokovna podpora ter pomoč omenjenim učencem 

razprostira na kontinuumu od manj do bolj intenzivnih oblik. Učinkovito izvajanje strokovne 

podpore in pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami pa je, tako po Slovenskem 

petstopenjskem modelu podpore in pomoči v okviru Koncepta dela z učenci z učnimi težavami 

v osnovni šoli kot po Angleškem tristopenjskem modelu RTI (ang. Response to intervention), 

naloga celotne šole in ne le posameznega strokovnega delavca, zato je pomembno, da strokovni 

delavci na šoli timsko delajo (Kavkler, 2008). Timsko delo strokovnih delavcev na šoli je 

najbolj strokoven pristop, ki omogoča kakovostne odnose med strokovnimi delavci, reševanje 

konkretnih problemov in iskanje rešitev za učinkovito nudenje strokovne podpore ter pomoči 

učencem (Tancig, 2008). Tako v Sloveniji kot v Angliji so v strokovni tim za delo z učenci s 

specifičnimi učnimi težavami vključeni učitelji, svetovalni delavci, starši in učenec, v Angliji 

pa tudi asistenti (Magajna in Kavkler, 2008; Cole, 2005). 

Kljub temu da je tako v Angliji kot v Sloveniji poudarek na timskem delu strokovnih delavcev, 

ki nudijo strokovno podporo in pomoč učencem s specifičnimi učnimi težavami, rezultati 

raziskave E. OʼGorman in S. Drudy (2011) v Angliji nakazujejo, da veliko šol še vedno nima 

uveljavljenega timskega pristopa pri vnašanju inkluzije v šolo in se bolj osredotočajo na 

individualno delo vsakega učitelja posebej. Podobno nakazujejo tudi rezultati slovenske 

raziskave, v kateri tretjina učiteljev navaja, da pri delu še vedno pogrešajo timski pristop 

(Magajna, Pečjak idr. 2008). Na podlagi lastnih izkušenj menim, da ima timsko delo v praksi 

številne prednosti, a se strokovni delavci soočajo s številnimi težavami, ki vplivajo na manj 

učinkovito timsko delo, saj nekateri strokovni delavci tako v Sloveniji kot v Angliji neustrezno 

načrtujejo potek timskega dela in čas zanj ali pa se mu izogibajo. To me je vodilo k raziskovanju 

tega področja. Z magistrskim delom želim predstaviti bistvene prednosti, pomanjkljivosti, ovire 

in priložnosti, ki so značilne za timsko delo strokovnih delavcev na področju nudenja strokovne 

pomoči ter podpore učencem s specifičnimi učnimi v slovenski in angleški praksi in na podlagi 

teh spoznanj oblikovati konkretne smernice za učinkovitejše timsko delo strokovnih delavcev 

na osnovni šoli na področju nudenja strokovne podpore in pomoči učencem s specifičnimi 

učnimi težavami. 
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II TEORETIČNI DEL 

 

1. UČENCI Z UČNIMI TEŽAVAMI V SLOVENSKI IN ANGLEŠKI OSNOVNI 

ŠOLI 

 

1.1 Opredelitev učnih težav  

 

Učenci z učnimi težavami se šolajo povsod po svetu, a v različnih državah različni zakoni in 

dokumenti navajajo različne opredelitve, delitve ter vzgojno izobraževalne programe za učence 

z učnimi težavami, posledično pa tudi različne načine nudenja pomoči in podpore učencem z 

učnimi težavami. Ker v svojem magistrskem delu primerjam timsko delo strokovnih delavcev 

pri nudenju strokovne pomoči in podpore učencem s specifičnimi učnimi težavami v Sloveniji 

ter Angliji, v nadaljevanju magistrskega dela predstavljam programe vzgoje in izobraževanja 

za učence z učnimi težavami, načine nudenja podpore ter pomoči in značilnosti timskega dela 

pri nudenju podpore ter pomoči učencem z učnimi težavami v obeh omenjenih državah. Še prej 

pa za lažje razumevanje vzgoje in izobraževanja učencev z učnimi težavami ter načinov nudenja 

podpore in pomoči tako v Sloveniji kot v Angliji podrobneje predstavljam opredelitev in delitev 

učnih težav v obeh omenjenih državah. 

 

1.1.1 Opredelitev učnih težav v Slovenji 

 

Zakon o osnovni šoli (1996) navaja, da učenci z učnimi težavami težko dosegajo standarde 

znanja brez prilagoditev metod in oblik dela pri pouku. Učne težave se pojavljajo pri heterogeni 

skupini učencev z različnimi kognitivnimi, socialnimi, emocionalnimi in drugimi značilnostmi, 

ki imajo pri učenju pomembno večje težave kot njihovi vrstniki. Učne težave se razprostirajo 

na kontinuumu od lažjih do težjih, od preprostih do kompleksnih, od kratkotrajnih (prehodnih) 

do tistih, ki so vezane na čas šolanja ali trajajo vse življenje (Magajna, Čačinovič Vogrinčič 

idr., 2008). Učne težave se lahko pojavijo že pred vstopom v šolo, lahko pa nastajajo postopoma 

ali se pojavijo nenadoma (Magajna in Kavkler, 2008).  

 

Učne težave delimo na splošne in specifične. Nekateri učenci imajo le splošne učne težave, 

nekateri le specifične, mnogi imajo učne težave obeh vrst. Splošne učne težave so značilne za 

učence, ki imajo pomembno večje težave kot vrstniki pri usvajanju znanj in spretnosti pri enem 

ali več izobraževalnih predmetih. Učencem v tej skupini je skupno tudi to, da so pri enem ali 

več predmetih manj uspešni ali celo neuspešni in da vzroki njihovih težav niso specifične 

(nevrofiziološke, nevropsihološke) narave (Magajna, Čačinovič Vogrinčič idr., 2008). 

 

Pod izrazom specifične učne težave razumemo heterogeno skupino primanjkljajev. Kažejo se z 

zaostankom v zgodnjem razvoju in/ali s težavami na katerem koli od naslednjih področij: 

pozornost, pomnjenje, mišljenje, koordinacija, komunikacija, branje, pisanje, pravopis, 

računanje, socialna kompetentnost in čustveno dozorevanje. Specifične učne težave so notranje 

narave (nevrofiziološko pogojene), vendar primarno niso posledica slušnih, vidnih ali 

motoričnih okvar, čustvenih motenj, motenj v duševnem razvoju, in tudi ne neustreznih 

okoljskih dejavnikov, čeprav se lahko pojavljajo skupaj z njimi (Magajna, Čačinovič Vogrinčič 

idr., 2008). Specifične učne težave vplivajo na sposobnost interpretiranja zaznanih informacij 

in/ali povezovanja informacij. Tako vse življenje vplivajo na vedenje in učenje (Kavkler, 

Bregar Golobič idr., 2008). Tudi L. Magajna in M. Kavkler (2008) navajata, da so učenci s 

specifičnimi učnimi težavami zelo raznolika skupina učencev, pri katerih se zaradi znanih ter 
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neznanih razlik v delovanju centralnega živčnega sistema kljub povprečnim ali nadpovprečnim 

intelektualnim sposobnostim pojavljajo izrazite težave pri pisanju, branju, računanju in 

pravopisu. Prav tako specifične učne težave niso primarno odvisne od vloženega truda in 

socialno-ekonomskega položaja družine. Pojavljajo se torej tudi pri nadarjenih učencih in 

vztrajajo tudi ob rednem urjenju in velikem vlaganju truda. Na specifičnih področjih ovirajo 

učenje tako učencev iz socialno-kulturno manj spodbudnega okolja kot tistih, ki imajo doma 

veliko podpore in razumevanja (Magajna, Kavkler in Košir, 2011). 

 

Specifične učne težave lahko delimo v dve skupini. Prva vključuje specifične primanjkljaje na 

ravni slušno-vidnih procesov, ki povzročajo motnje branja (disleksija), pravopisne težave 

(disortografija) in druge učne težave povezane s področjem jezika (npr. nekatere oblike 

specifičnih motenj pri aritmetiki itd.). Druga skupina vključuje specifične primanjkljaje na 

ravni vidno-motoričnih procesov, ki povzročajo težave pri matematiki (diskalkulija), pisanju 

(disgrafija), izvajanju in načrtovanju praktičnih dejavnosti (dispraksija) ter na področju 

socialnih veščin (Kavkler, Bregar Golobič idr., 2008). Glede na stopnjo primanjkljajev delimo 

specifične učne težave še na dve skupini, in sicer na učence s primanjkljaji na posameznih 

področjih učenja, kamor uvrščamo učence z zmernimi, v glavnem pa učence s hujšimi in 

najhujšimi oblikami specifičnih učnih težav, in na učence z nižjo stopnjo težavnosti, kamor 

uvrščamo učence z lažjimi in deloma tudi z zmernimi specifičnimi učnimi težavami (Magajna, 

Čačinovič Vogrinčič idr., 2008). Za učence z lažjimi specifičnimi učnimi težavami je značilno, 

da je njihovo izvajanje in doseganje ciljev pri večini učnih področij znotraj območja, ki se 

pričakuje od večine njihovih vrstnikov, izvajanje na enem ali več področjih (pisanje, branje, 

računanje) pa je nižje, kot bi ga pričakovali. Za učence s primanjkljaji na posameznih področjih 

učenja je značilno, da jih njihovo pomanjkljivo obvladovanje temeljnih spretnosti ovira pri 

napredovanju v učnem programu. Primanjkljaji vplivajo na kognitivno predelovanje besednih 

in nebesednih informacij ter ovirajo usvajanje in avtomatizacijo šolskih veščin (Magajna in 

Kavkler, 2008). Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP, 2011) otroke s 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja vključuje med otroke s posebnimi potrebami.  

 

1.1.2 Opredelitev učnih težav v Angliji 

 

V Angliji otroke in mladostnike s posebnimi potrebami opredeljujejo iz vidika otrokovih 

vzgojno-izobraževalnih potreb. Najnovejše Smernice za izvajanje organizacij in podpore 

posebnih vzgojno-izobraževalnih potreb (ang. Special Educational Needs Code of Practice) iz 

leta 2015 navajajo opredelitve oseb s posebnimi potrebami od rojstva do 25. leta starosti. Po 

omenjenih smernicah spadajo učne težave v področje kognitivnih in učnih posebnih potreb. 

Kognitivne in učne posebne potrebe imajo učenci, ki se učijo počasneje kot njihovi vrstniki, 

imajo težave pri razumevanju določenih vsebin iz kurikuluma, težave z organizacijo in 

pomnjenjem ali pa imajo specifične primanjkljaje, ki vplivajo na izvajanje šolskih veščin. V 

dokumentu Ministrstva za šolstvo v Angliji (ang. Department for education: Statisic first 

release Special educational needs in England) zasledimo delitev otrok in mladostnikov s 

posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami na 12 skupin (SFR, 2017). V omenjenim 

dokumentu učne težave delijo v štiri podskupine: specifične učne težave (ang. Specific 

Learning Difficulty), zmerne učne težave (ang. Moderate Learning Difficulty), izrazite učne 

težave (ang. Severe Learning Difficulty) in težke ter  sopojavne učne težave (ang. Profound and 

Multiple Learning Difficulty) (SRF, 2017). 

 

(1.) Učenci s specifičnimi učnimi težavami (ang. Specific Learning Difficulties) imajo 

povprečne ali nadpovprečne intelektualne sposobnosti. Kljub temu imajo pomembno večje 

težave pri učenju kot večina otrok njihove starosti in posebne vzgojno-izobraževalne potrebe, 
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ki jih ovirajo ali jim onemogočajo rabo učnih gradiv ter učnih in tehničnih pripomočkov, ki so 

na voljo otrokom njihove starosti v obdobju obveznega ali kasnejšega izobraževanja. Specifični 

primanjkljaji vplivajo na izvajanje ene ali več šolskih veščin, kot so pisanje,  branje in 

računanje, zato se morajo učencem s specifičnimi učnimi težavami zagotoviti primerne 

prilagoditve vzgoje in izobraževanja (Special Educational Needs Code of Practice, 2015). V 

Angliji delijo učence s specifičnimi učnimi težavami glede na stopnjo primanjkljajev na učence 

z lažjimi specifičnimi učnimi težavami, ki nimajo odločbe (ang. Specific Learning Difficulty 

without  Education, Health and Care plan), in na učence s težjimi specifičnimi učnimi težavami 

z odločbo (ang. Specific Learning Difficulty with Education, Health and Care plan) (Inclusive 

schooling Children with Special Educational Needs, 2001).  

 

(2.) Pri učencih z zmernimi učnimi težavami (ang. Moderate Learning Difficulties) je splošna 

raven akademskega znanja znatno nižja v primerjavi z znanjem njihovih vrstnikov. Težave so 

lahko pogojene s podpovprečnimi intelektualnimi sposobnostmi. Učenci z zmernimi učnimi 

težavami imajo težave pri pridobivanju veščin pismenosti (branje in pisanje) in matematike 

(računanja). Težave se lahko kažejo tudi na govorno–jezikovnem področju, v nizki 

samozavesti, nizki stopnji koncentracije in neustrezno razvitih socialnih spretnostih.   

 

(3.) Izrazite učne težave (ang. Severe Learning Difficulties) so pogojene z nižjimi 

intelektualnimi sposobnostmi. Učenci ne zmorejo slediti zahtevam kurikuluma v programih z 

enakovrednim standardom znanja. Lahko imajo težave tudi pri mobilnosti, gibanju, koordinaciji 

in komunikaciji. Večina ostaja odvisnih od odraslih vse svoje življenje.  

 

(4.) Težke in sopojavne učne težave (ang. Profound and Multiple Learning Difficulties) 

opredeljujejo izrazite in kompleksne učne težave. Učenci imajo poleg učnih težav tudi gibalne 

in senzorne težave. Ti učenci potrebujejo visoko stopnjo podpore odraslih, senzorično 

stimulacijo in razčlenjen kurikulum, zato so za njih primerni posebni programi vzgoje ter 

izobraževanja (Special Educational Needs Code of Practice, 2015).  

 

Pomembno je spoznanje, da v Angliji za razliko od Slovenije učence z znižanimi 

intelektualnimi sposobnostmi vključujejo v skupino učencev z učnimi težavami (ang. learning 

difficulties). V Sloveniji učence z znižanimi intelektualnimi sposobnostmi uvrščamo med osebe 

z motnjo v duševnem razvoju oz. med osebe z intelektualnimi primanjkljaji. 

 

1.2 Inkluzivno izobraževanje učencev z učnimi težavami  

 

Izobraževalna politika obeh obravnavanih držav se zavzema za inkluzivno vzgojo in 

izobraževanje oseb s posebnimi potrebami. Pojem inkluzivne vzgoje temelji na pravici vseh 

otrok po učinkoviti in ustrezni vzgoji ter izobraževanju. Poudarja partnerstvo z otrokom in 

njegovimi straši, upoštevanje otrokovih individualnih potreb ter dejavno vključevanje učiteljev 

v razvoj inkluzivnega procesa. Inkluzija torej spodbuja spreminjanje širšega okolja in šole tako, 

da se ceni drugačnost pri otrocih in da so upoštevane potrebe vseh otrok (Kavkler, 2011). Bela 

knjiga o vzgoji in izobraževanju navaja, da se v Sloveniji zmanjšuje poudarek na ločenih 

oblikah šolanja učencev s posebnimi potrebami in se vedno bolj oblikujejo inkluzivnejše oblike 

šolanja (Krek in Metljak, 2011). V Angliji so leta 1994 objavili Pravilnik za identifikacijo in 

ocenjevanje (vrednotenje) posebnih izobraževalnih potreb (ang. Code of Practise: 

Identification and assessment of special educational needs), ki je prvič nakazal na potrebo po 

inkluzivni vzgoji in izobraževanju v Angliji, saj je izpostavil, da mora biti šolanje omogočeno 

vsem učencem ne glede na vrsto in stopnjo primanjkljaja (Code of Practise: Identification and 

assessment of special educational needs, 1994). Danes v skladu z načeli inkluzije Zakon o 
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posebnih vzgojno-izobraževalnih potrebah (2001) (ang. Special Educational Needs and 

Disability Act) določa, da mora izobraževanje oseb s posebnimi potrebami potekati v večinski 

osnovni šoli, razen če starši tega ne želijo ali če je to nezdružljivo z učinkovitim izobraževanjem 

ostalih otrok.  

 

Inkluzija je dolgotrajen družbeni proces, ki ga ne moremo uvesti zgolj z zakonodajo, ampak 

zahteva tudi spremembo šolske prakse, ki zahteva spreminjanje stališč in okolja ter oblikovanje 

takega vzgojno-izobraževalnega sistema, ki bo odpravljal vse ovire, ki onemogočajo optimalen 

razvoj vseh otrok. Pri inkluziji ne gre samo za odstranjevanje ovir v okolju, ampak tudi za 

oblikovanje kulture, v kateri je dobrodošel vsak posameznik. V inkluzivni šoli ima vsakdo 

priložnost, da je prisoten v razredu skupaj z vrstniki, da po svojih močeh prispeva k boljšim 

dosežkom skupine in da je uspešen. Ključno vlogo pri uresničevanju inkluzije v vzgojno-

izobraževalni praksi ima učitelj, saj lahko samo on poskrbi za inkluzivno ozračje in za ustrezne 

prilagoditve poučevanja ter preverjanja znanja v razredu. Vse to zmore le s pomočjo šolskega 

tima, ki učitelju nudi ustrezno strokovno podporo in pomoč (Kavkler, 2008). Inkluzivno 

usmerjene šole omogočajo učinkovito vzgojo in izobraževanje vseh otrok, saj učencem 

omogočijo, da se uspešno učijo na podlagi upoštevanja razlik med njimi ter potreb po 

diferenciaciji zahtev v procesu poučevanja (Kavkler, 2010).  

 

M. Kavkler (2008) meni, da se v Sloveniji lotevamo vseh sprememb zelo previdno in čakamo 

na neke idealne razmere, ki pa jih ni nikjer na svetu. Resman je že leta 2002 navajal, da 

prevladujoča učno-storilnostna šolska kultura v Sloveniji ni naklonjena inkluziji otrok z učnimi 

težavami. Tudi v Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju je navedeno, da slovenska država razen 

Zakona o osnovni šoli in Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami ni pripravila 

ustreznega načrta in ukrepov, da bi v praksi lahko izvajali vsa zakonska določila, zapisana v 

omenjenih zakonih ter s tem ustrezneje vnašali inkluzivno vzgojo v vzgojno-izobraževalne 

institucije (Krek in Metljak, 2011). Tako so posamezne ustanove pravice o zagotavljanju 

kakovostnega izobraževanja učencem s posebnimi potrebami zagotavljaje na različne načine, 

in sicer glede na zmožnosti vsake ustanove posebej (prav tam). V Angliji mora za razliko od 

Slovenije vsaka osnovna šola pripraviti program, iz katerega je razvidna politika šole v zvezi z 

inkluzijo otrok s posebnimi izobraževalnimi potrebami (Kavkler, 2008). Kljub temu pa tudi v 

Angliji zakoni dajejo strokovnim delavcem veliko samostojnosti pri načrtovanju in izvedbi 

podpore učencem s posebnimi potrebami. Tako je tudi v Angliji od vodstva šole in 

koordinatorjev, ki na šolah usklajujejo vse strokovnjake in dejavnosti, povezane z vzgojo ter 

izobraževanjem otrok s posebnimi potrebami, odvisno, kolikšen bo na določeni šoli poudarek 

na inkluzivnem šolanju otrok s posebnimi potrebami (Bernardes, Shaw, Menzies in Baars, 

2015).  

 

1.2.1 Zakonske osnove šolanja učencev z učnimi težavami v Sloveniji 

 

V Sloveniji je Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju, ki je prvič izšla leta 1995, opredelila cilje 

vzgoje in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami. Prav tako se je z Belo knjigo o vzgoji in 

izobraževanju iz leta 1995 v Sloveniji prvič opredelila konceptualna zasnova za izobraževanje 

in vzgojo otrok s posebnimi potrebami. Tudi v drugi izdaji Bele knjige o vzgoji in izobraževanju 

v Republiki Sloveniji so jasno opredeljeni cilji vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi 

potrebami, ki navajajo, da je treba enakovredno vključiti vsakega otroka s posebnimi potrebami 

v vzgojno-izobraževalni sistem, mu omogočiti znanje, ki je skladno s posameznikovimi 

zmožnostmi, doseganje izobrazbene ravni in polno vključenost v družbo. Prav tako je treba 

otrokom s posebnimi potrebami omogočiti strokovno pomoč, ki je skladna z njihovimi 

posebnimi potrebami. Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji je s svojimi 
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smernicami o vzgoji in izobraževanju oseb s posebnimi potrebami pomembno vplivala na 

vsebino leta 1996 sprejetega Zakona o osnovni šoli in Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi 

potrebami, sprejetega leta 2000 (Krek in Metljak, 2011).  

 

Tako sta vzgoja in izobraževanje učencev s splošnimi ter specifičnimi učnimi težavami 

zakonsko opredeljena z Zakonom o osnovni šoli in Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi 

potrebami. Zakon o osnovni šoli (1996) v 12.a členu navaja, da morejo šole učencem z učnimi 

težavami prilagoditi oblike in metode dela pri pouku ter jim omogočiti vključitev v dopolnilni 

pouk in druge oblike individualne ter skupinske pomoči. V Sloveniji se za učence s splošnimi 

učnimi težavami in učence z lažjimi specifičnimi učnimi težavami ne predvideva izobraževalni 

program, v katerega bi bili usmerjeni z odločbo (Magajna in Kavkler, 2008). So pa v dokumentu 

Učne težave v osnovni šoli: koncept dela, ki ga je sprejel Strokovni svet Republike Slovenije 

za splošno izobraževanje leta 2007, navedene osnove za razvoj učinkovitejših pristopov na 

področju obravnave učencev z učnimi težavami (Magajna, Kavkler in Košir, 2011). Eden od 

ključnih pogojev za uresničevanje zasnovanega koncepta je petstopenjski model odkrivanja, 

spremljanja in nudenja učne pomoči učencem z učnimi težavami, ki je zasnovan na kontinuumu 

učnih težav ter na zgodnji obravnavi učencev z učnimi težavami (Magajna, Čačinovič 

Vogrinčič idr., 2008).  

 

Učence z izrazitimi učnimi težavami, tj. učence s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, 

v skladu z drugim členom Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011) uvrščamo 

med učence s posebnimi potrebami. Zakon o osnovni šoli (1996) v 12. členu navaja, da so 

učenci s posebnimi potrebami učenci, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programov osnovne 

šole z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe osnovne šole oziroma poseben 

program vzgoje in izobraževanja. V Sloveniji po Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi 

potrebami (2011) usmerjamo učence s primanjkljaji na posameznih področjih učenja v 

vzgojno-izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Šesti 

člen Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011) navaja, da morajo izobraževalni 

programi s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo ter prilagojeni izobraževalni 

programi z enakovrednim izobrazbenim standardom zagotavljati otrokom s posebnimi 

potrebami možnost, da si pridobijo enakovreden izobrazbeni standard, kot ga zagotavljajo 

izobraževalni programi osnovnošolskega, strokovnega in poklicnega izobraževanja ter 

splošnega srednjega izobraževanja. Otroci s posebnimi potrebami, ki glede na stopnjo in vrsto 

primanjkljaja, ovire oziroma motnje ne morejo doseči izobrazbenega standarda po 

izobraževalnem programu osnovnošolskega izobraževanja, se vključijo v prilagojen 

izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom ali poseben program za otroke z 

zmerno, težjo ter težko motnjo v duševnem razvoju (Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi 

potrebami, 2011). V šolskem letu 2017/2018 se je v vseh osnovnošolskih izobraževalnih 

programih šolalo 179.186 otrok, od tega 14.000 otrok s posebnimi potrebami (7,81 %). Največ 

učencev s posebnimi potrebami se je v šolskem letu 2017/2018 šolalo v vzgojno-

izobraževalnem programu s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, in sicer 

11.077, kar predstavlja 79,12 % otrok glede na šolajoče se učence s posebnimi potrebami v 

osnovni šoli oz. 6,18 % učencev glede na celotno populacijo šolajočih se osnovnošolskih otrok. 

V prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom se je v šolskem 

letu 2017/2018 šolalo 1.687 otrok, kar predstavlja 12,05 % otrok glede na vse šolajoče se učence 

s posebnimi potrebami v osnovni šoli oz. 0,94 % učencev iz celotne populacije šolajočih se 

osnovnošolskih otrok. V posebnem programu vzgoje in izobraževanja se je v šolskem letu 

2017/2018 šolalo 1.236 učencev, kar predstavlja 8,83 % otrok glede na vse šolajoče se učence 

s posebnimi potrebami v osnovni šoli oz. 0,69 % učencev iz celotne populacije šolajočih se 

osnovnošolskih otrok (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 2018). Specialne šole 
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tako ostajajo najbolj primerna oblika izobraževanja za del otrok z izrazitimi in kompleksnimi 

posebnimi potrebami, učenci s težjo obliko specifičnih učnih težav oz. učenci s primanjkljaji 

na posameznih področjih učenja pa so zaradi višje stopnje težavnosti primanjkljajev po 

omenjenem zakonu upravičeni do intenzivnejših načinov pomoči v vzgojno izobraževalnem 

programu s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo (Magajna in Kavkler, 

2008).  

 

1.2.2 Zakonske osnove šolanja učencev z učnimi težavami v Angliji 

 

Temeljno zakonodajo s področja vzgoje in izobraževanja predstavlja Zakon o šolanju (ang. 

Education Act) sprejet leta 1996 in nazadnje revidiran leta 2011. Temeljno zakonodajo s 

področja vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami v Angliji pa predstavlja Zakon 

o posebnih vzgojno-izobraževalnih potrebah, sprejet leta 2001 (ang. Special Education Needs 

and Disability Act). Pomemben okvir za izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi 

potrebami predstavljajo Smernice za izvajanje organizacij in podpore posebnih vzgojno-

izobraževalnih potreb (ang. Special educational needs and disability code of practice), ki so 

bile objavljene leta 1994 in nazadnje revidirane leta 2015. 

 

Zakon o šolanju (2011) (ang. Education Act) navaja, da je šolanje v angleških državnih šolah 

za vse učence brezplačno. Šolski dan v angleških osnovnih šolah je razdeljen na dopoldanski 

in popoldanski del. Med njima je odmor za kosilo. V nižjih razredih osnovnošolskega 

izobraževanja je predvidenih 23 ur na teden. V nižjih razredih srednješolskega izobraževanja 

pa 35 ur. Šolska ura v času osnovnošolskega izobraževanja traja od 30 do 40 minut, v času 

srednješolskega izobraževanja pa od 35 do 40 minut (Education Act, 2011). V Sloveniji Zakon 

o osnovni šoli (ZOsn, 1996) navaja, da je tedenska obveznost učencev po obveznem programu, 

brez ur oddelčne skupnosti v prvem obdobju lahko največ 24 ur pouka, v drugem obdobju 

največ 26 ur pouka in v tretjem obdobju največ 30 ur pouka, pri tem pa ura pouka traja 

praviloma 45 minut. Zakon o osnovni šoli (ZOsn, 1996) prav tako navaja, da program 

osnovnošolskega izobraževanja poleg obveznega obsega še razširjeni program. Obvezni 

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

program pa obsega jutranje varstvo, podaljšano bivanje, dopolnilni pouk, dodatni pouk, 

interesne dejavnosti in pouk neobveznih izbirnih predmetov, v katere se učenci vključujejo 

prostovoljno. Z učnim načrtom pa se določijo standardi znanj, cilji in vsebina predmetov (ZOsn, 

1996). V Angliji so vsi šolski predmeti in standardi znanja, ki jih mora učenec dosegati v 

osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju, predstavljeni v Nacionalnem kurikulumu 

(ang. The National corriculum). Ta tako omogoča, da se učenci tekom celotne države v 

različnih javnih šolah učijo snovi enakih  predmetov in dosegajo enake standarde znanja. 

Nacionalni kurikulum prav tako navaja, da so učenci upravičeni do brezplačnih učbenikov, 

šolskih potrebščin in učnih izletov (The National corriculum, 2016).  

V Angliji obvezno osnovnošolsko šolanje traja od 5. do 16. leta (The National curriculum, 

2016). Predšolsko izobraževanje ni obvezno in vključuje otroke do 5. leta starosti. Od leta 2010 

lahko starši svoje otroke stare od treh do štirih let za 15 ur na teden brezplačno vključijo v 

program vzgoje, ki ga izvaja vrtec (Departmen for Education, 2016). V obvezno osnovnošolsko 

izobraževanje, ki je razdeljeno na dve stopnji, se vključijo otroci stari 5 let. Prvo stopnjo 

obiskujejo učenci med 5. in 7. letom starosti (KS1). Na drugi stopnji se šolajo otroci od 7. do 

11. leta starosti (KS2). Tretja stopnja je obvezno srednješolsko izobraževanje, ki traja pet let, 

in sicer od 11. do 16. leta. Tudi srednješolsko izobraževanje je razdeljeno na dva dela. Do 14. 

leta so učenci vključeni v tretjo stopnjo (KS3), od 14. do 16. leta pa so vključeni na četrto 

stopnjo (KS4) (The National curriculum, 2016). V Angliji je šolanje obvezno za vse otroke do 
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18. leta. Po 16. letu imajo učenci možnost izbire med nadaljnjim obiskovanjem šole, 

prostovoljnim delom 20 ur na teden ali več, vajeništvom ali pripravništvom (Education and 

skills Act, 2008). V  primerjavi z Anglijo v Sloveniji obvezno osnovnošolsko izobraževanje 

traja devet let. V prvi razred osnovne šole morajo starši vpisati otroke, ki bodo v koledarskem 

letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili 6 let. V primeru ugotovitve, da otrok še 

ni pripravljen za vstop v šolo, se lahko na predlog zdravstvene službe, staršev ali na podlagi 

odločbe o usmeritvi začetek šolanja obravnavanega otroka odloži za eno leto. Osnovnošolsko 

izobraževanje se v Sloveniji deli na tri vzgojno-izobraževalna obdobja: prvo obdobje traja od 

1. do 3. razreda, drugo od 4. do 6. razreda in tretje od 7. do 9. razreda (ZOsn, 1996). Obvezno 

osnovnošolsko izobraževanje učenci v slovenskih osnovnih šolah zaključijo pri 14 ali 15 letih, 

izobraževanje lahko nadaljujejo v neobveznih programih srednješolskega izobraževanja.  

Kot v Sloveniji tudi v Angliji učenci opravljajo obvezne nacionalne preizkuse znanja. V 

Sloveniji se z nacionalnim preverjanjem znanja preverja znanje učencev v 6. in 9. razredu. V 6. 

razredu osnovna šola po predpisanem postopku izvede nacionalno preverjanje znanja iz 

matematike, prvega tujega jezika in slovenščine ali italijanščine oziroma madžarščine na 

narodno mešanih območjih. V 9. razredu se na nacionalnem preverjanju znanja preverja znanje 

iz matematike, slovenščine ali italijanščine oziroma madžarščine na narodno mešanih 

območjih, in tretjega predmeta, ki ga določi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. 

Dosežki učenca na nacionalnem preverjanju znanja predstavljajo dodatne informacije o znanju 

učenca (ZOsn, 1996). V Angliji se znanje učencev z nacionalnim preverjanjem znanja preverja 

trikrat. Prvič se preverja po končani prvi stopnji osnovnošolskega izobraževanja (KS1), in sicer 

s testi znanja iz treh šolskih predmetov: angleščine, matematike in znanosti (naravoslovja). Pri 

prvem nacionalnem preverjanju znanja je pomembna tudi učiteljeva ocena, ki jo mora učitelj 

podati iz vseh treh predmetov (ang. National tests and teacher assessments in English, maths 

and science). Drugič se nacionalno preverjanje znanja izvede po končani drugi stopnji 

osnovnošolskega izobraževanja (KS2), in sicer se znanje iz angleščine in matematike preveri 

pisno s testi znanja in z učiteljevo oceno, znanje iz znanosti (naravoslovja) pa poda le učitelj v 

učiteljevi oceni učenčevega znanja (ang. National tests and teacher assessments in English and 

maths, and teacher assessments in science). Tretjič nacionalne preizkuse znanja opravljajo po 

končani drugi stopnji srednješolskega izobraževanja (KS4), kjer se preverja znanje, pridobljeno 

v zadnjih treh letih izobraževanja. Obvezni predmeti, iz katerih se preverja znanja na tretjem 

nacionalnem preverjanju znanja, so matematika, umetnostna (poznavanje angleške literature) 

in neumetnostna (znanje iz angleške slovnice) angleščina ter znanost, kjer morajo učenci zbrati 

vsaj en predmet izmed biologije, fizike in kemije. Poleg omenjenih obveznih predmetov si 

učenci lahko izberejo še neobvezne predmete, iz katerih bodo opravljali nacionalno preverjanje 

znanja, pri tem pa ni omejitve, koliko izbirnih predmetov si bodo izbrali. V povprečju si učenci 

izberejo še dodatne tri ali štiri izbirne predmete in tako opravljajo v povprečju nacionalne 

preizkuse znanja iz šestih ali sedmih predmetov (Departmen for Education, 2016). Z 

opravljenim tretjim nacionalnim preizkusom učenci prejmejo akademsko kvalifikacijo o 

končanem srednješolskem izobraževanju (ang. General Certificate of Secondary Education – 

GCSE) (The National curriculum, 2016). Učenci se glede na dosežke na tretjem nacionalnem 

preverjanju znanja odločijo, ali bodo nadaljevali šolanje v vzgojno-izobraževalnih institucijah 

ali bodo raje opravljali vajeništvo ali pripravništvo vsaj do 18. leta, kolikor traja obvezno 

izobraževanje v Angliji (Education and skills Act, 2008).  

Zakon o posebnih vzgojno-izobraževalnih potrebah (2001) (ang. Special Educational Needs 

and Disability Act) določa, da mora izobraževanje oseb s posebnimi potrebami potekati v 

večinski osnovni šoli, razen če starši tega ne želijo ali če je to nezdružljivo z učinkovitim 

izobraževanjem ostalih otrok. Po Zakonu o osnovni šoli (2011) (ang. Education Act) mora otrok 

s posebnimi potrebami v večinski šoli prejemati obravnavo, ki jo potrebuje glede na svoje 
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posebne potrebe (Education Act, 2011). Dokument za inkluzivno izobraževanje (2001) (ang. 

Inclusive schooling Children with Special Educational Needs) navaja, da se lahko učenci, ki so 

usmerjeni kot učenci s posebnimi potrebami, izobražujejo v državnih osnovnih in srednjih 

šolah, državnih posebnih šolah za učence s posebnimi potrebami, v zasebnih osnovnih in 

srednjih šolah ter v posebnih zasebnih šolah. Omenjeni dokument prav tako navaja, da 

izobraževanje v rednih šolah ne bo zmeraj ustrezno za vsakega učenca na določeni stopnji 

izobraževanja, kar pa ne pomeni, da se učenec ne bo uspešno vključil v redno šolanje na kasnejši 

stopnji (Inclusive schooling Children with Special Educational Needs, 2001). S tem je 

poudarjena možnost prehajanja med sistemi rednega, posebnega in specialnega šolanja za 

učence s posebnimi potrebami. Tako imajo tudi v Angliji poleg večinske osnovne šole še 

razvejan sistem specialnih šol. Izbira oblike izobraževanja je odvisna od otrokovega 

funkcioniranja s poudarkom na njegovih močnih področjih in posebnih vzgojno-izobraževalnih 

potrebah (Mejer, Soriano in Watkins, 2003). Po statističnih podatkih Oddelka za izobraževanje, 

Vlade Združenega kraljestva iz leta 2017 (ang. SFR - statistical first release, Department for 

Education) se je v osnovnošolskem in srednješolskem programu vzgoje ter izobraževanja leta 

2017 šolalo 48 % oseb s posebnimi potrebami. Istega leta se je povečal delež učencev s 

posebnimi potrebami, ki se šolajo v zasebnih rednih osnovnih šolah, in sicer se je leta 2017 na 

zasebnih rednih šolah šolalo 5,8 % učencev s posebnimi potrebami. 43,8 % učencev, ki imajo 

odločbo o posebnih potrebah, se šola na javnih posebnih državnih šolah, ki so namenjene 

poučevanju posameznih skupin učencev s posebnimi potrebami npr. javne posebne šole za 

učence z motnjo avtističnega spektra in javne posebne šole za učence s težjimi učnimi težavami. 

V zasebnih posebnih šolah se je leta 2017 šolalo 1,5 % oseb s posebnimi potrebami (SFR, 

2017). V skladu z Zakonom o posebnih vzgojno-izobraževalnih potrebah (ang. Special 

Educational Needs and Disability Act) se učenci z učnimi težavami, ki nimajo odločbe oz. 

izobraževalnega, zdravstvenega in socialnega načrta (ang. Children with Specific Learning 

Difficulty without Education, Health and Care plan), šolajo v večinskih rednih javnih ter 

zasebnih šolah. Tudi učenci s specifičnimi učnimi težavami, ki imajo odločbo oz. izobraževalni, 

zdravstveni in socialni načrt (ang. Children with Specific Learning Difficulty with Education, 

Health and Care plan), se šolajo v večinskih rednih javnih ter zasebnih osnovnih šolah, razen 

če so želje staršev drugačne ali če je to nezdružljivo z učinkovitim izobraževanjem ostalih otrok 

(Inclusive schooling Children with Special Educational Needs, 2001).  

Zasebne šole so šole, ki jih ni ustanovila država ali lokalna skupnost in niso dolžne slediti 

nacionalnemu kurikulumu, kar jim omogoča, da v večji meri prilagajajo kurikulum določeni 

skupini učencev s posebnimi potrebami (The National curriculum, 2016). Svobodne so pri izbiri 

svetovnega ali religioznega nazora, ki mu bodo sledile, in pri izbiri metod vzgoje ter 

izobraževanja, realizacije vzgojnih ciljev, pri organizaciji pouka in izbiri didaktičnih 

pripomočkov (Special educational needs and disability code of practice, 2015). V Angliji 

delujejo zasebne osnovne šole, v katere so vključeni le učenci s specifičnimi učnimi težavami. 

Pristopi za učence s specifičnimi učnimi težavami so v zasebnih šolah zasnovani znotraj razreda 

z manjšim številom učencev in večjo strokovno pomočjo. Pri poučevanju se upoštevajo različni 

diferencirani pristopi, prav tako pa tudi učni stili in učno okolje. Omogočena je diferenciacija 

učnega načrta za posameznika (Lannen in Lannen, 2006). Ker zasebne šole po večini evropskih 

držav niso financirane s strani javnih oblasti, morajo starši otrok plačevati šolnine (Krek in 

Metljak, 2011). Vendar pa lahko starši v postopku pridobitve izobraževalnega, zdravstvenega 

in socialnega načrta (ang. EHC plan) izrazijo željo po šolanju učenca na zasebni specialni šoli. 

V tem primeru lokalna oblast (ang. Local Authority - LA) v skladu z željami staršev preuči 

primernost navedene šole. Če je navedena zasebna specialna šola potrjena s strani javnih 

oblasti, je lokalna oblast dolžna učencu v celoti financirati šolanje na zasebni specialni šoli 

(Special Educational Needs and Disability Act, 2001). Tako imajo starši otrok v Angliji pravico 
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do izbire šole, v kateri se bo šolal njihov otrok s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami 

(Inclusive schooling Children with Special Educational Needs, 2001). 

Če na kratko povzamemo primerjavo zakonskih osnov šolanja učencev z učnimi težavami v 

Sloveniji in Angliji ugotovimo, da se v skladu z načeli inkluzije v obeh državah učenci z lažjimi 

in težjimi specifičnimi učnimi težavami izobražujejo v večinski osnovni šoli, kjer se jim glede 

na njihove posebne potrebe nudi ustrezna podpora ter pomoč. V Sloveniji za razliko od Anglije 

učence z izrazitimi oz. težjimi specifičnimi učnimi težavami z odločbo usmerimo v vzgojno-

izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, v Angliji 

takega usmerjanja učencev s težjimi specifičnimi učnimi težavami ni. Imajo pa v Angliji starši 

otrok s specifičnimi učnimi težavami, ki imajo odločbo, uzakonjeno pravico do izbire vrste 

ustanove, v kateri se bo šolal učenec s specifičnimi učnimi težavami. V Sloveniji starši nimajo 

vpliva na izbiro vrste ustanove, imajo pa po Zakonu o osnovni šoli vpliv na kraj šolanja otroka. 

Zakon o osnovni šoli (ZOsn, 1996) v 49. členu namreč navaja, da imajo starši otroka s 

posebnimi potrebami pravico otroka vpisati v osnovno šolo v šolskem okolišu, v katerem otrok 

stalno prebiva, razen če ta šola ne izpolnjuje pogojev. Takrat se na podlagi odločbe otroka 

vključi v drugo ustrezno osnovno šolo. Prav tako imajo v Angliji za razliko od Slovenije 

razvejan sistem zasebnih rednih osnovnih šol, v katere se vključujejo tudi učenci s specifičnimi 

učnimi težavami. 

 

1.3 Prepoznavanje učnih težav  

 

Eden izmed pomembnejših dejavnikov, ki vplivajo na pogostost prepoznanih specifičnih učnih 

težav v populaciji, so kriteriji in postopki ocenjevanja ter prepoznavanja (Magajna in Kavkler, 

2008). V sodobnih specialno-pedagoških usmeritvah se diagnostično ocenjevanje pojmuje kot 

fleksibilen, dinamičen proces zbiranja podatkov o otroku, ki so potrebni za oblikovanje 

strokovnega mnenja o otrokovih težavah. To je sistematičen proces zbiranja izobraževalno 

relevantnih informacij za izvajanje vzgojno-izobraževalnih in pravnih odločitev o potrebah ter 

upravičenosti do različnih oblik podpore in pomoči (Magajna, 2010). Za prepoznavanje učnih 

težav se tako v Sloveniji kot v Angliji uporabljajo formalne (standardizirani testi) in neformalne 

oblike diagnostičnega ocenjevanja (diagnostično poučevanje, funkcionalna ocena vedenja, 

opazovanje, analiza nalog in opravil, avtentično ocenjevanje ter ocenjevanje, ki temelji na 

kurikulumu) (Kavkler, 2008). Neformalni način ocenjevanja omogoča oblikovanje celostne 

ocene o otrokovem funkcioniranju in dejavnikih v okolju, ki to funkcioniranje spodbujajo ali 

zavirajo. Prav tako so lahko neformalne ocenjevalne strategije pomembno dopolnilo informacij, 

ki jih pridobimo s formalnimi preizkusi (Kavkler, Pulec Lah in Košak Babuder, 2011). V 

Sloveniji strokovni delavci na osnovnih šolah najpogosteje prepoznajo učenca z učnimi 

težavami po izrazitih težavah pri branju, pisanju in računanju, kratkotrajni ter odkrenljivi 

pozornosti in po počasnejšem usvajanju učnega gradiva v primerjavi z vrstniki. Pri tem 45 % 

strokovnih delavcev odkriva učence z učnimi težavami z načrtovanimi postopki, 44 % 

strokovnih delavcev pa pri odkrivanju uporablja nesistematičen, nenačrten in spontan pristop 

(Magajna, Pečjak idr. 2008). 

 

1.3.1 Model odziv na obravnavo ali tristopenjski model RTI 

 

V Angliji se je za prepoznavanje in nudenje podpore ter pomoči učencem z učnimi težavami 

uveljavil tristopenjski model RTI (ang. Response to intervention), ki smo ga v Sloveniji 

poimenovali model odziv na obravnavo. Model odziv na obravnavo je znanstveno dokazano 

učinkovit večstopenjski model, ki omogoča inkluzivno vzgojo in izobraževanje učencev z 

učnimi težavami. Usmerjen je v kakovostno poučevanje vseh učencev, zgodnjo obravnavo, 
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opazovanje napredka učenca, uporabo raziskovalno dokazanih učinkovitih metod 

prepoznavanja posebnih potreb in v obravnavo, ki je osnovana na značilnostih ter posebnih 

potrebah vsakega učenca posebej (Kavkler, Pulec Lah in Košak Babuder, 2011).  

 

Model odziv na obravnavo predvideva tri ravni obravnave in pomoči učencem, ki si sledijo na 

kontinuumu od manjše stopnje podpore ter pomoči učencem do intenzivnejše stopnje podpore 

in pomoči. Pomoč po modelu odziv na obravnavo temelji najprej na univerzalni podpori vsem 

učencem, ki jo strokovni delavci, zaposleni na šoli, po potrebi nadgradijo v ciljno podporo z 

intenzivnejšo in individualno pomočjo za učence, ki imajo izrazite posebne izobraževalne 

potrebe (Special Educational Needs Code of Practice, 2015). 

Na prvi stopnji tristopenjskega modela mora šola zagotoviti temelje za kakovostno poučevanje 

vsakega učenca s poudarkom na inkluzivnem izobraževanju in dobri poučevalni praksi 

(Magajna, 2010). Vsi učenci morajo biti na prvi stopnji, ki poteka v okviru pouka v razredu, 

deležni učinkovitih strategij dobre poučevalne prakse in visoko kakovostne obravnave. Prva 

stopnja torej omogoča vsem učencem optimalen napredek, kar ustreza približno 80 odstotkom 

vseh učencev. Vsi učitelji morajo obvladati dobro poučevalno prakso in morajo imeti dostop 

do strokovnih delavcev, ki obvladajo diferenciacijo, da jim nudijo podporo ter pomoč. Učencem 

z izrazitejšimi posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami, ki jim ta oblika pomoči ne 

zadošča, pa mora biti omogočen prehod na naslednjo stopnjo, kjer so deležni intenzivnejše 

obravnave (Kavkler, 2011). 

Druga stopnja tristopenjskega modela predstavlja časovno omejene intenzivne obravnave. Te 

obravnave se uporabljajo samo za določene skupine učencev, ki niso napredovali s pomočjo 

prve stopnje. Za te učence se pričakuje, da bodo napredovali s pomočjo dodatne obravnave 

(Magajna, 2010). V šolah je sekundarna raven pomoči in obravnave namenjena 15 odstotkom 

učencev. Upoštevajo se še vedno zahteve rednega kurikuluma, učenci pa so deležni poučevanja 

z bolj specifičnimi cilji v skladu z njihovimi posebnimi potrebami. Na tej stopnji učitelji in 

drugi strokovni delavci uporabljajo prilagojene metode poučevanja ter strategije nudenja 

podpore in pomoči učencem ter organizirajo delo z učenci v manjših skupinah. Večini učencev 

na drugi stopnji ustreza pomoč v manjši skupini, medtem ko je za skupino otrok z 

najizrazitejšimi posebnimi potrebami ustreznejša individualna pomoč na tretji stopnji (Kavkler, 

2011).  

 

Tretja stopnja tristopenjskega modela predstavlja posebno pomoč učencem, ki potrebujejo 

usmerjanje časovno omejene individualizirane obravnave, ki temelji na konkretnih dokazilih o 

posebnih izobraževalnih potrebah učenca (House, 2009). To stopnjo obravnave potrebuje od 

enega do pet odstotkov šolajoče populacije. Intenzivna individualna obravnava vključuje 

natančno specializirano obravnavo in spremljanje napredka otroka. Dolžina obravnave je 

odvisna od izrazitosti posebnih vzgojno-izobraževalnih potreb posameznika (Kavkler, 2011). 
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Slika 1: Tristopenjski model RTI (v Kavkler, 2011) 

Model poudarja pomembno vlogo učitelja in drugih strokovnih delavcev pri delu s posameznim 

učencem. Učitelji morajo na podlagi težav učenca nuditi ustrezno pomoč takoj, ko se ta potreba 

pokaže, intenzivnost pomoči pa se spreminja glede na potrebe učenca (Kavkler, 2011). To 

pomeni, da učitelji ne čakajo na odločbo o usmeritvi, da bi otroku omogočili določene 

prilagoditve in pomoč pri poučevanju, temveč jim nudijo podporo ter pomoč že pred tem, v 

skladu s prvo in drugo stopnjo tega modela (Magajna, 2010). Bolj intenzivna obravnava za 

učenca na tretji stopnji modela se predlaga šele potem, ko se učitelji prepričajo, da splošni 

vzgojno-izobraževalni proces ni učinkovit za učenca s težjimi učnimi težavami oz. se učenec 

na preizkušene ter izvedene oblike pomoči ne odziva. Tako model zagotavlja zgodnjo pomoč 

tistim učencem, ki potrebujejo samo splošne učinkovite oblike pomoči, hkrati pa olajša 

oblikovanje ter utemeljevanje predloga o tem, kateri učenci imajo najverjetneje izrazite 

specifične učne težave in jih je smiselno vključiti v proces usmerjanja oz. se jim svetuje 

pridobitev odločbe (Magajna, Kavkler in Košir, 2011).  

L. Magajna (2010) navaja nekatere pomisleke, povezane s tristopenjskim modelom. Model 

namreč še vedno temelji na razhajanjih, torej na dosežkih prej in po izvedenih intervencijah, 

kar je težko merljivo. Avtorica meni, da je treba določiti standardizirane metode kakovostnega 

poučevanja in doseči nek konsenz o količini poučevanja, ki je potrebna za ugotavljanje 

pomanjkanja napredka (Magajna, 2010). J. Grah (2010) opozarja, da model poudarja vlogo 

učitelja in ostalih strokovnjakov v procesu nudenja podpore ter pomoči učencu, premalo 

poudarka pa daje sodelovanju staršev in otroka. Največji problemi tega modela so tako povezani 

z učinkovitim spremljanjem procesa obravnave, izvajanjem ustrezne intenzivne podpore, 

izborom dokazano učinkovite oblike pomoči in strategij poučevanja, z opredeljevanjem 

ustreznih kriterijev za opredelitev uspešnosti učenca ter z izbiro kriterija, s pomočjo katerega 

bomo lahko poenoteno ugotavljali napredek učenca. Z doseženim soglasjem bi lahko z uporabo 

modela odziv na obravnavo lažje poenotili prepoznavanje učnih težav kot tudi evalvacijo 

učinkovitosti pomoči (Magajna, Čačinovič Vogrinčič idr., 2008). 

 

 

15 % 
individualizirana 
pomoč in podpora 

(terciarni ukrepi)

1520 % usmerjena pomoč in 
podpora 

(sekundarni ukrepi)

80 % univerzalna podpora in pomoč 
(dobra poučevalna praksa oz. preventivni 

primarni okrepi)
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1.3.2 Petstopenjski model podpore in pomoči 

 

Tristopenjski model RTI ocenjevanja je bil osnova za pripravo slovenskega modela, 

pripravljenega na osnovni analizi stanja v slovenskem šolstvu, analizi strokovnih gradiv, 

domačih in tujih izkušenj ter prakse. Dokument Koncept dela – učne težave v osnovni šoli, ki 

je v Sloveniji uvedel celostni sistematični petstopenjski model pomoči, je leta 2007 sprejel 

Strokovni svet RS za splošno izobraževanje. Na nacionalni ravni je bilo to prvo strokovno 

gradivo, ki je bilo namenjeno predvsem šolam za podporo pri delu z učenci z učnimi težavami 

(Magajna, Čačinovič Vogrinčič idr., 2008). V Sloveniji smo drugo raven tristopenjskega 

modela RTI razdelili na tri dele, in sicer na pomoč svetovalnega delavca, organizacijo 

individualne in skupinske pomoči ter obravnavo v izvenšolski ustanovi (Kavkler, 2011). 

 

Slovenski petstopenjski model podpore in pomoči vključuje pet stopenj pomoči ter podpore 

učencem. Razprostirajo se na kontinuumu od manj do bolj intenzivnih oblik pomoči, od 

pomoči, ki jo lahko nudi učitelj v razredu, do usmerjanja učencev z najtežjimi oblikami 

specifičnih učnih težav. Od druge do zadnje - pete stopnje nudenje pomoči in podpore ni nujno 

v kumulativnem odnosu (Magajna, Čačinovič Vogrinčič idr., 2008). Petstopenjski model 

podpore in pomoči na sistematičen način prepoznava splošne ter specifične učne težave, 

opredeljuje sistematično organizacijo različnih oblik prilagajanja poučevanja in pomoči ter 

predvideva široko zastavljeno odkrivanje rizičnih učencev ter zgodnje intenzivne oblike 

poučevanja in pomoči (Magajna, 2010).  

 

Slika 2: Petstopenjski model podpore in pomoči v Kavkler, 2011 

Prva stopnja petstopenjskega modela predstavlja učno pomoč učitelja pri pouku, dopolnilnem 

pouku ter v okviru podaljšanega bivanja in varstva (Magajna, Čačinovič Vogrinčič idr., 2008). 

Pomembno je, da učitelj pri poučevanju v razredu sledi načelom dobre poučevalne prakse in 

omogoči učencem osnovne prilagoditve, ki jih potrebujejo glede na svoje težave. Učitelj ima 

na prvi stopnji ključno vlogo pri prepoznavanju učencev, ki so rizični za učne težave, pri tem 

Dodatna strokovna 
pomoč 15 % 

individualizirana 
pomoč in podpora

Pomoč zunanje ustanove
1520 % usmerjena pomoč 

in podpora (sekundarni 
ukrepi)

Individualna in skupinska pomoč 

1520 % usmerjena pomoč in podpora 
(sekundarni ukrepi)

Pomoč šolskega svetovalnega delavca

1520 % usmerjena pomoč in podpora (sekundarni 
ukrepi)

Podpora učitelja

80 % univerzalna podpora in pomoč (dobra poučevalna praksa oz. 
preventivni primarni ukrepi)
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je pomembno, da sodeluje s starši otroka in z drugimi strokovnimi delavci na šoli. Učitelji lahko 

namreč uspešno ugotovijo stopnjo dosežkov posameznega učenca, ki so visoko nadpovprečni, 

povprečni ali podpovprečni v primerjavi z dosežki vrstnikov v razredu (Kavkler, 2011). 

Ustrezna podpora in pomoč na prvi stopnji tega modela omogoča učencem z lažjimi splošnimi 

ter specifičnimi učnimi težavami uspešno napredovanje glede na vzgojno-izobraževalne cilje. 

Če ima otrok izrazitejše splošne in specifične učne težave, bo moral kljub dobro izvedeni 

učiteljevi pomoči na prvi stopnji preiti na drugo stopnjo modela (Kavkler, 2008).  

 

Drugo stopnjo petstopenjskega modela pomoči otroku z učnimi težavami na pobudo staršev ali 

učitelja izvaja šolska svetovalna služba (pedagog, socialni pedagog, psiholog, specialni in 

rehabilitacijski pedagog itd.). Svetovalni delavec poglobi in dopolni diagnostično oceno 

močnih področij ter primanjkljajev otroka, ponudi konkretno pomoč otroku in svetuje ter 

spodbuja otroka, starše in učitelja (Kavkler, 2008). Pri tem je pomembno, da v prepoznavanje 

otrokovih učnih težav vključi tudi učitelja in starše otroka ter tako z vsemi udeleženci v projektu 

pomoči vzpostavi odnos soustvarjanja (Magajna, Čačinovič Vogrinčič idr., 2008).  

 

Tretja stopnja petstopenjskega modela tj. dodatna individualna in skupinska učna pomoč sledi, 

kadar so težave kljub pomoči na prvi in drugi stopnji še vedno prisotne (Magajna, Čačinovič 

Vogrinčič idr., 2008). Individualno in/ali skupinsko pomoč (praviloma eno uro na teden) 

izvajajo učitelj, specialni in rehabilitacijski pedagog ali drug svetovalni delavec. Pri izvajanju 

individualne in/ali skupinske pomoči morajo strokovni delavci poglobiti diagnostično oceno 

močnih področij in primanjkljajev ter začeti izvajati bolj specialne oblike pomoči. Prav tako 

morajo opredeliti, katere prilagoditve ter strategije pomoči so za posameznega učenca 

učinkovite ali neučinkovite (Kavkler, 2008). 

  

Na četrti stopnji petstopenjskega modela lahko šola za učenca, ki ne napreduje kljub pomoči 

na prvih treh stopnjah pomoči, zaprosi za dodatno mnenje zunanjo strokovno ustanovo. Šolski 

tim z dovoljenjem staršev zaprosi zunanjo ustanovo za dodatno strokovno mnenje in priporočila 

za učinkovitejše delo z otrokom na šoli (Kavkler, 2008). Zunanja ustanova prav tako presodi, 

ali je šola izkoristila vse možne načine pomoči učencu in se po potrebi tudi vključi v neposredno 

nudenje pomoči učencu, učiteljem in staršem (Magajna, Čačinovič Vogrinčič idr., 2008). Za 

učence z zmernimi učnimi težavami sta praviloma podpora in učna pomoč, ki so ju dobili od 

prve do četrte stopnje, dovolj učinkoviti, da lahko nadomestijo primanjkljaje in uspešno 

nadaljujejo šolanje (Kavkler, 2008). 

 

Na peto stopnjo petstopenjskega modela se preide, kadar je strokovno mnenje šole oziroma 

šolskega strokovnega tima na podlagi sklepne evalvacijske ocene pomoči četrte stopnje, da 

učenec z izrazitejšimi specifičnimi učnimi težavami potrebuje več prilagoditev in pomoči oz. 

da pomoč na predhodnih stopnjah otroku ni zadoščala ter kljub prilagoditvam ni dosegal 

minimalnih standardov znanja. Na tej stopnji podpore in pomoči se staršem predlaga, da 

začnejo postopek usmerjanja (Magajna, Čačinovič Vogrinčič idr., 2008). Učenci z izrazitimi 

specifičnimi učnimi težavami, torej učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, so 

usmerjeni v vzgojno-izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo, s čimer so upravičeni do mnogo bolj specialnih oblik dodatne strokovne pomoči ter 

prilagoditev, pri tem pa se za učenca oblikuje tudi individualiziran program dela. Otroci z 

izrazitimi splošnimi učnimi težavami, ki nikakor ne morejo dosegati standardov znanja, pa so 

usmerjeni v vzgojno-izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom ali v drug 

vzgojno-izobraževalni program, ki je najprimernejši glede na otrokove posebne vzgojno-

izobraževalne potrebe (Kavkler, 2008). Peta stopnja tako učencu omogoča nadaljevanje 
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predhodno nudene pomoči v okrepljeni obliki s še več prilagoditvami in s še več pomoči 

(Magajna, Čačinovič Vogrinčič idr., 2008).  

 

S strokovnega vidika je nujno, da se podpora in pomoč oz. celotno kompleksno delo z učencem 

na vseh stopnjah petstopenjskega modela dokumentira kot kronika ali dnevnik t. i. »izvirnega 

delovnega projekta pomoči«, ki omogoča razviden vpogled v razvoj ter potek učenčevega 

učenja pri vsakem posameznem izvajalcu pomoči, na vsaki posamezni stopnji v kontinuumu 

pomoči in pri timskem delu vseh udeleženih v projektu pomoči. Prav tako se mora na vseh 

stopnjah pomoči pripraviti sklepno evalvacijsko poročilo, v katerem se povzame potek 

celotnega dela z učencem z učnimi težavami. Poročilo vključuje opredelitev problema oz. težav, 

opredelitev učenčevih močnih področij in primanjkljajev, opredelitev ustrezne pomoči ter 

strategij, ki so za učenca učinkovite ali neučinkovite, in opredelitev ocene učenčevega 

napredovanja z zaključnim mnenjem (Magajna, Čačinovič Vogrinčič idr., 2008). Problem 

nastane takrat, ko dokumentacija postane samo del oz. obveznost, ki jo učitelji morajo narediti, 

torej vsebino izvirnega delovnega projekta pomoči napišejo zgolj zato, da zadostijo 

administrativnim potrebam ter ne zato, da bi njegovo vsebino dejansko vnašali v svojo delo z 

učencem. V nekaterih slovenskih praksah se namreč dogaja, da postaja pomembnejše to, kar je 

napisano v dokumentaciji, da se zadosti pogojem administracije, kot pa konkretno delo z učenci 

(Kavkler, 2011). C. Peklaj (2012) meni, da bi bilo smiselno takšne obrazce čim bolj 

poenostaviti, s tem pa bi se povečala kakovost učiteljevega dela. 

 

Prepoznavanje otrokovih posebnih vzgojno-izobraževalnih potreb je tako po petstopenjskem 

modelu kontinuirani proces, ki v daljšem časovnem obdobju otrokovega razvoja omogoča 

zbiranje informacij o otrokovih močnih področjih, primanjkljajih in tistih značilnostih učnega 

okolja, ki podpirajo ali ovirajo otrokov napredek (Kavkler, 2011). Kljub temu refleksija 

dosedanje prakse nakazuje potrebo po dopolnitvi postopkov prepoznavanja učencev z učnimi 

težavami (Magajna, Čačinovič Vogrinčič idr., 2008). Strokovni delavci navajajo, da pri 

prepoznavanju učnih težav pogrešajo več strokovne podpore zunanjih institucij in da so za 

prepoznavanje učnih težav premalo usposobljeni, nekateri pogrešajo tudi podporo na šoli v 

obliki izmenjave mnenj ter izkušenj med strokovnimi delavci in vodstvom (Magajna, Pečjak 

idr., 2008). Tako je na področju prepoznavanja težav treba sistematično izobraževati strokovne 

delavce o prepoznavanju učnih težav in razvijati sistematične pristope k njihovem zgodnjem 

odkrivanju ter zgodnji obravnavi (Magajna, Čačinovič Vogrinčič idr., 2008).  

 

Iz zapisanega lahko povzamemo, da je tako v Sloveniji kot v Angliji poudarek na sistematičnem 

večstopenjskem prepoznavanju in nudenju podpore ter pomoči učencem z učnimi težavami, saj 

se s povečanjem intenzivnosti primanjkljajev oz. učnih težav veča tudi količina podpore in 

pomoči, ki jo učenec prejema. Napredek učenca je zabeležen in spremljan v poročilih šolskega 

tima. Tako se v Sloveniji in v Angliji razprostira pomoč vse od pomoči, ki jo lahko nudi učitelj 

v razredu, do usmerjanja učencev s težjimi specifičnimi učnimi težavami, ki potrebujejo 

intenzivnejše prilagoditve, specifično učno pomoč in podporo v okrepljeni obliki.  

 

1.4 Usmerjanje otrok s težjimi specifičnimi učnimi težavami  

 

Učence s posebnimi potrebami v Sloveniji usmerjamo v skladu z Zakonom o usmerjanju otrok 

s posebnimi potrebami, ki je bil sprejet leta 2000 in dopolnjen leta 2011. Z omenjenim zakonom 

se v Sloveniji ureja usmerjanje otrok, mladoletnikov in polnoletnih oseb s posebnimi vzgojno-

izobraževalnimi potrebami ter določajo oblike in načini izvajanja vzgoje ter izobraževanja 

(ZUOPP, 2011). V Angliji usmerjanje učencev s posebnimi potrebami ureja Zakon o posebnih 

vzgojno-izobraževalnih potrebah, sprejet leta 2001 (ang. Special Education Needs and 
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Disability Act). Tudi pri usmerjanju otrok s posebnimi potrebami pomemben okvir 

predstavljajo Smernice za izvajanje organizacij in podpore posebnih vzgojno-izobraževalnih 

potreb (ang. Special educational needs and disability code of practice), ki so bile objavljene 

leta 1994 in nazadnje revidirane leta 2015. 

 

1.4.1 Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami  

 

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011) navaja, da o usmerjanju otrok s 

posebnimi potrebami na prvi stopnji odloča Zavod Republike Slovenije za šolstvo (v 

nadaljevanju ZRSŠ). Postopek usmerjanja otroka s posebnimi potrebami se začne s pisno 

zahtevo staršev. Pisno zahtevo za usmerjanje lahko v svojem imenu vloži tudi oseba starejša od 

15 let. Vzgojno-izobraževalni zavod, v katerega je ali bo otrok vključen, je dolžan vložiti 

zahtevo za začetek postopka, kadar oceni, da je treba preveriti ustreznost programa, v katerega 

je otrok vključen. Pri tem mora zavod zahtevo za začetek postopka vročiti tudi staršem otroka. 

Nato ZRSŠ od vlagatelja pridobi vso strokovno dokumentacijo, ki vključuje že opravljene 

obravnave otroka in poročilo vzgojno-izobraževalnega zavoda, ki ga otrok obiskuje, iz katerega 

je razvidno, da sta bila otroku zagotovljena podpora in pomoč po petstopenjskem modelu 

pomoči. Za strokovno dokumentacijo se štejejo specialno-pedagoška, psihološka, socialna, 

zdravstvena in druga poročila, ki se nanašajo na utemeljevanje posebnih potreb otroka. Če je 

treba, lahko ZRSŠ s soglasjem staršev pridobi dodatno medicinsko in psihološko 

dokumentacijo. Na podlagi zbranih informacij komisija za usmerjanje prve stopnje, ki jo 

imenuje in razrešuje direktor ZRSŠ, pripravi strokovno mnenje, v katerem opredeli vrsto in 

stopnjo primanjkljaja, ovire oziroma težave ter na podlagi ugotovljenih vzgojno-izobraževalnih 

potreb otroka poda predlog njegove usmeritve v ustrezen vzgojno-izobraževalni program ali pa 

ugotovi, da usmeritev ni potrebna (ZUOPP, 2011).  

 

Za identifikacijo in pripravo ustreznega strokovnega mnenja o težjih specifičnih učnih težavah 

oz. primanjkljajih na posameznem področju učenja je potrebna tudi diagnostična ocena, ki v 

skladu z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami vključuje sintezo ugotovitev 

posameznikove šolske, razvojne, zdravstvene in družinske zgodovine ter različne neformalne 

in formalne mere kognitivnih primanjkljajev in šolskih veščin. Zakonu o usmerjanju otrok s 

posebnimi potrebami (2011) sledi podzakonski predpis Pravilnik o organizaciji in načinu dela 

komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami (2013), ki določa organizacijo in način dela 

komisije prve ter druge stopnje, pogoje za imenovanje in razrešitev članov ter določa, da mora 

biti strokovna podlaga za umestitev otroka v eno izmed skupin otrok s posebnimi potrebami v 

skladu s Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s 

posebnimi potrebami (2015). Tako mora komisija za ustrezno identifikacijo učencev s 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja slediti petim kriterijem za opredelitev 

primanjkljajev na posameznih področjih učenja. Prvi kriterij predstavlja otrokovo dokazano 

neskladje med strokovno utemeljenimi in določenimi pokazatelji globalnih intelektualnih 

sposobnosti ter dejansko uspešnostjo na področjih učenja računanja, pisanja, branja in 

pravopisa. Po drugem kriteriju se morajo pri učencu s primanjkljaji na posameznem področju 

učenja pojavljati izrazite in obsežne težave pri eni ali več osnovnih štirih šolskih veščinah, ki 

so izražene do te mere, da otroku izrazito otežujejo napredovanje v procesu učenja. Po tretjem 

kriteriju učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja dosegajo slabšo učno 

učinkovitost zaradi pomanjkljivih in/ali motenih kognitivnih in metakognitivnih strategij in/ali 

motenega tempa učenja. Po četrtem kriteriju mora biti dokazana motenost enega ali več 

psiholoških procesov, ki so pomembni za usvajanje šolskih veščin. Po petem kriteriju je treba 

za postavljanje diagnoze primanjkljajev na posameznih področjih učenja kot primarne vzroke 

težav izključiti motnje v duševnem razvoju, senzorne okvare, duševne in nevrološke motnje, 
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kulturno ter jezikovno različnost, psihosocialno neugodne okoliščine, čustvene in vedenjske 

motnje ter neustrezno poučevanje kot glavne povzročitelje primanjkljajev na posameznih 

področjih učenja, čeprav se lahko pojavljajo skupaj z njimi (Magajna, Kavkler, Košak Babuder 

idr., 2015). Pri tem se morajo upoštevati tudi intenzivnost oviranosti v šolski situaciji, uspešnost 

že izvedene pomoči in spremljajoče težave. Tako morajo biti strokovnjaki, ki ocenjujejo 

prisotnost in stopnjo izraženosti specifičnih učnih težav, prepričani, da kolektivno zbrani 

podatki identificirajo vzorec, ki se ujema z definicijo oz. značilnostmi primanjkljajev na 

posameznih področjih učenja (Magajna, 2010). 

 

Ko komisija za usmerjanje prve stopnje pripravi strokovno mnenje, ga ZRSŠ pošlje staršem 

oziroma vložniku zahteve za uvedbo postopka. Pošlje ga tudi vzgojno-izobraževalnemu 

zavodu, v katerega je oziroma bo otrok vključen. Na posredovano strokovno mnenje lahko 

starši oziroma vložniki zahteve podajo pripombe v roku osmih dni. Na podlagi posredovanih 

pripomb lahko ZRSŠ od strokovne komisije zahteva dodatno obrazložitev ugotovitev, 

dopolnitev strokovnega mnenja ali pa ponovno obravnavo otroka s posebnimi potrebami. Če v 

roku osmih dni pripombe niso podane ali če uradna oseba, ki vodi postopek, oceni, da 

strokovnega mnenja ni treba dopolniti, se izda odločba o usmeritvi, ki se pošlje staršem in 

ustanovi, ki jo otrok obiskuje ali v katero bo vključen. Uradna oseba, ki vodi postopek, mora 

izdati odločbo v roku 30 delovnih dni od prejema strokovnega mnenja. Tudi na odločbo se 

lahko starši pritožijo, in sicer v petnajstih dneh od dneva vročitve. Z odločbo o usmeritvi se 

odloči o vzgojno-izobraževalnih potrebah otroka, programu vzgoje in izobraževanja, v katerega 

se usmerja, o vzgojni-izobraževalnem zavodu, v katerega se otrok vključi, in o datumu 

vključitve v program ali vzgojno-izobraževalni zavod. V odločbi so lahko v skladu s strokovnim 

mnenjem komisije določeni tudi oblika, obseg in izvajalec posamezne oblike dodatne strokovne 

pomoči, zmanjšanje števila otrok v oddelku glede na predpisane normative, začasni ali stalni 

spremljevalec, prostor, pripomočki, oprema ter drugi pogoji, ki morajo biti zagotovljeni za 

vzgojo in izobraževanje, rok preverjanja ustreznosti usmeritve ter druge vzgojno-izobraževalne 

pravice (ZUOPP, 2011).  

 

V skladu z dokončno odločbo o usmeritvi so starši v roku 15 dni od njene dokončnosti dolžni 

vključiti otroka s posebnimi potrebami v šolo ali zavod,  razen če z odločbo o usmeritvi ni 

določeno drugače. Šola ali zavod, v katerega mora biti otrok s posebnimi potrebami v skladu z 

dokončno odločbo o usmeritvi vključen, mora otroka s posebnimi potrebami vključiti. Zavod 

Republike Slovenije za šolstvo pred izdajo odločbe ugotovi tudi, ali vzgojno-izobraževalni 

zavod, v katerega je oziroma bo otrok s posebnimi potrebami vključen, izpolnjuje pogoje za 

sprejem otroka. Če vzgojno-izobraževalni zavod ne more izpolniti pogojev za sprejem otroka, 

oziroma zagotoviti izvajanja ukrepov povezanih s posebnimi potrebami otroka, mora Zavod 

Republike Slovenije za šolstvo s sodelovanjem staršev določiti najustreznejši vzgojno-

izobraževalni zavod, ki izpolnjuje pogoje (prav tam).  

 

V strokovnem mnenju se določi rok za preverjanje ustreznosti usmeritve, če komisija za 

usmerjanje oceni, da je treba ustreznost usmeritve v program vzgoje in izobraževanja preveriti. 

V tem primeru rok preverjanja ne sme biti krajši od enega leta in ne daljši od petih let. V tem 

roku mora ZRSŠ na podlagi mnenja, ki ga pripravi vzgojno-izobraževalni zavod in komisija za 

usmerjanje, začeti postopek preverjanja ustreznosti usmeritve po uradni dolžnosti ter pridobiti 

tudi poročilo o izvajanju individualiziranega programa in njegovo evalvacijo. Če Zavod 

Republike Slovenije za šolstvo ugotovi, da je usmeritev ustrezna, jo potrdi. Če ugotovi, da 

usmeritev ni ustrezna, jo spremeni po postopku, določenem za usmerjenje otrok. Prav tako 

lahko starejši mladoletnik, starši, socialnovarstveni zavod, vzgojno-izobraževalni zavod ali 

center za socialno delo, če se po dokončnosti odločbe o usmeritvi spremenijo okoliščine, ki 
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vplivajo na ustreznost usmeritve otroka, podajo pri organu, ki je odločal o usmeritvi, zahtevo 

za spremembo usmeritve ali predčasno prenehanje veljavnosti dokončne odločbe o usmeritvi 

ali njenega dela. Predlagatelj mora v predlogu navesti dokaze in dejstva, na katere opira svojo 

zahtevo. Utemeljiti mora tudi korist, ki bi jo otrok oziroma vzgojno-izobraževalni zavod imela 

s spremembo usmeritve. V tem primeru se z novo odločbo, izdano na zgoraj navedeni podlagi, 

prejšnja odločba potrdi ali spremeni (ZUOPP, 2011).  

 

V Sloveniji ZUOPP (2011) učence s primanjkljaji na posameznih področjih učenja usmerja v 

vzgojno-izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. V 

Sloveniji se je v šolskem letu 2017/2018 šolalo v rednih osnovnih šolah 179.186 učencev, od 

tega je bilo 11.077 učencev s posebnimi potrebami, ki so bili usmerjeni v vzgojno-izobraževalni 

program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, kar predstavlja 6,18 % 

celotne populacije osnovnošolcev. V vzgojno-izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem 

in dodatno strokovno pomočjo je bilo v šolskem letu 2017/2018 usmerjenih največ otrok s 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja, in sicer 4.726, kar predstavlja 42,7 % vseh 

izdanih odločb za usmeritev v omenjen izobraževalni program. Učenci s primanjkljaji na 

posameznih področjih učenja so tako v šolskem letu 2017/2018 predstavljali 2,64 % celotne 

populacije osnovnošolcev (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 2018). 

 

Strokovnjaki navajajo nekatere pomanjkljivosti sistema usmerjanja otrok s posebnimi 

potrebami v Sloveniji. Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju navaja, da je država sprejela Zakon 

o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami otrok, vendar ob tem ni pripravila ustreznega načrta 

in ukrepov, da bi se lahko v praksi izvajala vsa zakonska določila (Krek in Metljak, 2011). Po 

Zakonu o usmerjanju oseb s posebnimi potrebami (2011) mora šola, preden se učenec s 

posebnimi potrebami vključi v njihov vzgojno-izobraževalni program, zagotavljati vse pogoje 

(kadrovske, prostorske, materialne) za vključitev otroka v šolo. Pogosto se pojavlja težava, da 

šola ne more zagotoviti ustreznega izvajalca dodatne strokovne pomoči. Takrat se šole skupaj 

s komisijo poskušajo dogovoriti za časovni okvir, v katerem bo šola zagotovila pogoje, ki jih 

potrebuje učenec s potrebami za učinkovito vključenost v šolo (Magajna in Kavkler, 2008). 

Šola se v primeru,, da se ne strinja z vsebino odločbe o usmeritvi otroka, na odločbo o usmeritvi 

ne more pritožiti, saj se nanjo lahko pritožijo le starši in to ne glede na to, kdo je začel postopek 

usmerjanja (ZUOPP, 2011). Oteženo sodelovanje s starši lahko tako predstavlja dodatno oviro 

pri izvedbi kakovostnega postopka usmeritve, brez sodelovanja staršev pa lahko postopek 

usmerjanja zastara (Krek in Metljak, 2011). M. Novljan (2008) meni, da problem nastane takrat, 

ko starši ne gledajo več na dobrobit otroka, ampak jih bolj skrbijo predsodki družbe in okolice. 

V takih primerih se starši redkokdaj strinjajo z usmeritvijo, kljub temu da bi le-ta bila po mnenju 

šolskih strokovnih delavcev za otroka ustrezna (prav tam). L. Magajna (2014) navaja, da so se 

v procesu usmerjanja pokazale tudi nekatere pomanjkljivosti identifikacije in diagnostičnega 

ocenjevanja, ki se kažejo v nejasnosti definicij, kriterijev in vključevanja učencev s splošnimi 

učnimi težavami (socialno kulturna drugačnost, drugojezičnost …) v kategorijo učencev s 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja, saj imamo premalo standardiziranih 

diagnostičnih sredstev, s katerimi bi ustrezneje, predvsem pa bolj enotno ugotavljali otrokove 

primanjkljaje (Magajna, 2014). Prav tako komisija za usmerjanje pri diagnosticiranju in pri 

nastajanju strokovnega mnenja redko direktno sodeluje z  učitelji. V komisijo za usmerjanje 

prve in druge stopnje so namreč po Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011) 

vključeni trije člani: specialni pedagog ustrezne smeri, psiholog in specialist pediater ali 

specialist pedopsihiater oz. specialist šolske medicine. Pred zapisom strokovnega mnenja si 

mora komisija za usmerjanje pridobiti pisno ali ustno mnenje otrokove učiteljice oz. učitelja 

(ZUOPP, 2011). Zakonodaja tako omogoča, da v komisiji za usmerjanje sodeluje tudi učitelj, 

kljub temu pa najpogosteje komisija pridobi od šole le dokumentacijo, kot sta ocena 
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funkcioniranja učenca in poročilo o delu z učencem z učnimi težavami po petstopenjskem 

modelu pomoči, manj pa je direktnega sodelovanja komisije za usmerjanje z učitelji (Magajna, 

2014). Po mnenju L. Magajne (2014) je razlog v pomanjkanju časa za ustreznejšo diagnostiko 

v procesu usmerjanja, v kateri bi lahko člani komisij otroka obravnavali tudi v okviru redne 

prakse, torej znotraj pouka in šol, s čimer bi tako bilo omogočeno tudi direktno sodelovanje 

med komisijo za usmerjanje in učitelji. Že zdaj je namreč postopek usmerjanja, glede na 

navedbe Bele knjige o vzgoji in izobraževanju, dolgotrajen (Krek in Metljak, 2011).  

 

1.4.1.1 Dodatna strokovna pomoč in individualiziran program 

 
Z izdajo odločbe o usmeritvi se formalno postopek usmerjanja zaključi, nadaljujejo pa se 

aktivnosti za pripravo individualiziranega programa in izvedbo dodatne strokovne pomoči na 

šoli. Po Zakonu o usmerjanju oseb s posebnimi potrebami (2011) se izvaja dodatna strokovna 

pomoč za otroke s posebnimi potrebami, ki so usmerjeni v program za predšolske otroke s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo ter v izobraževalne programe s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, izjemoma pa tudi v drugih programih 

vzgoje in izobraževanja za otroke s posebnimi potrebami. Podzakonski pravilnik Zakona o 

usmerjanju oseb s posebnimi potrebami z naslovom Pravilnik o dodatni strokovni in fizični 

pomoči za otroke s posebnimi potrebami (2013) določa obseg, način in pogoje za izvajanje 

dodatne strokovne pomoči ter kriterije za dodelitev fizične pomoči. Določene so tri vrste 

dodatne strokovne pomoči, in sicer pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir oz. motenj, 

učna pomoč in svetovalna storitev. Maksimalno število ur dodatne strokovne pomoči je 5 ur 

tedensko, pri čemer mora biti od petih ur dodatne strokovne pomoči vsaj ena ura svetovalne 

storitve. V skladu z omenjenim pravilnikom je otrokom s primanjkljaji na posameznih 

področjih učenja tedensko omogočeno do največ dve uri dodatne strokovne pomoči za 

premagovanje primanjkljajev, ovir oz. motenj in dve uri učne pomoči (Pravilnik o dodatni 

strokovni in fizični pomoči za otroke s posebnimi potrebami, 2013). Dodatna strokovna pomoč 

se lahko izvaja individualno ali skupinsko v oddelku ali zunaj njega. Običajno se izvaja 

tedensko in ne v strnjeni obliki (ZUOPP, 2011). Iz odločbe sta za vsakega učenca posebej 

razvidna obseg in način izvajanja dodatne strokovne pomoči ter izvajalec dodatne strokovne 

pomoči (Magajna, 2014). Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011) določa, da 

dodatno strokovno pomoč izvajajo strokovni delavci šole, lahko pa tudi zunanji strokovni 

delavci, ki izpolnjujejo določene pogoje.  

 

Z individualiziranim programom vzgoje in izobraževanja se mora po Zakonu o usmerjanju oseb 

s posebnimi potrebami (2011) opredeliti podrobnejši način izvajanja dodatne strokovne 

pomoči. V njem se določita organizacija ter izvedba dodatne strokovne pomoči za 

premagovanje primanjkljajev, izvajanje učne pomoči in izvajanje svetovalnih storitev. V skladu 

z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami mora vzgojno-izobraževalni zavod 

individualizirani program izdelati najkasneje v roku 30 dni po dokončnosti odločbe. Za pripravo 

in spremljanje izvajanja individualiziranega programa mora ravnatelj imenovati strokovno 

skupino, ki jo sestavljajo strokovni delavci, ki bodo sodelovali pri izvajanju vzgojno-

izobraževalnega programa (ZUOPP, 2011). Individualiziran program vsakega učenca se mora 

tako pripraviti v timu strokovnih delavcev in v sodelovanju s starši ter otrokom. Vsi člani tima 

imajo pri pripravi individualiziranega programa priložnost izpostaviti vse probleme, izzive, 

pričakovanja, potrebe in morebitne strahove, ki jih doživljajo pri delu z učencem z učnimi 

težavami. Začetna stopnja spoznavanja in usklajevanja različnih videnj, prepričanj, pričakovanj 

in potreb je izjemno pomembna, saj ob odkritem komuniciranju ter konstruktivnem 

usklajevanju omogoča realnejše in uspešnejše načrtovanje individualiziranega programa. Pri 

tem je pomembno, da se pri načrtovanju individualiziranega programa ne usmerimo samo v 
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otrokova šibka področja, ampak tudi v razvoj njegovih močnih področij. Iz načrtovanih ciljev 

mora biti razvidno, kaj bo učenec v naslednjem razvojnem obdobju zmogel oz. usvojil, zato je 

treba načrtovati realne, smiselne, operativne, merljive in specifične cilje (Pulec Lah in Kavkler, 

2011). 

V Sloveniji nimamo nacionalnih smernic ali priporočil za sestavljanje individualiziranega 

programa. V praksi so se zato uveljavili različni načini priprave individualiziranega programa 

in oblike zapisa individualiziranih programov (Krek in Metljak, 2011). V vseh 

individualiziranih programih se morajo po Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami 

(2011) opredeliti strategije vključevanja otroka s posebnimi potrebami v skupino, potrebne 

prilagoditve pri preverjanju in ocenjevanju znanja, doseganju standardov ter napredovanju, 

časovna razporeditev pouka, cilji in oblike dela na posameznih vzgojno-izobraževalnih 

področjih, prehajanje med programi, uporaba prilagojene ter pomožne izobraževalne 

tehnologije, izvajanje tolmačenja v slovenskem znakovnem jeziku, izvajanje fizične pomoči, 

načrt vključitve v zaposlitev, potrebne prilagoditve pri organizaciji in veščine za čim večjo 

samostojnost v življenju. Individualiziran program je treba v vsakem vzgojno-izobraževalnem 

obdobju evalvirati in ga po potrebi spremeniti (ZUOPP, 2011).  

 

1.4.2 Usmerjanje otrok s specifičnimi učnimi težavami v Angliji  

 

Statistični podatki kažejo, da je bilo leta 2017 v Angliji diagnosticiranih in usmerjenih v 

različne vzgojno-izobraževalne programe 14,4 % učencev s posebnimi potrebami glede na 

celotno populacijo šolajočih se otrok. Med osebami s posebnimi potrebami v starosti do 16 let 

je bilo 15,1 % učencev s specifičnimi učnimi težavami (ang. specific learning difficulties), od 

tega 3,7 % učencev z izrazitimi specifičnimi učnimi težavami (SRF, 2017). Usmerjanje otrok s 

specifičnimi učnimi težavami v Angliji lahko razdelimo na pet stopenj, pri čemer prvi dve 

stopnji predstavljata postopek prepoznavanja učnih težav v šoli, nadaljnje stopnje pa vključitev 

zunanjih institucij in lokalne izobraževalne institucije (ang. Local Authorities – LA) v proces 

usmerjanja (Special Educational Needs Code of Practice, 2015).   

 

(1.) Na prvi stopnji usmerjanja otrok s specifičnimi učnimi težavami je za izvedbo učinkovite 

obravnave učenca s posebnimi potrebami v celoti odgovoren učitelj, ki se mora zavedati 

posebnih potreb otroka in jih mora upoštevati pri vsakdanjem poučevanju. Pri tem mu lahko 

pomagajo koordinator za posebne potrebe in asistent ter drugi zunanji sodelavci, ki pa na tej 

stopnji še nimajo neposredne odgovornosti pri obravnavi otroka s posebnimi potrebami (Special 

Education Needs Code of practice, 2015). Na tej stopnji pomoč učencu s posebnimi potrebami 

vključuje naslednje štiri faze: ocenjevanje, načrtovanje, izvedbo in evalvacijo. V vse faze so 

vključeni tudi starši in otrok. V fazi ocenjevanja poskušajo strokovnjaki na šoli na strokovnih 

sestankih ugotoviti, kateri učenci dosegajo pričakovan napredek in kateri ne. Za vse, ki ne 

dosegajo pričakovanih rezultatov, poskušajo s poglobljeno analizo ugotoviti, kaj jim 

onemogoča napredek, in podajo predloge, kako bi lahko zagotovili, da bi učenec napredoval 

oz. nadoknadil zaostanek za svojimi sošolci. V drugi fazi, fazi načrtovanja, učitelj ugotavlja, 

kateri pristopi poučevanja so pri posameznih učencih najbolj uspešni. V tretji fazi, fazi izvedbe, 

učitelj ugotavlja, kakšna je najboljša podpora za posameznega učenca in sproti prilagaja sistem 

podpore. Pri tem pa v odločitve vključujejo učence. Učitelj mora poskusiti poučevati tako, da 

se učenci zavedajo, kako se najlažje učijo. V zadnji fazi, fazi vrednotenja, učitelj ugotavlja, 

kateri pristopi omogočajo najboljše rezultate. Učitelji ves čas preverjajo svoje delo, s čimer že 

sproti preverjajo in izboljšujejo svoj pristop k poučevanju ter obravnavi. Zbrane informacije 

posreduje ravnatelju, staršem in koordinatorju (SEN Support and the Graduated Approach, 

2014). Učitelj na tej stopnji pripravi program, ki predvideva upoštevanje otrokovih 
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izobraževalnih potreb v razrednih okoliščinah. V programu so zajeta sredstva, strategije in 

podpora, ki so na voljo na šoli za podporo učencu s posebnimi potrebami (Hornby, Davis in 

Taylor, 1995). Prav tako v Angliji na koncu prvega razreda učitelj pri vsakem učencu preveri 

fonološke sposobnosti s testom branja posameznih besed. Učenci, ki dosežejo nižje rezultati v 

primerjavi z vrstniki, prejmejo dodatno pomoč za izboljšanje fonološkega zavedanja (The 

Natiunal curriculum, 2016).  

 

(2.) Na drugi stopnji usmerjanja otrok s specifičnimi učnimi težavami organizacijo pomoči 

otroku s posebnimi potrebami prevzame koordinator za posebne potrebe (ang. Special 

Education Need Coordinator) (Special Education Needs and Disability Act, 2001). Vsaka šola 

v Angliji mora zagotoviti koordinatorja za posebne potrebe, ki ima opravljena dodatna 

izobraževanja na področju posebnih potreb (Special Educational Needs Code of Practice, 

2015). Učitelj je v celoti odgovoren za poučevanje učenca s posebnimi potrebami tudi po tem, 

ko se koordinator za posebne potrebe v večji ali manjši meri vključi v spremljanje in obravnavo 

učenca (Bizjak, 2017). Naloga koordinatorja na tej stopnji je, da dopolni zbrane informacije, 

določi raven otrokovega šolskega znanja, sposobnosti in spretnosti. Tako sta na tej stopnji 

učitelj in koordinator zadolžena za realizacijo programa, s pomočjo katerega naj bi se otrokove 

učne težave zmanjšale brez usmerjanja v enega izmed prilagojenih programov (Special 

Education Needs and Disability Act, 2001). Z zbranimi informacijami in oblikami pomoči, ki 

jih nudita otroku učitelj ter koordinator, mora koordinator seznaniti starše in pridobiti njihovo 

dovoljenje za nadaljevanje postopka (Hornby, Davis in Taylor, 1995). Učenec je deležen 

poučevanja z bolj specifičnimi cilji v skladu z njegovimi posebnimi potrebami, uporabljajo se 

prilagojene metode poučevanja, organizirano je delo v malih skupinah in druge specialne oblike 

pomoči. Pomoč in podpora se spremljata ter dopolnjujeta ali zmanjšata glede na učenčeve 

posebne potrebe. Tako morejo šole na prvi in drugi stopnji učencem s posebnimi potrebami 

zagotoviti učinkovito obravnavo ter odstraniti vse ovire znotraj šole, ki bi lahko učence s 

posebnimi potrebami ovirale pri pridobivanju znanja. Na prvih dveh stopnjah še opredelitev 

posebnih potreb ni potrebna (Special Educational Needs Code of Practice, 2015). 

(3.) Če kljub intenzivni pomoči učitelja in koordinatorja učenec ni napredoval, potrebuje 

intenzivnejšo podporo, ki presega podporo, ki mu jo lahko nudi šola. Tako se na tretji stopnji 

usmerjanja otrok s specifičnimi učnimi težavami v proces vključijo zunanji strokovni delavci, 

ki dopolnijo diagnozo, izvajajo potrebne specialne obravnave otroka in sodelujejo pri pripravi 

dokončne oblike otrokovega individualiziranega programa (Special Educational Needs Code of 

Practice, 2015).  

(4.) Na četrti stopnji usmerjanja otrok s specifičnimi učnimi težavami prevzame pristojnosti 

lokalna izobraževalna institucija (ang. Local Authorities – LA), ki si na tej stopnji pridobi 

mnenje vzgojno-izobraževalnega zavoda in medicinsko ter psihološko mnenje o otroku. 

Bistveno je tudi mnenje staršev, lahko pa pridobijo še dodatna mnenja, če je to potrebno 

(Special Educational Needs Code of Practice, 2015). Šole lokalnim izobraževalnim institucijam 

(ang. Local Authorities – LA) posredujejo vse dokumente, ki so nastali v sistemu usmerjanja in 

beleženja tega postopka na prejšnjih stopnjah. V osebni mapi učenca je zapisano, kdo je 

predlagal usmeritev, v njej so priložena tudi poročila iz šole in zunanjih institucij. V pokrajini 

Devon šole lokalnim izobraževalnim institucijam svoje poročilo podajo na uradnem dokumentu 

z nazivom Devonski okvir za ocenjevanje (ang. Devon Assesment framework - DAF). V prvem 

delu omenjenega dokumenta (ang. Devon Assesment framework - DAF 1) so zabeležene 

informacije o družini, zdravstvene informacije o otroku, ki jih starši dobijo takoj po otrokovem 

rojstvu, in vključenost otroka v okolje. V drugem delu dokumenta (ang. Devon Assesment 

framework  - DAF 2a: My plan) so zbrani vsi zapisniki srečanj vseh vključenih v obravnavo 

otroka s posebnimi potrebami in dogovori iz srečanj, skupaj z načrtom izvedbe nudenja podpore 
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ter pomoči v osnovni šoli. Obstaja tudi tretji del dokumenta (Devon Assesment framework  - 

DAF 3), ki predstavlja zahtevo za dodatna sredstva za osebe s posebnimi potrebami in četrti del 

dokumenta (Devon Assesment framework  - DAF 4), v katerem se načrtuje nadaljnje 

izobraževanje otroka po končanem osnovnošolskem izobraževanju (Devon safeguarding 

children board, 2013). Lokalna izobraževalna institucija (ang. Local Authorities – LA) pregleda 

pridobljeno otrokovo dokumentacijo. Ocenijo, ali je bilo na predhodnih stopnjah narejeno vse 

potrebno za otrokov napredek, podajo poglobljeno oceno o učenčevih posebnih vzgojno-

izobraževalnih potrebah in se odločijo o potrebnosti dodatne strokovne pomoči otroku pri 

nadaljnjem izobraževanju (Special Education Needs and Disability Act, 2001). 

(5.) Na peti stopnji usmerjanja otrok s specifičnimi učnimi težavami v lokalni izobraževalni 

instituciji pripravijo ustrezen dokument t.i. izobraževalni, zdravstveni in socialni načrt (ang. 

Education, Health and Care plan – EHC plan), s katerim usmerijo otroka v skladu z njegovimi 

vzgojno-izobraževalnimi potrebami v najbolj ustrezen program, ki se nahaja na kontinuumu od 

inkluzije otroka v redni razred z dodatno strokovno pomočjo do vključitve v specialno 

institucijo. V izobraževalnem, zdravstvenem in socialnem načrtu (ang. EHC plan) so natančno 

določene otrokove posebne vzgojne in izobraževalne potrebe ter metode, s katerimi bodo 

njegove potrebe zadovoljene. Omenjen dokument se pošlje tudi šolam. Ustreznost 

izobraževalnega, zdravstvenega in socialnega načrta (ang. EHC plan) lokalne izobraževalne 

institucije (ang. Local Authorities – LA) preverjajo vsakih 12 mesecev in glede na napredek 

otroka, razvidnega iz šolskega poročila, se lokalne oblasti odločajo o spremembi ali 

nadaljevanju obravnave otroka z določeno stopnjo strokovne pomoči (Special Educational 

Needs Code of Practice, 2015). Od leta 2014 tako lokalne izobraževalne institucije izdajajo 

dokument, ki načrtuje izobraževanje, zdravljenje, nego in skrb otroka ter določa podporo, do 

katere je otrok upravičen od rojstva pa do 25. leta starosti (Perry, 2014). Učenec z 

izobraževalnim, zdravstvenim in socialnim načrtom (ang. EHC plan) prejme intenzivnejše 

oblike pomoči, ki se običajno zagotovijo z individualno obravnavo (ang. one to one intuition) 

(Special Education Needs and Disability Act, 2001). Lokalne izobraževalne institucije določijo 

strokovnjaka (koordinator, specializiran strokovnjak za določeno področje: logoped, 

tiflopedagog, asistent), ki bo nudil pomoč otroku, in čas izvajanja pomoči (Hornby, Davis in 

Taylor, 1995). Koordinator pregleda poročilo lokalne izobraževalne institucije, povzame 

ugotovitve in strategije ter kopijo posreduje učitelju, staršem in asistentu, ki delajo z učencem. 

Prav tako mora koordinator po določenem času, ki ga določi lokalna izobraževalna institucija, 

pripraviti evalvacijsko poročilo. Za razliko od Slovenije lahko v Angliji pomoč otroku nudi tudi 

asistent, ki ima afiniteto do dela z otroki s posebnimi potrebami, nima pa formalne izobrazbe 

(Special Educational Needs Code of Practice, 2015). V skladu z Zakonom o posebnih vzgojno-

izobraževalnih potrebah (2001) (ang. Special Educational Needs and Disability Act) se učenci 

s specifičnimi učnimi težavami, ki med postopkom usmerjanja pridobijo izobraževalni, 

zdravstveni in socialni načrt (ang. EHC plan), šolajo v večinskih rednih javnih in zasebnih 

osnovnih šolah, razen v katerih se jim prilagaja metode in način dela glede na individualne 

potrebe vsakega učenca posebej.  

Ko so učenci prepoznani kot učenci s posebnimi potrebami in pridobijo izobraževalni, 

zdravstveni ter socialni načrt (ang. EHC plan), se mora na šolah oblikovati strokovni tim (ang. 

Team Around Child – TAC), ki skupaj s starši in otrokom pripravi načrt dela za otroka. V 

dokumentu, ki mora biti zapisan glede na individualne značilnosti vsakega učenca, mora biti 

opredeljen način dela, cilji, prilagoditve, strategije in evalvacija dela z učencem s posebnimi 

potrebami. Najnovejše smernice za izvajanje organizacij in podpore posebnim vzgojno-

izobraževalnim potrebam (2015) (ang. Special educational needs and disability code of 

practice) ne zahtevajo več dokumentiranje pomoči in podpore na šolah v individualiziranih 

programih (ang. Individualized Education Program (IEP) ali Individual Education Program), 
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ampak lahko šole omenjen dokument zamenjajo z dokumentacijo, ki je po njihovem mnenju 

najbolj primerna. Nujno potrebno pa je, da pri načrtovanju dela z otrokom s posebnimi 

potrebami sodelujejo s šolskim timom tudi starši in otrok. Strokovni delavci in starši se lahko 

pri pripravi ustreznega dokumenta posvetujejo tudi z zunanjimi institucijami (Special 

educational needs and disability code of practice, 2015). V individualiziranem programu, kot 

enem izmed možnih načinov dokumentiranja načrta nudenja podpore in pomoči učencu, se 

podrobneje opredelijo cilji, ki morajo biti kratkoročni in primerni glede na starost ter stopnjo 

razvoja učenca, njihov namen pa mora biti jasen. Priporoča se izbira treh do štirih ključnih 

področjih, na katerih se bo nudila intenzivnejša podpora in pomoč. Nudenje podpore in pomoči 

na preveč področihj naenkrat namreč lahko povzroči, da podpora ni dovolj osredotočena ter je 

posledično manj učinkovita. Prav tako se v individualiziranem načrtu opredelijo prilagoditve, 

ki jih učenec potrebuje, da bo dosegal zastavljene cilje. Pomemben del načrtovanja dela z 

učencem s posebnimi potrebami pa predstavlja opredelitev strategij, s katerimi učencu 

pomagamo napredovati v vzgojno-izobraževalnem programu. Načrt dela je treba glede na 

otrokov napredek sproti spreminjati in redno evalvirati, vsaj enkrat na semester in nujno na 

koncu šolskega leta. Ustrezno načrtovana pomoč učencu je namreč pogoj, da se mu bosta na 

šolah nudili učinkovita podpora in pomoč (Inclusive schooling Children with Special 

Educational Needs, 2001). 

Če na kratko povzamemo primerjavo usmerjanja otrok s težjimi specifičnimi učnimi težavami 

v Sloveniji in Angliji ugotovimo, da je tako v Sloveniji kot v Angliji postopek usmerjanja za 

učence s specifičnimi učnimi težavami podoben. Prepoznavanje učnih težav učencev se začne 

v razredu oz. na šoli, kasneje pa se postopek usmerjanja prenese v Sloveniji na Zavod Republike 

Slovenije za šolstvo in v Angliji na lokalne izobraževalne institucije, ki po pridobljeni 

dokumentaciji s stani šol ter zunanjih institucij pripravijo odločbo oz. v Angliji t.i. 

izobraževalni, zdravstveni in socialni načrt, s katerim usmerijo učence s posebnimi potrebami 

v različne programe vzgoje ter izobraževanja. V obeh državah se mora po izdani odločbi oz. v 

Angliji po izdanem t.i. izobraževalnem, zdravstvenem in socialnem načrtu na šolah oblikovati 

strokovni tim, ki pripravi načrt nudenja podpore ter pomoči za učenca s specifičnimi učnimi 

težavami. Pri tem je tako v Sloveniji kot v Angliji poudarek na sodelovanju staršev in učencev 

pri oblikovanju omenjenega načrta. V obeh državah je obvezno dokumentiranje nudenja 

podpore in pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami, ki se v Sloveniji zapiše v 

individualiziranem programu, medtem ko v Angliji najnovejše smernice za izvajanje 

organizacij in podpore posebnih vzgojno-izobraževalnih potreb več ne zahtevajo 

dokumentiranje pomoči ter podpore na šolah v individualiziranem programu, ampak lahko šole 

omenjen dokument zamenjajo z dokumentacijo, ki je po njihovem mnenju najbolj primerna za 

določenega učenca s specifičnimi učnimi težavami. Tako imajo pri vključevanju otroka s 

specifičnimi učnimi težavami v osnovno šolo in pri nudenju podpore ter pomoči učencem s 

specifičnimi učnimi težavami pomembno vlogo različni strokovni delavci, ki sestavljajo 

strokovni tim. Timski pristop pri sodelovanju med strokovnimi delavci, starši, učencem in 

širšim socialnim okoljem postaja najuspešnejši način nudenja pomoči ter podpore in možnosti 

za razvoj kakovostnega dela z učenci s specifičnimi učnimi težavami (Kavkler, 2011). Pri tem 

je pomembna tudi šolska kultura, ki vpliva na pedagoško ravnanje učiteljev in lahko omogoča 

ali zavira timsko delo strokovnih delavcev na šoli (Polak, 2015b). 
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2. ŠOLSKA KULTURA 

 

Šolsko kulturo Bečaj (2000, v Polak, 2015b) opredeljuje kot vrsto organizacijske kulture oz. 

kot sklop med seboj povezanih vrednot in prepričanj, ki določajo način mišljenja, govorjenja, 

ravnanja, prostorskega urejanja, čustvovanja ter uporabe simbolov z namenom zagotavljanja 

občutka varnosti, pravilnega ravnanja in predvidljivosti.  

 

Šolska kultura je bistvo šolskega življenja, razumevanje šolske kulture pa odločilno prispeva k 

razumevanju učiteljevega dela. Znotraj pojma šolska kultura nekateri avtorji posebej poudarjajo 

učiteljsko kulturo, ki kot del šolske kulture pomembno vpliva na pedagoško ravnanje učiteljev 

(Polak, 2007).  

 

Kultura poučevanja naj bi po Hargreaves (1992, v Polak, 2015b) imela različne oblike, ki 

določajo odnose in povezanost med učitelji: 

  

(1.) Individualizirana kultura poučevanja (individualizem) je prisotna na tistih šolah, kjer 

učitelji delajo izolirano in neodvisno drug od drugega (Hargreaves, 1992, v Polak, 2015b). 

Individualistično naravnani posamezniki se počutijo avtonomne, njihove socialne potrebe so 

usmerjene k zadovoljevanju potrebe po medsebojnih dogovorih in uživanju. Kadar se 

individualne potrebe posameznika ne ujemajo s skupnimi cilji, imajo v individualistični kulturi 

osebni cilji prednost pred skupnimi (Tridandis, 1995, v Polak, 2015b). Individualizem pri 

poučevanju je lahko nevaren, saj se učitelji ne bodo strokovno razvijali, če se kultura 

individualizma ne bo dopolnjevala z možnostmi za strokovni razvoj in če se s kolektivno 

izmenjavo pojmovanj o dobrem poučevanju ne bodo preverjala individualna pojmovanja (Day, 

1999, v Polak, 2007).  

 

(2.) Balkanizirana kultura poučevanja (balkanizacija) je prisotna takrat, ko se učitelji delijo v 

različne skupine ali podskupine, ki so si med seboj odtujene ali celo druga drugi nasprotujejo. 

K oblikovanju balkanizirane kulture poučevanja na šoli pogosto prispeva nestrokoven pristop 

vodstva šole, ki z različnim vrednotenjem in neenakomernim odnosom do vseh zaposlenih 

spodbuja delitve v skupine. Učitelji v balkanizirani kulturi izražajo pripadnost samo konkretnim 

skupinam ali podskupinam, ki jih sestavljajo učitelji – kolegi, ki najpogosteje delajo skupaj. Te 

skupine se razlikujejo med seboj glede na pojmovanje učenja in poučevanja ter imajo različne 

stile poučevanja in izvajanja kurikuluma. Najpogostejše skupine znotraj balkanizirane kulture 

so med učitelji, ki učijo iste šolske predmete in na isti stopnji šolanja ter med šolskimi 

svetovalnimi delavci. Manj se med seboj povezujejo učitelji na različnih stopnjah in učitelji 

različnih razredov ter predmetov. Podoben urnik pogosto spodbuja delitev na skupine 

pedagoških delavcev, saj le ta pogostokrat olajša sodelovanje pedagoških delavcev iz istih 

skupin (Hargreaves, 1992, v Polak, 2015b). Negativni učinek balkanizacije se kaže v zaprti 

komunikaciji znotraj podskupine ter v brezbrižnem odnosu do drugih podskupin na šoli. 

Razločevanje in delitev učiteljev na skupine ter podskupine ima lahko močan statusni prizvok, 

ki se v skrajnih primerih lahko kaže kot nestrpnost, ljubosumnost in tekmovalnost med 

posamezni skupinami učiteljev (Hargreaves, 1992, v Polak, 2007).  

 

(3.) Udobno sodelovanje je po Hargreaves (1992, v Polak, 2015b) tretja vrsta šolske kulture, 

pri čemer gre za površinsko sodelovanje (npr. izmenjava preverjenih načinov in strategij 

poučevanja pripomočkov ter učil, posvetovanje) in še ne za pravo timsko delo. Tako 

sodelovanje je običajno vezano le na posamezne predmetne aktive ali delovne enote, ne preraste 

pa v oblikovanje skupinskih vrednot in ciljev. 
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(4.) Izzvano ali načrtno sodelovanje učiteljev je vnaprej določeno.  Na osnovi zakonskih določil 

ga lahko nadzira in vsili vodstvo šole ali druge institucije. Izzvano sodelovanje določa niz 

formalnih, specifičnih upravnih postopkov, katerih namen je okrepiti timsko načrtovanje in 

drugo sodelovanje učiteljev. Kaže se v natančnih delovnih opisih, zahtevanih programih 

usposabljanja in v obliki skupnega načrtovanja v posebej za to namenjenih prostorih ter 

časovnih terminih, določenih v urniku. Izzvano sodelovanje predstavlja administrativno 

vpeljano obvezo za vse pedagoške delavce. Usmerjeno je k uvajanju novosti v pedagoško 

prakso in njihovem izvajanju. Je sistematično načrtovana dejavnost, predvidljiva, z jasno 

prostorsko in časovno strukturo. Izzvano sodelovanje je hitra rešitev, ki se administrativno 

izraža tudi v pisni obliki, dejansko uvajanje novosti in izvajanje napisanega pa je lahko veliko 

bolj površno ter le navidezno v primerjavi z napisanim. V nekaterih primerih lahko otežuje 

razvoj prave kolegialnosti med učitelji oz. jo preprečuje s pretirano natančnimi 

administrativnimi zahtevami, ki vzbujajo odpore (Hargreaves, 1992, v Polak, 2015b).  

 

(5.) Sodelovalna kultura poučevanja je prisotna tam, kjer si učitelji delijo ideje, delovne in učne 

pripomočke, delajo skupaj, so med seboj povezani ter se počutijo kot člani iste delovne 

skupnosti. Sodelovalna kultura ni formalno organizirana in nima neke zakonske podlage ter ne 

more biti oblikovana samo začasno (Hargreaves, 1992, v Polak, 2015b). Pedagoške delavce naj 

bi sodelovalna kultura spodbujala k uvajanju inovacij, učenju, medsebojni izmenjavi uspešnih 

strategij učenja in poučevanja ter zaupanju v učne zmožnosti in učni napredek učencev 

(Schmidt, 1999). Zaposleni so v sodelovalni kulturi pripravljeni izražati svoja prijetna in 

neprijetna čustva ter nestrinjanje z mnenji, pri delu cenijo odkritost, neposrednost in izmenjavo 

informacij (Nias, Southworth in Yeomans, 1994, v Polak, 2015b). Največji oviri za 

vzpostavljanje in vzdrževanje sodelovalne kulture sta pomanjkanje časa ter omejitve 

kurikuluma (Hargreaves, 1992, v Polak, 2007). Bečaj (2009) poudarja, da oblikovanje 

sodelovalne kulture v kolektivu vzame več časa, a prinese veliko boljši občutek uspešnosti, 

obvladovanja položaja in lastne vrednosti. Težava lahko nastane takrat, ko občutek pripadnosti 

in zaznavanja drug drugega na prijateljski ali celo družinski ravni zabriše razmejitev med 

zasebnim ter poklicnim življenjem članov sodelovalnega kolektiva, kar pa lahko nastane 

oteževalna okoliščina pri reševanju problemov in konfliktov med člani kolektiva ali ožjega tima 

(Nias, Southworth in Yeomans, 1994, v Polak, 2015b).  

 

Na oblikovanje sodelovalne šolske kulture vpliva naravnanost vsakega posameznika k 

individualizmu in/ali h kolektivizmu. V sodelovalni kulturi so ljudje bolj sodelovalno 

naravnani, razmišljajo podobno in v večini življenjskih situacij svoje osebne cilje podrejajo 

kolektivnim (Hargreaves, 1992, v Polak, 2015b). Tudi Triandis (1995, v Polak, 2015a) navaja, 

da sodelovalno naravnani ljudje svoje vedenje prilagajajo pričakovanjem skupine in skupnim 

ciljem. Individualistično naravnani ljudje pa sledijo predvsem svojim osebnim ciljem. Razlike 

so tudi v vzpostavljanju odnosov in stikov. Individualistično naravnani posamezniki racionalno 

analizirajo prednosti ter pomanjkljivosti vzdrževanja in vzpostavljanja stikov, sodelovalno 

naravnani posamezniki pa jih oblikujejo tudi, če niso najbolj v njihovem interesu ali celo če 

zahtevajo nekaj osebnega žrtvovanja (Triandis, 1995, v Polak, 2015b). S sistematičnim 

razvijanjem in spodbujanjem timskega dela pedagoških delavcev lahko tudi individualistično 

naravnanost posameznikov premikamo k bolj sodelovalni, a le če je ta proces postopen, poteka 

v psihološko varnem delovnem okolju, v katerem se posameznik čuti sprejetega, upoštevanega 

in zaželenega ter je primerno strokovno usmerjan in spremljan s primernimi podpornimi procesi 

(Polak, 2015b). Pomembno vlogo pri spodbujanju sodelovalne šolske kulture ima vodstvo šole, 

ki ima potrebno formalno moč, da oblikuje pravila, strategije, in rituale, ki spodbujajo 

sodelovalno kulturo svojih zaposlenih (Polak, 2011). 
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Kolektivizem, na katerem temelji sodelovalna kultura, označujejo štirje temeljni pogoji, in sicer 

(Triandis, 1995, v Polak, 2015b):  

 

- poudarjeni skupinski cilji,  pogledi in potrebe, ne pa osebni pogledi,  

- poudarjeno vedenje, določeno s socialnimi normami in dolžnostmi, ne pa tisto, ki 

temelji na osebnih koristih in užitku, 

- podobna skupna prepričanja in  

- pripravljenost sodelovati. 

 

A. Polak (2015a) dodaja, da sodelovalna kultura temelji na timskem delu pedagoških delavcev, 

saj je timsko delo pedagoških delavcev ključni dejavnik oblikovanja sodelovalne šolske kulture 

oz. se sodelovalna kultura ter timsko delo med seboj pogojujeta. Kako uspešno bo uvajanje in 

razvijanje timskega dela na konkretni šili je odvisno tudi od tega, ali so vizija šole in širši 

pedagoški cilji združljivi z načeli timskega dela, ali je vodstvo naklonjeno razvoju timskega 

dela, kakšne so objektivne ter materialne razmere za njegovo izvajanje, koliko se je timsko delo 

v preteklosti že izvajalo in kakšni so odnosi med učitelji (Polak, 2007).  
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3. TIMSKO DELO V OSNOVNI ŠOLI 

 

Najbolj strokoven pristop h kakovostnim odnosom, reševanju konkretnih problemov in iskanju 

rešitev je timski pristop (Tancig, 2008). Timsko delo naj bi omogočilo povezovanje 

posameznikov v sicer heterogen, a obenem uglašen tim, ko ob popolnem upoštevanju 

individualnosti in interesov posameznih članov sočasno nastajajo skupne vizije ter stvaritve 

(Mayer, 2001).  

 

Najpogosteje citirana definicija timskega poučevanja je definicija po Shaplinu (1964 v Polak, 

2007), v kateri je izpostavljeno, da je timsko poučevanje vrsta organizacije pouka, ki predstavlja 

učno osebje in pripadajoče učence, pri tem je dvema učiteljema ali manjši skupini učiteljev 

prepuščena skupna odgovornost za celotno ali delno izvedbo pouka za isto skupino učencev. 

Ne gre torej le za neformalne oblike prevzemanja odgovornosti po načelih prostovoljnosti, 

temveč za zavezanost skupnim prizadevanjem v timu. Odgovornost in dolžnost vseh članov 

tima je torej, da s skupnim prizadevanjem zagotavljajo učencem kar najugodnejše razmere za 

učenje. 

 

V Pedagoški enciklopediji (1989) je timsko delo učiteljev opredeljeno kot oblika aktivnosti, ki 

jo opravlja skupina (dveh ali več) pedagoških strokovnjakov na podlagi enakovrednega in 

neposrednega sodelovanja ter katere namen je doseči skupne cilje.  

 

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika (1994) je tim opredeljen kot skupina ljudi, ki opravljajo 

skupno delo, torej delovna skupina. 

 

Praper (2001) navaja, da je timsko delo skupinsko delo samostojnih članov. Vsakdo v timu ima 

specifično znanje in odgovarja za svoje odločitve, ki so podrejene skupnemu cilju. Nihče ni 

nikomur podrejen ali nadrejen, vsakogar in vse skupaj obvezuje delovna naloga.  

 

A. Polak (2007) na osnovi pregleda različnih definicij povzame, da je timsko delo tisto 

dogajanje, ko se dva ali več pedagoških delavcev z vzgojno-izobraževalnimi nameni (cilji) 

hkrati usmerjajo v iste učence v okviru pedagoških dejavnosti znotraj ali zunaj učilnice. Timsko 

delo poteka kot sosledje timskega načrtovanja, timskega izvajanja in timske evalvacije. Tim se 

oblikuje na temelju pozitivne soodvisnosti in z namenom oblikovanja ter doseganja skupnih 

ciljev, ki jih vsak posamezen učitelj zase ne bi mogel doseči.  

 

3.1 Vrste timov v vzgoji in izobraževanju 

 

A. Polak (2007) na osnovi kritične analize različne literature izpostavlja, da se v delovnih 

organizacijah srečujemo z različnimi vrstami timov. Razvrščamo jih v tri glavne skupine: 

delovne time, k nalogi ali problemu usmerjene time in vodstvene time: 

 

(1.) Delovni timi so vezani na naravne delovne enote, v katerih vsakodnevno delo temelji 

na timskem pristopu. Vanje so vključeni člani istih oddelkov, ki pogosto le delajo skupaj, 

nimajo pa skupne vizije ali ciljev in so redkokdaj nadgrajeni za skupne dosežke. Člani takega 

tima pogosto delajo med seboj neodvisno, povezujeta jih samo delovni proces in prispevek h 

končnemu izdelku ali učinku (Polak, 2007).  

(2.) K nalogam ali problemom usmerjeni timi so začasno organizirani (do opravljene 

naloge ali rešenega problema), vendar njihovo delo temelji na načelih pravega timskega 

pristopa: ukvarjajo se s specifičnimi problemi in nalogami, povezujejo jih skupni cilji in 
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pozitivna soodvisnost. Pri tem je zelo pomemben proces usklajevanja različnih idej in mnenj, 

kar lahko pripelje do konfliktov med člani tima (prav tam).  

(3.) Vodstveni timi so vrsta timov, ki jih sestavljajo strokovnjaki na vodstvenih 

položajih. Cilji članov vodstvenih timov so tesno povezani s cilji celotne delovne organizacije 

in z njeno vizijo, pomembno je, da tim oblikuje tudi konkretnejše timske cilje. Vodstveni tim 

na šoli običajno sestavljajo ravnatelj, pomočnik ravnatelja ali pedagoški vodja in šolski 

svetovalni delavci. Cilj vodstvenega tima šole ponavadi ni timsko poučevanje, uresničuje pa 

drugi dve etapi timskega dela, timsko načrtovanje in timsko evalvacijo (prav tam). 

 

Posebne vrste timov so učiteljski timi. Različni avtorji iz šestdesetih let razlikujejo tri vrste 

timov učiteljev (Davis, LaFauci in Richter, Chamberlin, Hanslovsky s sodelavci, 2000, v Polak, 

2007):  

(1.) Avtoritativno vodene time vodijo izbrani posamezniki, navadno avtoritete na nekem 

področju, ki jih določijo nadrejeni na šoli. Vodja ima poudarjeno in zelo izpostavljeno vlogo, 

prevzemati mora tudi večji del odgovornosti za opravljene naloge ter delo tima. V takšnem timu 

je poudarek na doseganju zastavljenih ciljev, odločitve se sprejemajo bolj strukturirano in 

hitreje, odgovornost za posamezne naloge je jasno razporejena med člane tima. Če vodjo drugi 

člani tima ne sprejemajo, se poveča verjetnost konfliktov in odporov do njegovega vodenja 

(prav tam).  

(2.) Samovodeni timi so avtonomni, demokratični in samostojno vodeni ter med učitelji 

prostovoljno in spontano oblikovani. Vsi člani imajo enakovredno vlogo, odločitve pa 

sprejemajo s soglasjem vseh ali z glasovanjem. Iz administrativnih razlogov je v takem timu 

potreben vodja, ki ga najlažje določimo po krožnem načelu ali glede na strokovnost 

posameznega člana tima. Naloge takšnega vodje so bolj organizacijske in povezovalne, njegov 

položaj v timu pa v primerjavi z drugimi člani tima v ničemer ne izstopa. V šolah lahko le 

samovodeni timi svojim članom dajejo občutek samostojnosti in lastne pobude pri pedagoškem 

delu, ki je nujno potreben za uspešno delo z učenci (prav tam). 

(3.) Koordinirani ali mešani timi so kombinacija prej predstavljenih vrst tima. Člane 

koordiniranega tima določi vodstvo po posvetovanju z njimi in z upoštevanjem njihovih želja 

ter strokovnih interesov. Člani takšnih timov so močno zavezani zastavljenim nalogam, v njih 

je zaznati pedagoški entuziazem in nenehno težijo po izboljševanju lastnega timskega dela. 

Velik poudarek je na temeljitem načrtovanju poučevanja, h kateremu skušajo po svojih močeh 

enakovredno prispevati vsi člani tima (prav tam). 

 

Z vidika vsebine, ki jo učitelji poučujejo pri timskem delu, lahko time delimo tudi na 

multidisciplinarne, interdisciplinarne in transdisciplinarne time. Določena organizacijska 

oblika je odraz notranjega življenja in odnosov v skupini, hkrati pa tudi neposrednega okolja 

(Praper, 2001): 

 

(1.) Multidisciplinarni timi naj bi združevali več ljudi z različnimi poklicnimi profili, ki 

izvajajo obširnejšo in zapletenejšo delovno nalogo. Pri tem ima vsakdo jasno opredeljeno vlogo 

in dolžnosti, vendar med člani ni pravega sodelovanja. Pomembno je samo to, da vsak od članov 

izpelje svojo nalogo. Člani skupine oblikujejo jasen odnos do naloge, ne pa drug do drugega 

(Praper, 2001). Omenjene time bi lahko opredelili tudi kot delovne skupine, saj je pozitivna 

soodvisnost vezana le na opravljeno nalogo (Polak, 2007). 

(2.) Interdisciplinarni timi omogočajo povezovanje več različnih strok. Člani tima se 

povezujejo med seboj na ravni nalog, ravnanja in spoznavanja. Komunikacija presega strokovni 

jezik posamezne stroke in omogoča dogovarjanje. Člani tima so v tesnih odnosih, kar spodbuja 

ustvarjalnost in njihov osebnostni razvoj (Praper, 2001). Pri interdisciplinarnem timskem delu 

gre za pripravljenost in sodelovanje posameznikov, da si porazdelijo vloge glede na svoje 
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strokovno področje, da skupaj načrtujejo, delajo drug ob drugem, si po potrebi izmenjujejo 

vloge in se vzajemno popolnoma podpirajo. Omenjene time najpogosteje sestavljajo učitelji in 

specialni ter rehabilitacijski pedagogi, lahko pa tudi drugi pedagoški delavci, katerih 

specializirano znanje je potrebno v določeni učno-vzgojni situaciji (Polak, 2007). Tudi J. Grah 

(2010) navaja, da to vrsto timov najpogosteje najdemo na področju svetovalnih dejavnosti in 

dela z otroki s posebnimi potrebami, kjer time sestavljajo strokovni delavci različnih strok. 

(3.) V transdisciplinarnih timih, ki so zelo redki, naj bi bila kljub ohranjanju specifičnih 

razlik članov dosežena zelo visoka raven dobrih odnosov, notranje povezanosti in razumevanja. 

Vsak član naj bi zmogel probleme reševati celostno in ne le z vidika svoje stroke (Praper, 2001).  

 

Delovna organizacija, ki spodbuja timsko delo svojih zaposlenih, mora dobro premisliti, kateri 

timi bodo v konkretnih razmerah najučinkovitejši. Temu primerno mora vodstvo organizacije 

razporejati svojo moč in vpliv ter omogočati timu samostojno odločanje (Polak, 2007). 

 

3.2 Vloge članov v timu 

 

Člani tima prevzemajo v timu določene vloge. Le-te so lahko formalne, povezane z vnaprej 

opredeljenimi zadolžitvami, ki temeljijo na strokovnih kompetencah poklicnega profila 

posameznega člana tima, ali pa neformalne, odvisne od vsakega posameznika (Polak, 2001). 

Za timsko delo je najbolje, da član tima prevzame v timu svojo naravno vlogo. Odkrije jo z 

raziskovanjem samega sebe. Na naraven stil vedenja oz. naravno vlogo člana v timu vpliva 

učenje in zavedanje, kaj je v timu zaželeno ter kaj ni (Polak, 2007). Pri tem je pomembno, da 

so vsi člani tima približno enako izvirni, iniciativni in ustvarjalni. Prav tako morajo biti med 

seboj neodvisni, ne smejo torej biti prepisovalci. Le tako lahko govorimo o pravem timskem 

sodelovanju (Trstenjak, 2001). Pomembna je tudi soodvisnost oziroma zavedanje, da je za 

doseganje ciljev potrebno medsebojno sodelovanje (Polak, 2007). Belbin (1993, v Polak, 2007) 

poudarja, da najbolje deluje tisti tim, v katerem so vloge sestavljene in med seboj uravnotežene. 

Davis, Millburn, Murpy in Woodhouse (1992, v Polak, 2007) navajajo različne vloge članov 

tima. Člani tima naj bi po omenjenih avtorjih imeli pet različnih vlog:  

- član, ki usmerja delo v timu (ang. driver): pri odločanju sledi svoji intuiciji, je dober 

organizator, navdušen nad timskim delom, ne zanimajo ga podrobnosti, ampak končni 

rezultat; 

- član, ki načrtuje delo tima (ang. planner): z logičnim mišljenjem in sprotnim 

vrednotenjem načrtuje aktivnosti ter seznanja tim z doseženimi cilji, s postavljanjem 

vprašanj in pojasnjevanjem skrbi za jasnost, izogiba se konfliktom; 

- član, ki vzdržuje primerno vzdušje (ang. enabler): je prepričljiv in prijateljsko naravnan, 

sproščen v izražanju ter optimističen; 

- član, ki potrpežljivo, premišljeno in vztrajno udejanja tisto, za kar se tim zavzema (ang. 

exec): je razumevajoč, na ideje gleda stvarno ter konstruktivno; 

- član, ki delo tima spremlja in nadzira (ang. controller): je analitičen, kritičen ter 

natančen.  

Tudi Belbin (1993, v Polak 2007) navaja različne vloge članov v timu, ki so predstavljene v 

spodnji Preglednici 1. Belbin (1993, v Polak, 2007) poudarja, da ni nujno, da ima tim natančno 

toliko članov, kot je lahko različnih vlog. Idealno je, če je v timu zastopana vsaka od  

predstavljenih vlog v spodnji Preglednici 1, lahko pa se posamezniki odlikujejo v več različnih 

vlogah. Člani tima imajo skoraj vse kombinacije predstavljenih vlog v spodnji preglednici, pri 

tem je navadno ena izmed njih močneje izražena, druge so drugotnega pomena (Polak, 2007).  
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Preglednica 1: Vloge v timu po Belbinu (1993, v Polak, 2007) 

Vloga v timu Opis dela v timu Lastnosti člana tima 

inovator/proizvajalec 

idej (ang. innovatior, 

plant) 

daje nove ideje in predloge, 

rešuje težje probleme ter 

zastoje, rad prezre praktične in 

protokolarne podrobnosti 

ustvarjalnost, domiselnost, 

nekonvencionalnost, 

introvertiranost (usmerjen 

vase, zaprt), dojemljivost za 

kritiko in pohvalo, 

samostojnost 

iskalec 

virov/raziskovalec 

možnosti (ang. 

resource investigator) 

odkriva in raziskuje možnosti, 

navezuje stike, se pogaja, 

nadgrajuje ideje drugih 

ekstrovertiranost (usmerjen 

navzven, odprt), radovednost, 

komunikativnost, navdušenje, 

sproščenost, vitalnost 

koordinator/vodja (ang. 

co-ordinator, chair) 

vodi delo tima, pojasnjuje 

skupne cilje, spodbuja druge k 

delu in odločanju, neguje 

enakovrednost 

samozavest, zrelost, zaupanje, 

razgledanost, ugled, premajhna 

ambicioznost 

oblikovalcev/moderator 

(ang. shaper) 

izziva, izvaja pritisk, išče 

načine za premagovanje ovir, 

uživa v reševanju sporov, 

izvaja neprijetne ukrepe 

dinamičnost, družabnost, 

napetost, motiviranost, 

učinkovitost, želja po uspehu, 

razdražljivost, včasih 

nepotrpežljivost, osornost 

opazovalec/ocenjevalec 

(ang. monitor 

evaluator) 

opazi vse možnosti, natančno 

premisli in presoja, ne zmore 

motivirati drugih 

resnost, sistematičnost, 

preudarnost, bistrost, 

navidezna prevelika kritičnost 

in trma 

timski delavec (ang. tim 

worker) 

posluša, usmerja, preprečuje 

nesporazume, spodbuja 

sodelovanje, poživlja timsko 

zavest, slabo prenaša pritisk in 

neposredno soočanje 

družabnost, občutljivost, 

nežnost, dojemljivost, 

prilagodljivost, priljubljenost, 

neodločnost, nedorečenost pri 

vodenju 

izvršitelj/garač (ang. 

implementer) 

deluje zelo praktično, udejanja 

misli in ideje, sistematično 

rešuje probleme ter raznovrstne 

naloge, gara za dosego ciljev 

samodiscipliniranost, 

zanesljivost, konservativnost, 

organiziranost, sistematičnost, 

zavezanost, prizadevnost, 

učinkovitost 

dovršitelj (ang. 

completer-finisher) 

opravi vse podrobnosti, 

pozoren je na napake, na 

manjkajoče ali izpuščene 

stvari, ima visoka merila in 

ideale 

skrbnost, vestnost, 

pravočasnost, vzdržljivost, 

nepopustljivost, pogosta 

nesproščenost in zaskrbljenost 

strokovnjak/specialist 

(ang. specialist) 

daje pobudo, posreduje 

strokovno znanje in posebne 

spretnosti, sledi visokim 

strokovnim normam, ne 

zanima ga delo drugih 

usmerjenost k cilju, predanost, 

ponos, strokovnost, 

specializiranost 
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Timske vloge članov so lahko opredeljene na dveh ravneh: na ravni nalog tima in na ravni 

podpornih dejavnosti oz. odnosov v timu. Na ravni nalog je član tima lahko (Thacker, 1990, v 

Polak, 2007):  

 pobudnik, ki sproži dogajanje in zagotavlja nadaljnje spodbude;  

 razjasnjevalec, ki preverja, kaj člani dejansko mislijo in kako razumejo druge, 

pojasnjuje nerazumljivo, oblikuje pojmovne povezave;  

 iskalec ali posredovalec informacij, ki na različne načine daje ali išče nove informacije, 

da bi pripomogel k izvedbi naloge in  

 oblikovalec povzetkov ali sklepov, ki izbira in združuje ideje.  

Na ravni podpornih dejavnosti se član tima lahko izraža kot (Thacker, 1990, v Polak, 2007):  

 spodbujevalec, ki je prijateljski, topel in odgovoren do drugih, aktivno posluša in 

pozitivno sprejema mnenja in zamisli drugih članov;  

 tisti, ki izraža čustva znotraj tima oz. tisti, ki občutljivo in empatično zaznava splošno 

razpoloženje v timu, pozitivna in negativna čustva in odnose, deli svoja čustva z drugimi 

člani ter ubesedi čustva drugih, če ti tega ne zmorejo;  

 usmerjevalec komunikacije, ki skrbi, da imajo vsi člani priložnost izraziti svoje mnenje; 

 vzdrževalec harmonije, ki spodbuja k izražanju različnosti med člani, poskuša 

odpravljati neskladja in konflikte med člani tima.  

Navedene vloge znotraj tima se oblikujejo glede na psihosocialne značilnosti posameznikov, ki 

sestavljajo tim (Polak, 2001). Na ravni nalog so povezane predvsem z vsebino naloge, na ravni 

podpornih dejavnosti so povezane predvsem z vzdrževanjem dobrih odnosov in notranje 

skladnosti tima (Polak, 2007). 

Težave pri učinkovitem prevzemanju vlog se pojavijo, kadar člani tima prelagajo odgovornost 

drug na drugega (Praper, 2001). Zato naj prevzemanje vlog in delitev dela med člani tima 

temelji na samoanalizi šibkih in močnih področij pedagoškega dela. Z analizo močnih področij 

posameznik izrazi svoj potencial, ki ga lahko s svojo dejavnostjo vlaga v tim, s priznanjem 

šibkih področij pa samokritično izpostavi vse tisto, kjer pričakuje dejavnejšo vlogo drugih 

(Polak, 2007).  

 

3.3 Etape timskega dela 

 

Timsko delo na pedagoškem področju vključuje tri osnovne etape, ki si po navadi sledijo v tem 

vrstnem redu: timsko načrtovanje, timsko izvajanje ali poučevanje in timska evalvacija (Polak, 

2014).  

 

(1.) Timsko načrtovanje pedagoškega procesa je začetna etapa timskega dela v šoli, ki 

pomembno vpliva na nadaljnje timsko delo, in sicer na timsko poučevanje ter na timsko 

evalvacijo. Ponavadi poteka kot srečanje pedagoških delavcev (članov tima) z namenom, da v 

ustvarjalnem procesu oblikujejo snovno, didaktično, psihološko in materialno pripravo na pouk. 

Timsko načrtovanje bo učinkovitejše, če bo čas za timsko načrtovanje vnaprej predviden in če 

bomo pri timskem načrtovanju izhajali iz evalvacije že opravljenega dela (Polak, 2014). 

Osnovni koraki načrtovanja, ki jih pedagoški strokovnjaki navajajo kot nujne, so: izbira in 

zasnova poteka dejavnosti, izbira teme ter oblikovanje ciljev, ki naj bi jih dosegli, priprava 

pripomočkov in učil, opredelitev načina opazovanja, preverjanja ter vrednotenja napredka 

učencev in analiza doseženih ciljev (Kyriacou, 1997, v Polak, 2007). Tako timsko načrtovanje 



32 
 

običajno vsebuje opis načrtovanih pedagoških aktivnosti in razdeljene vloge ter zadolžitve 

članov tima (Polak, 2014).  

(2.) Drugo etapo timskega dela predstavlja timsko poučevanje, ki ga Johnson in Lobb 

(1959, v Polak, 2001) opredeljujeta kot timsko dogajanje v razredu, ko se dve ali več oseb s 

pedagoškimi nameni hkrati usmerja na iste učence v okviru posameznega učnega predmeta ali 

kombinacije predmetov. Na kakšen način bo timsko poučevanje izvedeno je odvisno predvsem 

od pedagoške in didaktične iznajdljivosti ter ustvarjalnosti pedagoških delavcev, ki sestavljajo 

tim (Polak, 2014). Pri interdisciplinarnem poučevanju pridejo v ospredje podrobnosti in razlike 

med sodelujočimi učitelji, pri tem pa se povezujejo predmetna področja, odpirajo novi pogledi, 

razvijajo se učiteljeve spretnosti ter interesi. Ker so člani tima med seboj različni, je tudi 

verjetneje, da se bodo v svojih pogledih in idejah razlikovali, težko uskladili ter zašli v 

konflikte. Učinkoviti interdisciplinarni timi zmorejo vsebinska razhajanja v okviru neke teme 

načrtno oblikovati v problemsko diskusijo in izzvati socialno-kognitivne konflikte med učitelji. 

Socialno-kognitivni konflikt je pojav soočenja posameznika z drugačnimi mnenji drugih oseb, 

ki so udeležene v diskusiji ali pri reševanju naloge. To spodbudi bolj kritično razmišljanje in 

konstruktivnejše reševanje naloge (Polak, 2007). Timsko poučevanje naj bi učiteljem 

predstavljajo izziv, a jih mnogokrat spremljajo dileme in bojazni, ki posamezniku preprečujejo 

sproščeno podajanje v nove izkušnje (Polak, 2001).  

(3.) Timska evalvacija je lahko vmesna in končna etapa timskega dela ter je lahko 

pomembno izhodišče za nadaljnje timsko delo. Evalvacija ima pri timskem delu pedagoških 

delavcev dvojni pomen: ne zanimajo je le učni rezultati in učni napredek učencev, temveč tudi, 

kako bi sami napredovali kot tim. V prvem primeru gre za timsko evalvacijo pedagoškega dela, 

v drugem pa za evalvacijo dogajanja v timu (Polak, 2007). V evalvacijo lahko vključimo tudi 

učence, pedagoške in nepedagoške delavce, ki so bili vključeni v timsko delo (Polak, 2001). 

Problem timske evalvacije pedagoškega dela nastane takrat, ko ni primernih merskih 

pripomočkov, ki bi merili vse vidike timskega pouka, zato je pomembno, da se natančno in 

podrobno oblikujejo cilji, ki so lahko smernice za bolj sistematično timsko evalvacijo (Polak, 

2007). Evalvacija dogajanja v timu je usmerjena k analizi odnosov, komunikacije, 

medosebnega zaznavanja in strategij reševanja problemov v timu (Polak, 2014). Primerna 

oblika evalvacije procesov timskega dela je tudi t.i. analiza SWOT, ki je uporabna tako za 

evalvacijo tima kot za samoevalvacijo članov tima. Pri analizi SWOT gre za identifikacijo 

bistvenih močnih in šibkih strani, možnosti ter nevarnosti, ki so značilne za konkreten tim 

(Chivers, 1995, v Polak, 2007). Samoevalvacija je zahtevna, saj predpostavlja, da so člani tima 

osebnostno zreli, dovolj samokritični in pripravljeni se učiti iz napak (Polak, 2007).  

Vsak član tima naj bi v omenjenih treh etapah timskega dela pri sebi in drugih članih tima 

identificiral ter analiziral močna in šibka področja pedagoškega dela, premislil, kaj se lahko iz 

dane izkušnje nauči ter temu primerno načrtoval svoje nadaljnje pedagoško ravnanje. 

Posameznikovo spremljanje lastnega napredka in strokovnega razvoja ter tudi tima kot celote 

pa je pomemben pogoj za uspešno timsko delo po vseh treh etapah (Polak, 2007). 

 

3.4 Značilnosti učinkovitih in neučinkovitih timov 

 

Brajša (1995) razlikuje tri osnovne vrste timov glede na njihovo učinkovitost: neuspešni timi 

so tisti, katerih rezultati so slabši in manjši od seštevka sposobnosti, znanja ter strokovnosti 

posameznih članov. Povprečni timi so tisti, katerih rezultati ustrezajo seštevku znanja, 

sposobnosti in strokovnosti posameznih članov ter v timu ne delajo ne bolje ne uspešneje kot 

bi individualno, ne razvijajo timske ustvarjalnosti, temveč ostajajo na ravni svojih individualnih 
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sposobnosti. Uspešni timi pa z rezultati dela presegajo seštevek sposobnosti, znanja in 

strokovnosti posameznih članov.  

 

Osnovni pogoji učinkovitega timskega dela na področju vzgoje in izobraževanja so skupni cilji 

ter pozitivna soodvisnost članov tima. Poleg skupinskih ciljev tima pa vsak posameznik v tim 

vstopa tudi s svojimi lastnimi individualnimi potrebami, cilji in osebnimi lastnostmi. Za 

učinkovitost dela in doseganje skupinskih ciljev je tako pomembno, da so individualni cilji 

vsakega posameznika usklajeni s skupinskimi cilji. Ko ima skupina ljudi pred seboj cilj, ki ga 

ne more doseči drugače kot z medsebojnim sodelovanjem, lahko govorimo, da imajo skupinski 

cilj. Skupni cilji, ki jih tim oblikuje, morajo biti jasno oblikovani, pozitivno naravnani, tim mora 

opredeliti časovne roke za njihovo doseganje in merila, po katerih bo presojal uspešnost njihove 

izvedbe (Polak, 2014). Uspešno se lahko realizirajo le cilji, ki jih vsi udeleženi razumejo, so 

zanje motivirani, verjamejo, da jih je mogoče doseči v danem časovnem okvirju in vedo, kaj 

morajo storiti, da se bodo uresničili (Grah, 2010). Praper (2001) izpostavlja, da bo tim uspešen, 

ko bo vzpostavljena pozitivna soodvisnost članov. Strokovni tim ne bo učinkovit, če bodo v 

njem prevladovali avtokratski odnosi, v katerem ne bo dovolj prostora za različnost mnenj 

(Praper, 2001). 

Uspešnost timskega dela je odvisna od pripravljenosti posameznih članov tima za timsko delo. 

Če je posameznik do timskega dela pozitivno naravnan in za njegovo izvajanje motiviran, ga 

bo tudi v neposredni pedagoški praksi pogosteje izvajal. Tako zgolj pozitivna stališča za 

učinkovito izvajanje timskega dela niso dovolj, saj mora vsak posameznik imeti tudi dovolj 

motivacije, da ta stališča udejanja še na vedenjski ravni, tj. s konkretnim timskim delom v 

neposredni pedagoški praksi. (Polak, 2014). Posameznikove bojazni, negativna pričakovanja, 

dileme ali celo predsodki so lahko pomemben demotivator za pridobivanje novih izkušenj s 

timskim delom (Polak, 2001). Tako na učinkovitost tima vpliva osebnostna naravnanost 

posameznika, ki ga v njegovih prepričanjih, zaznavanju in vedenju usmerjala k individualizmu 

ali h kolektivizmu (Polak, 2007). Lastnosti individualistično in sodelovalno naravnanih ljudi 

lahko povežemo tudi z motivacijskimi usmeritvami pedagoških delavcev pri timskem delu 

(Polak, 2015a). Model motivacijske naravnanosti posameznikov sta oblikovala Brajša in Stakić 

(1991, v Polak, 2015a). Model temelji na dveh dimenzijah (vodoravna in navpična) in se odraža 

v štirih različnih entitetah: vodoravna dimenzija vključuje razpon med usmerjenostjo »k sebi« 

(egocentrična usmerjenost posameznika) in usmerjenostjo »k drugim« (sociocentrična 

usmerjenost posameznika), navpična dimenzija pa razpon med usmerjenostjo na učinkovitost 

(storilnost) in usmerjenost na vzdušje v timu. Na osnovi njunega modela lahko za vsakega 

posameznika v timu identificiramo štiri smeri njegovega delovanja: 

 

(1.) Egocentrično usmerjenost s poudarkom na učinkovitosti je moč prepoznati pri tistih 

članih tima, ki so usmerjeni k osebnemu uspehu, občutki in uspešnost drugih jih ne zanimajo, 

sodelovanje z drugimi pogosto izkoriščajo le za svoj osebni uspeh.  

(2.) Egocentrično usmeritev s poudarkom na vzdušju naj bi imeli tisti člani tima, ki so 

usmerjeni k lastnemu dobremu počutju, občutki drugih in učinkovitost tima pa jih ne zanimajo, 

saj se radi zabavajo ter uživajo.  

(3.) Sociocentrična usmeritev s poudarkom na učinkovitosti je značilna za člane tima, 

ki so zelo sodelovalno naravnani, usmerjeni k skupnim ciljem, odgovorni in pogosto manj 

razumevajoči za osebne potrebe posameznih članov tima.  

(4.) Sociocentrično usmeritev s poudarkom na vzdušju pa prepoznamo pri tistih članih 

tima, ki niso usmerjeni ne k individualnem uspehu, ne k skupnim nalogam, zelo pomembno pa 

jim je, da so del dobrega timskega vzdušja.  
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Od konkretne situacije in zadanih ciljev je odvisno, katera naravnanost posameznikov je za 

konkretni tim v konkretni situaciji učinkovitejša, saj lahko prevelika egocentrična naravnanost 

posameznikov ovira sodelovanje, prevelika sociocentričnost pa izražanje individualnosti 

vsakega posameznika (Brajša in Stakić, 1991, v Polak, 2015a).  

Pomembne so tudi spretnosti timskega dela posameznih članov v timu. Štiri skupine spretnosti, 

ki so ključne za učinkovito delovanje tima, so komunikacijske spretnosti, spretnost sklepanja 

kompromisov, spretnosti konstruktivne kritičnosti, spretnosti spodbujanja in dajanja podpore 

(Polak, 2007). Poleg omenjenih štirih spretnosti so pomembne tudi spretnosti aktivnega 

sodelovanja, ki omogočajo članom tima, da prevzemajo odgovornost za dogajanje v timu, 

njegov razvoj in napredovanje k ciljem ter zmanjšujejo težnjo posameznikov, da bi se zanašali 

le na druge. Da bo tim učinkovito deloval, je prav tako pomembno, da člani tima obvladujejo 

spretnosti reševanja problemov, medsebojne spretnosti in spretnosti, ki so povezane z nalogami 

tima (Aranda, Aranda in Conlon, 1998, v Polak, 2007). Omenjene spretnosti so lahko pri 

različnih posameznikih različno razvite, saj se pri vsakem članu razvijajo drugače (Polak, 

2007). 

Dejavnike, ki vplivajo na timsko učinkovitost, lahko povežemo tudi s timskimi procesi in 

pojavi. Za učinkovite time so značilni: večja medsebojna povezanost, večja podobnost med 

člani tima glede na status in izkušenost, večja ustvarjalnost ter zmožnosti odločanja, večje 

število članov v timu, večje možnosti za dostop do virov informacij, boljše medsebojno 

poznavanje članov tima oz. večja domačnost, pogoste povratne informacije, višja pričakovanja 

vodij do članov tima, kolektivno prepričanje o uspehu kot izvoru motivacije, kakovostno timsko 

načrtovanje in odprta komunikacija v timu. Število ur, ki jih člani tima preživijo pri skupnem 

delu naj ne bi vplivalo na učinkovitost tima, saj je bolj kot obseg pomembna izkoriščenost 

omenjenega časa (Guzzo in Dickson, 1996, v Polak, 2007).  

Za učinkovito delo v timu so pomembna pravila, ki se oblikujejo v njem. Ta namreč vzdržujejo 

strukturo tima, spodbujajo naravnanost k skupnim ciljem, usmerjajo člane tima k primernejšem 

in želenem vedenju ter so merilo za presojanje tega vedenja (Polak, 2007). Pomembno je, kako 

člani tima zaznajo konkreten konflikt in kakšen odnos oblikujejo do njega. Razlikujemo 

tradicionalen in sodoben odnos do konflikta. Tradicionalni odnos do konflikta zajema 

izogibanje konfliktu in zagovarja stališče, da prihajajo v konflikt le prepirljivi ljudje, zato želi 

najti krivca za nastalo situacijo. Za sodobni odnos do konflikta je značilno pojmovanje, da je 

konflikt nujen sestavni del vsake spremembe in v manjšem obsegu celo optimalen način 

medsebojnega vedenja. Šolski konflikti preprečujejo stagnacijo, saj spodbujajo spremembe in 

razvoj. Ob uspešnem reševanju konflikta tim preide na višjo raven delovanja in medsebojnega 

razumevanja (Brajša, 1995). Konflikti so zaradi medsebojnega razhajanja mnenj in nestrinjanja 

pozitiven znak dogajanja v timu. Kažejo namreč, da se člani tima počutijo dovolj varne, da si 

upajo nestrinjanje glasno izraziti. Konflikte je treba reševati v timu, pri  procesu reševanja 

morajo biti prisotni vsi udeleženci konflikta. (Polak, 2007).  

Vzrok za timsko neučinkovitost so lahko tudi neuravnotežene in nejasne vloge ter z njimi 

povezane odgovornosti članov tima. Do tega lahko pride, kadar so vloge članov tima 

nenatančno opredeljene. Sestavni del timskega dela so tudi manj zaželene vloge (vloge, ki 

vključujejo za večino ljudi neprijetno delo npr. pisanje poročil, zapisnikov itd.). Konfliktu se v 

takih primerih najlažje izognemo z izmeničnim prevzemanjem ali pa razdelitvijo take vloge. 

Med člani tima lahko pride tudi do tekmovanja, kadar hkrati prevzemajo iste ali prekrivajoče 

se vloge. Temu se lahko izognemo s pogovorom in soglasjem glede tega, kaj se pričakuje od 

vsakega člana tima (Fortune, 1999, v Polak, 2007). 
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Na učinkovitost tima vpliva velikost tima. Ta ne sme biti ne premajhen ne prevelik. Velikost 

tima je odvisna od naloge, ki jo bo tim izvajal. Najustrezneje je, da je tim sestavljen iz dveh do 

osmih članov, saj se le tako člani med seboj povežejo in čutijo medsebojno zaupanje (Polak, 

2007). Različnost kadrov v timu naredi timsko delo produktivnejše in bolj zadovoljujoče. 

Različnost mnenj in izkušenj spodbuja ustvarjalnost ter iskanje rešitev problemov. Različnost 

članov tima samo po sebi tako ne more biti negativna. Do negativnih posledic lahko pripelje 

način, kako se člani tima z njo soočajo. Tako je lahko prevelika različnost članov tima razlog 

za konflikte in težave (prav tam).  

Na učinkovitost timskega dela vpliva tudi reflektiranje dela. A. Polak (2015b) navaja, da so 

slovenski pedagoški delavci premalo vešči kritične profesionalne refleksije lastnega dela, kar 

posledično prispeva k temu, da je timsko reflektiranje dogajanja v timu pod močnim vplivom 

bojazni, da se bodo svojim sodelavcem osebno zamerili, to pa prispeva k dejstvu, da je kritična 

refleksija premalo kritična oz. presplošna, neiskrena, nestrokovna in premalo poglobljena, kar 

pa vpliva na manj učinkovito izvajanje timskega dela (prav tam). 

Tako so najpogostejše značilnosti neučinkovitih timov (Polak, 2007):  

 neizoblikovana in nejasna vizija tima,  

 kultura je nenaklonjena timskemu dela,  

 nejasni cilji in nameni,  

 spregledane potrebe, interesi in pričakovanja članov tima,  

 nejasne vloge,  

 pomanjkanje povratnih informacij,  

 neprimerno odločanje,  

 neprimerna pravila in postopki dela,  

 medsebojni konflikti,  

 slabo vodenje,  

 pomanjkanje zaupanja,  

 nepripravljenost za spreminjanje,  

 neprimerni pripomočki za delo in  

 neustrezen sistem nagrajevanja. 

Pri tem je pomembno spoznanje, da večina procesov, ki so pomembni za učinkovitost in 

kakovost timskega dela, poteka na ravni posameznika. Od posameznikovega zaznavanja in 

sprejemanja drugih članov v timu, zaznavanja dogajanja (psiho-dinamike) v timu, doživljanja 

uspehov in neuspehov, pojmovanja ter reševanja problemov v timu, strategij reševanja 

konfliktov idr. je odvisno, ali bo posameznik svoje timsko delo zaznaval kot učinkovito in 

kakšna stališča do timskega dela bo oblikoval, ta pa vplivajo na njegovo motivacijo za timsko 

delo v prihodnosti (Polak, 2015b).  

Glede na navedeno lahko povzamemo, da je timsko delo ključno za učinkovito izvajanje 

procesa vzgoje in izobraževanja. Tudi učinkovito izvajanje strokovne podpore in pomoči 

učencem s specifičnimi učnimi težavami je tako v Sloveniji kot v Angliji naloga celotne šole 

ter ne le posameznega strokovnega delavca, zato je pomembno, da strokovni delavci na šoli 

delujejo timsko pri nudenju podpore in pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami 

(Kavkler, 2008). Ker ima timsko delo različnih strokovnih profilov pri nudenju podpore in 

pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami določene posebnosti, podrobneje predstavljam 

značilnosti omenjenega timskega dela v naslednjem poglavju magistrskega dela. 

  



36 
 

4. TIMSKO DELO STROKOVNIH DELAVCEV PRI NUDENJU STROKOVNE 

POMOČI IN PODPORE UČENCEM S SPECIFIČNIMI UČNIMI TEŽAVAMI V 

SLOVENIJI IN ANGLIJI 

 

Izobraževalna politika obeh držav se zavzema za inkluzivno vzgojo in izobraževanje oseb s 

posebnimi potrebami, za razvijanje inkluzije v šolah je izredno pomemben timski pristop vseh 

strokovnih delavcev v procesu sodelovanja z otrokom in s starši, saj brez timskega dela ni 

mogoče uresničevati inkluzije v praksi (Kavkler, 2008). Tudi M. Lipec Stopar (1999) navaja, 

da je inkluzija otrok z učnimi težavami eno tistih področij, kjer prihaja do sodelovanja 

strokovnjakov različnih profilov, saj učitelj ne more sam uspešno vključiti otroka s posebnimi 

potrebami v razred, ampak lahko prinese uspeh le timsko delo, saj z njim dobi potrebno 

strokovno pomoč in podporo. V Sloveniji je v Zakonu o osnovni šoli (ZOsn, 1996, 38. člen) 

eksplicitno omenjeno timsko delo na področju nudenja podpore in pomoči učencem s 

posebnimi potrebami, piše namreč, da lahko v oddelku, v katerega so vključeni učenci s 

posebnimi potrebami, poleg učitelja sodeluje tudi strokovni delavec s specialno pedagoško 

izobrazbo. Tudi Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011) poudarja timsko delo 

strokovnih delavcev, saj v njem piše, da mora ravnatelj imenovati strokovno skupino strokovnih 

delavcev na šoli za pripravo in spremljanje izvajanja individualiziranega programa. V Angliji 

Smernice za izvajanje organizacij in podpore posebnih vzgojno-izobraževalnih potreb (2015) 

(ang. Special educational needs and disability code of practice) poudarjajo pomembno vlogo 

timskega dela med starši, šolo in drugimi pomembnimi organizacijami za učinkovito nudenje 

podpore ter pomoči učencu, za učinkovito dokumentiranje, spremljanje in evalvacijo napredka 

otroka. Tudi angleški tristopenjski model RTI in slovenski petstopenjski model nudenja 

strokovne podpore ter pomoči učencem z učnimi težavami poudarjata, da mora delo strokovnih 

delavcev na šoli na vseh stopnjah nudenja strokovne podpore in pomoči učencem z učnimi 

težavami obsegati sodelovanje ter timsko delo (Kavkler, 2008). Intenzivnost, zgodnje 

odkrivanje in obravnava ter timsko delo so ključne besede obeh modelov (Kavkler, 2011).  

 

Na pomembnost timskega dela pri nudenju strokovne pomoči in podpore učencem z učnimi 

težavami nakazujejo tudi ugotovitve nekaterih angleških ter slovenskih raziskav. V angleški 

raziskav Heller (2014) navaja, da sta medsebojna pomoč in timsko delo strokovnih delavcev na 

šoli v korelaciji z visokimi dosežki učencev. Prav tako Shaw (2001) ugotavlja, da je kakovost 

poučevanja otrok s specifičnimi učnimi težavami večja, ko je timsko načrtovana. Tudi Arnaiz 

in Castejon (2001) v svoji raziskavi ugotavljata, da delitev dela ter odgovornosti za vključevanje 

otrok s posebnimi potrebami v redne vzgojno-izobraževalne sisteme omogoča uspešnejše 

vključevanje otrok, kot pa če predstavlja koordinator vodjo oz. edinega, ki je odgovoren za 

vključevanje otrok v redne šole. Podobne ugotovitve navajajo tudi v slovenski raziskavi N. 

Babič (2007), kjer so strokovni delavci, ki so sestavljali tim za obravnavo učencev s 

specifičnimi učnimi težavami, ugotovili, da so bili s timskim delom vseh strokovnjakov na šoli 

uspešnejši pri delu z učenci s specifičnimi učnimi težavami, kot kadar so nudili individualno 

pomoč in podporo učencem s specifičnimi učnimi težavami. Podobne ugotovitve navajajta tudi 

E. Hvala in V. Fifonja (2006) v njuni študiji primera. Ugotovili sta namreč, da je deklica s 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja učinkovitejše napredovala, ko sta bili pomoč in 

podpora za učenko načrtovani timsko. Tudi M. Kavkler (2011) navaja, da je timski pristop dela 

v primerjavi z individualnim pristopom dela učinkovitejši pri načrtovanju dela z otrokom, 

interdisciplinarni strokovni obravnavi, oblikovanju individualiziranih programov in njihovem 

evalviranju, prav tako tudi pri nudenju konkretne strokovne pomoči otrokom s specifičnimi 

učnimi težavami.  
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4.1 Strukturne posebnosti tima pri nudenju strokovne pomoči in podpore učencem s 

specifičnimi učnimi težavami v Sloveniji ter Angliji 

 

Pri vključevanju otroka s specifičnimi učnimi težavami v program osnovne šole imajo 

pomembno vlogo različni strokovni delavci na šoli. S. Pulec Lah in J. Košir (2015) navajata, 

da so naloge povezovanja in sodelovanja učiteljev, specialnih ter rehabilitacijskih pedagogov 

in drugih šolskih strokovnih delavcev ena temeljnih komponent za učinkovito nudenje podpore 

ter pomoči učencem z učnimi težavami (prav tam). Pri interdisciplinarnem delu različnih 

strokovnjakov je pomembno, da se vsi vključeni zavedajo, da vsak član tima vstopa v tim s 

svojim pojmovanjem timskega dela, z raznolikimi stališči, motivacijo, izkušnjami in 

spretnostmi timskega dela. Od omenjenih dejavnikov je odvisno, kakšno zaupanje, 

komunikacijo, načrtovanje, izvajanje, evalvacijo in delovno okolje bo razvil šolski tim (Polak, 

2007).  

 

Thomas (1992, v Polak, 2001) navaja, da so v timu kot socialni skupini dane tri osnovne skupine 

spremenljivk, ki s svojo variabilnostjo prispevajo k psihodinamiki tima in k različnosti 

posameznih timov. To so strukturne spremenljivke, spremenljivke naloge in kontekstualne 

spremenljivke. (1.) Strukturne spremenljivke predstavljajo značilnosti in posebnosti 

posameznih članov tima. Ti se razlikujejo po svojih spretnostih, sposobnostih, osebnostnih 

lastnostih in po vlogah, ki jih imajo v timu ter zunaj njega. K strukturi tima prispevata tudi 

stopnja različnosti članov tima in (ne)hierarhija vlog. (2.) Med spremenljivke naloge sodijo 

narava naloge z njenimi posebnostmi in zahtevami, situacijske ovire v zvezi z nalogo ter 

težavnost naloge, ki si jo je zastavil pedagoški tim. Od težavnosti zastavljene naloge je odvisen 

uspeh tima, ki vpliva na njegove aspiracije za prihodnje delo (3.) Kontekstualne spremenljivke 

so povezane s fizičnim okoljem v šoli in s položajem tima v širšem socialnem kontekstu. Uspeh 

timskega dela, še posebej pa timskega poučevanja, je v veliki meri odvisen od tega, kako je 

pedagoški tim sprejet v svoji socialni sredini, torej od tega, ali je tim deležen podpore oziroma 

nasprotovanj in zavračanj. Naštete spremenljivke so v medsebojni interakciji, se spreminjajo 

vsaka zase, so odvisne druga od druge in skupaj vplivajo na psihosocialno dogajanje v timu 

(Thomas, 1992, v Polak 2001). A. Polak (2001) navaja, da omenjene spremenljivke vplivajo na 

stil dela in vodenja, povezanost članov tima ter motiviranost članov tima za timsko delo in za 

skupno doseganje ciljev. Zato je pomemben začetni dogovor za timsko delo v šoli, ki mora 

predstavljati uvodni ritual, in se začeti z jasno izrečenim dogovorom za timsko delo med 

strokovnimi delavci. Dogovor za timsko delo vsebuje privolitev v timsko delo, časovni obseg 

dela in dogovor o tem, kako bo delo potekalo (Magajna, Čačinovič Vogrinčič idr., 2008). Tudi 

Gerschel (2005) navaja, da je pomembno, da strokovnjaki v timu pred začetkom timskega dela 

vedo, kaj bodo načrtovali, kakšne podatke bodo zbirali in kakšne povratne informacije bodo 

posredovali, kakšna bo vsebina sestankov, kakšen bo prenos informacij, sodelovanje s starši in 

drugimi strokovnjaki, kako, kdaj ter kdo bo vključen v teh procesih in kaj lahko pričakujejo 

drug od drugega v procesu timskega dela (prav tam).  

 

U. Poljanšek (2007) navaja, da je timsko delo strokovnjakov za pomoč in podporo učencem s 

specifičnimi učnimi težavami učinkovita takrat, ko je na šoli zaposlenih čim več različnih 

strokovnjakov. Navaja, da bi bilo idealno, če bi lahko bili v timu za pomoč in podporo učencu 

s specifičnimi učnimi težavami učitelj, specialni in rehabilitacijski pedagog, socialni pedagog, 

socialni delavec in psiholog. Vsak od navedenih strokovnih profilov namreč lahko prispeva 

informacije o otroku s specifičnimi učnimi težavami glede na znanje iz svojega strokovnega 

področja. L. Magajna in M. Kavkler (2008) navajata, da naj bi bili v strokovni tim za delo z 

učenci s težjimi specifičnimi učnimi težavami oz. z učenci s primanjkljaji na posameznih 

področjih učenja v Sloveniji najkasneje na peti stopnji pomoči po petstopenjskem modelu 
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(lahko pa že prej) vključeni učitelji in svetovalni delavci (psihologi, pedagogi, socialni delavci, 

specialni in rehabilitacijski pedagogi in socialni pedagogi). Tim naj bi sodeloval tudi z otrokom 

in njegovimi starši. Med zunanjimi strokovnimi sodelavci je lahko tudi mobilni specialni in 

rehabilitacijski pedagog, ki se lahko vključuje v pomoč učencu z učnimi težavami kot izvajalec 

dodatnih ur individualne ter skupinske pomoči in dodatne strokovne pomoči (Magajna in 

Kavkler, 2008). Tudi v Angliji pri obravnavi otrok z učnimi težavami timsko delajo različni 

strokovnjaki na šoli, in sicer ravnatelj, koordinator, učitelji in asistent, ki pri načrtovanju 

strokovne podpore ter pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami sodelujejo tudi z 

zunanjimi sodelavci, starši otroka in otrokom (Cole, 2005). Člani tima, ki sodelujejo pri 

vključevanju in poučevanju otroka z učnimi težavami, so lahko stalni ali pa se vključujejo le 

pri reševanju posebnih težav (Kavkler, 2008). Naloga tima je, da podpre in pomaga vsakemu 

članu tima učinkovito vključiti otroka s posebnimi potrebami v razred in oblikovati v Sloveniji 

na peti stopnji petstopenjskega modela in v Angliji na tretji stopnji modela RTI individualiziran 

program oz. v Angliji tudi drug ustrezen dokument, v katerem se navede načrt nudenja 

strokovne podpore in pomoči učencu z izrazitimi specifičnimi učnimi težavami (Magajna in 

Kavkler, 2008). 

 

4.1.1 Vloga ravnatelja šole pri nudenju strokovne podpore in pomoči učencem s specifičnimi 

učnimi težavami 

 

V obeh državah ima ravnatelj šole pomembno nalogo pri zagotavljanju možnosti za doseganje 

optimalnega razvoja vsakega učenca, saj je ravnatelj tisti, ki na šolah poskrbi za organizacijski 

del, zagotovi materialne in kadrovske možnosti ter poskrbi za poznavanje strokovnih izhodišč, 

zakonodaje, standardov in normativov za vključevanje učencev s specifičnimi učnimi težavami 

v šolo (De Paulis Debevec, 2007). V Sloveniji ravnatelj imenuje strokovno skupino za izdelavo 

in spremljanje individualiziranega programa za učenca s primanjkljaji na posameznih področjih 

učenja (ZUOPP, 2011). Ravnatelj je odgovoren, da se pri izvajanju dodatne strokovne pomoči 

na šoli zadosti dvema osnovnima zahtevama, ki ju glede organizacije dela predpisuje 

zakonodaja: ustrezna strokovna usposobljenost izvajalcev in izvajanje pomoči v okviru rednih 

ur pouka – v oddelku ali izven oddelka (De Paulis Debevec, 2007). Ravnatelj prav tako pomaga 

pri reševanju težav, zagotavlja usposabljanje strokovnih delavcev, podpira pozitivna stališča do 

vključevanja otrok s posebnimi potrebami in do timskega dela ter je s svojimi pozitivnimi 

stališči do inkluzije vzgled učencem in strokovnim delavcem (Kavkler, 2008). A. Polak (2011) 

poudarja, da podpora vodstva k timskemu delu pedagoških delavcev pomembno prispeva k 

večji pripravljenosti pedagoških delavcev za timsko delo in k bolj pozitivnim stališčem do 

timskega dela, saj timsko delo učiteljev ni odvisno le od osebne pripravljenosti učiteljev za 

timsko delo, temveč tudi od posebnosti življenja ter dela na šoli.   

 

Vodstvo šole ima pomembno vlogo tudi pri spodbujanju in razvijanju šolske kulture ter 

timskega dela na šoli (Polak, 2011). Različni modeli vodenja šole pogojujejo in/ali spodbujajo 

različne oblike šolske kulture. Kulturo individualizma in balkanizirano kulturo, kot najmanj 

zaželeni obliki kulture poučevanja po Heargevesu (1992, v Polak, 2007), pogojujejo ter 

vzdržujejo zlasti hierarhične oblike vodenja šole, kjer vodstvo postavlja v ospredje predvsem 

individualno odgovornost in kompetentnost posameznikov za pedagoško delo, manj pa 

spodbujanje dobrih delovnih odnosov ter skupnih ciljev. Sodobnejše oblike vodenja šole pa 

spodbujajo skupna srečanja v kolektivu, ki omogočajo oblikovanje sodelovalne šolske kulture, 

kot ene izmed osnovnih pogojev za učinkovito timsko delo strokovnih delavcev na šoli. Tako 

ima vodstvo šole potrebno formalno moč, da oblikuje strategije, pravila in rituale, ki spodbujajo 

ali ovirajo timsko delo strokovnih delavcev na šoli. Tudi angleški avtor Cole (2005) izpostavlja, 

da vodstvo šole v angleških šolah ustvarja, vzdržuje in razvija pogoje, ki omogočajo učinkovito 
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timsko delo. Pri tem je tudi pomembno, kolikšno podporo daje vodstvo koordinatorjem za 

posebne potrebe na šoli, saj bo koordinator le z ustrezno podporo vodstva lahko vnašal v šolo 

inkluzivne spremembe (prav tam). 

 

Vodstvo šole je tako pomemben dejavnik pri uvajanju novosti in pri prenosu novih strokovnih 

spoznanj ter spretnosti v neposredno pedagoško prakso (Devjak in Polak, 2007). Pri tem je 

pomembno, da je ravnanje vodstva na področju timskega dela strokovnih delavcev na šoli 

usklajeno s konkretnimi pričakovanji učiteljev na šoli. V raziskavi A. Polak (2011), ki je bila 

izvedena v okviru delavničnega dela znotraj različnih izvedb seminarja z naslovom Timsko delo 

v šoli – razvojni pristop, zaposleni v osnovnih šolah navajajo, da od vodstva pričakujejo 

strokovno, organizacijsko, osebno in materialno podporo. Od vodstva šole pričakujejo tudi, da 

pozna osnove zakonitosti timskega dela in pri oblikovanju timov upošteva njihove želje. Med 

zelo pogostimi pričakovanji učiteljev do vodstva šole je pričakovanje, da bo vodstvo šole dalo 

učiteljem priložnost za sodelovanje pri oblikovanju tima. Omenjeno pričakovanje je povezano 

s pogostimi bojaznimi učiteljev, da bi v timu sodelovali neprostovoljno in bili prisiljeni 

sodelovati s kolegi, pri katerih prepoznavajo neugodne osebnostne lastnosti. Občutek 

posameznega učitelja, da je aktivno sodeloval pri oblikovanju timov, ima pozitiven vpliv na 

njegovo osebno pripravljenost za timsko delo. Člani tima, ki to postanejo brez svojega soglasja 

ali celo proti svoji volji, pogosto v svoji obrambni naravnanosti namesto osebne zavezanosti 

timskim ciljem oblikujejo nasprotujoča stališča in posledično konfliktno vzdušje v timu. 

Strokovna pomoč vodstva učiteljem naj bi se kazala tudi v organizacijski podpori, v iskanju 

možnosti, prilagajanju delovnega časa in urnika ter v aktivnem sodelovanju vodstva pri 

timskem delu. Učitelji v omenjeni raziskavi izražajo željo, da bi jih vodstvo kdaj pohvalilo za 

izvajanje timskega dela, njihovo prizadevanje nadgradilo ali jim namenilo še kakšno drugo 

vrsto pozitivne potrditve. Tako je pomembna naloga vodstva v skladu z omejenimi pričakovanji 

učiteljev zagotavljanje optimalnih organizacijskih pogojev za izvajanje vseh treh etap timsekga 

dela. Poleg prej navedenega je pomembno tudi, da vodstvo šole zagotovi priložnosti za 

profesionalni razvoj strokovnih delavcev, da spodbuja občutek za skupnost in nagrajuje 

uspešno izvedeno timsko delo (prav tam). 

 

4.1.2 Vloga svetovalnih delavcev pri nudenju strokovne podpore in pomoči učencem s 

specifičnimi učnimi težavami  

 

Svetovalni delavci so v vlogi koordinatorja strokovne pomoči učencu s specifičnimi učnimi 

težavami, hkrati pa se v skladu s svojo strokovno usposobljenostjo vključujejo v neposredno 

izvajanje dodatne strokovne pomoči oz. v specialno pedagoško obravnavo učenca. Naloga 

svetovalnega delavca kot koordinatorja strokovne pomoči učencu s specifičnimi učnimi 

težavami je, da usklajuje vse strokovnjake in dejavnosti, povezane z vzgojo ter izobraževanjem 

otrok s specifičnimi učnimi težavami (Kavkler idr., 2008). Svetovalni delavci na šoli se na 

strokovno avtonomen način vključujejo v kompleksno reševanje psiholoških, pedagoških in 

socialnih vprašanj vzgojno-izobraževalnega dela v šoli tako, da pomagajo ter sodelujejo z vsemi 

udeleženci na šoli, po potrebi tudi z zunanjimi ustanovami. Sodelujejo z učenci in njihovimi 

starši, z vodstvom šole, učitelji, drugimi strokovnimi delavci in prostovoljci. (Magajna in 

Kavkler, 2008). Vloga svetovalnega delavca je pomembna tudi zato, ker ima svetovalni delavec 

vpogled v celotno problematiko otroka od njegovega vstopa v šolo pa do zaključka šolanja 

(Šebjanič Pupis, 2007).  
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Vloga specialnega in rehabilitacijskega pedagoga pri nudenju strokovne podpore ter pomoči 

učencem s specifičnimi učnimi težavami 

 

Specialni in rehabilitacijski pedagog je v Sloveniji eden izmed svetovalnih delavcev, ki ima 

največ znanja s področja posebnih potreb otrok ter izvaja dodatno strokovno pomoč za otroka 

z izrazitimi specifičnimi učnimi težavami in ima tudi potrebna dodatna strokovna znanja na 

področju poznavanja različnih vrst primanjkljajev na posameznih področjih učenja, njihovih 

značilnosti, posebnih vzgojno-izobraževalnih potreb učencev s primanjkljaji in specialna 

didaktično-metodična znanja za delo z učenci s posebnimi potrebami (Kavkler idr., 2008). 

Specialni in rehabilitacijski pedagog je enakovreden član tima pri nudenju podpore ter pomoči 

učencem s specifičnimi učnimi težavami. Njegove naloge so usklajevanje dejavnosti, povezane 

z otrokovimi specifičnimi učnimi težavami, posredovanje informacij o specifičnih učnih 

težavah, sodelovanje pri pripravi programa podpore in pomoči učencu s specifičnimi učnimi 

težavami ter pri pisanju individualiziranega programa, sodelovanje pri prilagajanju kurikuluma, 

materialov in opreme ter nudenje podpore in pomoči učitelju pri nudenju podpore in pomoči 

učencu z izrazitimi specifičnimi učnimi težavami v razredu (Kavkler, 2003).  

 

Specialni in rehabilitacijski pedagog se tako kot svetovalni delavec v proces pomoči ter podpore 

učencem z učnimi težavami vključuje že na drugi stopnji petstopenjskega modela podpore in 

pomoči (Magajna idr., 2008). V Sloveniji se je leta 1992 osnovala mobilno specialna pedagoška 

služba z namenom pomagati strokovnim delavcem na osnovnih šolah pri delu z učenci z učnimi 

težavami (Opara, 1996). Tako lahko specialni in rehabilitacijski pedagogi izvajajo specialno-

pedagoške obravnave na eni osnovni šoli ter so vključeni v eno delovno okolje, veliko 

specialnih in rehabilitacijskih pedagogov pa izvaja specialno pedagoške obravnave v mobilni 

specialno-pedagoški službi, kar pomeni, da so vključeni v več delovnih okolij. Tako je mobilni 

specialni in rehabilitacijski pedagog zaposlen v eni ustanovi, vendar svoje delo opravlja na eni 

ali več osnovnih šolah in naj bi se tako kot drugi strokovni delavci poleg neposrednega dela z 

otrokom z učnimi težavami udeleževal tudi pedagoških konferenc, aktivov, timskih sestankov, 

govorilnih ur, roditeljskih sestankov, delavnic za starše in svetovanj strokovnim delavcem 

(Magajna in Kavkler, 2008).  

 

J. Mežnarc (2017) je v svojo raziskavo vključila specialne in rehabilitacijske pedagoginje, ki 

delajo v mobilni specialno-pedagoški službi ter so vključene v več delovnih okolij, in specialne 

in rehabilitacijske pedagoginje, ki so vključene v eno samo delovno okolje. Udeleženke v 

raziskavi so navedle nekaj prednosti in pomanjkljivost obeh načinov opravljanja strokovnega 

dela. 82 % udeleženk v raziskavi kot prednost vključenosti v eno samo delovno okolje 

izpostavljala, da so z opravljanjem strokovnega dela na eni šoli bolj vključene v šolsko 

dogajanje in so o njem tudi bolj informirane. Udeleženke v raziskavi prav tako kot prednosti 

vključenosti v eno samo delovno okolje navajajo, da tako lažje in bolje sodelujejo z učitelji ter 

z njimi vzpostavljajo boljši odnos, zagotovljena jim je možnost lastnega delovnega prostora, 

poročajo tudi o bolj učinkovitem opravljanju svojega dela. Udeleženke raziskave navajajo tudi 

nekaj pomanjkljivosti opravljanja strokovnega dela le na eni šoli oz. vključenosti v eno delovno 

okolje. Večina udeleženk v raziskavi se strinja, da zaradi vključenosti v eno delovno okolje 

manj sodelujejo z drugimi zunanjimi strokovnjaki, so pogosto vpete v zaplete šole in da 

pogostokrat na šoli dobijo tudi dodatno delo, ki po mnenju udeleženk v raziskavi ne sodi v 

strokovno delo specialnih ter rehabilitacijskih pedagogov. Kot prednosti vključenosti v več 

delovnih kolektivov udeleženke raziskave navajajo, da si tako lažje izmenjujejo strokovna 

mnenja, deležne so več raznolikih izkušenj, imajo manj zadolžitev, ki po njihovem mnenju niso 

del njihovega strokovnega dela, navajajo pa tudi večjo dinamičnost in fleksibilnost pri svojem 

delu. Kot pomanjkljivosti vključenosti v več delovnih okolij največ udeleženk raziskave (61 %) 
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navaja, da s potovanji s šole na šolo izgubijo veliko časa in 50 % jih meni, da so tako manj 

vpletene v šolsko dogajanje ter v stike z učitelji in starši ter imajo več težav z usklajevanjem 

urnika. Specialne in rehabilitacijske pedagoginje, ki delajo v mobilni specialno-pedagoški 

službi se pogostokrat tudi srečujejo z nestalnostjo prostora. Ob tem ena izmed udeleženk 

pojasnjuje, da je treba material vedno prenašati s seboj, velikokrat pa zaradi prostorske stiske v 

šoli individualna obravnava poteka izven kabinetov in učilnic, včasih celo v šolskih avlah (prav 

tam).  

 

Nekateri avtorji raziskav (Sonjak, 1997; Kverh, 2003; Munih, 2006; Tancig, 2008; Mulec, 

2018) so v svojih raziskavah raziskovali, ali vključenost mobilnih specialnih in rehabilitacijskih 

pedagogov v več delovnih okolij vpliva na kakovost izvajanja timskega dela. V raziskavi M. 

Sonjak (1997) mobilni specialni in rehabilitacijski pedagogi navajajo, da so na šoli, na kateri 

delujejo, dobro sprejeti in potrebni, saj je otrok z učnimi težavami na šolah veliko. V večini 

primerov so obdržali stik z matično osnovno šolo in sodelavce redno obveščajo o problemih ter 

jih skupaj poskušajo razreševati. Mobilni in specialni rehabilitacijski pedagogi navajajo, da so 

zadovoljni z izpolnjevanjem navodil ali nasvetov, ki jih dajejo razrednim učiteljem v zvezi z 

otroki z učnimi težavami. Več kot polovica anketiranih učiteljev v raziskavi M. Sonjak (1997) 

navaja, da imajo na šoli organizirane timske sestanke, ker med seboj sodelujejo različni 

strokovni delavci. Nekoliko novejši rezultati raziskave Ugotavljanje stanja na področju dela z 

učenci z učnimi težavami v osnovni šoli leta 2001 in 2002, pa so pokazali, da strokovni delavci 

sodelujejo v projektu pomoči učencu z učnimi težavami najpogosteje z razrednikom, šolskimi 

svetovalnimi delavci, starši in drugimi učitelji, ki poučujejo učenca. Manj pogosto pa je 

sodelovanje z mobilno specialno-pedagoško službo (Tancig, 2008). Prav tako rezultati 

raziskave N. Munih (2006) nakazujejo na to, da vlogo mobilne specialne in rehabilitacijske 

pedagoginje na šoli starši doživljajo kot zelo pomembno, strokovni delavci pa ji pripisujejo za 

stopnjo nižji pomen, kljub temu da se vsi sodelujoči strinjajo, da mobilna specialna in 

rehabilitacijska delavka na šoli pomembno prispeva k učinkovitemu nudenju strokovne 

podpore ter pomoči učencem z učnimi težavami. Podobni rezultati so se pokazali v raziskavi 

G. Kverh (2003) z nazivom Različne dimenzije sodelovanja med učiteljem in mobilnim 

specialnim pedagogom. Rezultati omenjene raziskave namreč navajajo, da več kot polovica 

učiteljev odklanja in slabo ocenjuje kakovost timskega pristopa pri poučevanju otrok s 

posebnimi potrebami z mobilnim specialnim ter rehabilitacijskim pedagogom. V isti raziskavi 

je večina učiteljev mnenja, da ima mobilni specialni in rehabilitacijski pedagog veliko 

strokovnega znanja ter da otroci z učnimi težavami s pomočjo mobilnega specialnega in 

rehabilitacijskega pedagoga občutno napredujejo (91 %). Tudi S. Mulec (2018) je v svoji 

raziskavi raziskovala ovire in pomanjkljivosti, s katerimi se soočajo specialni ter rehabilitacijski 

pedagogi pri izvajanju dodatne strokovne pomoči. Ugotavlja, da si tako mobilni specialni in 

rehabilitacijski pedagogi kot specialni ter rehabilitacijski pedagogi, vključeni v eno samo 

delovno okolje, v največji meri želijo bolj rednega in aktivnejšega sodelovanja z učitelji ter več 

skupnega načrtovanja. 

 

Rezultati nekaterih izmed prej navedenih raziskav nakazujejo na manj učinkovito timsko delo 

in sodelovanje strokovnih delavcev z mobilnim specialnim ter rehabilitacijskim pedagogom. V 

nekaterih raziskavah so avtorji raziskav (Kverh, 2003; Ducman, 2012; Mulec, 2018; Hamler, 

2018) raziskovali vzroke in ovire za manj učinkovito timsko delo mobilnih specialnih ter 

rehabilitacijskih pedagogov. Kot eden izmed vzrokov za manj učinkovito timsko delo mobilnih 

in specialnih rehabilitacijskih pedagogov avtorica M. Sonjak (1997) v svoji raziskavi navaja, 

da je za v njeni raziskavi sodelujoče strokovne delavce pomen timskega pristopa manjši kot 

pomen individualističnega pristopa. Podobno navaja G. Kverh (2003) v svoji raziskavi, saj 

učitelji, sodelujoči v raziskavi, večji pomen pripisujejo neposrednemu delu mobilnega 
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specialnega in rehabilitacijskega pedagoga z otrokom, ki ima učne težave, sekundarnega 

pomena pa je zanje svetovanje in pomoč učitelju, ki poučuje tega otroka. V raziskavi S. Mulec 

(2018) mobilni in specialni rehabilitacijski pedagogi v primerjavi s specialnimi ter 

rehabilitacijskimi pedagogi, ki so vključeni v eno samo delovno okolje, izrazitejše izražajo 

predvsem eno oviro, ki po njihovem mnenju vpliva na manj učinkovitejše sodelovanje ter 

timsko delo: čas. Navajajo, da se mobilnim specialnim in rehabilitacijskim pedagogom v praksi 

pogosto mudi na drugo lokacijo, zato jim časa za skupno načrtovanje in izvajanje učnih ur 

zmanjkuje. Podobne ugotovitve navaja tudi M. Hamler (2018), ki v svoji raziskavi ugotavlja, 

da razpršenost med ustanovami in nenehna vožnja mobilnih specialnih ter rehabilitacijskih 

pedagogov ne dopuščata rednih stikov s starši otrok, saj jim mobilnost vzame čas, ki bi ga sicer 

lahko namenili sodelovanju s starši. J. Ducman (2012) navaja tudi problem usklajevanja 

urnikov, kadar so strokovni delavci razpršeni po več šolah. Zaradi vnaprej določenih urnikov 

dela je težko uskladiti in zanesljivo načrtovati čas za redna srečanja, načrtovanje, izmenjavo 

mnenj ter usklajevanje (prav tam).  

 

S. Pulec Lah in J. Košir (2015) navajata, da na učinkovitost timskega dela, predvsem pa 

timskega poučevanja, vplivajo formalna opredelitev zaposlitve učiteljev in specialnih ter 

rehabilitacijskih pedagogov (mobilni specialni in rehabilitacijski pedagog, učitelj za izvajanje 

dodatne strokovne pomoči, šolski svetovalni delavec), osebno prepoznana strokovna vloga in 

naloge specialnih ter rehabilitacijskih pedagogov (zaznavanje, kaj je moje delo in na kakšen 

način ga opravljam v najboljšo učenčevo korist) in tudi delovna obveznost, na katero vpliva 

vsota specifik strokovnih nalog/obveznosti (število obravnavanih učencev s posebnimi 

potrebami, struktura ur dodatne strokovne pomoči, vrste posebnih potreb učencev, število 

učencev s posebnimi potrebami v posameznem razredu itn.). Vzroki za manj učinkovito timsko 

delo mobilnih specialnih in rehabilitacijskih pedagogov so tako lahko v povezavi z mobilnim 

specialnim in rehabilitacijskim pedagogom, učitelji ali s šolsko politiko (Kverh, 2003). To pa 

pomeni tudi, da je uspešno sodelovanje strokovnih delavcev z mobilnim specialnim in 

rehabilitacijskih pedagogom odvisno od strokovne usposobljenosti mobilnih specialnih ter 

rehabilitacijskih pedagogov, naravnanosti učiteljev in ravnateljev ter občutljivosti za učne 

težave otrok (Kverh, 2003). 

 

Vloga koordinatorja za posebne potrebe pri nudenju strokovne podpore in pomoči učencem 

s specifičnimi učnimi težavami 

 

V Angliji naloge svetovalne službe na področju oseb s posebnimi potrebami opravlja 

koordinator za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami (ang. Special Education Co-

ordinator – SEN Co-ordinator), ki usklajuje vse strokovnjake in dejavnosti povezane z vzgojo 

in izobraževanjem otrok s posebnimi potrebami. Koordinator je praviloma učitelj, ki je z 

dodatnim enoletnim izobraževanjem pridobil ustrezna znanja in potrdilo o upravljanjem 

dodatnem usposabljanju za koordinatroja (ang. National Award for SEN Co-ordinator) 

(Winwood, 2012). V angleških osnovnih šolah koordinatorji za posebne potrebe otrok tesno 

sodelujejo z učitelji in vodstvom šole ter skrbijo za pomoč učencem s posebnimi potrebami. 

Koordinator je odgovoren za to, da se na šoli upoštevajo vsi predpisi o ustrezni obravnavi otrok 

s posebnimi potrebami. V Angliji se zavzemajo, da je koordinator eden izmed predstavnikov 

sveta šole, ki poleg vodstva šole odloča, kako velik bo poudarek na inkluzivni praksi na šoli 

(Bizjak, 2017). Tako ima koordinator pomembno vlogo pri odločanju o vnašanju sprememb v 

šolski sistem in možnost vplivanja na vodenje politike na šoli ter na pripravo boljših pogojev 

za uspešnejše izobraževanje otrok s posebnimi potrebami (OʼGorman in Drudy, 2011). 

Ministrstvo šolam zagotovi sredstva za plačilo koordinatorja, sorazmerno glede na število 

otrok, ki obiskujejo šolo, in sicer prejme šola za vsakih 100 otrok finance za petino mesečnih 
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stroškov dela polno zaposlenega koordinatorja za posebne potrebe. V manjših šolah zato 

koordinatorji za posebne potrebe del svojega delovnega časa tudi poučujejo (Bizjak, 2017). 

 

V Zakonu o posebnih vzgojno-izobraževalnih potrebah (2001) piše, da delo koordinatorja na 

šoli obsega sodelovanje z učitelji, vodstvom šole, starši, lokalnimi izobraževalnimi 

avtoritetami, socialnimi in zdravstvenimi institucijami ter drugimi zunanjimi organizacijami. V 

smernicah za izvajanje organizacij in podpore posebnih vzgojno-izobraževalnih potreb (2015) 

pa so podrobneje opredeljene naloge koordinatorja, ki obsegajo (Special Educational Needs 

Code of practise, 2015): 

 upoštevanje vseh predpisov o obravnavi oseb s posebnimi potrebami;  

 vključevanje asistentov v timsko delo;  

 identifikacijo in ocenjevanje posebnih potreb otrok;  

 koordiniranje obravnave za učence s posebnimi potrebami;  

 spremljanje, oblikovanje in ovrednotenje učne izkušnje;  

 svetovanje učiteljem o najprimernejšem učnem okolju in o najprimernejših učnih 

metodah; 

 uvajanje postopkov za ocenjevanje, identificiranje in spremljanje otrokovih potreb in 

napredka znotraj šole;  

 odgovarjanje na zahteve staršev in drugih institucij o informacijah o otrocih in njihovih 

učnih zmožnosti;  

 poznavanje različnih institucij, ki se ukvarjajo z otroki s posebnimi potrebami, in 

razumevanje njihovih funkcij;  

 učinkovito izmenjavo informacij pri otrokovem prehodu iz ene skupine v drugo;  

 dobro poznavanje zakonodaje s področja skrbi za otroke s posebnimi potrebami, še 

posebej področje njihovih pravic in pravic njihovih staršev.  

 

Koordinator tudi individualno obravnava otroka. Pri tem koordinator ne sme biti usmerjen le v 

korekcijo učnih težav, ampak mora ob tem veliko pozornosti nameniti tudi razvijanju otrokovih 

močnih področij. Ker ima koordinator največ informacij o otroku, mora z vsemi informacijami 

seznaniti tudi vse preostale učitelje oz. sodelavce, ki poučujejo ali se kako drugače srečujejo z 

otrokom, in otrokove starše (OʼGorman in Drudy, 2011).  

 

Problemi nastanejo takrat, ko večinski obseg dela koordinatorja obsega administrativno delo in 

neposredno delo z učenci s specifičnimi učnimi težavami, manj poudarka se nameni 

vključenosti koordinatorja v šolsko politiko (Winwood, 2012). V raziskavi Cola (2005) 

koordinatorji navajajo, da imajo veliko administrativnega dela in posledično manj časa za 

načrtovanje dela z učenci s specifičnimi učnimi težavami, težko najdejo ravnovesje med 

zagotavljanjem neposredne podpore učencem na eni strani in skrbjo za urejenost dokumentacije 

ter administrativnih opravil na drugi strani. Prav tako koordinatorji, ki so sodelovali v raziskavi, 

poročajo, da je njihova vloga na šolah zahtevna in stresna, saj morajo izpolnjevati različne 

zahteve po inkluziji ter potrebe otrok kot tudi drugih strokovnih delavcev in staršev. Pri tem 

imajo omejena sredstva in čas, kar vpliva na to, da se večino koordinatorjev počuti 

preobremenjene (Cole, 2005). Tudi Bangs (2005) navaja, da so najpogostejše težave, o katerih 

koordinatorji poročajo, pomanjkanje časa, premalo sodelovanja z ostalimi strokovnimi delavci, 

težave pri povezovanju z zunanjimi institucijami, preveč birokracije, premalo podpore na šoli, 

podcenjenost njihovega dela, finančna omejitev za delo in večkratno spreminjanje vloge 

koordinatorjev v različnih dokumentih.  

 



44 
 

Zaradi navedenih težav, s katerimi se soočajo v Angliji, so se na šolah oblikovali trije modeli, 

s katerimi so se šole prilagodile nastali situaciji. Na nekaterih šolah so koordinatorjem zmanjšali 

število ur neposrednega dela z učenci in je koordinator prevzel polno odgovornost za 

administrativna opravila. V nekaterih šolah je koordinator večino časa še vedno poučeval, 

administrativno delo pa se je porazdelilo med ostale zaposlene. V drugih šolah pa so poskušali 

zmanjšati količino administrativnih del s poenostavitvami in so si pravilnike razlagali bolj 

fleksibilno (Winwood, 2012). Prav tako je pomembno, da se koordinatorji dobijo na srečanjih 

z lokalnimi oblastmi ali drugimi koordinatorji iz okoliških šol, saj jim takšna srečanja lahko 

pomagajo spoznati spremembe v pravilnikih, zakonih in omogočajo prenos drugih pomembnih 

informacij (Cole, 2005). 

 

4.1.3 Vloga učiteljev pri nudenju strokovne podpore in pomoči učencem s specifičnimi 

učnimi težavami 

 

A. Polak (2007) navaja, da ima učiteljeva poklicna vloga tri ključne elemente. (1.) Prvi element 

se nanaša na učiteljevo vlogo socialnega delavca, ki skrbi za moralne, socialne, zdravstvene in 

vzgojne vidike šolanja. (2.) Drugi element se nanaša na vlogo učitelja kot predmetnega 

strokovnjaka, ki se redno strokovno izpolnjuje. (3.) Tretji element se nanaša na timsko 

delovanje učitelja, saj se od učitelja pričakuje, da bo sodeloval s strokovnimi delavci pri 

načrtovanju, izvajanju in vrednotenju pouka ter aktivno prispeval k doseganju skupnih ciljev. 

Učitelj je enakovreden član tima pri odločanju, načrtovanju in nudenju podpore ter pomoči 

učencem s specifičnimi učnimi težavami. Učitelj sodeluje pri pripravi individualiziranega 

programa, oblikuje razredno klimo, je vzor učencem in drugemu šolskemu osebju, je odgovoren 

za prilagajanje programa ter učnih dejavnosti učenčevim potrebam, podpira vrstniške 

interakcije in sprejme otroka s specifičnimi učnimi težavami kot člana razredne skupnosti 

(Kavkler, 2008). Naloga učitelja je tudi, da skupaj s šolsko svetovalno službo in z morebitnimi 

drugimi zunanjimi strokovnjaki prepozna učence z učnimi težavami. Pri prepoznavanju učnih 

težav otroka je ključno učiteljevo sistematično opazovanje otroka v daljšem časovnem obdobju 

(Opara, 2005). Učitelj preživi največ časa z otrokom z učnimi težavami in ima zato v učnem 

procesu odgovorno nalogo, ki od njega zahteva predvsem poznavanje otroka in pozitiven odnos 

do njegovih učnih potreb ter ustrezno vključitev učenca z učnimi težavami v razred in med 

vrstnike (Kavkler idr., 2008).  

 

Ugotovitve E. OʼGorman in S. Drudy (2011) nakazujejo na to, da se še vedno veliko angleških 

šol osredotoča na individualno delo vsakega učitelja posebej in manj na timsko delo različnih 

strokovnjakov na šoli. Učitelji so navedli deset najpomembnejših vlog in odgovornosti, ki jih 

ima po njihovem mnenju učitelj v osnovni šoli. Med vlogami in odgovornostmi, ki jih učitelji 

zaznavajo trenutno na šolah, med prvimi desetimi ni sodelovanja z drugimi učitelji ali 

strokovnjaki (OʼGorman in Drudy, 2011).  

 

V Sloveniji M. Kavkler (2008) navaja, da učitelj za obravnavo učenca z učnimi težavami 

sodeluje z različnimi profili strokovnih delavcev, a konkretno sodelovanje in obravnava otroka 

naj bi potekala predvsem med učiteljem ter strokovnim delavcem, ki ima specifična znanja za 

delo z učenci z učnimi težavami. V sodelovalnem odnosu lahko učitelj in specialni ter 

rehabilitacijski pedagog vsak s svojim specifičnim, strokovnim znanjem in z izkušnjami 

sooblikujeta ter ustvarjata spodbudno, inkluzivno okolje za vse učence (Pulec Lah in Košir, 

2015). Učitelji in specialni ter rehabilitacijski pedagog najpogosteje sodelujeta pri načrtovanju 

izvirnega delovnega projekta pomoči in individualiziranega programa oziroma pri 

identificiranju otrokovih posebnih potreb, izdelavi ocene otrokovega funkcioniranja ter 

njegovih težav, načrtovanju dela – diferenciacija pouka, oblikovanje individualiziranih načrtov, 
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evalviranju otrokovega napredka in realizaciji načrtovanega ter pri odločanju o nadaljnjih 

oblikah pomoči (Kavkler, 2008). Tudi podatki pridobljeni z raziskavo avtorice P. Havaj (2014) 

kažejo, da specialni in rehabilitacijski pedagogi ter učitelji pogosto timsko delajo z namenom 

izmenjave idej in informacij za delo z učenci s posebnimi potrebami ter diagnosticiranja oseb s 

posebnimi potrebami. Prav tako pogosto timsko pripravljajo in evalvirajo individualiziran 

program, občasno pa tudi timsko izvajajo pogovorne ure za starše, roditeljske sestanke in 

razredne ure (prav tam). Poleg omenjenega je pomembna tudi vloga specialnega in 

rehabilitacijskega pedagoga kot ko-učitelja v razredu, kadar specialno in rehabilitacijski 

pedagog izvaja neposredno delo z otrokom z učnimi težavami v razredu v tesnem sodelovanju 

z učiteljem (Lipec Stopar, 1999). Učitelj v sodelovalni odnos prinaša specifična znanja o 

zahtevah kurikuluma, standardih, ciljih za skupino in o načrtovanju za skupino, specialni 

pedagog pa znanja o naravi težav otroka z učnimi težavami, vplivu težav na učenje in vedenje, 

primernih prilagoditvah ter specifičnih strategijah pomoči in podpore za učenca z učnimi 

težavami (Pulec Lah in Košir, 2015). Pri tem je zelo pomemben odnos, ki ga med seboj 

vzpostavita učitelj in specialni ter rehabilitacijski pedagog. Od tega, kakšen bo odnos učitelja s 

specialnim in rehabilitacijskim pedagogom, je namreč odvisno njuno nadaljnje sodelovanje. 

Pomemben je že njun prvi stik, ko učitelj v razredu zazna, da učenec dosega nižje učne dosežke 

v primerjavi s svojimi vrstniki in nato specialnega ter rehabilitacijskega pedagoga zaprosi za 

nasvet. Ob tem se specialni in rehabilitacijski pedagog ne sme postaviti v položaj nekoga, ki je 

edini pristojen za reševanje problemov učencev z učnimi težavami, in nekoga, ki pozna 

odgovore na vsa vprašanja. Postaviti se mora v vlogo strokovnjaka, ki bo skupaj z učiteljem 

poiskal možne rešitve in strategije (Lipec Stopar, 2007). V Sloveniji premalokrat vključujemo 

v strokovne time, ki delajo z učenci z učnimi težavami, učitelje podaljšanega bivanja, kljub 

temu da tudi učitelji podaljšanega bivanja neposredno delajo z učenci s specifičnimi učnimi 

težavami in lahko s svojim delom pripomorejo k doseganju zastavljenih ciljev predvsem na 

področju urjenja socialnih veščin otrok ter vključevanja otroka s specifičnimi učnimi težavami 

v socialno okolje (Kavkler idr., 2008).  

 

4.1.4 Vloga pedagoških asistentov pri nudenju strokovne podpore in pomoči učencem s 

specifičnimi učnimi težavami v angleški šoli 

 

V Angliji imajo kot posebnost paraprofesionalne delavce – pedagoške asistente ali pomočnike 

(ang. teaching assistants), ki običajno niso visoko pedagoško usposobljeni in izobraženi ter 

nudijo učitelju pomoč v razredu pri enostavnejših pedagoških in organizacijskih delih, učencu 

pa nudijo osnovno asistenco v učnem procesu (Lipec Stopar, 1999). Pedagoški asistent lahko 

postane kdorkoli, ki je končal srednješolsko izobraževanje in ima dobre matematične ter 

jezikovne sposobnosti. Zaželeno je, da pedagoški asistent opravi dodatno izobraževanje za 

učitelje pomočnike, ki zajema splošen pregled nalog in odgovornosti pedagoškega asistenta ter 

dodatne informacije s področja inkluzije in posebnih potreb (Inclusive Schooling Children with 

Special Educational Needs, 2001). Pedagoški asistent ali pomočnik ni nekdo, ki bi zgolj asistiral 

učitelju, temveč je njegova pomoč namenjena učencem (Brezovnik, 2011). V dogovoru z 

učiteljem asistenti učencem s posebnimi potrebami nudijo pomoč znotraj ali zunaj razreda (Fox, 

2003). Podpora, ki jo zagotavljajo asistenti, se deli na štiri področja. Prva vrsta podpore se 

navezuje na učenca, s katerim asistent dela. Druga vrsta podpore se navezuje na nudenje 

podpore učitelju v razredu. Tretja vrta podpore se nanaša na podporo kurikuluma, kadar 

asistenti pomagajo učiteljem pri poučevanju. Četrta vrsta podpore se nanaša na podporo šoli, 

saj je asistent del šole in mora ves čas upoštevati etiko šole (Inclusive schooling Children with 

Special Educational Needs, 2001). 
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Webster in Blatchford (2013) sta ugotovila, da je bila pomoč učencem z odločbo in dodeljeno 

pomočjo asistentov nudena v več kot četrtini časa izven razreda, zato sta poskušala ugotoviti, 

kako dejstvo, da učence s posebnimi potrebami poučuje asistent izven razreda, vpliva na 

napredek učencev s posebnimi potrebami. Rezultati raziskave temeljijo na obsežnih 

sistematičnih opazovanjih 48 učencev v 5. razredu (ang. Year 5) z odločbo o zmernih učnih 

težavah (ang. Pupils with Moderate Learning Difficulties and Education, Health and Care plan 

– EHC plan). Podatke z opazovanj so dopolnili s podrobnejšimi študijami primerov, ki so 

temeljile predvsem na pogovorih z 200 učitelji, pedagoškimi asistenti, koordinatorji in starši 

otrok s posebnimi potrebami. Vsi podatki so bili zbrani v šolskem letu 2011/2012. Rezultati 

raziskave nakazujejo na to, da učenci s posebnimi potrebami z individualnim poučevanjem 

asistenta izven razreda napredujejo počasneje kot učenci s posebnimi potrebami, ki so ves čas 

prisotni pri pouku in tako v celotni deležni učiteljevega poučevanja. Menita, da asistenti niso 

ustrezno usposobljeni za poučevanje učencev s posebnimi potrebami (Webster in Blatchford, 

2013). Razlog za neučinkovito nudenje pomoči in podpore učencem z učnimi težavami s strani 

asistentov pa je tudi v tem, da učitelji velikokrat pripravljajo učne priprave brez asistenta ter jih 

tik pred poukom zgolj predajo asistentom (Shaw, 2001). To so pokazali tudi rezultati raziskave 

Lee in Mawson (1998), v kateri je sodelovalo 767 asistentov, ki so zaposleni na 767 različnih 

osnovnih šolah. Ugotovitve raziskave kažejo, da učitelji v Angliji običajno pripravijo učne 

priprave brez sodelovanja asistentov, saj jih učitelji pripravljajo sami ali pa z učitelji razrednega 

pouka iz paralelke. V isti raziskavi asistenti navajajo, da se počutijo podcenjene in menijo, da 

bi učitelji morali pogosteje komunicirati z njimi, jih vnaprej vključevati v oblikovanje dnevnih 

priprav ter jim omogočiti udeležbo na raznih šolskih sestankih. Podobno menijo asistenti v 

študijah primerov L. Gerschel (2005), saj tudi oni izpostavljajo, da si želijo biti pravočasno 

seznanjeni s cilji, nameni učne ure in s posebnimi potrebami obravnavanega učenca, saj bodo 

le tako lahko nudili učinkovito podporo ter pomoč učencem v razredu ali izven njega. Shaw 

(2001) navaja, da asistenti poročajo o svojem veselju pri delu z učenci, po drugi strani pa se ne 

počutijo dovolj sprejeti kot člani tima. Asistenti kot največjo pomanjkljivost navajajo čas, 

potreben za skupno učiteljevo in asistentovo načrtovanje pouka, in menijo, da čas načrtovanja 

pouka ne sme biti del časa, namenjenega kosilu ali dejavnostim po pouku (Shaw, 2001).  

 

Omenjene težave se lahko zmanjšajo, kadar asistent potek pedagoškega dela in svoje naloge 

pozna vsaj nekaj dni pred izvedbo. Zato je pomembno, da je učitelj na učne ure pripravlja 

vnaprej in skupaj z asistentom načrtuje naloge obeh (Lacey, 2001). Omenjene težave se 

zmanjšajo, kadar koordinator zagotovi, da so asistenti upoštevani kot enakovredni člani tima in 

ko so člani tima v medsebojni komunikaciji (Fox, 2003). Timsko delo vseh članov tima pri 

nudenju pomoči in podpore učencu s specifičnimi učnimi težavami namreč omogoča vsem 

članom tima uporabo ter upoštevanje istih učnih strategij in pristopov, ki so se izkazale kot 

učinkovite za posameznega učenca s specifičnimi učnimi težavami (SEN Support and the 

Graduated Approach, 2014). Pri tem je pomembno, da se članom tima oz. koordinatorjem, 

asistentom in učiteljem zagotovi potreben čas za timsko delo, saj bo le tako lahko učitelj ali 

asistent, ki potrebuje kolegialno pomoč pri nudenju podpore in pomoči učencem s specifičnimi 

učnimi težavami, za pomoč prosil tim in bodo tako lažje skupaj poiskali najprimernejšo rešitev 

(Lacey, 2001).  

4.1.5 Vloga staršev in učencev pri nudenju strokovne podpore ter pomoči učencem s 

specifičnimi učnimi težavami 

 

V Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011) piše, da morajo biti starši in otrok 

s posebnimi potrebami vključeni v pripravo ter spremljanje individualiziranega programa. Tako 

morajo člani šolskega strokovnega tima za uspešno obravnavo, pomoč in podporo učencu z 
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učnimi težavami sodelovati s starši otroka ter z otrokom (Magajna in Kavkler, 2008). Vse 

informacije morajo biti vedno posredovane vsem v timu, tudi staršem in učencu. Tudi težave, s 

katerimi se strokovni delavci soočajo pri nudenju podpore in pomoči učencem z učnimi 

težavami, naj bi strokovni delavci reševali skupaj s starši in učencem. Pri tem je pomemben 

način komunikacije. Strokovni delavci morajo strokovni jezik prilagoditi in starše ter učenca 

aktivno poslušati (Grah, 2010). Podobno je tudi v Angliji. V angleškem Zakonu o posebnih 

vzgojno-izobraževalnih potrebah (2001) piše, da mora tim strokovnih šolskih delavcev z 

namenom priprave, spremljanja in evalviranja načrta podpore ter pomoči učencu sodelovati tudi 

z otrokom in njegovimi starši. Tudi v Smernicah za izvajanje organizacij in podpore posebnih 

vzgojno-izobraževalnih potreb (2015) piše, da morajo imeti starši možnost sodelovati pri vseh 

odločitvah šolskega strokovnega tima na področju nudenja podpore in pomoči učencu. Starši 

imajo možnost zahtevati sestanek strokovnega šolskega tima kadarkoli v šolskem letu. Šola 

mora storiti vse, da jih o sestankih obvešča in da sestanke organizira ob takem času ter na takem 

kraju, da se ga lahko udeležijo tudi starši. Starši se morajo z napisanim načrtom nudenja 

podpore in pomoči učencu strinjati ter svoje strinjanje potrditi z lastnoročnim podpisom. 

Zapisan načrt nudenja podpore in pomoči lahko starši odnesejo tudi domov, saj ga lahko 

podpišejo v desetih šolskih dneh od prejema (Special Educational Needs Code of Practice, 

2015).  

 

V angleški raziskavi Cole (2005) 83 % anketiranih koordinatorjev meni, da je povezava 

strokovnega tima s starši zelo pomembna. Tudi M. Kavkler (2008) navaja, da morajo biti starši 

enakovredni člani tima pri načrtovanju, odločanju in reševanju težav, povezanih z otrokom s 

specifičnimi učnimi težavami, saj lahko le starši šolskim strokovnjakom posredujejo vizijo, 

vrednote ter prioritete družine, informacije o otrokovem delovanju zunaj šole in informacije o 

otrokovih primanjkljajih. Prav tako starši timu posredujejo svoja znanja in izkušnje, ki jih imajo 

o otroku, njegovem napredku v domačem okolju ter pri socialnem vključevanju v okolje 

(Magajna in Kavkler, 2008). Vključitev staršev v tim pomeni prevzemanje skupne odgovornosti 

staršev in strokovnih delavcev za doseganje ciljev, pri tem je pomembno določiti obseg dela, 

vlogo, pristojnosti in odgovornosti vsakega člana tima pri nudenju podpore ter pomoči učencu 

s specifičnimi učnimi težavami (Kavkler idr., 2008). 

 

N. Mešl in K. Kustec (2011) navajata, da različne šole v Angliji poročajo o različnih izkušnjah 

na področju sodelovanja staršev v šolskem timu, saj na nekaterih šolah strokovni timi bolj 

sodelujejo s starši v primerjavi z drugimi (Mešl in Kustec, 2011). Tudi v Sloveniji M. Kramer 

(2005) ugotavlja, da samo 19 % osnovnih šol povabi starše k oblikovanju individualiziranega 

programa, ostale šole pa starše večinoma samo seznanjajo s programom in sprejemajo njihove 

pripombe. Tudi B. Jurišić (b.d.) navaja, da je oblikovanje individualiziranega programa v 

slovenski praksi najpogosteje omejeno na sestanek, na katerega starši pridejo in na katerem se 

jim predstavi otrokov individualiziran program, ki ga je sestavil učitelj sam ali strokovni tim. 

Tako starši velikokrat pred tem sestankom ne vedo niti, kaj je individualiziran program in kaj 

strokovni delavci od njih pričakujejo. Posledično se največkrat s predlagano vsebino samo 

strinjajo in nimajo večjih pripomb (Jurišić, b.d.). Do podobnih ugotovitev je prišel tudi 

Marinšek (2006, v Prosnik, 2007), ki navaja, da 32 % staršev čuti, da ne more ničesar prispevati 

v sodelovanju z učiteljem, 32 % staršev pa ne razume, ne pozna dovolj šolskega sistema in tudi 

ne ve, kako se vanj vključiti. Omenjeno nakazuje potrebo po okrepitvi sodelovanja med 

strokovnimi delavci in starši v slovenskem prostoru. Pomembno je oblikovanje odnosa, v 

katerem učenec z učnimi težavami, starši in šolski strokovni delavci postanejo sogovorniki ter 

enakovredni soustvarjalci v procesu nudenja podpore in pomoči učencu s specifičnimi učnimi 

težavami (Kavkler idr., 2008). Starši bodo pripravljeni sodelovati v timu, ko se bodo kot del 

tima tudi počutili (Potočnik, 2007). 
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Za uspešno nudenje podpore in pomoči učencu s specifičnimi učnimi težavami je ključna 

vključitev otroka v tim kot enakovrednega člana tima, in sicer v vse faze procesa ter odločanja. 

Učenec v timu pove svoje želje, interese in mnenja, npr. kako se sam doživlja v projektu 

pomoči, za katere težave meni, da jih lahko reši sam in v zvezi s katerimi pričakuje pomoč ipd. 

Z vključitvijo učenca z učnimi težavami v tim, učenec razvija svoje spretnosti izbiranja in 

odločanja, soodgovornosti za doseganje izobraževalnih ciljev ter poveča motiviranost za učenje 

in doseganje zastavljenih ciljev (Magajna in Kavkler, 2008). Ob doseženih ciljih, ki so 

načrtovani skupaj z otrokom, pa otrok doživi večje veselje in notranjo motivacijo za nadaljnje 

delo, kot kadar cilje sprejme šolski tim brez sodelovanja otroka (Grah, 2010). Na nekaterih 

šolah v Angliji strokovni tim z učencem izdela t.i. Moj individualni načrt ciljev (ang. My 

individual goal plan), v katerega otrok zapiše, kaj je njegov cilj v določenem obdobju, izbere 

sliko, ki cilj ponazarja, ter izbere osebo, ki mu bo pomagala ta cilj doseči. Prav tako so na 

nekaterih šolah v Angliji izdelali evalvacijske vprašalnike za učence, prilagojene različnim 

starostim učencev, ki jih ti rešijo samostojno in s pomočjo katerih zapišejo svoje mnenje o 

učinkovitosti prejete podpore ter pomoči (Mešl in Kustec, 2011). 

 

4.1.6 Vloga zunanjih ustanov pri nudenju strokovne podpore in pomoči učencem s 

specifičnimi učnimi težavami 

 

V skladu s slovenskim petstopenjskim modelom podpore in pomoči učencem z učnimi težavami 

lahko šolski tim zaprosi zunanjo strokovno ustanovo za dodatno mnenje, pomoč ter priporočila 

za učinkovitejše nudenje podpore in pomoči učencu z učnimi težavami (Kavkler, 2008). V 

Sloveniji sta najpogostejši obliki sodelovanja šolskega tima z zunanjimi ustanovami strokovno 

posvetovanje s strokovnjaki iz zunanje ustanove o učencu z učnimi težavami, ki je pri njih v 

obravnavi in udeležba strokovnih delavcev na izobraževalnih seminarjih, ki jih organizirajo ter 

vodijo zunanje ustanove (Tancig, 2008). V Angliji šolski strokovni timi sodelujejo z zunanjimi 

strokovnjaki in z lokalnimi izobraževalnimi organi. Lokalni organi so organizirani po 

pokrajinah in predstavljajo nižjo raven javne uprave ter delujejo v okviru pooblastil, ki so jim 

dodeljena z zakonodajo. Na področju šolstva in izobraževanja oseb z učnimi težavami so lokalni 

izobraževalni organi zadolženi za pripravo izobraževalnega, zdravstvenega in socialnega načrta 

(ang. EHC plan), od njih pa se pričakuje, da spremljajo ter vrednotijo napredek šole in iščejo 

možne načine za izkoristek sredstev in znanj, ki so na voljo. Lokalne izobraževalne oblasti prav 

tako objavijo, kakšna podpora in storitve so na voljo na njihovem območju za učence s 

posebnimi potrebami. Poskrbeti morajo, da imajo učenci in starši vse informacije ter podporo, 

ki jo potrebujejo, da so lahko vključeni v sprejemanje odločitev o nudenju podpore in pomoči 

učencu z učnimi težavami (Ainscow in West, 2006). V Angliji zunanji strokovnjaki največkrat 

izvajajo kratke časovne omejene obravnave in nudijo podporo učencem s posebnimi potrebami 

na izobraževalnem, zdravstvenem ter socialnem področju (Lacey, 2001).  

 

Ainschow in West (2006) razlikujeta štiri stopnje sodelovanja, ki se razvijejo med šolskim 

timom in zunanjimi strokovnjaki. (1.) Prva stopnja je stopnja srečevanja, kjer se predstavniki 

šol občasno srečajo, vendar si ne izmenjujejo znanja in virov. (2.) Druga stopnja je stopnja 

sodelovanja, kjer se razvijejo nekolike tesnejše vezi, na podlagi katerih pride do naključnih 

izmenjav znanja in virov. (3.) Tretja stopnja pomeni zavezništvo. Zavezništvo vključuje šole, ki 

sodelujejo z namenom rešitve določenih problemov in izzivov, informacije pa se izmenjujejo 

le občasno, z namenom, da se dosežejo cilji. (4.) Četrta stopnja je kolegialnost, ki vključuje 

širše in dolgotrajnejše odnose med šolami ter učitelji, v katerih je prepoznana soodvisnost in 

določene stopnje delitve odgovornosti za napredek drug drugega. Zunanji timski sodelavci 

morajo izpolnjevati nekatere pogoje za uspešno timsko delo, kot so npr. zmožnost navezovanja 

stikov in vzdrževanja primernih odnosov z učenci, udejanjanje timskega dela, aktivno 
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poslušanje, dobre komunikacijske spretnosti, pozitivna naravnanost, spodbujanje učencev, 

prepoznavanje potreb učencev in zmožnost pojasnjevanja (Polak, 2007).  

 

Iz prej navedenega lahko povzamemo, da je tako v Sloveniji kot v Angliji za učinkovito nudenje 

podpore in pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami ključno timsko delo, v katero so 

vključeni ravnatelj šole, svetovalni delavci, učitelji, starši, otrok, zunanje ustanove in v Angliji 

tudi asistenti. Vsi omenjeni člani tima s svojimi vlogami in nalogami vplivajo na učinkovito 

vključevanje otroka s specifičnimi učnimi težavami v razred ter oblikujejo načrt nudenja 

strokovne podpore in pomoči učencu z izrazitimi specifičnimi učnimi težavami. Pri timskem 

delu raznolikih profilov strokovnih delavcev za obravnavo, pomoč in podporo učencem s 

specifičnimi učnimi težavami so šole z večjim številom otrok v prednosti, saj imajo možnost 

znotraj svetovalne službe zaposliti več različnih profilov. Na manjših šolah pa se timsko delo 

večinoma omeji na timsko delo učitelja in specialnega ter rehabilitacijskega pedagoga. Na 

manjših šolah je tako še večjega pomena sodelovanje z zunanjimi institucijami (Poljanšek, 

2007). Ne glede na velikost tima pa je pomembno, da podpora otroku s posebnimi potrebami 

ne postane razdrobljena oz. da se vsak strokovnjak ne osredotoči le na točno določeno težavo 

otroka, za katerega je po svoji stroki najbolj odgovoren, ampak da strokovnjaki timsko nudijo 

podporo in pomoč učencu s specifičnimi učnimi težavami (Lacey, 2001). Le tako bo obravnava 

in pomoč ter podpora učencem s specifičnimi učnimi težavami celostna in učinkovita (Potočnik, 

2007).  

 

4.2 Proces sodelovanja in timskega dela članov tima pri nudenju strokovne pomoči ter 

podpore učencem s specifičnimi učnimi težavami 

 

V skladu s petstopenjskim modelom pomoči in podpore ter tristopenjskim modelom RTI se z 

večanjem stopnje podpore in pomoči učencu z učnimi težavami v osnovni šoli veča tudi 

sodelovanje različnih strokovnih delavcev na šoli, saj se v skladu z omenjenima modeloma 

sodelovanje strokovnih delavcev začne z občasnim sodelovanjem in se nadgrajuje vse do 

sistematičnega timskega dela (Magajna, Pečjak idr., 2008).  

 

Sodelovanje med strokovnimi delavci na šoli z namenom nudenja strokovne podpore in pomoči 

učencem z učnimi težavami se začne na prvi stopnji petstopenjskega modela podpore ter 

pomoči in tristopenjskega modela RTI, in sicer s svetovanjem med različnimi strokovnimi 

delavci. Največkrat gre za svetovanje učitelju, ki ga izvajajo strokovni delavci, ki obvladajo 

specifična znanja in strategije za delo z otroki s posebnimi potrebami. Učitelju strokovni delavci 

s svetovanjem pomagajo pri ustrezni vključitvi učenca z učnimi težavami v razred in pri 

reševanju težav, s katerimi se sooča učitelj pri poučevanju učenca z učnimi težavami (Kavkler 

idr., 2008). Svetovanje se lahko nadgradi z občasno pomočjo različnih strokovnih delavcev 

učencu v razredu. Pomoč v razredu se izvaja takrat, ko nista nujni intenzivna strokovna pomoč 

in podpora učitelju ali otroku, ampak samo določene vnaprej dogovorjene občasne oblike 

pomoči. Učitelj delo z učencem z učnimi težavami na prvi stopnji petstopenjskega modela 

pomoči in podpore ter prvi stopnji tristopenjskega modela RTI ustrezno načrtuje kot 

individualni delovni načrt učenja in pomoči, dokumentira kot kroniko ali dnevnik in evalvira 

(Magajna, Čačinovič Vogrinčič idr., 2008).  

 

Kadar učitelj in drugi strokovni delavci na šoli ocenijo, da učencu pomoč na prvi stopnji 

petstopenjskega modela podpore in pomoči ter tristopenjskega modela RTI ne zadostuje, se 

začne izvajati načrt podpore in pomoči za učenca z učnimi težavami na drugi stopnji 

petstopenjskega modela podpore ter pomoči in tristopenjskega modela RTI. Načrt podpore in 

pomoči učenca z učnimi težavami se začne voditi v učenčevi osebni mapi, ki je uradno 
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predpisana šolska dokumentacija tako v Sloveniji kot v Angliji. V proces pomoči učencu z 

učnimi težavami se vključijo otrokovi starši, ki podajo pisno soglasje o vodenju pomoči učencu 

v osebni mapi učenca, ki je zbirka učenčevih osebnih podatkov. Ravnatelj imenuje tim 

strokovnih delavcev na šoli za nudenje strokovne podpore in pomoči učencu z učnimi težavami. 

Vsi člani tima sodelujejo v interdisciplinarnem timskem postopku ocenjevanja otroka. 

Otrokovo funkcioniranje se ocenjuje na petih področjih: telesno-motoričnem, izobraževalnem, 

zdravstvenem, kognitivnem in socialno-čustvenem področju. Vsi člani so odgovorni za zbiranje 

informacij na vseh petih področjih, informacije pa si izmenjujejo na timskih sestankih. Člani 

tima oblikujejo inštrumentalno definicijo problema in opredelijo pomoč, ki jo učenec potrebuje 

(Clement Morrison, 2008). V Sloveniji člani tima načrtujejo strokovno pomoč in podporo 

učencu z učnimi težavami v t. i. izvirnem delovnem projektu pomoči, ki vsebuje dogovorjeno 

zaporedje nalog in odločitev v procesu pomoči učencu ter zapis o vseh udeleženih v projektu, 

o njihovih prispevkih in učenčevih uspehih (Magajna, Čačinovič Vogrinčič idr., 2008).  

 

Sestavni del izvirnega delovnega projekta pomoči so naslednji elementi (Magajna, Čačinovič 

Vogrinčič idr., 2008):  

 individualni delovni načrt pomoči, ki vključuje opredelitev problema, metodiko, cilje in 

didaktiko poučevanja ter učenja oziroma potrebne prilagoditve v poučevanju in učenju 

učenca z učnimi težavami ter način ugotavljanja učenčevega napredka in način 

preverjanja učinkovitosti prilagoditev; 

 kronika ali dnevnik procesa izvirnega delovnega projekta pomoči, v katerega se sproti 

zapisuje potek projekta pomoči, in kratkoročni načrti ter učinkoviti oziroma 

neučinkoviti izidi nudenja podpore in pomoči; 

 sklepna evalvacijska ocena, ki vsebuje oceno napredovanja učenca, oceno učinkovitosti 

izvajanih oblik pomoči in mnenje glede nadaljevanja dela z učencem;  

 sklepno evalvacijsko poročilo izvirnega delovnega projekta pomoči, ki je povzetek 

celotnega izvirnega delovnega projekta pomoči. V njem so predstavljeni zaključna 

opredelitev problema in posebnih potreb učenca, vključno s predstavitvijo učenčevih 

močnih področij, talentov ter interesov, oblike učenja in pomoči, ki so učencu pomagale 

premagati ali omiliti težave. Poročilo vključuje tudi zaključno mnenje, ki vsebuje 

preventivna priporočila in pobude za nadaljnje delo z učencem. 

 

Z vsemi udeleženimi v načrtovanju in izvajanju izvirnega delovnega projekta pomoči 

(učencem, učitelji, starši in svetovalnimi delavci) je pomembno skleniti dogovor o nalogah, ki 

jih bo opravljal vsak posamezni član tima. Izvirni delovni projekt pomoči in podpore se zapisuje 

ter evalvira sproti, tako na drugi stopnji petstopenjskega modela pomoči kot na tretji in četrti 

stopnji. Tako se tudi na tretji in četrti stopnji petstopenjskega modela podpore in pomoči, s 

timskim delom strokovnih delavcev na šoli, starši, učencem in na četrti stopnji tudi z zunanjimi 

strokovnimi delavci, skrbno spremlja ter vrednoti učenčev napredek v izvirnem delovnem 

projektu pomoči (Magajna, Čačinovič Vogrinčič idr., 2008).  

 

Na peti stopnji petstopenjskega modela podpore in pomoči in na tretji stopnji modela RTI, ko 

je učenec usmerjen oziroma pridobi odločbo, šolski tim, imenovan s strani ravnatelja, skupaj s 

starši in otrokom pripravi individualiziran program za učenca oz. v Angliji tudi drug ustrezen 

dokument z opredelitvijo nudenja strokovne podpore in pomoči učencu z izrazitimi 

specifičnimi učnimi težavami. Tako kot pri izdelavi in izvajanju izvirnega delovnega projekta 

pomoči tudi pri načrtovanju ter izvajanju individualiziranega programa timsko delujejo 

strokovni delavci na šoli, starši in učenec. V individualiziran program tako v Sloveniji kot v 

Angliji šolski tim opredeli način dela, cilje, prilagoditve, strategije in evalvacijo dela za učenca 

s specifičnimi učnimi težavami. Tako kot izvirni delovni projekt pomoči se tudi individualiziran 
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program med šolskim letom prilagaja glede na napredek in razvoj otroka ter sproti evalvira 

(Kavkler idr., 2008). Kljub temu da specialni in rehabilitacijski pedagogi, ki so sodelovali v 

raziskavi S. Mulec (2018), zaznavajo kot pomembno prisotnost podajanja informacij s strani 

razrednih in predmetnih učiteljev za pripravo individualiziranega programa, jih velik delež 

poroča, da večji del individualiziranega programa načrtujejo in oblikujejo sami. Specialni in 

rehabilitacijski pedagogi za učence v tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju najpogosteje 

sami pripravljajo individualiziran program (75 %). Specialni in rehabilitacijski pedagogi 

pogosto sami pripravljajo individualiziran program tudi za učence v prvem ter drugem vzgojno-

izobraževalnem obdobju (70 %) (prav tam). 

 

4.3 Timsko načrtovanje, timsko izvajanje in timska evalvacija izvirnega delovnega 

projekta pomoči ter individualiziranega programa  

 

Timsko delo šolskega tima, staršev in otrok mora biti pri načrtovanju ter izvajanju, tako 

izvirnega delovnega projekta pomoči kot individualiziranega programa, načrtovano, usklajeno, 

dogovorjeno in zabeleženo ter zahtevati timsko načrtovanje, izvajanje in evalvacijo dela (Polak, 

2007):  

 

(1.) Timsko načrtovanje strokovnih delavcev, staršev in učenca pri nudenju strokovne podpore 

ter pomoči učencu s specifičnimi učnimi težavami obsega načrtovanje konkretnega dela z 

učencem in načrtovanje strategij pomoči ter podpore učencu z učnimi težavami, ki se zapišejo 

v izvirnem delovnem projektu pomoči in v individualiziranem programu. Pisna timska priprava 

kot oblika akcijskega načrta oz. metodične/didaktične priprave običajno vsebuje opis 

načrtovanih pedagoških aktivnosti in glede na identifikacijo močnih področij članov tima 

razdeljene vloge ter zadolžitve (Buckley, 2000, v Polak, 2014). Po Buckleyju (2000, v Polak, 

2014) naj bi timsko načrtovanje vključevalo predvsem opredelitev najpomembnejših timsko 

postavljenih ciljev in pričakovanih učinkov timskega izvajanja vzgojno-izobraževalnega dela 

ter analizo osebnostnih dejavnikov npr. upoštevanje močnih področij članov tima, njihovih 

interesov in želja, spola, spretnosti, starosti, sposobnosti ter izkušenj. Znotraj etape timskega 

načrtovanja se vzpostavljajo odnosi, ki pomembno prispevajo k oblikovanju tima, pozitivni 

soodvisnosti njegovih članov in h komunikaciji v timu (Buckley, 2000, v Polak, 2014). Pri 

timskem načrtovanju je pomembno, da so člani tima fleksibilni, da se upošteva in spodbuja 

ustvarjalnost vseh članov, predvsem pa oblikovanje sproščenega vzdušja (Polak, 2011). Večja 

sproščenost v odnosih, osebnostna odprtost in ustvarjalno vzdušje v timu spodbujajo 

inovativnost ter učinkovitost timskega načrtovanja (Polak, 2007). Tudi pri timskem načrtovanju 

z namenom nudenja podpore in pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami je pomembno 

v timu vnaprej določiti čas za timsko delo z vnaprej določenim urnikom npr. določeno uro in 

dnevom v tednu. Z vnaprej določenim urnikom za timsko načrtovanje je lažje zagotoviti 

kontinuiteto timskega načrtovanja, poveča pa se tudi občutek predvidljivosti socialnega 

prostora, zaradi česar se člani tima počutijo psihološko varnejše in bolj motivirane (Polak, 

2014).  

 

(2.) Timsko izvajanje strokovnih delavcev, staršev in učenca pri nudenju strokovne podpore ter 

pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami predstavlja izvajanje zapisanih strategij 

oziroma načinov dela v izvirnem delovnem projektu pomoči in nudenje dodatne strokovne 

pomoči v skladu z zapisanim individualiziranim programom. Pri timskem izvajanju je potrebna 

ustrezna medsebojna delitev dela članov tima in ustrezna organizacija neposrednega dela 

strokovnih delavcev z učenci. V raziskavi P. Havaj (2014) slovenski učitelji in izvajalci dodatne 

strokovne pomoči navajajo, da zelo pogosto nudijo dodatno strokovno pomoč učencem s 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja individualno izven oddelka, občasno pa 
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individualno v oddelku. Med prednostmi individualne obravnave izvajalci dodatne strokovne 

pomoči in učitelji navajajo predvsem individualizacijo pouka, lažje odpravljanje 

primanjkljajev, večji učinek pomoči ter boljšo zbranost oseb s posebnimi potrebami (Havaj in 

Polak, 2014). Podobne ugotovitve navaja tudi S. Mulec (2018) v svoji raziskavi, saj ugotavlja, 

da velika večina specialnih in rehabilitacijskih pedagogov, udeleženih v raziskavi, večino časa 

izvaja dodatno strokovno pomoč izven razreda. S. Mulec (2018) ugotavlja, da med dejavniki 

za izvajanje dodatne strokovne pomoči v razredu ali izven prevladujeta posvet z učiteljem o 

situacijah, v katerih je delo izven razreda oz. v razredu bolj učinkovito in značilnosti otrokove 

motnje, ovire, primanjkljaja oz. njegove posebne potrebe. Timsko poučevanje strokovnih 

delavcev znotraj oddelka otrokom s posebnimi potrebami omogoča, da jim ni treba zapuščati 

učilnice in odhajati od rednega pouka, ampak ostanejo v razredu, sledijo razlagi učitelja, se 

navajajo na samostojnost ter skupaj z vrstniki razvijajo svoje učne strategije in navade. Izvajalci 

dodatne učne ali strokovne pomoči pri timskem izvajanju pouka skupaj z učiteljem pomagajo 

tudi drugim učencem v razredu, lažji sta individualizacija in diferenciacija pouka, izboljša se 

vedenje učencev, lažje se vzpostavljajo socialni odnosi in pozitivna samopodoba učencev z 

učnimi težavami (Polak, 2014). Učitelji in izvajalci dodatne strokovne pomoči, ki so sodelovali 

v raziskavi P. Havaj (2014) navajajo, da timsko poučevanje največkrat poteka nekajkrat v 

šolskem letu, pri različnih predmetih, pri tem pa je naloga izvajalca dodatne strokovne pomoči 

predvsem pomoč otroku s posebnimi potrebami v razredu, pomoč pa po potrebi nudijo tudi 

ostalim učencem v razredu. Timsko poučevanje učitelji in izvajalci dodatne strokovne pomoči 

timsko načrtujejo načeloma pred poukom in v povprečju omenjeno načrtovanje po mnenju 

učiteljev traja 15 minut, pri tem pa poudarjajo, da sta količina časa in način timskega 

načrtovanja odvisna od učnih vsebin. Pri tem pa je pomembna ugotovitev, da več kot polovica 

anketiranih izvajalcev dodatne strokovne pomoči in učiteljev še nikoli ni timsko poučevala 

skupaj, kar nakazuje na to, da timsko poučevanje v Sloveniji predstavlja novost oziroma se še 

ni popolnoma razvilo (Havaj, 2014). Podobne rezultate navajata tudi S. Pulec Lah in J. Košir 

(2015) v svoji raziskavi, saj ugotavljata, da je timsko poučevanje v našem prostoru manj 

uporabljen način izvajanja dodatne strokovne pomoči. V praksi so namreč pogosteje 

uporabljeni pristopi timskega poučevanja, v katerih je vloga specialnega pedagoga podporne 

narave (npr. opazuje aktivnosti učencev in jim po potrebi nudi sprotno pomoč ali nudi pomoč 

manjši skupini učencev v razredu). 

 

(3.) Za učinkovito timsko delo je potrebna še tretja etapa timskega dela, in sicer timska 

evalvacija (Polak, 2011). Timska evalvacija šolskega tima, staršev in učenca na področju 

nudenja strokovne podpore ter pomoči učencu s specifičnimi učnimi težavami obsega 

evalvacijo izvirnega delovnega projekta pomoči in individualiziranega programa. Evalvacija 

pedagoškega dela tako obsega pregled doseženih vzgojno - izobraževalnih ciljev (v kolikšni 

meri so člani tima cilje dosegli, na katere načine, ali so jih sproti spreminjali in prilagajali 

posebnostim otrok in zakaj jih morda niso dosegli), analizo metodičnih/didaktičnih pristopov, 

ki so jih izvajali, analizo uspešnih ali manj uspešnih načinov motiviranja otrok, analizo 

skupinske interakcije ob timskem izvajanju in predvidevanje dodatnega individualiziranega 

dela s posameznim otrokom. Evalvacija dogajanja in doživljanja v timu pa je usmerjena k 

analizi odnosov, komunikacije, medosebnega zaznavanja, strategij reševanja problemov v timu 

in lahko poteka npr. v obliki pisnih refleksivnih in dnevniških zapisov, razgovora in usmerjene 

ali proste diskusije (Polak, 2014). 

 

Izmenjava povratnih informacij, vtisov, občutij o delovanju tima, mnenj in osebnih doživetij je 

nujna, saj brez nje tim ne more napredovati k večji medsebojni povezanosti, zaupanju, pozitivni 

soodvisnosti in k učinkovitosti. Spontana in naključna evalvacija timskega dela je vsekakor 
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dobrodošla že med etapami timskega dela, nikakor pa ni sama dovolj in ne more nadomestiti 

načrtne ter ciljno naravnane evalvacije (Polak, 2014). 

 

4.4 Prednosti timskega dela pri nudenju strokovne pomoči in podpore učencem s 

specifičnimi učnimi težavami v osnovni šoli  

 

Po Buckleyju (2000, v Polak, 2007) lahko prednosti timskega dela v šoli delimo na tri sklope: 

na prednosti, ki jih ima timsko delo v šoli za učence, za učitelje in za šolo kot institucijo. 

Prednosti, ki jih ima timsko delo učiteljev za učence, se kažejo v uspešnem zagotavljanju čim 

boljših možnosti za učenje in vsestransko napredovanje učencev. Najpomembnejše prednosti 

timskega dela učiteljev za učence so (Buckley, 2000, v Polak, 2007): 

 Tim učiteljev z različnimi pogledi na temo, z različnim glasom in ritmom govora, z 

različnim stilom poučevanja ter osebnostnimi značilnostmi deluje na učence 

spodbudno, vzdržuje višjo raven pozornosti in preprečuje, da bi se dolgočasili. 

 Učenci se ob timskem poučevanju neposredno učijo soodvisnosti in medsebojne 

povezanosti različnih učnih tem ter življenjskih izkušenj. Pri tem razvijajo 

interdisciplinaren pogled na znanje in spretnosti analiziranja ter sintetiziranja.  

 Od tima učiteljev učenci dobijo bolj celosten pogled na neko temo. 

 Timsko poučevanje učencem omogoča, da se učijo od najboljših učiteljev, 

specializiranih za določeno temo ali področje in da so del njihove medsebojne 

komunikacije. 

 Timsko poučevanje daje učencem neposreden zgled kritičnega mišljenja, ki ga tim 

učiteljev vključuje v svoje razlage, diskusije, vprašanja in sklepe. Soočanje različnih 

pogledov in mnenj o isti temi spodbuja večjo miselno aktivnost učencev, zlasti kadar je 

tim učiteljev uravnotežen po spolu, rasi, kulturi ter starosti. 

 Ob podpori sodobne informacijske tehnologije je mogoče timsko poučevati tudi na 

daljavo (videokonference, spletne strani ipd.). 

 Timsko poučevanje zmanjšuje nevarnost vsiljevanja idej, vrednost in načina 

razmišljanja posameznega učitelja nekritičnim učencem. V timu je navadno pluralizem 

idej, ki spodbuja kulturno izmenjavo in obogatitev.  

 Pri timskem poučevanju se učitelj in učenci učijo aktivno poslušati. 

 Učenci doživljajo različne stile in tehnike poučevanja, jih primerjajo med seboj ter ob 

tem pozorneje evalvirajo same sebe, sošolce in učitelje. 

 Motivirani učenci se ob timskem poučevanju naučijo več. Učenje in pomnjenje je 

učinkovitejše zaradi fleksibilnejšega pouka, večje aktivnosti učencev in bolj usmerjene 

diskusije.  

 Učenci ob timskem poučevanju razvijajo komunikacijske spretnosti, saj so deležni 

nenehna izmenjave idej in komunikacijskih vlog.  

 Tim učiteljev ima do učencev usklajene zahteve in postopke. 

 Prisotnost več učiteljev v razredu zmanjšuje verjetnost problemov v odnosu učenec – 

učitelj. Stiki med učitelji v timu in posameznimi učenci so manj osebni, bolj 

profesionalno spodbujajoči ter pogostejši. 

 Timsko poučevanja omogoča lažjo organizacijo skupinskega dela učencev, s čimer se 

poveča njihova neposredna aktivnost in možnost komunikacije. V manjših skupinah so 

socialni stiki pristnejši, večja pa je tudi osebna odgovornost za opravljeno delo.  

 Timsko delo učiteljev je učencem neposreden zgled za sodelovalne naravnanosti v 

vsakdanjem življenju. Obojim prinaša priložnosti za potrditev in zadovoljstvo, kar dviga 

samopodobo obojih.  
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P. Havaj (2014) navaja, da se skoraj polovica učiteljev in več kot polovica izvajalcev dodatne 

strokovne pomoči, ki so sodelovali v raziskavi, popolnoma strinja, da timsko poučevanje 

prispeva k učnemu napredku učencev s posebnimi potrebami. Oboji se popolnoma strinjajo tudi 

s trditvijo, da timsko poučevanje omogoča več individualiziranega in diferenciranega dela 

(Havaj, 2014). Pedagoški delavci (učiteljice in vzgojiteljice v prvem triletju osnovne šole), ki 

so sodelovali v programu izpopolnjevanja za poučevanje v prvem triletju devetletne osnovne 

šole, modul 2 (Psihološke značilnosti mlajšega otroka in posebnosti dela v 1. razredu ob 

zgodnejšem všolanju) med leti 1990 in 2008, so kot bistvene prednosti, ki jih ima timsko delo 

za učence, izpostavili: več možnosti za individualizirano in diferencirano šolsko delo, večje 

možnost različnega osnovnega ter didaktičnega pristopa pedagoških delavcev, hitrejše povratne 

informacije, zanimivejši, vsebinsko in didaktično razgiban ter pester pouk, objektivnejše 

vrednotenje napredka učencev, takojšnja individualna pomoč ob težavah in zgled 

sodelovalnega učenja, medsebojnega sprejemanja in različnih vidikov medsebojne 

komunikacije, ki so jih deležni učenci (Polak, 2011). 

 

 Prednosti, ki jih ima timsko delo za učitelje po Buckleyju (2000, v Polak, 2007), so: 

 obogatitev z novimi pristopi in idejami; 

 timsko načrtovanje izboljša kakovost poučevanja in vodi k novemu raziskovanju ter 

objavljanju, k diskusiji o pedagoško-psiholoških problemih; 

 spoznavanje s strokovnimi novostmi in raziskovalnimi spoznanji; 

 pestrejši pouk, ki zmanjšuje monotonijo poučevanja, stres in verjetnost sindroma 

izgorelosti; 

 s kombiniranjem različnih razredov lahko učitelji najdejo več časa za načrtovanje, 

izpopolnjevanje tehnik poučevanja in za individualne stike z učenci; 

 večja je ciljna naravnanost pouka, šolske ure so časovno bolje izkoriščene, kar zvišuje 

kakovost pouka; 

 med timskim načrtovanjem je večja selekcija idej in večja kritičnost do njihove 

izpeljave; 

 posameznik se sooči s svojimi osebnimi pojmovanji o znanju, učenju in poučevanju ter 

s pojmovanji kolegov ter jih ob tem lažje spreminja; 

 intenziven je proces samoevalvacije in timske evalvacije; 

 poučevanje je fleksibilnejše; 

 zmanjša se vpliv in verjetnost osebnih konfliktov med posameznim učencem in 

učiteljem; 

 učitelji polno izkoristijo svoja močna področja in z njimi dopolnjujejo šibka področja 

drugih; 

 učitelji opazujejo in komentirajo šibka področja drug drugega ter si v sproščujočem 

vzdušju izmenjajo predloge, si pomagajo in se podpirajo med seboj, pri tem pa se vsi 

počutijo varne; 

 več je socialne bližine in priložnosti za oblikovanje pristnih prijateljstev; 

 več je priložnosti za spoznavanje učencev in njihovih problemov; 

 oblikujejo se občutki skupne pripadnosti timu, zaupanja; 

 občutek, da se lahko zanesejo drug na drugega, zmanjšuje pritiske in stres; 

 medsebojna izmenjava negativnih občutkov zmanjša njihovo moč, občutki veselja in 

sreče se pri izmenjavi podvojijo; 

 sodelovanje pri odločanju poveča samozavest posameznikov; 

 timski uspehi povečajo samozavest tima in spodbujajo nove načrte, tim se strokovno 

razvija, moralna zavezanost pa vpliva na njegovo samoobnavljanje. 
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Pedagoški delavci (učiteljice in vzgojiteljice prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja v 

osnovni šoli), ki so sodelovali v programu izpopolnjevanja za poučevanje v prvem vzgojno-

izobraževalnem obdobju devetletne osnovne šole, modul 2 med leti 1990 in 2008, so navedli 

kot bistvene prednosti, ki jih ima timsko delo po njihovem mnenju za učitelje: možnost delitve 

nalog ter pedagoškega dela glede na njihove lastne interese in možnost bolj sistematičnega 

načrtovanja ter izvajanja bolj pestrih oblik ter metod dela. Pedagoški delavci v prvem vzgojno-

izobraževalnem obdobju so menili, da timsko delo dviguje kakovost njihovega pedagoškega 

dela, saj izboljšuje in intenzivira njihovo medsebojno komunikacijo, omogoča izmenjavo 

izkušenj, idej, lajša načrtovanje, izvajanje ter evalviranje pedagoškega dela, razvija njihovo 

tolerantnost, zaupanje in sodelovanje ter nudi več priložnosti za sodelovalno učenje na področju 

spretnosti, spodbuja osebnostno in strokovno rast pedagoških delavcev, zmanjšuje verjetnost 

strokovnih napak, dviga delovno motivacijo ter samozaupanje in omogoča učenje na podlagi 

povratnih informacij kolegov (Polak, 2011). 

Učitelji, ki so sodelovali v raziskavi Atriksona in Kinderja (2000, v Polak, 2007), so pri 

timskem pristopu identificirali še nekaj prednosti, in sicer so poročali o večji motiviranosti za 

pedagoško delo, boljši samopodobi, večji samozavesti in boljših odnosih z učenci. Pri sebi so 

razvijali nove spretnosti in strategije poučevanja, si izmenjevali informacije, ideje in izkušnje 

ter si pomagali pri izdelavi učnih pripomočkov. S sodelovanjem v timu so lažje opazili učne in 

vzgojne probleme učencev, kar jih je velikokrat prisililo, da so spremenili svoje začetne 

pedagoške pristope. Timsko delo je obogatilo njihovo čustveno doživljanje, saj so uživali v 

proslavljanju skupnih uspehov in uspehov učencev (prav tam). 

Freeman (1970, v Polak, 2007) navaja, da med temeljne prednosti, ki jih imajo učitelji pri 

timskem delu sodijo medsebojna pomoč in skupno reševanje problemov, manjša izolacija 

učiteljev, večja interakcija idej ter sposobnosti članov tima, kar je običajno izvor navdušenja in 

delovne motivacije, možnost nadomeščanja med boleznijo, več možnosti za specializacijo na 

posameznem področju, pogostejša in racionalnejša uporaba učnih pripomočkov ter tehnične 

opreme, delitev vlog in nalog glede na sposobnosti ter spretnosti članov tima in lažje 

spremljanje učencev (prav tam).  

V Sloveniji rezultati raziskave A. Polak (2003) nakazujejo, da so pedagoški delavci s timskim 

delom napredovali na področju samozavesti in samozaupanja. Učenje in razvijanje timskega 

dela naj bi pozitivno prispevalo k ozaveščanju lastnega ravnanja, k bolj poglobljenemu 

razmišljanju o sebi in svoji lastni vlogi pri timskem delu, notranjem zadovoljstvu, odločnosti, 

samoobvladovanju ter večjemu spoštovanju samega sebe (prav tam). Tudi P. Havaj (2014) 

navaja, da izvajalci dodatne strokovne pomoči vidijo prednosti timskega dela predvsem v 

osebnostni in strokovni rasti, saj se več kot polovica izvajalcev dodatne strokovne pomoči 

popolnoma strinja s trditvijo, da s timskim delom od sodelavcev dobijo nove ideje in pristope, 

timski uspehi pa povečajo samozavest posameznika. Tako je pri timskem delu pomembno »delo 

na sebi« vsakega člana tima, saj ga to usmerja k nenehnemu reflektiranju procesov pri timskem 

delu in lahko pripomore k osebnostni ter strokovni rasti vsakega člana tima (Havaj in Polak, 

2014. Ob osebnostnem in strokovnem razvoju posameznih članov tima se razvija tudi celoten 

tim (Devjak in Polak, 2007).  

Tako timsko delo članom tima predstavlja vir različnih izkušenj in občutij, posamezniku pa 

daje znotraj timskega dela tudi priložnost za zadovoljevanje različnih psihosocialnih potreb. A. 

Polak (2014) navaja, da ob osebnih izkušnjah s timskim delom posameznik intenzivno:  

 analizira svoje občutke glede svoje psihološke varnosti v timu; 

 zaznava samega sebe v odnosu do drugih članov tima; 
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 reflektira svoja močna in šibka področja ter svojo vlogo v timu, razvija svoje spretnosti 

timskega dela in se na podlagi uspešnosti svojega delovanja v timu potrjuje pred 

drugimi; 

 napreduje na poti samoaktualizacije oz. profesionalne samouresničitve zlasti na 

področju timskega dela.  

 

Prednosti timskega dela učiteljev za šolo kot institucijo se prekrivajo in povezujejo z že prej 

navedenimi prednostmi, ki jih timsko delo prinaša učencem in učiteljem. Kljub temu pa lahko 

izpostavimo še nekaj prednosti timskega dela, ki se nanašajo na šolo kot institucijo. Timsko 

delo (Polak, 2007): 

 Zagotavlja večjo specializacijo poučevanja, ki vodi h kakovostnejšemu in bolj 

poglobljenemu znanju učencev. Člani tima imajo priložnost, da se specializirajo za 

posamezna področja in s tem obogatijo kadrovsko strukturo šole. Prav tako lahko k 

timskemu delu pritegnemo tudi različne šolske in zunanje strokovnjake, starše učencev 

ali predstavnike lokalne skupnosti, kar omogoča povezovanje šole z lokalnim okoljem.  

 Zagotavlja organizacijsko osnovo za strokovno supervizijo učiteljev, omogoča učenje z 

izmenjavo izkušenj, problemov in diskusijo. 

 Je primeren pristop v nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju novih ali manj 

izkušenih učiteljev. S kombiniranjem močnih področij enih učiteljev je mogoče 

kompenzirati šibka področja drugih učiteljev, tako da je poučevanje kakovostnejše. 

 Lajša organizacijske težave, ob morebitni odsotnosti katerega izmed učiteljev. 

 Timsko poučevanje zagotavlja večji izkoristek avdio-vizualnih sredstev, tehničnih 

pripomočkov in učil pri pouku, saj je zaradi večjega števila učiteljev pri pouku 

upravljanje z njimi lažje, bolj praktično ter učinkovitejše.  

 Ob timskem delu učitelji intenzivneje razvijajo svoje zavedanje o pomembnosti 

pedagoškega dela in svojo osebno predanost poklicu. 

 Vzajemne interakcije, skupno delo in medsebojna podpora učiteljev spodbujajo 

raziskovalno delo v šoli. 

 

Pedagoški delavci (učiteljice in vzgojiteljice v prvem triletju osnovne šole), ki so sodelovali v 

programu izpopolnjevanja za poučevanje v prvem triletju devetletne osnovne šole, modul 2 

med leti 1990 in 2008, so navedli še dodatne prednosti, ki jih ima timsko delo za šolo kot 

institucijo: prispeva k večji povezanosti zaposlenih na šoli, razvija sodelovalno kulturo, 

omogoča lažjo izpeljavo organizacijsko in vsebinsko zahtevnejših projektov, izboljšuje njihovo 

medsebojno komunikacijo ter prek tega vzdušje v kolektivu, veča pa tudi pripravljenost za 

vnašanje novosti v pedagoško prakso (Polak, 2011). 

 

Iz prej navedenega lahko povzamemo, da strokovni delavci na področju vzgoje in izobraževanja 

med prednostmi timskega dela najpogosteje omenjajo delitev dela in nalog, kakovostnejšo 

medsebojno pomoč, lažje ter učinkovitejše načrtovanje, razbremenitev, medsebojno 

dopolnjevanje pri poučevanju, lažje izvajanje pedagoškega dela v razredu, objektivnejše 

preverjanje in ocenjevanje znanja učencev, delitev dela pri pripravi učnih pripomočkov, lažje 

oblikovanje ter dogovarjanje. Pri tem je treba poudariti, da je tako v slovenski kot v tuji praksi 

malo sistematično načrtovanih in izpeljanih empiričnih raziskav, ki bi prednosti timskega dela 

empirično preverjale v praksi. Tako prednosti timskega dela izhajajo večinoma iz 

(samo)evalvacijskih poročil strokovnih delavcev, ki so zaradi subjektivnega presojanja in 

čustvene pogojenosti posameznikove izkušnje pogosto premalo objektivno preverjene (Polak, 

2014).  
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4.5 Ovire in problemi timskega dela pri nudenju strokovne pomoči ter podpore učencem 

s specifičnimi učnimi težavami v osnovni šoli 

 

Ovire, na katere naletijo člani tima, so splošnejše od problemov oziroma sodijo v širše 

kategorije problemov timskega dela, ki jih ni mogoče reševati le s sodelovanjem članov tima. 

Ovire pri timskem delu v osnovni šoli (Polak, 2007): 

 organizacijske ovire npr. neustrezna ureditev in načrtovanje pouka ter drugih aktivnosti 

na šoli, neustrezno načrtovanje strukture šolske ure in neustrezno število ur pouka za 

vsakega učitelja; 

 nejasno opredeljene vloge v timu npr. neustrezno prevzemanje nalog in obveznosti 

posameznih članov tima, neujemanje formalnih in neformalnih vlog s skupnimi cilji;  

 ovire v zvezi s statusom npr. neustrezno posameznikovo doživljanje lastnega statusa in 

statusa drugih članov v timu; 

 komunikacijske ovire npr. neustrezna usklajenost verbalne in neverbalne komunikacije, 

komunikacija ni usmerjena v vsebino, potek, doživljanje, odnose, čustva članov tima;  

 medosebne ovire npr. nezaupanje do drugih, osebnostna zaprtost; 

 osebne ovire npr. pretirano zaznavanje bojazni, strahu in osebne ogroženosti.  

 

Po mnenju učiteljev in izvajalcev dodatne strokovne pomoči, ki so sodelovali v raziskavi P. 

Havaj (2014), so organizacijske ovire, še posebej čas za timsko delo, najpogostejša težava pri 

timskem delu. Intervjuvanci poročajo še o osebnih ovirah, kot so neprostovoljna odločitev za 

timsko poučevanje in zavračanje te oblike dela, strah ter negativna naravnanost. Navajajo pa 

tudi medgeneracijske ovire, ki se odražajo v različnih prepričanjih in stališčih v zvezi s timskim 

delom (Havaj, 2014). 

 

A. Polak (2007) navaja, da učitelji kot največji problem pri timskem delu navajajo osebnostno 

neujemanje članov tima. Pri tem gre za razlike med učitelji glede na osebnostno 

togost/fleksibilnost, simpatičnost/antipatičnost ali glede na potrebo po nadzoru. Navajajo tudi 

problem večje porabe časa za timsko načrtovanje in evalvacijo, zlasti v začetnem obdobju 

oblikovanja tima, ko se odnosi ter poznanstva šele vzpostavljajo. Z vidika šole kot celote pa 

navajajo kot problem tudi oblikovanje šolskega urnika, saj ga je treba oblikovati tako, da šola 

čim bolj izkoristi svoje prostorske, kadrovske in druge danosti. To pa zahteva čas, veliko 

potrpežljivosti in prilagajanja individualnih pričakovanj skupnim ciljem. Prav tako lahko 

timsko delo učiteljev zahteva večje materialne stroške, bodisi dodatno učno opremo, delovni 

material ali denarno stimulacijo učiteljev (Polak, 2007). Odklanjanje timskega dela pa je 

povezano tudi s strahom zaradi nepoznavanja tega pristopa dela in neizkušenosti pedagoških 

delavcem s timskim delom (Polak, 2014). 

 

V okviru projekta Drugače v drugačno šolo (Polak, 1997) so se pokazali še bolj konkretni 

problemi timskega poučevanja: 

 

 neenakomerna delitev dela npr. prevladuje poučevanje enega učitelja, preveč izrazito 

prevladuje aktivnejša vloga določenega učitelja pri bolj vzgojnih ali bolj izobraževalnih 

vsebinah, medsebojna delitev dela je odvisna od osebnostnih lastnosti posameznih 

članov tima npr. dominantnost, ekstravertiranost - introvertiranost članov tima idr; 

 razhajanja v zahtevah do učencev npr. v obsegu domačih nalog, doslednosti pri 

izpolnjevanju šolskih obveznosti in šolskih pravil, v načinu discipliniranja učencev; 



58 
 

 pripisovanje različne pomembnosti različnim dejavnostim na osnovi osebnih preferenc 

posameznega učitelja, saj se člani tima razlikujejo med seboj po svojem znanju, 

spretnostih in interesnih področjih; 

 problemi medsebojnega prilagajanja npr. ob nesoglašanju glede reagiranja v specifičnih 

situacijah, pri vrednotenju učencev ali ravnanju z njimi, pri sklepanju kompromisov 

med člani tima idr.; 

 časovna stiska ali delovna preobremenjenost članov pedagoškega tima npr. premalo 

časa za pogovor, analizo dela in timsko evalvacijo. Timsko poučevanje brez 

namenskega časa za osebno in strokovno refleksijo, medsebojno supervizijo ter 

reševanje sprotne problematike dela tim strokovno in psihosocialno slabi, to pa se 

odraža v slabši učinkovitosti poučevanja. 

 

Angleški učitelji navajajo, da se pri timskem poučevanju soočajo z naslednjimi problemi 

(Buckley, 2000, v Polak, 2007): 

 

 timsko delo se učiteljem zdi težko in med učitelji poraja napetosti;  

 pri timskem delu morajo spreminjati osebne želje;  

 če se člani tima ne strinjajo med seboj, je komunikacija zelo otežena;  

 tim lahko pasivno podpira določenega učitelja in odlaša s sprejemanjem novih članov; 

 posamezniki v timu so lahko preveč avtokratični;  

 posamezniki lahko na področjih, ki jih v timu ne izvajamo, občutno nazadujejo; 

 timsko delo zahteva nenehno učenje in aktivnost. 

 

Angleški učitelji v raziskavi E. OʼGorman in S. Drudy (2011) navajajo pomanjkanje časa za 

timsko delo kot glavni problem pri izvajanju timskega dela na šoli. Drugi pomembni problem 

pri timskem delu, ki ga navajajo učitelji v omenjeni raziskavi, pa je pomanjkanje znanja s 

področja timskega dela. Zaradi tega mlajši učitelji težje timsko delajo z bolj izkušenimi učitelji, 

saj imajo občutek manjvrednosti in občutek nekompetentnosti.   

 

Najpogostejša ovira za uresničevanje timskega dela, tako v Sloveniji kot v Angliji, je 

pomanjkanje časa za timsko delo, zato je treba najti ustrezno sistemsko rešitev za timsko delo 

strokovnih delavcev, staršev in otroka (Kavkler, 2010). K premagovanju ovir lahko prispeva 

vodstvo šole, ki na šolah poskrbi za organizacijski del timskega dela in s svojim pojmovanjem 

timskega dela, potrebno podporo, predvsem pa z lastnim zgledom spodbuja ali otežuje timsko 

delo na šoli (Polak, 2011). K premagovanju nekaterih ovir in problemov lahko prispevajo člani 

tima s konstruktivno ter odkrito diskusijo, načrtovanjem, evalvacijo in supervizijo dela. Z 

uspešnim medsebojnim dogovarjanjem in postopnim reševanjem konkretnih problemov se 

lahko nekatere ovire odpravijo brez načrtnega vmešavanja v posameznikovo doživljanje (Polak, 

2007). Pomembno je ozaveščanje lastne pripravljenosti strokovnih delavcec za timsko delo, kar 

je ena od pomembnih aktivnosti v procesu sistematičnega usposabljanja za timsko delo (Polak, 

2015b).  
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5. NADALJNJE IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE STROKOVNIH 

DELAVCEV 

5.1 Nadaljnje izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v Sloveniji 

 

Sodobni trendi izobraževanja učiteljev poudarjajo nujnost dodiplomskega in nadaljnjega 

izobraževanja ter usposabljanja strokovnih delavcev za delo v šoli (Polak, 2006). Po letu 1991 

je v Sloveniji strokovno usposabljanje in izpopolnjevanje postalo sestavni del sistema 

napredovanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju v nazive (programi SSS – stalno 

strokovno spopolnjevanje in IZP – izpopolnjevanje strokovne izobrazbe). Strokovno 

usposabljanje in izpopolnjevanje pa pomeni obliko vseživljenjskega izobraževanja strokovnih 

delavcev v vzgoji ter izobraževanju, ki jim zagotavlja možnost za obnavljanje, razširjanje in 

poglabljanje znanja ter seznanjanja z novostmi stroke. Pomanjkljivosti omenjenega sistema, kot 

so prevelika razpršenost ponudbe, nepreglednost sistema, premajhen delež programov, ki so 

bili usmerjeni na profesionalne komponente učiteljevega poklica, premajhna prepoznavnost 

evropskih trendov, izvedbe prostorsko preveč oddaljene večini šol, prešibka povezava s sfero 

dela itd., so narekovale potrebe po spremembah stalnega strokovnega spopolnjevanja 

strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju v Sloveniji. Ministrstvo za šolstvo in šport je 

tako leta 2004 sprejelo nov Pravilnik o nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju strokovnih 

delavcev v vzgoji in izobraževanju, ki navaja, da se nadaljnje izobraževanje in usposabljanje 

strokovnih delavcev izvaja po programih: programi za izpopolnjevanje izobrazbe, programi 

profesionalnega usposabljanja, objavljeni programi – programi uvrščeni v nabor objavljenih 

programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja za posamezno šolsko leto in drugi 

programi kot so npr. tematske konference, izobraževanje v študijskih skupinah, računalniško 

opismenjevanje in drugi verificirani programi (Devjak in Polak, 2007). 

 

5.1.1 Nadaljnje izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev za delo z učenci s 

specifičnimi učnimi težavami 

 

C. Peklaj (2012) navaja, da se osnovnošolski učitelj, v vsakem razredu sreča z vsaj enim 

učencem z učnimi težavami. Večina teh učencev ima lažje učne težave, ki jim jih bo učitelj 

pomagal z ustreznimi ukrepi premagati pri pouku, nekateri od njih pa imajo lahko tudi zelo 

kompleksne težave in bodo poleg učiteljeve potrebovali še drugo strokovno pomoč (prav tam). 

Za učinkovito nudenje podpore in pomoči učencem z učnimi težavami strokovni delavci 

zaposleni na šolah potrebujejo ustrezno znanje iz specialnega ter rehabilitacijskega področja.  

 

Vsi pedagoški delavci, ki se izobražujejo v sklopu pedagoških fakultet v Sloveniji, so deležni 

določenih informacij za delo z učenci s posebnimi potrebami že v okviru dodiplomskega 

študija, in sicer znotraj vsebin splošnih pedagoških predmetov ali znotraj obveznih ali izbirnih 

predmetov. Eden izmed pomembnejših ukrepov prenovljenih bolonjskih študijskih programov 

je vključitev predmeta Inkluzivna vzgoja in izobraževanje v vse programe pedagoških fakultet 

v Sloveniji. Po učnem načrtu vsebina omenjenega študijskega predmeta zavzema znanja o 

vključevanju učencev s posebnimi potrebami v razred, razumevanju in prepoznavanju 

značilnosti otrok s posebnimi potrebami, znanja o individualizaciji in diferenciaciji poučevanja, 

vlogi učitelja pri nudenju podpore in pomoči učencem s posebnimi potrebam ter znanja o 

timskem pristopu pri načrtovanju, izvajanju in evalvaciji individualističnega programa (Učni 

načrt Inkluzivna vzgoja in izobraževanje, 2019). Tako vsi pedagoški delavci, ki zaključijo 

bolonjski program katere od pedagoških fakultet, tekom šolanja pridobijo osnovna znanja s 

področja dela z učenci s posebnimi potrebami.  
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Učitelji navajajo, da so ponujene vsebine v okviru študija pogosto preveč splošne, pretežno 

teoretične in učitelju ne omogočijo pridobiti zadovoljive praktične usposobljenosti (Pulec Lah 

in Kavkler, 2011). Raziskava D. Skribe Dimec (2006), v katero so bili vključeni osnovnošolski 

učitelji razrednega pouka, je pokazala, da so se največji primanjkljaji pri izobraževanju učiteljev 

razrednega pouka pokazali pri uporabi specialno pedagoških znanj za delo z otroki s posebnimi 

potrebami. Tudi T. Devjak in A. Polak (2007) navajata, da pri učiteljih izstopa želja po 

izobraževanju in usposabljanju na področju otrok s posebnimi potrebami, ne glede na delovno 

dobo učiteljev. Podobne ugotovitve navaja S. Mulec (2018), saj je skoraj polovica (42 %) 

specialnih in rehabilitacijskih pedagogov, vključenih v njeno raziskavo, izrazila z oceno »drži« 

oz. »povsem drži«, da razredni učitelji sporočajo, da se ne počutijo dovolj kompetentne za delo 

z učenci s posebnimi potrebami. Nekaj več kot polovica (56 %) udeleženih specialnih in 

rehabilitacijskih pedagogov je izrazila, da jim enako sporočajo tudi učitelji predmetne stopnje 

(prav tam). V raziskavi L., Magajna, S. Pečjak idr. (2008) dobra tretjina (34 %) učiteljev v 

praksi meni, da za delo z učenci z učnimi težavami niso zadosti strokovno usposobljeni. Prav 

tako je raziskava pokazala, da si učitelji želijo dodatnega strokovnega usposabljanja na temo 

specifičnih primanjkljajev na posameznih področjih učenja, bolj natančno na temo učinkovitih 

pomoči tem učencem. Pri delu najbolj pogrešajo timski pristop in več strokovne podpore 

zunanjih ustanov (Magajna, Pečjak idr., 2008).  

 

V okviru nadaljnjega strokovnega izobraževanja in usposabljanja so vsem strokovnim 

delavcem na voljo različne oblike usposabljanja tako po trajanju in načinu izvedbe kot po 

vsebini in kompetencah, ki jih udeleženci lahko pridobijo. Strokovni delavci se lahko vključijo 

v obsežnejši program usposabljanja za delo z učenci s posebnimi potrebami, v različne krajše 

predpisane in posodobitvene programe. Objavljeni so tudi številni drugi seminarji, delavnice, 

tematske konference in podobno, ki jih organizirajo različne ustanove (Pulec Lah in Kavkler, 

2011). V Sloveniji se je v letih 2008, 2009, 2010 in 2011 izvedel projekt z naslovom 

Usposabljanje strokovnih delavcev za uspešno vključevanje otrok in mladostnikov s posebnimi 

potrebami v vzgojo in izobraževanje. Namen projekta je bil z več programi profesionalnega 

usposabljanja usposabljati strokovne delavce za vključevanje otrok s posebnimi potrebami v 

vzgojo in izobraževanje. Strokovni delavci so z dodatnim usposabljanjem pridobili dodatna 

znanja z različnih področij prepoznavanja in funkcioniranja oseb s posebnimi potrebami v 

različnih obdobjih ter v interakciji z okoljem (Destovnik, 2011).  

 

Učitelji navajajo, da en sam kratek seminar o posebnih potrebah učencev ni dovolj, dolgih 

seminarjev pa večina ne želi. Zato so vedno bolj aktualni tudi različni programi profesionalnega 

usposabljanja. Dejavnosti pri fleksibilnem profesionalnem usposabljanju, za razliko od 

klasičnih oblik usposabljanja učiteljev, terjajo večje sodelovanje učiteljev samih, saj pri tem 

načinu usposabljanja dobijo ideje, strategije itd., ki jih lahko takoj uporabijo v razredu, sami pa 

so v največji meri pobudniki za izbiro vsebin, oblik dela, kar ni praksa drugih oblik 

izpopolnjevanja (Pulec Lah in Kavkler, 2011). Na nekaterih šolah so izobraževanja za učitelje 

o otrocih s posebnimi potrebami začele voditi tudi specialne in rehabilitacijske pedagoginje, ki 

so zaposlene na šoli. Prednost takega izobraževanja je v tem, da je izobraževanje lahko 

prilagojeno konkretnim potrebam, saj so dobro seznanjene tako s problematiko učencev kot s 

potrebami učiteljev (De Paulis Debevec, 2007). Sodelavci na tak način postanejo kritični 

prijatelji, ki skupaj premišljeno evalvirajo opravljeno delo in timsko načrtujejo, kako doseči 

boljšo kakovost vzgojno-izobraževalnega dela (Praper, 2001).  

 

V letih 20062008 se je v razvojnem projektu Ministrstva za šolstvo in Pedagoške fakultete 

preizkušala nova oblika timskega dela strokovnih timov. Posamezniki so bili povezani v time s 
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ciljem razširiti inkluzijo, pomagati učiteljem, staršem, vrstnikom in širšemu okolju pri 

vključevanju učencev z učnimi težavami v šolsko delo z uporabo strategije soustvarjanja. 

Inkluzivne time je sestavljajo tri do pet članov različnih strok, in sicer učitelji, specialni in 

rehabilitacijski pedagogi, psihologi, socialni pedagogi, pedagogi, socialni delavci itd. Šolske 

time so sestavljali člani različnih strok in vlog pri delu z učenci z učnimi težavami, starši ter 

učenci. Razlika med skupinama je bila v tem, da so se člani inkluzivnih timov tri leta 

sistematično usposabljali in izobraževali za timsko delo ter spoznavali nove metode 

vključevanja učencev z učnimi težavami in koncept delovnega odnosa ter osebnega stika. Člani 

inkluzivnih timov so svoje znanje prenašali v prakso, in sicer šolskim timom, ki niso bili 

neposredno deležni tovrstnih izobraževanj. Sodelovanje inkluzivnih in šolskih timov je 

potekalo v obliki mesečnih timskih sestankov. Člani inkluzivnih timov niso bili direktno 

odgovorni za delo z učenci z učnimi težavami v šoli, pomagali so usposobiti šolski tim za 

inkluzivno obravnavo konkretnega otroka z učnimi težavami in jim pomagali pri izvedbi 

posameznih korakov vključevanja. Sodelovali so posredno in so imeli pretežno svetovalno 

vlogo (Kavkler, Pulec Lah in Košak Babuder, 2011). Člani inkluzivnih in šolskih timov 

navajajo timsko delo kot učinkovit pristop za delo z učenci z učnimi težavami. Spoznali so, da 

je izvajanje timskega soustvarjanja ključnega pomena pri inkluziji učenca z učnimi težavami in 

je potrebno v procesu vzgoje in izobraževanja otrok z učnimi težavami okrepiti timsko delo 

strokovnjakov. Pri tem pa je ključnega pomena, da se v timsko delo vključijo kot enakovredne 

partnerje tudi otroka in njegove starše (Kavkler, 2010). Tudi M. Kavkler, S. Pulec Lah in M. 

Košak Babuder (2011) navajajo, da so se inkluzivni timi izkazali kot primer dobre prakse, saj 

so člani inkluzivnih timov nudili učinkovito podporo in pomoč članom šolskih timov za 

učinkovitejšo obravnavo učencev z učnimi težavami. Omenjeno pa je omogočilo povečano 

število strokovno usposobljenih članov šolskih timov za delo z učenci z učnimi težavami v 

šolski praksi (Kavkler, Pulec Lah in Košak Babuder, 2011). Tako bi umestitev inkluzivnih 

timov v sistem na nacionalni ravni vzpostavil mehanizem strokovne podpore šolskim timom 

pri delu z učenci s posebnimi potrebami (Grah, 2010). 

 

5.1.2 Nadaljnje izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev za timsko delo 

 

Timsko delo je v teoriji in praksi preverjeno učinkovit pristop pedagoškega dela na celotni 

vertikali vzgoje in izobraževanja, tj. od vrtca do univerze, zato ga je treba na vseh ravneh 

izobraževanja ter dela spodbujati, strokovno utemeljevati in načrtno razvijati (Polak, 2006).  

Delors (1996, v Polak, 2014) navaja štiri stebre znanja, ki jih A. Polak (prav tam) aplicira kot 

temeljna načela učenja za področje timskega dela: 

 

 Člani tima se učijo, da bi vedeli, tj. da bi dobili vpogled v psihološko pedagoške vidike 

timskega dela, kar jim pomaga pri razumevanju in interpretaciji procesov timskega dela.  

 Učijo se, da bi znali delati, kar pomeni, da ob neposrednih izkušnjah razvijajo svoje 

spretnosti timskega dela in pridobivajo praktično naravnane kompetence.  

 Učijo se, da bi znali živeti v skupnosti, s čimer se učijo soodvisnosti, prilagajanja, 

primerne komunikacije, zaupanja, oblikovanja kompromisov itn.  

 Učijo se tudi biti enakopravni, aktivni, soodgovorni člani tima, kar je predpogoj 

zaoblikovanje vzdušja zaupanja in pozitivne soodvisnosti v timu. 

 

Da bi v svojem poklicnem življenju strokovni delavci učinkovito uveljavljali svoje kompetence, 

med katerimi je tudi kompetenca za timsko delo na področju vzgoje in izobraževanje, je treba 

doseganje kompetenc zagotavljati že v dodiplomskem ter podiplomskem izobraževanju 

(Tancig, 2006). Študentom je treba med dodiplomskim in podiplomskim študijem dati dovolj 

priložnosti, da ob izkušnjah razvijajo svoje spretnosti timskega dela ter z reflektiranjem osebnih 
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izkušenj prepoznavajo konkretne prednosti, ki jih ima timsko delo za učence, pedagoške 

delavce in posamezne vzgojno-izobraževalne ustanove (Polak, 2014). 

 

Posodobljeni študijski programi in na novo oblikovani učni načrti so v bolonjskih programih 

študija omogočili vertikalno nadgrajevanje znanja, spretnosti ter kompetenc. To velja tudi na 

področju timskega dela, brez katerega v neposredni pedagoški praksi ni mogoče več kakovostno 

in interdisciplinarno strokovno delati z otroki. Znotraj dodiplomskega in podiplomskega študija 

se z zagotavljanjem hospitacij dobrega timskega dela v razredu in možnosti za pridobitev 

osebnih izkušenj s timskim delom v pedagoški praksi spodbuja občutljivost za psihološke 

procese, ki jih timsko delo vključuje, povečuje pa se tudi motivacija članov tima za nove 

izvedbe timskega dela. Omenjeno dokazujejo tudi rezultati raziskave, v kateri je v dveh letih v 

sklopu vaj z naslovom Timsko delo učiteljev in vzgojiteljev sodelovalo 464 študentk. Vaje so 

dokazale izreden pomen konkretne izkušnje timskega načrtovanja pri razblinjanju bojazni, 

negativnih pričakovanj in strahu pred neznanim (Polak, 1999). V tem procesu so pomembne 

zlasti izčrpne in pozitivno naravnane povratne informacije učencev, učiteljev mentorjev ter tudi 

visokošolskih učiteljev, ki s svojimi povratnimi informacijami spodbujajo študente k 

učinkovitemu timskem delu. Tako je načrtno vključevanje timskega dela kot teme predavanj, 

seminarjev, vaj in hospitacij ter tudi kot pristopa raziskovalnega, seminarskega in samostojnega 

dela študentov je z bolonjsko programsko prenovo zagotovljena, v prihodnosti pa se moramo 

intenzivneje posvečati razvijanju spretnosti timskega dela in posledično kompetence za timsko 

delo pri študentih in učiteljih v praksi (Polak, 2014). 

 

Nadaljnje usposabljanje za timsko delo je treba iskati v organiziranih formalnih ali neformalnih 

oblikah nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja. Možnosti za izobraževanje strokovnih 

delavcev za timsko delo v šoli so predvsem na ravni posebnih programov (seminarjev) stalnega 

strokovnega izpopolnjevanja pedagoških delavcev (Polak, 1999). Osnovni cilj nadaljnjega 

izobraževanja in usposabljanja mora biti profesionalni razvoj ter strokovna in osebna rast 

strokovnih delavcev, s čimer se povečujeta tudi kakovost ter učinkovitost celotnega vzgojno-

izobraževalnega sistema (Devjak in Polak, 2007).  

 

V avtorsko zasnovanem programu nadaljnjega usposabljanja Timsko delo v šoli - razvojni 

pristop so z raziskavo ugotavljali, katere metode in oblike dela učitelji ocenjujejo kot bolj ali 

manj primerne sestavine programa nadaljnjega izobraževanja ter usposabljanja za timsko delo 

in pri katerih so izrazili večjo lastno aktivnosti. Rezultati potrjujejo nujnost aktivnih metod in 

oblik dela kot so metoda igre vlog, timske predstavitve, skupinsko delo ter različne delavnice, 

saj so učitelji te metode ocenili kot najprimernejše (Polak, 2006). T. Devjak in A. Polak (2007) 

navajata, da usposabljanje na šoli daje najboljše rezultate, ko gre za reševanje konkretnih učnih 

situacij in je potrebna izmenjava izkušenj učiteljev, najmanj pa takrat kadar gre za osvajanje 

abstraktnih vsebin. Zgolj poslušanje predavanj/seminarjev strokovnim delavcem omogoča 

poglobiti razumevanje novih poti v poučevanju, ne da pa mu tudi vpliva in moči, da jih 

uporabijo v vsakodnevnem okolju (Devjak in Polak, 2007). Tudi A. Polak (2007) navaja, da 

učenje timskega dela ne more potekati zgolj s študijem strokovne literature, temveč ga je treba 

izvajati tudi v praksi in mora temeljiti na učenju iz izkušenj. Prav tako A. Polak (2015b) navaja, 

da se mora poznavanje teoretičnih spoznanj s področja timskega dela nujno nadaljevati v 

aktivno preverjanje teh znanj v praksi, ko posameznik z neposrednim izvajanjem timskega 

načrtovanja, timskega izvajanja (tudi v obliki timskega poučevanja) in timske evalvacije razvija 

svoje spretnosti timskega dela in kot član tima osebnostno in strokovno izgrajuje svojo 

kompetentnost.  

Izvajalci različnih programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev 

ugotavljajo, da slednji kljub vplivom novega znanja ne spremenijo svojega pedagoškega 
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ravnanja in izvajanja v tolikšni meri, kot bi od njih po izvedenem usposabljanju pričakovali. Na 

dejanski prenos znanja z usposabljanja v prakso pa po odgovorih strokovnih delavcev v 

projektu Partnerstvo med fakulteto in šolami vpliva več dejavnikov (Devjak in Polak, 2007):  

 

 sistemske rešitve: potrebno je sistematično uvajanje stalne analize, evalvacije in 

preverjanje prenosa znanja v prakso,  

 program izobraževanja: program naj vsebuje več uporabnih, konkretnih, praktičnih 

primerov, ki bi olajšali razumevanje predstavljene vsebine in njeno vključevanje v 

pedagoško delo,  

 udeležence izobraževanja: udeleženci izobraževanja naj pri sebi ozaveščajo 

pomembnost vnašanja sprememb v svoje delo in morejo biti za spremembe motivirani, 

 vodstvo: več načrtnega spodbujanja, podpore in nagrajevanja,  

 delovne pogoje in socialno delovno okolje: pomembno je spoznanja in spremembe 

predstaviti tudi na učiteljskih konferencah, strokovnih aktivih in si tako tudi izmenjati 

izkušnje. 

 

Strokovni delavci so razloge za slabo prenašanje novih spoznanj v pedagoško prakso pripisovali 

tudi motivacijskim in osebnostnim dejavnikom. Pomembno je torej ozavestiti, da se bo 

sprememba udejanjila le, če bodo spremembe oz. novo znanje strokovnih delavcev postale 

njihov način razmišljanja, saj na udejanjenje sprememb vplivajo tudi subjektivne teorije 

posameznikov (Devjak in Polak, 2007). Usposabljanje za fleksibilno in uspešno timsko delo na 

pedagoškem področju mora zato temeljiti na takih vsebinah ter procesih, ki bodo udeležencem 

zagotavljali doživljanje in reflektiranje procesov timskega dela ter razvijanje osnovnih 

spretnosti timskega dela že na usposabljanju samem (Polak, 1999). 

 

Proces spodbujanja in razvijanja timskega dela tako temelji na vzporednem spodbujanju 

refleksivnosti pedagoških delavcev (Polak, 2001). Prav tako je za uspešno spreminjanje 

pedagoškega ravnanja strokovnih delavcev pomembna izmenjava izkušenj. Pri preizkušanju 

novega znanja, stališč in spretnosti timskega dela potrebujejo strokovni delavci vsestransko 

podporo, ustrezno delitev dela ter doživljanje uspešnosti. Ko učitelj ve, da je vzpostavljena 

stalna podpora šole in zunanjih timov, to zmanjša njihov občutek nemoči. Program 

usposabljanja mora biti tako tudi naravnan k poudarjanju uspeha in prepoznavanju poguma, saj 

prestrogo vrednotenje spodrsljajev oz. napak lahko zniža motivacijo strokovnim delavcem za 

nove poskuse vnašanja sprememb (Devjak in Polak, 2007). A. Polak (2015b) poudarja, da mora 

spodbujanje in usposabljanje za timsko delo zagotavljati pozitivne izkušnje ter potrditve, 

reflektiranje procesov timskega dela na osebni ravni, na ravni tima in na plenarni ravni pa mora 

zagotavljati tudi razvijanje spretnosti timskega dela, saj se le tako poveča verjetnost, da bodo 

pedagoški delavci strokovna spoznanja o timskem delu prenašali v pedagoško prakso, jih 

nadgrajevali ter aktivno preverjali z lastnimi izkušnjami timskega dela, saj le ob izvajanju 

timskega dela posameznik preverja svojo osebno naravnanost, svoje osebna pojmovanja o 

timskem delu, svoja pričakovanja, strahove ter svoja stališča do njega. 

 

5.2 Nadaljnje izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v Angliji 

 

Število otrok s specifičnimi učnimi težavami se v Angliji povečuje in posledično se povečuje 

potreba po izobraženem kadru za delo z učenci s specifičnimi učnimi težavami (Bangs, 2005). 

Usposabljanje učiteljev za delo z učenci z učnimi težavami v Angliji izpostavljajo kot ključni 

pogoj za zagotavljanje ustreznega vključevanja otrok z učnimi težavami v vzgojo in 

izobraževanje (Pulec Lah in Kavkler, 2011).  
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Vsi razredni učitelji so v Angliji deležni določenih informacij in usposabljanja za delo z učenci 

s posebnimi potrebami v okviru dodiplomskega študija, in sicer znotraj vsebin splošnih 

pedagoških predmetov (Pulec Lah in Kavkler, 2011). Učitelji morajo za poučevanje pridobiti 

najmanj univerzitetno izobrazbo. Obstaja pa več načinov študija (Brezovnik, 2011): 

 

a) BA/BSC diploma (ang. Bachelor degree – BA/Bachelor of Science – BSC), ki obsega 

triletni študij, včasih štiriletni. Študent študira določen učni predmet. Nadaljuje z 

enoletnim PGCE (ang. Postgraduate Certificate in Education - PGCE) študijem, da 

postane učitelj razrednega pouka.  

b) Študij BA/BSC s kvalificiranim statusom učitelja (ang. Qualified Teachers Status). 

Študij je po večini trileten. Študira se določen učni predmet, poleg njega pa še ostale 

šolske predmete, pedagoške in didaktične. Velik poudarek je na pedagoški praksi.  

c) Najprej se pridobi osnovno diplomo (ang. foundation degree), kar traja dve leti, nato 

sledi enoletni študij BA, četrto leto pa še PGCE študij.  

 

Tretja stopnja izobraževanja učiteljev razrednega pouka omogoča izbiro o izobraževanju 

učiteljev o specifičnih izobraževalnih potrebah otrok. Torej lahko znanje o delu z učenci s 

specifičnimi učnimi težavami učitelji razrednega pouka pridobijo na tretji stopnji 

podiplomskega študija, ki je financiran s strani vlade. Gre za enoletni podiplomski študij, ki ga 

izvajajo različne univerze. Ti programi so akreditirani in z njimi učitelji pridobijo uradni 

certifikat za poučevanje učencev s specifičnimi učnimi težavami. Znanje pa lahko učitelji 

razrednega pouka nadgradijo tudi s pridobitvijo različnih spletnih certifikatov in v drugih 

institucijah, ki izvajajo kratke tečaje, znotraj katerih lahko učitelji razrednega pouka pridobijo 

ustrezen certifikat za poučevanje učencev s specifičnimi učnimi težavami. Kratke tečaje 

zagotavlja specialna izobraževalna podporna služba (ang. Special Education Support Service – 

SESS). Omenjena služba omogoča učiteljem tudi individualne tečaje, pomoč v službi pri 

prilagajanju kurikuluma učencem z učnimi težavami in pri načrtovanju aktivnosti za učence 

(OʼGorman in Drudy, 2011). Pri tem pa so pomembni standardi znanja, ki določajo, katera 

znanja mora oseba osvojiti, razumeti in biti sposobna delati za dodelitev statusa kvalificiranega 

učitelja (prav tam). V primerjavi s Slovenijo imajo v Angliji študentje različne možnosti, da 

postanejo razredni učitelji, svoje znanje lahko kasneje nadgradijo z znanjem o učencih s 

posebnimi potrebami in postanejo tudi koordinatorji. V Sloveniji lahko učitelj razrednega 

pouka postane le študent, ki opravi študij na Oddelku za razredni pouk, strokovnjak za delo z 

učenci s specifičnimi učnimi težavami pa lahko postane le študent, ki je dokončal diplomski in 

magistrski študij na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, smer Specialna in rehabilitacijska 

pedagogika (Kavkler, 2008). 

 

Angleški učitelji navajajo, da so ponujene vsebine, ki jih pridobijo kot študenti znotraj različnih 

študijskih predmetov pogosto preveč splošne in jim ne omogočajo pridobiti zadovoljive 

praktične usposobljenosti za kasnejše potrebe poučevanja učencev z raznolikimi učnimi 

potrebami. Kot najbolj učinkovito obliko podpore učiteljem, ki poučujejo učence s posebnimi 

potrebami, tudi v Angliji prepoznavajo različne, fleksibilne oblike dodatnega strokovnega 

usposabljanja npr. različne seminarje, delavnice, ki se jih učitelji prostovoljno udeležujejo. V 

Angliji lahko učiteljem in koordinatorjem nudijo pomoč ter podporo tudi strokovnjaki, ki 

prihajajo iz različnih zunanjih institucij, pogosto specialnih ustanov (ang. Specialist suppport 

services) (Pulec Lah in Kavkler, 2011). Veliko specialnih šol so v Angliji namreč spremenili v 

centre strokovnih in materialnih virov, ki ponujajo možnosti usposabljanja učiteljev ter 

koordinatorjev za delo z učenci s posebnimi potrebami, razvoj in razširjanje učnih metod, 

materialov in pripomočkov, podporo ter svetovanje učiteljem, konkretno pomoč pri izvajanju 

specifičnih treningov in pomoč pri usposabljanju otrok s posebnimi potrebami pri iskanju 

https://en.wikipedia.org/wiki/Bachelor_of_Science
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zaposlitve (Arnaiz in Castejon, 2001). Tako v tem primeru delujejo specialne ustanove kot 

centri podpore in pomoči, ki prek svojih specialnih strokovnih delavcev (poleg učiteljev 

specialistov tudi specialni pedagogi, logopedi, psihologi in drugi) nudijo podporo učencem, 

učiteljem in koordinatorjem v večinskih šolah (Pulec Lah in Kavkler, 2011). V raziskavi Cola 

(2005) je 67 % koordinatorjev izrazilo skrb o  pomanjkljivem znanju učiteljev in drugih 

strokovnih delavcev za poučevanje oziroma delo z učenci s specifičnimi učnimi težavami.  Zato 

se je tudi v Angliji razvila praksa, da koordinatorji, ki so zaposleni na šoli, pripravijo 

izobraževanja na različne teme, ki so aktualna na določeni šoli za učitelje, starše in asistente ter 

so lahko učiteljem v pomoč pri nudenju strokovne podpore in pomoči učencu z učnimi težavami 

(Bizjak, 2017). 

 

Rezultati raziskave E. OʼGorman in S. Drudy (2011) kažejo, da je 87,6 % učiteljev opravilo  

dodatno usposabljanje za delo z otroki s posebnimi potrebami. Pri tem pa je bil obseg dodatnega 

usposabljanja zelo raznolik – od dvournega usposabljanja ali tečaja (16,3 % anketiranih 

učiteljev), računalniškega izobraževanja (8 %) do podiplomskega enoletnega izobraževanja 

(63,3 %). Po drugi strani pa je 12,4 % učiteljev navedlo, da se niso udeležili nobenega 

strokovnega usposabljanja za delo z otroki s posebnimi potrebami (prav tam). V isti raziskavi 

so učitelji navedli tudi vsebine, o katerih si želijo dodatnega usposabljanja na področju posebnih 

potreb. Največ učiteljev (16,4 %) si želi pridobiti ali nadgraditi znanja o izdelavi individualnega 

programa. Prav tako se želijo udeležiti splošnih tečajev za izboljšanje kompetenc za delo z 

učenci s posebnimi potrebami (15,8 %), želijo si pridobiti več različnih informacij o različnih 

posebnih potrebah (12 %), izvedeti več o identifikaciji oz. diagnosticiranju (9,5 %) in pridobiti 

več znanja s področja govorno-jezikovne podpore učencem (6,6 %) (prav tam). Tako tudi 

angleški učitelji navajajo, da je pri izvajanju tečajev oz. strokovnih usposabljanj treba doseči 

ravnotežje med akademskim znanjem in praktičnimi elementi. Prav tako morajo usposabljanja 

v učiteljih spodbujati kritičnost, raziskovanje in motivacijo po iskanju novih znanj. Zelo 

pomembno pa je v strokovnih usposabljanjih poudarjati sodelovalno vlogo vseh učiteljev in 

strokovnih delavcev za delo z učenci s posebnimi potrebami (Bangs, 2005). 

 

Glede na navedeno lahko povzamemo, da strokovni delavci svoje strokovne kompetence, ki so 

jih pridobili med študijem, dopolnjujejo z raznolikimi oblikami dodatnega izobraževanja in 

usposabljanja (Kavkler idr., 2008). Tako v Angliji kot v Sloveniji strokovni delavci poudarjajo, 

da morajo biti programi nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja po vsebini zanimivi, 

aktualni, z veliko strokovnimi spoznanji ter da morajo temeljiti na lastni aktivnosti udeležencev 

in na izmenjavi izkušenj. Prav tako v Sloveniji kot v Angliji dajemo poudarek na povezanosti 

teoretičnega znanja s praktičnim, saj strokovna, teoretična in empirična spoznanja o timskem 

delu prispevajo k večji kakovosti timskega dela, na osebno pripravljenost ter usposobljenost 

posameznikov za izvajanje timskega dela pa vplivajo predvsem intrapersonalni in 

interpersonalni procesi, ki jih timsko delo pri članih tima izzove. Prav iz teh razlogov je 

izkušenjsko učenje nenadomestljivo in ga ne more nadomestiti teoretično znanje, saj se odnosi 

med člani tima oblikujejo le v konkretnih izkušnjah timskega dela. Vzajemna povezanost 

strokovnega znanja in neposrednih izkušenj s timskim delom pa velja tudi v obratni smeri, saj 

zgolj neposredne izkušnje nikakor niso dovolj za učinkovito timsko delo. Slednje morajo biti 

podprte s strokovno-teoretičnimi in znanstveno-raziskovalnimi spoznanji o procesih, ki jih 

timsko delo vključuje, saj te pri pedagoških delavcih spodbujajo kritično mišljenje ter iskanje 

novih možnosti uporabe teh spoznanj pri lastnem pedagoškem delu (Polak, 2015b). 
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III EMPIRIČNI DEL 

6. OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA  

 

Na podlagi lastnih izkušenj z opravljeno prakso v Sloveniji in v Angliji menim, da v obeh 

obravnavanih državah strokovni delavci na šolah timsko delo prepoznavajo kot izredno 

pomembno za učinkovito nudenje strokovne podpore ter pomoči učencem s specifičnimi 

učnimi težavami. Kljub temu tudi menim, da se strokovni delavci pri načrtovanju, izvajanju in 

evalviranju timskega dela soočajo z različnimi problemi ter ovirami. Bangs (2005) je v svoji 

raziskavi ugotovil, da koordinatorji v angleških šolah navajajo kot najpogostejše težave, s 

katerimi se soočajo pri timskem delu, pomanjkanje časa, premalo sodelovanja z ostalimi 

strokovnimi delavci, težave pri povezovanju z zunanjimi institucijami in preveč birokracije. 

Tudi v raziskavi E. OʼGorman in S. Drudy (2011) angleški učitelji, kot glavna razloga manj 

ustreznega timskega dela na šolah navajajo pomanjkanje časa oz. neustrezno časovno 

razporeditev timskega dela in pomanjkanje spretnosti oz. znanja s področja timskega dela. A. 

Polak (2007) navaja, da pri timskem delu učiteljev v Sloveniji najpogosteje naletimo na 

organizacijske ovire, nejasno opredeljene vloge v timu, ovire v zvezi s statusom, 

komunikacijske ovire, medosebne ovire in ovire, povezane z osebnim zaznavanjem bojazni, 

strahu ter ogroženosti. V Sloveniji je lahko del svetovalnih delavcev na šoli tudi mobilni 

specialni in rehabilitacijski pedagog, pri tem pa so rezultati raziskave S. Tancing (2008) 

Ugotavljanje stanja na področju dela z učenci z učnimi težavami v osnovni šoli pokazali, da 

strokovni delavci delujejo timsko predvsem z namenom nudenja podpore in pomoči učencu s 

specifičnimi učnimi težavami najpogosteje z razrednikom, šolskimi svetovalnimi delavci, starši 

ter drugimi učitelji, ki učenca poučujejo. Manj pogosto je sodelovanje z mobilno specialno-

pedagoško službo, saj so zaradi oblike dela mobilni specialni in rehabilitacijski pedagogi manj 

časa prisotni na posameznih šolah (Tancig, 2008). Tako v Sloveniji kot v Angliji se na podlagi 

teoretičnih in raziskovalnih spoznanj sprašujemo, na kakšen način timsko delovati, da bo 

nudenje strokovne podpore ter pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami čim bolj 

učinkovito. S kritično analizo in primerjalnimi prikazi bom v nadaljevanju predstavila bistvene 

prednosti, pomanjkljivosti, ovire in priložnosti, ki so značilne za timsko delo strokovnih 

delavcev na področju nudenja strokovne pomoči ter podpore učencem s specifičnimi učnimi 

težavami v slovenski in angleški praksi. Mnenja slovenskih strokovnih delavcev smo primerjali 

z mnenji učiteljev zaposlenih na angleški zasebni osnovni šoli The Unicorn School. V Sloveniji 

smo raziskovali tudi, ali so mobilni specialni in rehabilitacijski pedagogi pri nudenju strokovne 

podpore in pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami enakovredni člani tima. Na podlagi 

dobljenih spoznanj želimo oblikovati konkretne smernice za učinkovito timsko delo strokovnih 

delavcev na osnovni šoli za nudenje strokovne podpore ter pomoči učencem s specifičnimi 

učnimi težavami. 

 

6.1 Predstavitev konteksta raziskovanja 

 

V magistrskem delu bomo primerjali mnenja o timskem delu z namenom nudenja strokovne 

podpore in pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami slovenskih strokovnih delavcev z 

mnenji strokovnih delavcev zaposlenih na angleški zasebni osnovni šoli The Unicorn School, 

kjer sem od septembra 2017 do januarja 2018 opravljala študijsko izmenjavo v sklopu Erasmus 

+ Practise, oziroma kjer sem v omenjenem obdobju prostovoljno delala. Za lažje razumevanje 

delovanja omenjene angleške šole v nadaljevanju na kratko predstavljam načela in značilnosti 

poučevanja na omenjeni šoli. 
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The Unicorn School je zasebna neodvisna dnevna šola v Abingdonu v Veliki Britaniji. Na šoli 

se šolajo tako dekleta kot fantje s specifičnimi učnimi težavami, in sicer od šestega do 

šestnajstega leta. Na šoli se najpogosteje šolajo učenci z disleksijo, dispraksijo, diskalkulijo in 

učenci z jezikovnimi ter komunikacijskimi težavami. Zagotavljajo primarno in sekundarno 

izobraževanje. Gre za manjšo šolo, ki skrbi za izobraževalne, čustvene in socialne potrebe 

približno 80 otrok. Stremijo k temu, da zmanjšajo razhajanje med otrokovimi sedanjimi znanji 

in dosežki ter njegovimi realnimi potenciali, ki jih lahko doseže. Želijo, da učenci dosežejo svoj 

potencial tako v razredu pri različnih učnih predmetih kot v dodatnih obšolskih dejavnostih, ki 

jih ponuja šola (The Unicorn School, 2019). 

Razredi na tej šoli so majhni (do dvanajst učencev v enem razredu), poučujejo specializirani, 

visoko izobraženi učitelji. Na šoli so poleg razrednih učiteljev zaposleni tudi nekateri učitelji, 

ki so usposobljeni za poučevanje določenih predmetov (npr. učitelj glasbe, učitelj 

naravoslovja), zaposleni pa so tudi koordinator (ang. SENCo), pomočniki učitelja (ang. 

teaching assistants), šestnajst izvajalk dodatne strokovne pomoči, logopedinja in učiteljica, ki 

izvaja individualne ure na področju senzorne integracije ter gibalnih uric in socialna 

pedagoginja, ki nudi podporo ter pomoč učencem s čustvenimi težavami. Poučujejo po 

nacionalnem kurikulumu, a na način, s katerim lahko učenci s specifičnimi učnimi težavami 

dosegajo standarde zapisane v njem. Tako poučevanje temelji na različnih učnih metodah, 

diferenciaciji in individualizaciji, saj menijo, da je najpomembnejše, da vsi učenci razumejo 

učno snov ter vedo, kaj se od njih zahteva. Pri tem pa poudarek ni nujno vedno na vsebini ali 

rezultatu učenja, temveč na samem procesu učenja (prav tam). 

Največkrat učenci šolo obiskujejo krajše časovno obdobje, v katerem pridobijo dodatna znanja, 

s pomočjo katerih se kasneje uspešneje oziroma ponovno vključijo v redni večinski sistem 

izobraževanja. Večina učencev, ki se šolajo na tej šoli, so predhodno (največkrat na šolah, iz 

katerih se prepišejo) občutili neuspeh, zato si na šoli prizadevajo, da se učenci počutijo varne v 

svojem novem šolskem okolju. Učenci se morajo velikokrat naučiti ponovno zaupati, zato z 

vsakim otrokom ustvarjajo ljubeče in skrbne odnose. Cilj šolanja na omenjeni šoli je, da pri 

učencih razvija samozavest, jih uči strategij spoprijemanja z učnimi težavami in da jim pomaga 

odkriti njihov lasten stil učenja. Tako je cilj šolanja opolnomočiti učence. Menijo, da je takrat 

njihovo delo opravljeno učinkovito, saj učenci težave premostijo oz. razvijejo ustrezne 

strategije za nadaljnje uspešno šolanje v večinskih šolah. Za strokovne delavce na šoli je 

pomembno, da učenec, ki zapusti šolo, to zapusti samozavesten in z motivacijo za nadaljevanje 

šolanja (prav tam).  
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7. CILJI RAZISKAVE, RAZISKOVALNA VPRAŠANJA IN HIPOTEZE 

 

Osnovni cilj je ugotoviti značilnosti timskega dela strokovnih delavcev na področju nudenja 

strokovne podpore in pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami na osnovnih šolah v 

Sloveniji ter Angliji. Z analizo notranjih in zunanjih dejavnikov želimo ugotoviti prednosti ter 

pomanjkljivosti timskega dela strokovnih delavcev in priložnosti ter ovire za razvoj timskega 

dela strokovnih delavcev v obeh navedenih državah. Na podlagi teh spoznanj želimo oblikovati 

konkretne smernice za učinkovito timsko delo strokovnih delavcev na osnovni šoli za nudenje 

strokovne podpore in pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami. 

 

Raziskovalna vprašanja:  

RV1: Kateri profili strokovnih delavcev na slovenskih in angleških osnovnih šolah timsko 

delajo z namenom nudenja strokovne pomoči ter podpore učencem s specifičnimi 

učnimi težavami?  

RV2: Kako pogosto se strokovni delavci timsko srečujejo z namenom nudenja strokovne 

podpore in pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami v Sloveniji ter Angliji? 

RV3: S katerim namenom najpogosteje strokovni delavci timsko delajo na področju nudenja 

strokovne podpore in pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami v Sloveniji ter 

Angliji? 

RV4: Kdaj in kako pogosto strokovni delavci izvajajo posamezne etape timskega dela na 

področju nudenja strokovne podpore ter pomoči učencem s specifičnimi učnimi 

težavami v Sloveniji in kdaj ter kako pogosto v Angliji? 

RV5: Katere so najpogostejše prednosti timskega dela strokovnih delavcev pri nudenju 

strokovne podpore in pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami po mnenju 

strokovnih delavcev zaposlenih v Sloveniji ter katere zaposlenih v Angliji? 

RV6: Katere probleme in ovire timskega dela zaznavajo strokovni delavci pri nudenju 

strokovne podpore ter pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami v Sloveniji in 

katere v Angliji? 

RV7: Katere so možnosti za izboljšanje timskega dela v strokovnih timih pri nudenju strokovne 

podpore in pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami po mnenju strokovnih 

delavcev zaposlenih v Sloveniji ter katere zaposlenih v Angliji? 

RV8: Katera dodatna znanja bi slovenski in angleški strokovni delavci želeli pridobiti z 

dodatnim izobraževanjem oz. seminarji? 

RV9: Kako strokovni delavci ocenjujejo vključenost mobilnih specialnih in rehabilitacijskih 

pedagogov v timsko delo z namenom nudenja strokovne podpore ter pomoči učencem 

s specifičnimi učnimi težavami? 
 

Glede na raziskovanja vprašanja smo oblikovali naslednje hipoteze:  

H1: Predpostavljamo, da obstajajo statistično pomembne razlike v profilih strokovnih delavcev 

in njihovi pogostosti timskega delovanja z namenom nudenja strokovne pomoči ter 

podpore učencem s specifičnimi učnimi težavami glede na državo zaposlitve. 

H2: Predpostavljamo, da obstajajo statistično pomembne razlike med strokovnimi delavci v 

pogostosti timskih srečanj z namenom nudenja strokovne podpore in pomoči učencem 

s specifičnimi učnimi težavami glede na državo zaposlitve. 

H3: Predpostavljamo, da obstajajo statistično pomembne razlike med strokovnimi delavci v 

pogostosti izvajanja timskega dela iz različnih namenov na področju nudenja strokovne 

podpore in pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami glede na državo zaposlitve. 
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V skladu s četrtim raziskovalnim vprašanjem smo si zastavili naslednje tri hipoteze: 

H4.1: Predpostavljamo, da obstajajo statistično pomembne razlike med strokovnimi delavci v 

tem, kdaj in kako pogosto timsko načrtujejo na področju nudenja strokovne podpore ter 

pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami glede na državo zaposlitve.  

H4.2: Predpostavljamo, da obstajajo statistično pomembne razlike med strokovnimi delavci v 

tem, kdaj in kako pogosto timsko poučujejo na področju nudenja strokovne podpore ter 

pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami glede na državo zaposlitve.  

H4.3: Predpostavljamo, da obstajajo statistično pomembne razlike med strokovnimi delavci v 

tem, kdaj in kako pogosto timsko evalvirajo na področju nudenja strokovne podpore ter 

pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami glede na državo zaposlitve.  

 

H5: Predpostavljamo, da obstajajo statistično pomembne razlike med strokovnimi delavci v 

pogostosti zaznavanja prednosti timskega dela na področju nudenja strokovne podpore 

ter pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami glede na državo zaposlitve.  

H6: Predpostavljamo, da obstajajo statistično pomembne razlike med strokovnimi delavci v 

pogostosti zaznavanja problemov in ovir timskega dela na področju nudenja strokovne 

podpore ter pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami glede na državo zaposlitve. 

H7: Predpostavljamo, da obstajajo statistično pomembne razlike med strokovnimi delavci v 

zaznavanju možnosti za izboljšanje timskega dela v strokovnih timih na področju 

nudenja strokovne podpore ter pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami glede 

na državo zaposlitve. 

H8: Večina strokovnih delavcev v Sloveniji in Angliji si želi pridobiti z dodatnim 

izobraževanjem/seminarji dodatne konkretne usmeritve za učinkovito timsko delo v 

šoli. 

H9: Predpostavljamo, da obstajajo statistično pomembne razlike med strokovnimi delavci v 

zaznavanju vključenosti mobilnih specialnih in rehabilitacijskih pedagogov v timsko 

delo z namenom nudenja strokovne podpore ter pomoči učencem s specifičnimi učnimi 

težavami glede na državo zaposlitve. 
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8. METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

 

8.1 Raziskovalna metoda 

 

V empiričnem delu smo uporabili kvantitativni neeksperimentalni raziskovalni pristop. V 

skladu z nameni kvantitativnega raziskovalnega pristopa smo izdelali instrument za zbiranje 

podatkov (anketni vprašalnik), s katerim smo prišli do adekvatnih empiričnih podatkov in jih 

statistično obdelali. Raziskava je mednarodno primerjalna. 

 

8.2 Opis instrumenta in karakteristike 

 

Za pridobivanje podatkov sem v sodelovanju z mentorico in somentorico oblikovala anketni 

vprašalnik o značilnostih timskega dela strokovnih delavcev na osnovni šoli, ki nudijo 

strokovno podporo ter pomoč učencem s specifičnimi učnimi težavami. Za namene zbiranja 

podatkov v Angliji smo omenjeni anketni vprašalnik prevedli v angleški jezik. Anketni 

vprašalnik smo izdelali s pomočjo 1KA orodja za izdelavo spletnih anket.  

 

Vprašalnik je sestavljen iz 16 vprašanj. Vprašalnik v prvem delu zajema štiri zaprta vprašanja 

o osnovnih demografskih podatkih o anketiranih strokovnih delavcih: spol, starost, delovno 

mesto in delovno dobo na področju vzgoje ter izobraževanja. Drugi del vprašalnika vsebuje tri 

vprašanja izbirnega tipa, šest ocenjevalnih lestvic in tri vprašanja odprtega tipa. Vprašanja 

izbirnega tipa se nanašajo na to, kako pogosto strokovni delavci timsko delujejo, katera dodatna 

znanja s področja timskega dela z namenom nudenja strokovne pomoči in podpore učencem s 

specifičnimi učnimi težavami v osnovni šoli bi po njihovem mnenju najbolj potrebovali za še 

bolj učinkovito timsko delo ter kakšna je po njihovem mnenju in izkušnjah vključenost 

mobilnih specialnih ter rehabilitacijskih pedagogov v timsko delo strokovnih delavcev z 

namenom nudenja strokovne podpore in pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami. 

Trditve ocenjevalnih lestvic se nanašajo na to, s katerimi profili strokovnih delavcev in kako 

pogosto timsko delajo strokovni delavci z namenom nudenja podpore in pomoči učencem s 

specifičnimi učnimi težavami, s katerim namenom najpogosteje strokovni delavci timsko 

delujejo, kdaj in kako pogosto izvajajo posamezne etape timskega dela, in kako zaznavajo 

prednosti, probleme, ovire in možne izboljšave njihovega timskega dela z namenom nudenja 

strokovne podpore in pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami. Vprašanja odprtega tipa 

se nanašajo na to, katere prednosti, ovire in probleme strokovni delavci zaznavajo pri timskem 

delovanju z namenom nudenja strokovne podpore, in pomoči učencem s specifičnimi učnimi 

težavami ter ali bi želeli v zvezi s timskim delom na področju nudenja strokovne podpore in 

pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami dodati še kaj.  

 

Objektivnost smo zagotovili z enakimi navodili za vse anketirance in z zaprtimi vprašanji oz. 

ocenjevalnimi lestvicami v vprašalniku, kar je omogočilo objektivno razbiranje rezultatov brez 

subjektivnega presojanja. Vsebinsko veljavnost vprašalnika smo dosegli z oblikovanjem 

vprašalnika na osnovi strokovne in znanstvene literature ter ugotovitev naših in tujih 

strokovnjakov, ekspertno veljavnost pa s pregledom vprašalnika s strani mentorice in 

somentorice. Zanesljivost vprašalnika in posameznih ocenjevalnih lestvic smo preverili s 

Cronbachꞌs Alpha koeficientom zanesljivosti. Bolj kot se približamo vrednosti 1, bolj je lestvica 

zanesljiva. Zanesljivost celotnega vprašalnika pri 105 trditvah je zelo visoka (α=0,917). Pri 

ocenjevalni lestvici, ki se nanaša na profile strokovnih sodelavcev in pogostost njihovega 

timskega dela z namenom nudenja strokovne podpore ter pomoči učencu s specifičnimi učnimi 

težavami, v kateri je bilo 9 trditev, je Cronbachꞌs Alpha koeficient pokazal visoko zanesljivost 
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(α=0,726). Tudi pri naslednji ocenjevalni lestvici z 9 trditvami, v kateri smo strokovne delavce 

spraševali, s katerim namenom/ciljem in kako pogosto timsko izvajajo navedene aktivnosti v 

ocenjevalni lestvici v okviru nudenja strokovne podpore ter pomoči učencu s specifičnimi 

učnimi težavami, je Cronbachꞌs Alpha koeficient pokazal visoko zanesljivost (α=0,934). 

Ocenjevalna lestvica, kjer smo strokovne delavce spraševali o tem, kdaj (ob katerih 

priložnostih) in kako pogosto strokovni delavci izvajajo prvo etapo timskega dela - timsko 

načrtovanje, je vsebovala 6 trditev. Stopnja zanesljivost je v tem primeru nekoliko nižja 

(α=0,516), a je še sprejemljiva. Podobno zanesljivost (α=0,529) je Cronbachꞌs Alpha koeficient 

pokazal tudi pri ocenjevalni lestvici s 6 trditvami, ki se nanaša na to kdaj (ob katerih 

priložnostih) in kako pogosto strokovni delavci izvajajo tretjo etapo timskega dela - timska 

evalvacija. Stopnja zanesljivost je tako tudi v tem primeru nekoliko nižja (α=0,529), a je še 

sprejemljiva. Pri ocenjevalni lestvici s 5 trditvami, ki se nanaša na to kdaj (ob katerih 

priložnostih) in kako pogosto strokovni delavci izvajajo drugo etapo timskega dela: timsko 

izvajanje, je Cronbachꞌs Alpha koeficient pokazal visoko zanesljivost (α=0,727). Najvišjo 

zanesljivost (α=0,960) je Cronbachꞌs Alpha koeficient pokazal pri ocenjevalni lestvici z 21 

trditvami o prednostih timskega dela na področju nudenja strokovne podpore in pomoči 

učencem s specifičnimi učnimi težavami. Visoko zanesljivost (α=0,948) je Cronbachꞌs Alpha 

koeficient pokazal tudi pri ocenjevalni lestvici s 30 trditvami o ovirah in problemih pri timskem 

delu z namenom nudenja strokovne podpore ter pomoči učencem s specifičnimi učnimi 

težavami in pri ocenjevalni lestvici z 18 trditvami o možnosti izboljšav v strokovnem timu na 

področju nudenja podpore ter pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami (α=0,947). 

 

8.3 Postopek zbiranja podatkov 

 

Reševanje vprašalnika je bilo anonimno, prostovoljno in individualno, s čimer je bilo 

zagotovljeno varstvo osebnih podatkov. Podatki so se zbirali na osnovnih šolah v Sloveniji in 

na zasebni osnovni šoli The Unicorn School v Angliji. Vodstvo šol smo preko elektronske pošte 

prosili za dovoljenje za zbiranje podatkov in jih prosili, da anketne vprašalnike v elektronski 

obliki posredujejo tudi svojim zaposlenim, ki imajo izkušnje z nudenjem strokovne podpore ter 

pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami. Vsi anketirani so bili seznanjeni z namenom 

in ciljem raziskave. Elektronske naslove šol v Sloveniji smo pridobili s spletne strani 

Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije. Elektronski naslov šole The 

Unicorn School iz Anglije smo pridobili preko njihove spletne strani. Podatke smo zbirali v 

mesecu marcu in aprilu 2019. 

 

8.4 Postopek obdelave podatkov 

 

Podatke, pridobljene z anketnim vprašalnikom, smo obdelali s pomočjo statističnega programa 

SPSS. Odgovore smo med seboj primerjali in kritično analizirali glede na cilje raziskave. 

Izračunali smo frekvenčne distribucije spremenljivk (f, f%) za spremenljivke spol, starost, 

delovno mesto in delovno dobo v vzgoji ter izobraževanju. Iz pridobljenih podatkov smo 

izračunali mere opisne statistike (numerus, aritmetična sredina in standardni odklon). Normalno 

porazdelitev smo preverili s Kolmogorov-Smirnov testom. Razlike v odgovorih anketirancev 

glede na državo zaposlitve smo preverjali z neparametričnem Mann-Whitneyev U preizkusom 

za neodvisne vzorce. Test je alternativa t-testu, ker pogoj o normalni porazdelitvi ni bil 

zagotovljen. Vprašanja odprtega tipa smo analizirali z metodo analize vsebine, ki temelji na 

kodiranju in kategoriziranju v vsebinske kategorije.  
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8.5 Raziskovalni vzorec 

 

Način vzorčenja je namenski. Vzorec raziskave zajema strokovne delavce v osnovnih šolah, ki 

timsko delujejo z namenom nudenja strokovne podpore in pomoči učencem s specifičnimi 

učnimi težavami. Strokovni delavci iz Slovenije, ki so zajeti v vzorec, so zaposleni v različnih 

osnovnih šolah po Sloveniji. Strokovni delavci iz Anglije, ki so zajeti v vzorec, so zaposleni na 

osnovni šoli The Unicorn School. Končni vzorec empirične raziskave zajema 196 strokovnih 

delavcev iz Slovenije in 31 strokovnih delavcev iz Anglije, ki so ustrezno izpolnili vprašalnik. 

Na petnajsto vprašanje vprašalnika so odgovarjali le mobilni specialni in rehabilitacijski 

pedagogi ter strokovni delavci, ki imajo izkušnje s timskim delom z mobilnim specialnim in 

rehabilitacijskim pedagogom. Na petnajsto vprašanje je odgovorilo 139 strokovnih delavcev iz 

Slovenije in osem strokovnih delavcev iz Anglije.  

 

Preglednica 2: Struktura vzorca glede na spol 

 

SPOL 

STROKOVNI DELAVCI IZ 

SLOVENIJE 

STROKOVNI DELAVCI IZ 

ANGLIJE 

f f% f f% 

moški 11 5,6 4 12,9 

ženski 185 94,4 27 87,1 

SKUPAJ 196 100,00 31 100,00 

 

Vzorec (preglednica 2)  šteje 196 strokovnih delavcev, ki nudijo strokovno pomoč in podporo 

učencem s specifičnimi učnimi težavami v Sloveniji, med katerimi je 185 žensk, kar je 94,4 %, 

in 11 moških, kar predstavlja 5,6 % celotnega vzorca slovenskih strokovnih delavcev. Vzorec 

prav tako šteje 31 strokovnih delavcev, ki nudijo podporo in pomoč učencem s specifičnimi 

učnimi težavami v Angliji, od tega je 27 žensk, kar predstavlja 87,1 % vzorca angleških 

strokovnih delavcev, in štirje moški, kar predstavlja 12,9 % omenjenega vzorca. Iz strukture 

vzorca glede na spol je razvidno, da so v raziskavi v obeh državah sodelovale večinoma ženske. 

Strokovne delavke ženskega spola tako predstavljajo 93,4 %, strokovni delavci moškega spola 

pa 6,6 % celotnega vzorca strokovnih delavcev iz Slovenije in Anglije. 

 

Preglednica 3: Struktura vzorca glede na starost 

STAROST V 

LETIH 

STROKOVNI DELAVCI IZ 

SLOVENIJE 

STROKOVNI DELAVCI IZ 

ANGLIJE 

f f% f f% 

do 20 let 2 1,0 0 0,0 

21-40 let 89 45,4 15 48,4 

41-60 let 99 50,5 15 48,4 

61 let ali več 6 3,1 1 3,2 

SKUPAJ 196 100,00 31 100,00 
 

Iz preglednice 3 lahko razberemo, da je v vzorcu strokovnih delavcev iz Slovenije največ (99) 

strokovnih delavcev, starih od 41 do 60 let, kar predstavlja 50,5 % vseh anketiranih strokovnih 

delavcev iz Slovenije. Sledi 89 strokovnih delavcev, starih med 21 in 40 let (45,4 %). Šest (3,1 

%) strokovnih delavcev pa je starih med 61 let ali več. Številčno najmanjšo skupino 

predstavljajo najmlajši strokovni delavci, stari do 20 let, ki predstavljajo 1 % celotnega vzorca 

slovenskih strokovnih delavcev.  
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V raziskavi je sodelovalo tudi 15 strokovnih delavcev iz Anglije starih med 21 in 40 let, ki 

predstavljajo 48,4 % vzorca vseh anketiranih angleških strokovnih delavcev. Prav tako je v 

raziskavi sodelovalo 15 strokovnih delavcev iz Anglije, starih med 41 in 60 let, kar prav tako 

predstavlja 48,4 % vzorca vseh anketiranih angleških strokovnih delavcev. V raziskavi je 

sodeloval tudi en strokovni delavec v starosti 61 let ali več, kar predstavlja 3,2 % vzorca vseh 

anketiranih angleških strokovnih delavcev.  

 

Iz strukture vzorca glede na starost anketiranih strokovnih delavcev je razvidno, da je bila 

večina v raziskavi sodelujočih strokovnih delavcev starih med 21 in 60 let, kar predstavlja 96,0 

% celotnega vzorca strokovnih delavcev iz Slovenije in Anglije. 

 

Preglednica 4: Struktura vzorca glede na delovno mesto 

 

DELOVNO MESTO 

STROKOVNI 

DELAVCI IZ 

SLOVENIJE 

STROKOVNI 

DELAVCI IZ 

ANGLIJE 

f f% f f% 

Učitelj_ica razrednega pouka 50 25,5 8 25,8 

Učitelj_ica predmetnega pouka 36 18,4 7 22,6 

Specialni_a in rehabilitacijski/a 

pedagog_inja 

31 15,8 9 29,0 

Mobilni_a specialni_a in 

rehabilitacijski_a pedagog_inja 

23 11,7 0 0,0 

Psiholog_inja 8 4,1 0 0,0 

Socialni/a delavec_ka 3 1,5 0 0,0 

Logoped_inja 1 0,5 0 0,0 

Pedagog_inja 13 6,6 0 0,0 

Socialni_a pedagog_inja 15 7,7 0 0,0 

Drugo: _______________ 16 8,2 7 22,6 

SKUPAJ 196 100,00 31 100,00 

 

Največ, 25,5 % oz. 50 anketirancev iz Slovenije, je učiteljev razrednega pouka, 36 oz. 18,4 % 

je učiteljev predmetnega pouka, 31 oz. 15,8 % anketiranih je specialnih in rehabilitacijskih 

pedagogov, 23 (11,7 %) anketirancev je mobilnih specialnih in rehabilitacijskih pedagogov, 15 

(7,7 %) anketirancev je socialnih pedagogov, 13 (6,6, %) je pedagogov, 8 (4,1 %) anketirancev 

opravlja delovno mesto psihologa in trije (1,5 %) anketiranih opravljajo poklic socialnih 

delavcev. Drugi poklici predstavljajo 8,2 odstotni delež vseh anketirancev. Pod druge poklice 

so anketiranci navedli: svetovalna delavka (2 anketiranki), učitelj predmetnega pouka s spec. 

ped. dokvalifikacijo (1 anketiranec), ravnateljica (2 anketiranki), vzgojiteljica v prvem razredu 

(4 anketiranke), učitelj predmetnega in razrednega pouka (2 anketiranca), druga strokovna 

delavka (1 anketiranka), spremljevalka gibalno oviranega otroka (1 anketiranka), inkluzivna 

pedagoginja (2 anketiranki) ter specialna pedagoginja in logopedinja (1 anketiranka). 

 

Največ, devet (29 %) anketirancev iz Anglije, je specialnih in rehabilitacijskih pedagogov, 

osem oz. 25,8 % pa je učiteljev razrednega pouka. Sedem anketiranih je predmetnih učiteljev, 

kar predstavlja 22,6 % vseh anketiranih strokovnih delavcev iz Anglije. Drugi poklici 

predstavljajo 22,6 odstotni delež vseh anketirancev. Pod druge poklice so anketiranci navedli: 

pomočnik učitelja (en anketiranec), ravnatelj (en anketiranec), učiteljica razrednega pouka in 

specialni in rehabilitacijski pedagog (ena anketiranka), pomočnik ravnatelja (en anketiranec), 

učiteljica razrednega pouka in pomočnica koordinatorja za osebe s posebnimi potrebami (ena 
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anketiranka), strokovna delavka s področja senzorne integracije in gibalnih uric (ena 

anketiranka) in druga strokovna delavka (ena anketiranka). 

Iz strukture celotnega vzorca glede na delovno mesto v vzgoji in izobraževanju anketiranih 

strokovnih delavcev je razvidno, da je v raziskavi sodelovalo največ učiteljic razrednega pouka, 

in sicer 25,6 % celotnega vzorca strokovnih delavcev iz Slovenije in Anglije. Sledijo jim 

učiteljice predmetnega pouka, ki predstavljajo 18,9 % celotnega vzorca strokovnih delavcev iz 

Slovenije in Anglije, in specialne ter rehabilitacijske pedagoginje, ki predstavljajo 17,6 % 

celotnega vzorca strokovnih delavcev iz Slovenije in Anglije. 

 

Preglednica 5: Struktura vzorca glede na delovno dobo v vzgoji in izobraževanju 

DELOVNA 

DOBA V VIZ 

STROKOVNI DELAVCI IZ 

SLOVENIJE 

STROKOVNI DELAVCI IZ 

ANGLIJE 

f f% f f% 

do vključno 5 

let 

39 19,9 2 6,5 

od 5 do 10 let 29 14,8 9 29,0 

od 11 do 20 let 59 30,1 10 32,2 

od 21 do 30 let 37 18,9 8 25,8 

nad 30 let 32 16,3 2 6,5 

SKUPAJ 196 100,00 31 100,00 

 

V Sloveniji ima 30,1 % strokovnih delavcev, vključenih v raziskavo, od 11 do 20 let delovne 

dobe v vzgoji in izobraževanju. Z 19,9 % jim sledijo strokovni delavci z do vključno 5 let 

delovne dobe. Od 21 do 30 let delovne dobe ima 37 strokovnih delavcev, kar predstavlja 18,9 

% celotnega vzorca anketiranih slovenskih strokovnih delavcev. Nad 30 let ima 32 

anketirancev, kar predstavlja 16,3 % strokovnih delavcev iz Slovenije. Najmanj je anketiranih 

strokovnih delavcev, ki imajo od 5 do 10 let delovne dobe, in sicer je teh 29 oz. 14,8 % celotnega 

vzorca slovenskih strokovnih delavcev. 

 

V Angliji ima 32,2 % strokovnih delavcev, vključenih v raziskavo, od 11 do 20 let delovne 

dobe v vzgoji in izobraževanju. S 29,0 % jim sledijo strokovni delavci z delovno dobo od 5 do 

10 let. Od 21 do 30 let delovne dobe ima osem anketiranih strokovnih delavcev, kar predstavlja 

25,8 % celotnega vzorca anketiranih angleških strokovnih delavcev. Nad 30 let delovne dobe 

imata dva angleška anketiranca, kar predstavlja 6,5 % anketiranih strokovnih delavcev iz 

Anglije. Prav tako imata dva anketiranca (6,5 %) iz Anglije do vključno 5 let delovne dobe v 

vzgoji in izobraževanju. 

 

Iz strukture vzorca glede na delovno dobo v vzgoji in izobraževanju anketiranih strokovnih 

delavcev je razvidno, da je v raziskavi večino sodelujočih strokovnih delavcev imelo delovno 

dobo od 11 do 20 let, kar predstavlja 30,4 % celotnega vzorca strokovnih delavcev iz Slovenije 

ter Anglije. 
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9. REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 

9.1 Profili strokovnih delavcev, ki timsko delajo z namenom nudenja strokovne podpore 

in pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami 

 

V okviru prvega raziskovalnega vprašanja nas je zanimalo, kateri profili strokovnih delavcev 

na slovenskih in angleških osnovnih šolah timsko delujejo ter kako pogosto timsko delujejo z 

namenom nudenja strokovne pomoči in podpore učencem s specifičnimi učnimi težavami. V 

vprašalniku so anketiranci s pomočjo petstopenjske ocenjevalne lestvice označili pogostost 

timskega delovanja z določenimi profili strokovnih delavcev (1-nikoli, 2-redko, 3-pogosto, 4-

zelo pogosto, 5-vedno). V nadaljevanju predstavljamo odgovore slovenskih strokovnih 

delavcev in odgovore angleških strokovnih delavcev. S primerjalnim prikazom odgovorov 

želimo prikazati razlike v profilih strokovnih delavcev, ki timsko delajo z namenom nudenja 

strokovne podpore in pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami glede na državo 

zaposlitve. Iz pridobljenih podatkov smo najprej izračunali mere opisne statistike (numerus, 

aritmetična sredina in standardni odklon). Normalno porazdelitev smo preverili s Kolmogorov-

Smirnov testom. Nato smo z neparametričnim Mann-Whitneyev U preizkusom za neodvisne 

vzorce preverili še razlike v odgovorih anketirancev glede na državo zaposlitve. 

  

Slika 3: Profili strokovnih delavcev in pogostost njihovega timskega delovanja z namenom 

nudenja strokovne podpore in pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami v Sloveniji ter 

Angliji1 

Iz preglednice v prilogi 3 in grafa je razvidno, da tako anketirani slovenski kot angleški 

strokovni delavci najpogosteje timsko delujejo z namenom nudenja strokovne podpore in 

pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami z učiteljem/učiteljico razrednega pouka 

(MSLO=3,86 in MANG=4,03), z učitelji/učiteljicami predmetnega pouka (MSLO=3,47 in 

MANG=4,23) in s specialnim in rehabilitacijskim pedagogom/pedagoginjo (MSLO=3,16 in 

                                                           
1 Preglednica k sliki se nahaja v Prilogi 3 
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MANG=4,35). V Sloveniji v primerjavi z anketiranimi strokovnimi delavci iz Anglije strokovni 

delavci nekoliko pogosteje timsko delujejo z namenom nudenja strokovne podpore in pomoči 

učencem s specifičnimi učnimi težavami s psihologom/psihologinjo (MSLO=2,69 in 

MANG=1,90), s socialnim delavcem/socialno delavko (MSLO=2,66 in MANG=1,74) in s 

pedagogom/pedagoginjo (MSLO=2,84 in MANG=1,32). Rezultati raziskave nakazujejo na to, da 

v Angliji strokovni delavci z namenom nudenja strokovne podpore in pomoči učencem s 

specifičnimi učnimi težavami pogosteje sodelujejo z logopedom/logopedinjo v primerjavi s 

anketiranimi slovenskimi strokovnimi delavci (MSLO=2,29 in MANG=3,77). Najmanj pogosto 

pa je tako v Sloveniji kot v Angliji timsko delovanje anketiranih strokovnih delavcev z 

namenom nudenja strokovne podpore in pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami z 

mobilnim specialnim ter rehabilitacijskim pedagogom/pedagoginjo (MSLO=2,85 in 

MANG=1,39) in s socialnim pedagogom/pedagoginjo (MSLO=2,82 in MANG=1,32). Kljub temu 

da tako slovenski kot angleški strokovni delavci ocenjujejo timsko delo z omenjenima 

profiloma strokovnih delavcev kot najmanj pogosto, pa slovenski anketirani strokovni delavci 

za več kot eno oceno/stopnjo pogostosti višje ocenjujejo pogostost timskega dela z omenjenima 

profiloma z namenom nudenja strokovne podpore in pomoči učencem s specifičnimi učnimi 

težavami. Sedem anketirancev je tako v Sloveniji kot v Angliji odgovorilo, da timsko delujejo 

tudi z drugimi strokovnimi delavci. V Sloveniji so strokovni delavci navedli, da timsko delujejo 

z namenom nudenja strokovne podpore in pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami tudi 

s spremljevalcem otroka (2 anketiranca), zunanjimi sodelavci (1 anketiranec), tiflopedagogom 

(1 anketiranec), starši (1 anketiranec), pedopsihiatrom (1 anketiranec) in pediatrom, 

pedopsihodatrom ter ortopedom (1 anketiranec). Preostali anketiranci, ki so prav tako 

odgovorili na kategorijo drugo, so podali le številčno oceno, svojega odgovora pa niso 

argumentirali. Angleški strokovni delavci so med druge profile, s katerimi timsko delujejo z 

namenom nudenja strokovne podpore in pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami, 

navedli pomočnika/asistenta učitelja (ang. Teaching Assistants, en anketiranec), z učiteljico, ki 

izvaja individualne ure na področju senzorne integracije in gibalnih uric (ang. Occupational 

Therapist, en anketiranec), z ravnateljem/ravnateljico šole (trije anketiranci) in s kvalificiranim 

učiteljem razrednega pouka (ang. specialist class teacher, dva anketiranca). Na raziskovalno 

vprašanje, kateri profili strokovnih delavcev na slovenskih in angleških osnovnih šolah timsko 

delajo z namenom nudenja strokovne pomoči ter podpore učencem s specifičnimi učnimi 

težavami, lahko odgovorimo, da tako anketirani slovenski strokovni delavci kot angleški 

strokovni delavci timsko delajo z namenom nudenja strokovne podpore in pomoči učencem s 

specifičnimi učnimi težavami z različnimi profili strokovnih delavcev, saj vsaj občasno timsko 

delajo z vsemi profili strokovnih delavcev navedenih v ocenjevalni lestvici (M≥1,32). 

V nadaljevanju analize podatkov nas je zanimalo, ali obstajajo tudi statistično pomembne 

razlike v profilih strokovnih delavcev in njihovi pogostosti timskega delovanja z namenom 

nudenja strokovne pomoči ter podpore učencem s specifičnimi učnimi težavami glede na državo 

zaposlitve (H1).  

 

Preglednica 6: Statistična pomembnost celotne lestvice o profilih strokovnih delavcev in 

njihovi pogostosti timskega delovanja z namenom nudenja strokovne pomoči ter podpore 

učencem s specifičnimi učnimi težavami v Sloveniji in Angliji (H1) 

 Država zaposlitve M U z p 

Profili 

strokovnih 

delavcev 

Slovenija 117,23 2404,0 -1,868 0,62 

Anglija 93,55    
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Mann-Whitneyev U test kaže, da ni statistično pomembnih razlik (U=2404,0, z=-1,868, p=0,62) 

v profilih strokovnih delavcev in njihovi pogostosti timskega delovanja z namenom nudenja 

strokovne pomoči ter podpore učencem s specifičnimi učnimi težavami glede na državo 

zaposlitve. V povprečju, v primerjavi z angleškimi strokovnimi delavci (M=93,55), strokovni 

delavci iz Slovenije (M=117,23) nekoliko pogosteje ocenjujejo timsko delovanje s profili 

strokovnih delavcev navedenimi v ocenjevalni lestvici, a te razlike niso statistično pomembne. 

Z željo natančnejšega uvida v rezultate smo naredili tudi analizo po posameznih trditvah. 

Trditve, pri katerih smo dokazali statistično pomembne razlike, so v preglednici 7 sivo 

obarvane. 

Preglednica 7: Test normalne porazdelitve, povprečne vrednosti in statistična pomembnost 

razlik med profili strokovnih delavcev ter njihovi pogostosti timskega delovanja z namenom 

nudenja strokovne pomoči in podpore učencem s specifičnimi učnimi težavami glede na državo 

zaposlitve (H1) 

 Država 

zaposlitve 

N M Kolmogorov-

Smirnov test 

U 

Statistic p p 

Z učiteljem/učiteljico 

razrednega pouka 

Slovenija 196 112,90 0,246 0,00 0,504 

Anglija 31 120,95 

Z učiteljem/učiteljico 

predmetnega pouka 

Slovenija 196 108,51 0,211 0,00 0,001 

Anglija 31 148,73 

S specialnim in 

rehabilitacijskim 

pedagogom/specialno in 

rehabilitacijsko 

pedagoginjo 

 

Slovenija 

 

196 

 

106,26 

0,213 0,00 0,000 

 

Anglija 

 

31 

 

162,97 

Z mobilnim specialnim in 

rehabilitacijskim 

pedagogom/mobilno 

specialno in 

rehabilitacijsko 

pedagoginjo 

 

Slovenija 

 

196 

 

122,80 

0,193 0,00 0,000 

 

Anglija 

 

31 

 

58,34 

S psihologom/psihologinjo Slovenija 196 119,24 0,235 0,00 0,002 

Anglija 31 80,89 

S socialnim 

delavcem/socialno delavko 

Slovenija 196 121,06 0,226 0,00 0,000 

Anglija 31 69,34 

Z logopedom/logopedinjo Slovenija 196 104,32 0,210 0,00 0,000 

Anglija 31 175,19 

S pedagogom/pedagoginjo Slovenija 196 124,01 0,180 0,00 0,000 

Anglija 31 50,71 

S socialnim 

pedagogom/socialno 

pedagoginjo 

Slovenija 196 123,68 0,185 0,00 0,000 

Anglija 31 52,82 

 

V preglednici 7 Kolmogorov-Smirnov test kaže, da rezultati pri nobeni postavki v ocenjevalni 

lestvici niso normalno porazdeljeni (p=0,000). Mann-Whitneyev U test kaže, da se strokovne 

delavke glede na državo zaposlitve statistično pomembno razlikujejo v vseh trditvah (p<0,05), 

razen v prvi. Višja povprečna vrednost (M) nam pove, katera od skupin strokovnih delavk glede 

na državo zaposlitve pogosteje timsko dela z določenim profilom strokovnih delavcev, 
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navedenim v ocenjevalni lestvici. Iz preglednice 7 je razvidno, da se tako angleški kot slovenski 

strokovni delavci statistično pomembno ne razlikujejo zgolj v eni trditvi, in sicer v ocenjevanju 

pogostosti timskega dela z razrednim učiteljem/učiteljico. Iz slike 3 je razvidno, da med 

povprečnima vrednostma slovenskih in angleških strokovnih delavcev ne prihaja do večjih 

razlik (MSLO=3,86 in MANG=4,03). Sklepamo lahko, da tako angleški kot slovenski strokovni 

delavci zelo pogosto timsko delajo z razrednimi učitelji. 

 

Iz povprečnih vrednosti (preglednica 7) je razvidno, da strokovni delavci iz Anglije pri treh 

statistično pomembnih razlikah pogosteje timsko delajo z določenimi profili strokovnih 

delavcev, v primerjavi s strokovnimi delavci iz Slovenije. Strokovni delavci iz Anglije 

statistično pomembneje v primerjavi s strokovnimi delavci iz Slovenije timsko delajo z 

učiteljem/učiteljico predmetnega pouka (MSLO=108,51, MANG=148,73, p=0,001), s specialnim 

in rehabilitacijskim pedagogom/specialno in rehabilitacijsko pedagoginjo (MSLO=106,26, 

MANG=162,97, p=0,000) in z logopedom/logopedinjo (MSLO=104,32, MANG=175,19, p=0,000). 

Omenjeno lahko povežemo tudi z rezultati iz preglednice v prilogi 3, saj so pri angleških 

strokovnih delavcih v primerjavi s slovenskimi strokovnimi delavci povprečne vrednosti pri 

oceni pogostosti timskega dela z učitelji/učiteljicami predmetnega pouka (MSLO=3,47 in 

MANG=4,23) in s specialnim ter rehabilitacijskim pedagogom/pedagoginjo (MSLO=3,16 in 

MANG=4,35) višje za skoraj eno oceno/stopnjo. Za več kot eno oceno/stopnjo pogostosti višje 

ocenjujejo angleški strokovni delavci tudi pogostost timskega dela z logopedom/logopedinjo 

na področju nudenja strokovne podpore in pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami 

(MSLO=2,29 in MANG=3,77). 

 

Iz povprečnih vrednosti (preglednica 7) je razvidno, da strokovni delavci iz Slovenije pogosteje 

timsko delajo z mobilnim specialnim in rehabilitacijskim pedagogom/mobilno specialno ter 

rehabilitacijsko pedagoginjo (MSLO=122,80, MANG=58,34, p=0,000), s 

psihologom/psihologinjo (MSLO=119,24, MANG=80,89, p=0,002), s socialnim 

delavcem/socialno delavko (MSLO=121,06, MANG=69,34, p=0,000), s pedagogom/pedagoginjo 

(MSLO=124,01, MANG=50,71, p=0,000) in s socialnim pedagogom/socialno pedagoginjo 

(MSLO=123,68, MANG=52,82, p=0,000), v primerjavi s strokovnimi delavci iz Anglije. 

Omenjeno lahko povežemo tudi z rezultati iz preglednice v prilogi 3, saj so pri slovenskih 

strokovnih delavcih v primerjavi z angleškimi strokovnimi delavci povprečne vrednosti pri 

oceni pogostosti timskega dela z mobilnim specialnim in rehabilitacijskim pedagogom/mobilno 

specialno ter rehabilitacijsko pedagoginjo (MSLO=2,85 in MANG=1,39), s 

psihologom/psihologinjo (MSLO=2,69 in MANG=1,90), s socialnim delavcem/socialno delavko 

(MSLO==2,66 in MANG=1,74), s pedagogom/pedagoginjo MSLO=2,84 in MANG=1,32) in s 

socialnim pedagogom/socialno pedagoginjo (MSLO=2,82 in MANG=1,32) višje za več kot eno 

oceno/stopnjo. 

Hipotezo 1 zavrnemo, saj ni statistično pomembnih razlik v profilih strokovnih delavcev 

in njihovi pogostosti timskega delovanja z namenom nudenja strokovne pomoči ter 

podpore učencem s specifičnimi učnimi težavami glede na državo zaposlitve. Tudi v 

strokovni literaturi zasledimo, da naj bi bili v tim z namenom nudenja strokovne podpore in 

pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami v obeh državah vključeni podobni profili 

strokovnih delavcev. L. Magajna in M. Kavkler (2008) navajata, da naj bi bili v strokovni tim 

za delo z učenci s težjimi specifičnimi učnimi težavami oz. z učenci s primanjkljaji na 

posameznih področjih učenja v Sloveniji vključeni učitelji in svetovalni delavci (psihologi, 

pedagogi, socialni delavci, specialni in rehabilitacijski pedagogi in socialni pedagogi), tim pa 

naj bi sodeloval tudi z otrokom in njegovimi starši. Cole (2005) navaja, da naj bi pri obravnavi 

otrok z učnimi težavami timsko delali različni strokovnjaki: ravnatelj, koordinator, učitelji in 
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asistent, ki pri načrtovanju strokovne podpore ter pomoči učencem s specifičnimi učnimi 

težavami sodelujejo tudi z zunanjimi sodelavci, otrokom in njegovimi starši. Kljub temu pa je 

analiza po posameznih trditvah pokazala določene statistično pomembne razlike v profilih 

strokovnih delavcev in njihovi pogostosti timskega delovanja z namenom nudenja strokovne 

pomoči ter podpore učencem s specifičnimi učnimi težavami glede na državo zaposlitve. 

Menim, da do omenjenih razlik prihaja zato, ker so lahko člani tima, ki sodelujejo pri 

vključevanju in poučevanju otroka z učnimi težavami, stalni ali pa se vključujejo le pri 

reševanju posebnih težav (Kavkler, 2008). Iz pridobljenih rezultatov sklepam, da pogosteje 

timsko delajo tisti profili strokovnih delavcev, ki so zaposleni na isti šoli, manj pogosto pa je 

timsko delo s profili strokovnih delavcev, ki niso zaposleni na šoli oz. z zunanjimi strokovnimi 

delavci. Na angleški šoli The Unicorn School so poleg razrednih učiteljev zaposleni tudi 

predmetni učitelji, koordinator za posebne potrebe, pomočniki učitelja, specialne in 

rehabilitacijske pedagoginje, logopedinja in učiteljica, ki izvaja individualne ure na področju 

senzorne integracije in gibalnih uric ter socialna pedagoginja, ki nudi podporo in pomoč 

učencem s čustvenimi težavami (The Unicorn School, 2019). Anketirani angleški strokovni 

delavci navajajo, da z vsemi omenjenimi strokovnimi profili, zaposlenimi na šoli, pogosto 

timsko delajo (M≥3,77). Manj pogosto timsko delajo z mobilnimi specialnimi in 

rehabilitacijskimi pedagogi, psihologi, socialnimi delavci in pedagogi (M≤1,90), ki pa na šoli 

The Unicorn School niso zaposleni. V Sloveniji, v primerjavi z anketiranimi strokovnimi 

delavci iz Anglije, strokovni delavci pogosteje timsko delajo z namenom nudenja strokovne 

podpore in pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami s psihologom/psihologinjo, s 

socialnim delavcem/socialno delavko ter s pedagogom/pedagoginjo. Menim, da je tako ravno 

zato, ker so na slovenskih šolah lahko zaposleni tudi omenjeni profili strokovnih delavcev, 

timsko delo pa je zato z omenjenimi profili strokovnih delavcev pogostejše, v primerjavi z 

angleškimi strokovnimi delavci, kjer na šoli ni zaposlenih omenjenih profilov strokovnih 

delavcev. Slovenski strokovni delavci navajajo, da najmanj pogosto timsko delajo z logopedi 

(M=2,29), ki so na slovenskih šolah redkokdaj zaposleni. Zanimiv je podatek, da tako na 

slovenskih kot na angleški osnovni šoli anketirani strokovni delavci manj pogosto timsko delajo 

z namenom nudenja strokovne podpore in pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami z 

mobilnim specialnim ter rehabilitacijskim pedagogom/pedagoginjo. Iz odgovorov anketirancev 

iz Anglije vidimo, da strokovni delavci v Angliji pogosteje timsko delajo s specialno in 

rehabilitacijskimi pedagogi zaposlenimi na šoli (M=4,35) kot z zunanjimi mobilnimi 

specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi (M=1,39). Za razliko od angleške šole so na 

slovenskih osnovnih šolah zaposleni tudi mobilni specialni in rehabilitacijski pedagogi. Kljub 

temu pa rezultati raziskave nakazujejo na to, da so mobilni specialni in rehabilitacijski pedagogi 

(M=2,85) manj pogosto vključeni v timsko delo anketiranih strokovnih delavcev z namenom 

nudenja strokovne podpore ter pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami, v primerjavi s 

specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi, ki svoje delo opravljajo le na eni šoli (M=3,16). 

Vzroke za manj pogosto timsko delo slovenskih mobilnih specialnih in rehabilitacijskih 

pedagogov so v svojih magistrskih delih raziskovale S. Mulec (2018), M. Halmer (2018) in J. 

Ducman (2012). Ugotovile so, da se mobilnim specialnim in rehabilitacijskim pedagogom v 

praksi pogosto mudi na drugo lokacijo, zato jim zmanjkuje časa za skupno načrtovanje in 

izvajanje učnih ur, pri tem pa se pojavlja tudi problem usklajevanja urnikov zaradi razpršenosti 

mobilnih specialnih in rehabilitacijskih pedagogov po več šolah (prav tam).  

Če povzamemo prej zapisano, je število različnih profilov strokovnih delavcev in njihova 

pogostost timskega dela velikokrat odvisna od raznolikosti strokovnih profilov zaposlenih na 

šoli. Rezultati raziskave tako nakazujejo na to, kar navaja tudi U. Poljanšek (2007), in sicer da 

je timsko delo strokovnjakov različnih profilov za pomoč in podporo učencem s specifičnimi 

učnimi težavami učinkovitejše in pogostejše takrat, ko je na šoli zaposlenih čim več 

strokovnjakov različnih profilov. Vsak od različnih strokovnih profilov namreč lahko prispeva 
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informacije o otroku s specifičnimi učnimi težavami glede na znanje s svojega strokovnega 

področja, kar omogoča bolj celosten pogled na otroka s specifičnim učnimi težavami 

(Poljanšek, 2007). 

 

9.2 Pogostost srečanj tima z namenom nudenja strokovne podpore in pomoči učencem s 

specifičnimi učnimi težavami 

 

V okviru drugega raziskovalnega vprašanja nas je zanimalo, kako pogosto se tim strokovnih 

delavcev srečuje z namenom nudenja strokovne podpore in pomoči učencem s specifičnimi 

učnimi težavami. V nadaljevanju predstavljam odgovore anketirancev obeh držav. 

Slika 4: Pogostost timskih srečanj strokovnih delavcev z namenom nudenja strokovne podpore 

in pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami2 

Rezultati kažejo, da se v Sloveniji tim strokovnih delavcev z namenom nudenja strokovne 

podpore in pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami najpogosteje srečuje le trikrat na 

leto (41,3 %). 12,2 % se jih srečuje le dvakrat na leto, 11,7 % le enkrat mesečno, 6,6 % večkrat 

mesečno, 6,1 % le enkrat tedensko, 3,6 % vsakodnevno, 3,1 % večkrat tedensko in 0,5 % nikoli. 

14,9 % predstavljajo odgovori, ki so jih anketiranci navedli pod postavko Drugo. Med drugo so 

zapisali, da se tim srečuje običajno dvakrat letno, po potrebi tudi večkrat (1 anketiranec), da je 

pogostost odvisna od vrste težav, potreb in kompleksnosti nudenja pomoči, tako se srečujejo z 

nekaterimi strokovni delavci mesečno, drugimi trikrat letno, z razrednimi učitelji pa na tedenski 

ali dnevni ravni (1 anketiranec), po potrebi (8 anketirancev), po potrebi od enkrat do večkrat 

mesečno (1 anketiranec), dvakrat do trikrat letno (2 anketiranca), trikrat letno zagotovo, pa tudi 

vmes po potrebi – odvisno od otroka in potreb (5 anketirancev), celoten tim se sestane trikrat 

letno, s posameznimi člani pa sodelujemo večkrat tedensko (1 anketiranec), različno, glede na 

potrebe otroka: od enkrat tedensko do trikrat letno (2 anketiranca), sproti za posameznega 

učenca, sicer pa vsaj dva krat letno (3 anketiranci), odvisno od posameznega otroka – od dvakrat 

letno do dvakrat mesečno na posameznega otroka (1 anketiranec), odvisno od učenca, za 

                                                           
2 Preglednica k sliki se nahaja v Prilogi 4 
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nekatere večkrat tedensko, pri drugih vsaj enkrat mesečno (1 anketiranec), s specialno 

pedagoginjo enkrat tedensko, s pedagoginjo mesečno (1 anketiranec) in ne vem (2 anketiranca). 

 

V Angliji je sedem anketirancev odgovorilo, da se strokovni tim strokovnih delavcev z 

namenom nudenja strokovne podpore in pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami 

najpogosteje srečuje le trikrat na leto (22,6 %). Prav tako je sedem anketirancev (22,6 %) 

odgovorilo, da se tim strokovnih delavcev z omenjenim namenom srečuje le enkrat tedensko. 

Sedem anketirancev je tudi odgovorilo, da se srečujejo večkrat tedensko, kar prav tako 

predstavlja 22,6 % vseh angleških anketirancev. 16,1 % anketiranih angleških strokovnih 

delavcev se srečuje večkrat mesečno, 12,9 % le enkrat mesečno in 3,2 % vsakodnevno. Pod 

drugo anketirani strokovni delavci iz Anglije niso navedli ničesar.  

Na drugo raziskovalno vprašanje, kako pogosto se tim strokovnih delavcev srečuje z namenom 

nudenja strokovne podpore in pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami, lahko 

odgovorimo, da se anketirani slovenski strokovni delavci najpogosteje srečujejo trikrat na leto 

(41,3 %), medtem ko se anketirani angleški strokovni delavci največkrat srečujejo trikrat na 

leto (22,6 %), enkrat tedensko (22,6 %) in večkrat tedensko (22,6 %).  

 

V nadaljevanju analize podatkov nas je zanimalo, ali obstajajo statistično pomembne razlike 

med strokovnimi delavci v pogostosti timskih srečanj z namenom nudenja strokovne podpore 

in pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami glede na državo zaposlitve (H2).  

 

Kolmogorov-Smirnov test kaže, da rezultati niso normalno porazdeljeni (Statistic=0,254; 

p=0,000), saj je statistična pomembnost Kolmogorov-Smirnovega testa enaka 0,000 (p=0,000). 

Zaradi nenormalne porazdelitve ne moremo uporabiti t-testa za dva neodvisna vzorca. Uporabili 

smo Mann-Whitneyev U test. 

 

Preglednica 8: Rezultati Mann-Whitney U testa za preverjanje razlik v pogostosti timskih 

srečanj strokovnih delavcev z namenom nudenja strokovne podpore in pomoči učencem s 

specifičnimi učnimi težavami glede na državo zaposlitve (H2) 

 Država zaposlitve M U z p 

Pogostost 

srečanj 
Slovenija 109,58 2171,50 -2,637 0,008 

Anglija 141,95    

 

Mann-Whitneyev U test kaže, da so razlike pri strokovnih delavcih glede na državo zaposlitve 

statistično pomembne (U=2171,50; z=-2,637; p=0,008). Povprečna vrednost kaže, da se člani 

strokovnega tima v Angliji (M=141,95) pogosteje timsko srečujejo z namenom nudenja 

strokovne podpore in pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami, v primerjavi s 

strokovnimi delavci iz Slovenije (M=109,58). Omenjeno lahko povežemo tudi z rezultati iz 

preglednice v prilogi 4, saj največ angleških strokovnih delavcev navaja, da se timsko srečujejo 

z namenom nudenja strokovne podpore in pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami 

enkrat (22,5 %) ali večkrat tedensko (22,5 %), med tem ko se le 3,1 % slovenskih strokovnih 

delavcev timsko srečuje večkrat tedensko in le 6,1 % se jih srečuje enkrat tedensko. Največ 

slovenskih strokovnih delavcev namreč navaja, da se najpogosteje timsko srečujejo le trikrat na 

leto (41,3 %).  

 

Hipotezo 2 lahko potrdimo, saj obstajajo statistično pomembne razlike med strokovnimi 

delavci v pogostosti timskih srečanj z namenom nudenja strokovne podpore in pomoči 

učencem s specifičnimi učnimi težavami glede na državo zaposlitve. Lahko potrdimo tudi, 
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da se anketirani strokovni delavci iz Anglije pogosteje timsko srečujejo z namenom nudenja 

strokovne podpore in pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami, v primerjavi z 

anketiranimi strokovnimi delavci iz Slovenije.  

 

P. Havaj (2014) navaja vzroke za pogostost timskih srečanj v organizacijskih ovirah (npr. 

usklajevanje urnikov, pomanjkanje časa), med možnimi vzroki za pogostost izvajanja timskega 

dela pa izpostavlja še medosebne, osebne in komunikacijske ovire, ki vplivajo na (ne)ujemanje 

članov tima. Boljši so omenjeni pogoji, bolj pogosto bo timsko sodelovanje (Havaj, 2014). A. 

Polak (2014) navaja, da je pogostost timskih srečanj odvisna tudi od pripravljenosti posameznih 

članov tima za timsko delo. Če je posameznik do timskega dela pozitivno naravnan in za 

njegovo izvajanje motiviran, ga bo tudi v neposredni pedagoški praksi pogosteje izvajal (prav 

tam). Najpogostejša ovira za bolj pogosto uresničevanje timskega dela tako v Sloveniji kot v 

Angliji pa je pomanjkanje časa za timsko delo (Kavkler, 2010). Menimo, da je morda ravno čas 

tisti vzrok, da prihaja do statistično pomembnih razlik v pogostosti timskih srečanj z namenom 

nudenja strokovne podpore in pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami med 

anketiranimi slovenskimi ter angleškimi strokovnimi delavci. Iz izkušenj, pridobljenih na 

angleški šoli The Unicorn School, opažam, da se strokovni delavci na omenjeni šoli 

najpogosteje timsko srečujejo v času odmora za kosilo. Na omenjeni šoli imajo namreč učitelji 

in učenci daljši odmor za kosilo, ki traja od 12.30 do 13.20. V času tega odmora za učence skrbi 

osebje šole, ki ne spada med učitelje oz. strokovne delavce s področja vzgoje in izobraževanja. 

Vsi učitelji oz. strokovni delavci so v času tega odmora v zbornici, kjer imajo kosilo in čas za 

medsebojna druženja ter pogovore. Iz izkušenj lahko trdim, da strokovni delavci velikokrat 

preostanek odmora od kosila izkoristijo za timska srečanja. V Sloveniji takega daljšega odmora, 

kjer bi bili zbrani vsi strokovni delavci, ni, zato menim, da strokovni delavci težje najdejo 

skupni čas za timska srečanja, posledično pa jih tudi manj izvedejo. Prav tako je na anketirani 

angleški šoli The Unicorn School začetek in konec pouka enak za vse strokovne delavce, in to 

vse delovne dni v tednu. Pouk se vsakodnevno začne ob 9.00 in zaključi ob 15.45 za vse učence 

in učitelje oz. strokovne delavce na šoli. Menimo, da takšna stalnost urnika strokovnim 

delavcem omogoča, da lažje načrtujejo čas za timska srečanja tudi pred in po pouku. V Sloveniji 

takega poenotenega sistema za vse strokovne delavce ni, zato menimo, da morajo biti strokovni 

delavci na slovenskih šolah pri iskanju časa za timska srečanja bolj fleksibilni, v primerjavi s 

strokovnimi delavci zaposlenimi na angleški šoli The Unicorn School. V Sloveniji je namreč 

konec pouka/delovnega časa za vsakega strokovnega delavca drugačen oz. se razlikuje od 

dneva v tednu in od obveznosti vsakega strokovnega delavca posebej, kar je lahko tudi eden 

izmed vzrokov, da slovenski strokovni delavci težje najdejo skupni čas za timska srečanja, 

posledično pa izvedejo manj timskih srečanj. 

 

9.3 Nameni timskega dela na področju nudenja strokovne podpore in pomoči učencem s 

specifičnimi učnimi težavami 

 

V okviru tretjega raziskovalnega vprašanja nas je zanimalo, s katerim namenom strokovni 

delavci najpogosteje timsko delajo na področju nudenja strokovne podpore in pomoči učencem 

s specifičnimi učnimi težavami. V vprašalniku so anketiranci s pomočjo petstopenjske 

ocenjevalne lestvice označili pogostost timskega izvajanja navedenih namenov timskega dela 

na področju nudenja strokovne podpore in pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami (1-

nikoli, 2-redko, 3-pogosto, 4-zelo pogosto, 5-vedno). V nadaljevanju predstavljamo odgovore 

slovenskih in angleških strokovnih delavcev. S primerjalnim prikazom odgovorov želimo 

prikazati, kakšne so razlike v pogostosti izvajanja posameznih namenov timskega dela 

strokovnih delavcev na področju nudenja strokovne podpore in pomoči učencem s specifičnimi 

učnimi težavami glede na državo zaposlitve. 
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Slika 5: Pogostost timskega dela z različnimi nameni na področju nudenja strokovne podpore 

in pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami glede na državo zaposlitve3 

 

Rezultati kažejo, da anketirani slovenski in angleški strokovni delavci zelo pogosto timsko 

pripravljajo individualizirane programe (MSLO=3,58 in MANG=4,10), odločajo o prilagoditvah 

in konkretnih oblikah pomoči, ustreznih za učence s specifičnimi učnimi težavami (MSLO=3,77 

in MANG=3,94), iščejo učinkovite rešitve za trenutne težave, ki se pojavljajo na področju 

nudenja strokovne podpore in pomoči učencu s specifičnimi učnimi težavami (MSLO=3,91 in 

MANG=4,23), načrtujejo neposredno delo z učencem s specifičnimi učnimi težavami (rezultati 

iz Slovenije: M=3,65 in MANG=4,35), evalvirajo napredek učenca s specifičnimi učnimi 

težavami (MSLO=3,58 in MANG=4,32) in odločajo o nadaljnjih oblikah pomoči učencu s 

specifičnimi učnimi težavami (MSLO=3,62 in MANG=4,00). Rezultati anketirancev iz Anglije 

prav tako kažejo, da angleški strokovni delavci zelo pogosto timsko delajo z namenom 

oblikovanja ocene otrokovega funkcioniranja (M=4,39), z namenom opolnomočenja učenca s 

specifičnimi učnimi težavami z znanji, informacijami in veščinami, s pomočjo katerih bo 

dosegel raven potencialnega razvoja (M=4,16) in z namenom informiranja ter usmeritve staršev 

na področju nudenja podpore in pomoči učencu s specifičnimi učnimi težavami (M= 3,90). 

Rezultati slovenskih anketirancev kažejo, da slovenski strokovni delavci pogosto timsko delajo 

z namenom oblikovanja ocene otrokovega funkcioniranja (M=3,27), z namenom 

opolnomočenja učenca s specifičnimi učnimi težavami z znanji, informacijami in veščinami, s 

pomočjo katerih bo dosegel raven potencialnega razvoja (M=3,46) in z namenom informiranja 

in usmeritve staršev na področju nudenja podpore in pomoči učencu s specifičnimi učnimi 

težavami (M=3,42). Pod drugo so slovenski anketirani strokovni delavci zapisali, da timsko 

delajo tudi z namenom neposrednega skupnega dela oz. dopolnjevanja v razredu (en 

anketiranec), seznanjanja učiteljskega zbora s težavami učenca ter načini pomoči njemu in 

staršem (en anketiranec), izobraževanje (en anketiranec), reševanje kriznih situacij (en 

anketiranec), izvajanje govorilnih ur (en anketiranec) in timskega dela kadar se pojavijo še so 

pojavne težave kot so vedenjske težave ali težave z vrstniki (en anketiranec). V Angliji je pod 
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kategorijo drugo odgovoril le en anketiranec, ki je navedel, da strokovni delavci timsko delajo 

tudi pri letnem pregledu dela. Preostali anketiranci, ki so prav tako odgovorili na kategorijo 

drugo, so podali le številčno oceno, svojega odgovora pa niso argumentirali.  

 

Na tretje raziskovalno vprašanje, s katerim namenom strokovni delavci najpogosteje timsko 

delajo na področju nudenja strokovne podpore in pomoči učencem s specifičnimi učnimi 

težavami, lahko odgovorimo, da anketirani slovenski strokovni delavci najpogosteje timsko 

delajo z namenom iskanja učinkovitih rešitev za trenutne težave, ki se pojavljajo na področju 

nudenja strokovne podpore ter pomoči učencu s specifičnimi učnimi težavami (M=3,91), 

angleški strokovni delavci zaposleni na The Unicorn School pa z namenom oblikovanja ocene 

otrokovega funkcioniranja (M=4,39). Iz analize rezultatov prav tako vidimo, da so vse trditve 

tako anketiranih slovenskih kot angleških strokovnih delavcev v ocenjevalni lestvici v 

povprečju ocenjene z oceno tri ali več (M≥3,27), kar pomeni, da tako slovenski kot angleški 

strokovni delavci pogosto timsko delajo z vsemi navedenimi nameni timskega dela na področju 

nudenja strokovne podpore in pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami. 

 

V nadaljevanju analize podatkov nas je zanimalo, ali obstajajo statistično pomembne razlike 

med strokovnimi delavci v pogostosti izvajanja timskega dela iz različnih namenov na področju 

nudenja strokovne podpore in pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami glede na državo 

zaposlitve (H3). 

Preglednica 9: Statistična pomembnost celotne lestvice o pogostosti timskega dela z različnimi 

nameni na področju nudenja strokovne podpore ter pomoči učencem s specifičnimi učnimi 

težavami glede na državo zaposlitve (H3). 

 Država zaposlitve M U z p 

Namen 

timskega dela 
Slovenija 107,97 1857,00 -3,479 0,001 

Anglija 152,10    

 

Mann-Whitneyev U test kaže, da so razlike v pogostosti timskega dela z različnimi nameni na 

področju nudenja strokovne podpore in pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami glede 

na državo zaposlitve statistično pomembne (U=1857,00; z=-3,479; p=0,001). Povprečna 

vrednost kaže, da strokovni delavci iz Anglije (M=152,10) pogosteje timsko delujejo z 

različnimi nameni na področju nudenja strokovne podpore in pomoči učencem s specifičnimi 

učnimi težavami, v primerjavi s strokovnimi delavci iz Slovenije (M=107,97). Z željo 

natančnejšega uvida v rezultate smo naredili tudi analizo po posameznih trditvah. Trditve, pri 

katerih smo dokazali statistično pomembne razlike, so v preglednici 10 obarvane sivo. 
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Preglednica 10: Test normalne porazdelitve, povprečne vrednosti in statistična pomembnost 

razlik v pogostosti timskega dela z različnimi nameni na področju nudenja strokovne podpore 

ter pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami glede na državo zaposlitve (H3). 

 Država 

zaposlitve 

N M Kolmogorov-

Smirnov test 

U 

Statistic p p 

Oblikovati oceno otrokovega 

funkcioniranja. 

Slovenija 196 105,57 0,178 0,000 0,000 

Anglija 31 167,27 

Izdelati individualiziran program. Slovenija 196 110,51 0,200 0,000 0,037 

Anglija 31 136,05 

Načrtovati neposredno delo z 

učencem s SUT. 

Slovenija 196 108,05 0,187 0,000 0,000 

Anglija 31 151,65 

Odločati o prilagoditvah in 

konkretnih oblikah pomoči 

ustreznih za učenca s SUT. 

Slovenija 196 112,68 0,198 0,000 0,428 

Anglija 31 122,34 

Iskati učinkovite rešitve za trenutne 

težave, ki se pojavljajo pri nudenju 

strokovne podpore ter pomoči 

učencu s SUT. 

Slovenija 196 111,06 0,218 0,000 0,073 

Anglija 31 132,60 

Evalvirati napredek učenca s SUT. Slovenija 196 108,03 0,187 0,000 0,000 

Anglija 31 151,73 

Odločanje o nadaljnjih oblikah 

pomoči učencu s SUT. 

Slovenija 196 111,48 0,200 0,000 0,130 

Anglija 31 129,94 

Učenca s SUT opolnomočiti z 

znanji, informacijami in veščinami, 

s pomočjo katerih bo dosegel raven 

potencialnega razvoja. 

Slovenija 196 108,24 0,192 0,000 0,001 

Anglija 31 150,42 

Informirati in usmerjati starše pri 

nudenju podpore in pomoči učencu 

s SUT. 

Slovenija 196 110,04 0,182 0,000 0,018 

Anglija 31 139,03 

 

Na ocenjevalni lestvici Pogostost timskega dela z različnimi nameni na področju nudenja 

strokovne podpore in pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami rezultati niso normalno 

porazdeljeni, saj je statistična pomembnost Kolmogorov-Smirnovega testa enaka 0,000 

(p=0,000). Ker ni normalne porazdelitve, ne moremo uporabiti t-testa za dva neodvisna vzorca. 

Uporabili smo neparametričen Mann-Whitneyev U test. Višja povprečna vrednost (M) nam 

pove, katera od skupin strokovnih delavk glede na državo zaposlitve pogosteje timsko dela s 

posameznim namenom, navedenim v ocenjevalni lestvici. 

Iz preglednice 10 je razvidno, da se strokovni delavci glede na državo zaposlitve statistično 

pomembno razlikujejo v šestih trditvah (p<0,05). Prav tako je iz preglednice 10 oz. iz 

povprečnih vrednosti razvidno, da strokovni delavci iz Anglije pri vseh šestih statistično 

pomembnih trditvah pogosteje timsko delajo z navedenim namenom timskega dela na področju 

nudenja strokovne podpore in pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami, v primerjavi s 

strokovnimi delavci iz Slovenije. Omenjeno lahko povežemo tudi z rezultati iz preglednice v 

prilogi 5, iz katere je razvidno, da so pri angleških strokovnih delavcih, v primerjavi s 

slovenskimi strokovnimi delavci, povprečne vrednosti višje za skoraj eno oceno/stopnjo pri 

vseh šestih trditvah. Tako strokovni delavci iz Anglije statistično pomembneje v primerjavi s 

strokovnimi delavci iz Slovenije timsko delajo z namenom oblikovanja ocene otrokovega 
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funkcioniranja (MSLO=105,75, MANG=167,27, p=0,000), izdelave individualiziranega programa 

(MSLO=110,51, MANG=136,05, p=0,037), načrtovanja neposrednega dela z učencem s 

specifičnimi učnimi težavami (MSLO=108,05, MANG=151,65, p=0,000), evalvacije napredka 

učenca s specifičnimi učnimi težavami (MSLO=108,03, MANG=151,73, p=0,000), 

opolnomočenja učenca s specifičnimi učnimi težavami (MSLO=108,24, MANG=150,42, 

p=0,001) in z namenom informiranja ter usmerjanja staršev na področju nudenja podpore in 

pomoči učencu s specifičnimi učnimi težavami (MSLO=110,04, MANG=139,03, p=0,018).  

 

Hipotezo 3 lahko potrdimo, saj obstajajo statistično pomembne razlike med strokovnimi 

delavci v pogostosti izvajanja timskega dela iz različnih namenov na področju nudenja 

strokovne podpore in pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami glede na državo 

zaposlitve. Lahko potrdimo tudi, da strokovni delavci iz Anglije pri vseh šestih trditvah, kjer 

so statistično pomembne razlike, pogosteje timsko delajo z različnimi nameni na področju 

nudenja strokovne podpore ter pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami, v primerjavi s 

strokovnimi delavci iz Slovenije.   

 

Zanimivo je, da prihaja med anketiranimi strokovnimi delavci glede na državo zaposlitve v 

ocenjevanju pogostosti timskega dela iz različnih namenov na področju nudenja strokovne 

podpore in pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami, do statistično pomembnih razlik, 

saj imata tako slovenska kot angleška zakonodaja na področju nudenja strokovne podpore ter 

pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami podobna določila. Sodelovanje med 

strokovnimi delavci na šoli z namenom nudenja strokovne podpore in pomoči učencem z 

učnimi težavami se tako v Sloveniji kot v Angliji začne na prvi stopnji slovenskega 

petstopenjskega modela podpore in pomoči ter angleškega tristopenjskega modela RTI, in sicer 

s svetovanjem med različnimi strokovnimi delavci (Kavkler idr., 2008). Kadar težave pri 

učencu kljub pomoči učitelja vztrajajo, se začne na drugi stopnji petstopenjskega modela 

podpore in pomoči ter tristopenjskega modela RTI voditi načrt podpore in pomoči za učenca z 

učnimi težavami v učenčevi osebni mapi, ki je uradno predpisana šolska dokumentacija tako v 

Sloveniji kot v Angliji. V Sloveniji člani tima načrtujejo strokovno pomoč in podporo učencu 

z učnimi težavami v t. i. izvirnem delovnem projektu pomoči (Magajna, Čačinovič Vogrinčič 

idr., 2008). Na peti stopnji petstopenjskega modela podpore in pomoči ter na tretji stopnji 

modela RTI, ko je učenec usmerjen oziroma pridobi odločbo (v Angliji t. i. izobraževalni, 

zdravstveni in socialni načrt), se mora v Sloveniji po Zakonu o usmerjanju oseb s posebnimi 

potrebami (2011) in v Angliji po Smernicah za izvajanje organizacij in podpore posebnih 

vzgojno-izobraževalnih potreb (2015) opredeliti podrobnejši način izvajanja dodatne strokovne 

pomoči učenem s specifičnimi učnimi težavami. V Sloveniji Zakon o usmerjanju oseb s 

posebnimi potrebami (2011) določa, da se podrobnejši način izvajanja dodatne strokovne 

pomoči opredeli v individualiziranem programu. V Angliji najnovejše Smernice za izvajanje 

organizacij in podpore posebnih vzgojno-izobraževalnih potreb (2015) (ang. Special 

educational needs and disability code of practice) več ne zahtevajo dokumentiranja pomoči in 

podpore na šolah v individualiziranih programih, ampak lahko šole omenjen dokument 

zamenjajo z dokumentacijo, ki je po njihovem mnenju najbolj primerna, mora pa vsebovati 

opredelitev načina dela, ciljev, prilagoditev, strategije in evalvacijo dela z učencem s posebnimi 

potrebami. V individualiziran program oz. v dokumentacijo o načinu izvajanja dodatne 

strokovne pomoči mora strokovni tim tako v Sloveniji kot v Angliji opredeliti način dela, cilje, 

prilagoditve, strategije in evalvacijo dela za učenca s specifičnimi učnimi težavami (Kavkler 

idr., 2008). Rezultati raziskave kažejo, da kljub podobnosti zakonskih določb obeh držav 

strokovni delavci iz Anglije statistično pomembneje v primerjavi s strokovnimi delavci iz 

Slovenije timsko delajo predvsem z namenom oblikovanja ocene otrokovega funkcioniranja, 

izdelave individualiziranega programa, načrtovanja neposrednega dela z učencem s 
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specifičnimi učnimi težavami, evalvacije napredka učenca s specifičnimi učnimi težavami in 

opolnomočenja učenca s specifičnimi učnimi težavami.  

 

V želji po odgovoru, zakaj kljub podobnim zakonodajnim določbam prihaja do omenjenih 

statističnih razlik, smo predelali veliko strokovne literature, a nismo našli odgovora. V naši 

raziskavi smo namreč primerjali pogostost timskega dela strokovnih delavcev s posameznim 

namenom nudenja strokovne podpore in pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami glede 

na državo zaposlitve, take primerjave v strokovni literaturi ter v drugih raziskavah nismo 

zasledili. Kljub temu pa smo v Sloveniji zasledili raziskavo o pogostosti timskega dela z 

različnimi nameni na področju nudenja strokovne podpore in pomoči učencem s specifičnimi 

učnimi težavami. Podobno kot v naši raziskavi tudi v raziskavi P. Havaj (2014) slovenski 

učitelji in izvajalci dodatne strokovne pomoči navajajo, da zelo pogosto timsko pripravljajo 

individualizirane programe, si izmenjujejo ideje za delo z otroki s posebnimi potrebami ter si 

izmenjujejo informacije o učencih. Pri tem P. Havaj (2014) ugotavlja, da slovenski strokovni 

delavci pogosteje izvajajo tiste naloge v okviru timskega dela, ki so predpisane z zakonodajo, 

manj pogosto pa izvajajo naloge, ki z zakonodajo niso predpisane (npr. timsko izvajanje 

razrednih ur, roditeljskih sestankov in kolegialno učenje). Menimo, da je morda lahko tudi to 

eden izmed razlogov, zakaj slovenski strokovni delavci v primerjavi z angleškimi strokovnimi 

delavci manj pogosto timsko delajo z različnimi nameni na področju nudenja strokovne podpore 

in pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami. Poleg omenjenega menimo, da angleški 

strokovni delavci pogosteje timsko delajo z različnimi nameni na področju nudenja strokovne 

podpore in pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami v primerjavi s slovenskimi 

strokovnimi delavci, ker se anketirani angleški strokovni delavci, vključeni v našo raziskavo, 

pogosteje timsko srečujejo, kar smo dokazali s potrditvijo druge hipoteze. S potrditvijo druge 

hipoteze smo dokazali, da obstajajo statistično pomembne razlike med strokovnimi delavci v 

pogostosti timskih srečanj z namenom nudenja strokovne podpore ter pomoči učencem s 

specifičnimi učnimi težavami glede na državo zaposlitve. Prav tako smo potrdili, da se 

anketirani strokovni delavci iz Anglije statistično pogosteje timsko srečujejo z namenom 

nudenja strokovne podpore in pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami, v primerjavi z 

anketiranimi strokovnimi delavci iz Slovenije. Ker se angleški strokovni delavci timsko 

srečujejo pogosteje, v primerjavi s slovenskimi strokovnimi delavci, menimo, da imajo tudi več 

časa in možnosti, da timsko delajo z različnimi nameni na področju nudenja strokovne podpore 

in pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami. V Sloveniji namreč največ strokovnih 

delavcev navaja, da se najpogosteje timsko srečujejo le trikrat na leto (41,3 %), zaradi česar 

menimo, da na teh srečanjih nimajo dovolj časa za timsko delo z različnimi nameni na področju 

nudenja strokovne podpore in pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami. Menimo, da 

čas na teh timskih srečanjih lahko namenijo le nekaterim posameznim področjem dela, ki so v 

tistem trenutku najpomembnejši za učinkovito nudenje strokovne podpore in pomoči učencem 

s specifičnimi učnimi težavami, manj časa pa lahko namenijo timskemu delu na raznolikih 

področjih nudenja strokovne podpore in pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami. 

Omenjeno je le naše mnenje, da bi lahko z gotovostjo trdili, da število timskih srečanj statistično 

pomembno vpliva na pogostost timska dela z različnimi nameni na področju nudenja strokovne 

podpore ter pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami, bi morali omenjeno tudi 

statistično dokazati. Zato menimo, da je to področje zanimivo tudi za nadaljnje raziskovanje. 
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9.4 Izvajanje posameznih etap timskega dela z namenom nudenja strokovne podpore in 

pomoči učencu s specifičnimi učnimi težavami 

 

V okviru četrtega raziskovalnega vprašanja nas je zanimalo, kdaj (ob katerih priložnostih) in 

kako pogosto strokovni delavci izvajajo posamezne etape timskega dela: timsko načrtovanje, 

timsko izvajanje in timsko evalvacijo z namenom nudenja strokovne podpore ter pomoči 

učencem s specifičnimi učnimi težavami. V vprašalniku so anketiranci s pomočjo petstopenjske 

ocenjevalne lestvice označili, kdaj in kako pogosto izvajajo posamezne etape timskega dela (1-

nikoli, 2-redko, 3-pogosto, 4-zelo pogosto, 5-vedno). V nadaljevanju predstavljamo odgovore 

strokovnih delavcev po posameznih etapah timskega dela. Primerjalno predstavljamo odgovore 

slovenskih strokovnih delavcev in angleških strokovnih delavcev, s čimer želimo prikazati 

razlike v izvajanju posameznih etap timskega dela strokovnih delavcev, ki timsko delajo z 

namenom nudenja strokovne podpore in pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami glede 

na državo zaposlitve. 

 

9.4.1 Timsko načrtovanje 

 

 
Slika 6: Timsko načrtovanje timskega dela strokovnih delavcev na področju nudenja strokovne 

podpore in pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami4 
 

Podatki kažejo, da anketirani strokovni delavci iz Anglije najpogosteje timsko načrtujejo med 

odmori (M=4,13), anketirani strokovni delavci iz Slovenije pa po končanem pouku (M=3,17). 

Pogosto anketirani angleški strokovni delavci timsko načrtujejo na področju nudenja strokovne 

podpore in pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami zjutraj, pred začetkom pouka 

(M=3,16) in po končanem pouku (M=3,23), občasno imajo v urniku rezerviran čas za timsko 

načrtovanje (M=2,35). Anketirani slovenski strokovni delavci pogosto timsko načrtujejo 

zjutraj, pred začetkom pouka (M=2,72) in po končanem pouku (M=3,17), občasno pa timsko 

načrtujejo tudi med odmori (M=2,49) in izven delovnega časa, popoldan (M=2,41). Najmanj 

pogosto anketirani angleški strokovni delavci timsko načrtujejo izven delovnega časa, popoldan 
                                                           
4 Preglednica k sliki se nahaja v Prilogi 6 
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(M=2,13) in pred/med šolskimi počitnicami ter prostimi dnevi (M=2,10). Slovenski strokovni 

delavci pa najmanj pogostokrat timsko načrtujejo pred/med šolskimi počitnicami in prostimi 

dnevi (M=1,96) ter v urniku rezerviranem času za timsko načrtovanje (M=1,98). Dva anketirana 

strokovna delavca iz Slovenije sta pod drugo navedla, da timsko načrtujeta ob prostih urah (en 

anketiranec) in na evalvacijah (en anketiranec). Preostali anketiranci, ki so prav tako odgovorili 

na kategorijo drugo, so podali le številčno oceno, svojega odgovora pa niso argumentirali. 

 

Na raziskovalno vprašanje, kdaj (ob katerih priložnostih) in kako pogosto strokovni delavci 

izvajajo prvo etapo timskega dela: timsko načrtovanje z namenom nudenja strokovne podpore 

ter pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami, lahko odgovorimo, da tako anketirani 

slovenski kot angleški strokovni delavci timsko načrtujejo ob različnih priložnostih. Pri tem pa 

strokovni delavci iz Anglije najpogosteje timsko načrtujejo med odmori (M=4,13), slovenski 

strokovni delavci pa po končanem pouku (M=3,17). Iz analize rezultatov vidimo, da so vse 

trditve tako anketiranih slovenskih kot angleških strokovnih delavcev v ocenjevalni lestvici v 

povprečju ocenjene z oceno skoraj dva ali več (M≥1,96), kar pomeni, da tako slovenski kot 

angleški strokovni delavci vsaj občasno timsko načrtujejo ob vseh priložnostih navedenih v 

ocenjevalni lestvici. 

 

V nadaljevanju analize podatkov nas je zanimalo, ali obstajajo statistično pomembne razlike 

med strokovnimi delavci v tem, kdaj in kako pogosto timsko načrtujejo na področju nudenja 

strokovne podpore in pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami glede na državo 

zaposlitve (H4.1). 

 

Preglednica 11: Statistična pomembnost celotne lestvice o tem, kdaj in kako pogosto strokovni 

delavci timsko načrtujejo na področju nudenja strokovne podpore ter pomoči učencem s 

specifičnimi učnimi težavami glede na državo zaposlitve (H4.1). 

 Država zaposlitve M U z p 

Timsko 

načrtovanje 
Slovenija 108,61 1981,50 -3,124 0,001 

Anglija 148,08    

 

Mann-Whitneyev U test kaže, da obstajajo statistično pomembne razlike med strokovnimi 

delavci v tem, kdaj in kako pogosto strokovni delavci timsko načrtujejo z namenom nudenja 

strokovne podpore ter pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami glede na državo 

zaposlitve (U=1981,50, z=-3,124, p=0,001). Povprečna vrednost pokaže, da strokovni delavci 

iz Anglije statistično pomembno pogosteje (M=148,08) timsko načrtujejo z namenom nudenja 

strokovne podpore ter pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami, v primerjavi z 

anketiranimi strokovnimi delavci iz Slovenije (M=108,61). Z željo natančnejšega uvida v 

rezultate, smo naredili analizo po posameznih trditvah. Trditve, pri katerih smo dokazali 

statistično pomembne razlike, so v preglednici 12 sivo obarvane. 
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Preglednica 12: Test normalne porazdelitve, povprečne vrednosti in statistična pomembnost 

razlik med strokovnimi delavci o tem, kdaj in kako pogosto strokovni delavci timsko načrtujejo 

na področju nudenja strokovne podpore ter pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami 

glede na državo zaposlitve (H4.1). 
 

 Država 

zaposlitve 

N M Kolmogorov-

Smirnov test 

U 

Statistic p p 

Zjutraj, pred začetkom 

pouka 

Slovenija 196 111,05 0,258 0,000 0,075 

Anglija 31 132,63 

Med odmori Slovenija 196 103,58 0,192 0,000 0,000 

Anglija 31 179,87 

V urniku imamo 

rezerviran čas za timsko 

načrtovanje 

Slovenija 196 109,54 0,258 0,000 0,006 

Anglija 31 142,19 

Po končanem pouku Slovenija 196 113,43 0,238 0,000 0,732 

Anglija 31 117,58 

Izven delovnega časa, 

popoldan 

Slovenija 196 116,05 0,271 0,000 0,216 

Anglija 31 101,03 

Pred/med šolskimi 

počitnicami in prostimi 

dnevi 

Slovenija 196 113,11 0,251 0,000 0,585 

Anglija 31 119,63 

 

Na ocenjevalni lestvici Kdaj in kako pogosto strokovni delavci timsko načrtujejo timsko delo z 

namenom nudenja strokovne podpore ter pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami, 

rezultati niso normalno porazdeljeni, saj je statistična pomembnost Kolmogorov-Smirnovega 

testa pri vseh trditvah enaka 0,000 (p=0,000). Za nadaljnjo analizo smo tako uporabili 

neparametričen Mann-Whitneyev U test.  

 

Iz preglednice 12 je razvidno, da se strokovni delavci glede na državo zaposlitve statistično 

pomembno razlikujejo v dveh trditvah (p<0,05). Strokovni delavci iz Anglije statistično 

pogosteje timsko načrtujejo pri obeh statistično pomembnih trditvah, v primerjavi s strokovnimi 

delavci iz Slovenije. Angleški strokovni delavci tako v primerjavi s slovenskimi strokovnimi 

delavci statistično pogosteje timsko načrtujejo med odmori MSLO=103,58, MANG=179,87, 

p=0,000) in imajo statistično pogosteje v urniku rezerviran čas za timsko načrtovanje 

(MSLO=109,54, MANG=142,19, p=0,006). Omenjeno lahko povežemo tudi z rezultati iz slike 6, 

iz katere je razvidno, da so pri angleških strokovnih delavcih, v primerjavi s slovenskimi 

strokovnimi delavci, povprečne vrednosti pri obeh statistično pomembnih trditvah pomembno 

višje. Podatki iz slike 6 kažejo, da anketirani strokovni delavci iz Anglije najpogosteje timsko 

načrtujejo z namenom nudenja strokovne podpore in pomoči učencem s specifičnimi učnimi 

težavami med odmori (M=4,13), anketirani slovenski strokovni delavci pa med odmori le 

občasno timsko načrtujejo (M=2,49). Prav tako imajo angleški strokovni delavci pogosteje v 

urniku rezerviran čas za timsko načrtovanje (M=2,35), v primerjavi s strokovnimi delavci iz 

Slovenije (M=1,98). 

 

Hipotezo 4.1 lahko potrdimo, saj obstajajo statistično pomembne razlike med strokovnimi 

delavci v tem, kdaj in kako pogosto timsko načrtujejo na področju nudenja strokovne 

podpore ter pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami glede na državo zaposlitve. 

Prav tako lahko potrdimo, da strokovni delavci iz Anglije, v primerjavi s strokovnimi delavci 
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iz Slovenije, statistično pomembno pogosteje timsko načrtujejo timsko delo med odmori in z v 

urniku rezerviranem času za timsko načrtovanje.  

Timsko načrtovanje strokovnih delavcev, staršev in učenca na področju nudenja strokovne 

podpore in pomoči učencu s specifičnimi učnimi težavami obsega načrtovanje konkretnega dela 

z učencem in načrtovanje strategij pomoči in podpore učencu z učnimi težavami, ki se zapišejo 

v izvirnem delovnem projektu pomoči in v individualiziranem programu. Pri timskem 

načrtovanju članov tima z namenom nudenja podpore in pomoči učencem s specifičnimi učnimi 

težavami je pomembno vnaprej določiti čas za timsko načrtovanje (Polak, 2014). Analiza 

rezultatov kaže, da anketirani strokovni delavci iz Anglije najpogosteje timsko načrtujejo z 

namenom nudenja strokovne podpore in pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami med 

odmori (M=4,13). Anketirani strokovni delavci iz Slovenije pa najpogosteje timsko načrtujejo 

z namenom nudenja strokovne podpore in pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami po 

končanem pouku (M=3,17). Tako anketirani slovenski in angleški strokovni delavci navajajo, 

da najmanj pogosto timsko načrtujejo pred/med šolskimi počitnicami ter prostimi dnevi 

(MANG=2,10 in MSLO=1,96). Glede na analizo rezultatov menimo, da bi bilo potrebno tako v 

Sloveniji kot v Angliji pogosteje načrtovati prvo etapo timskega dela, torej timsko načrtovanje, 

z vnaprej določenim urnikom npr. z določitvijo ure in dneva v tednu, ko se bo timsko 

načrtovanje izvajalo. A. Polak (2014) navaja, da z vnaprej določenim urnikom za timsko 

načrtovanje lažje zagotovimo kontinuiteto timskega načrtovanja, poveča pa se tudi občutek 

predvidljivosti socialnega prostora, zaradi česar se člani tima počutijo psihološko varnejše in 

bolj motivirane za timsko načrtovanje. Kljub temu da imajo, v primerjavi s strokovnimi delavci 

iz Slovenije (MSLO=1,98), angleški strokovni delavci statistično pogosteje v urniku rezerviran 

čas za timsko načrtovanje (MANG=2,35), je ta čas za timsko načrtovanje načrtovan le občasno. 

Tako strokovni delavci iz Slovenije kot iz Anglije večinoma nimajo v urniku rezerviranega časa 

za timsko načrtovanje, zato timsko načrtujejo ob drugih priložnostih, pri tem pa angleški 

strokovni delavci v primerjavi s slovenskimi strokovnimi delavci statistično pogosteje timsko 

načrtujejo med odmori. Tudi sama iz izkušenj, pridobljenih na angleški šoli The Unicorn 

School, menim, da strokovni delavci na omenjeni šoli najpogosteje timsko načrtujejo med 

odmori, oziroma v 50-minutnem odmoru za kosilo. Odmor za kosilo imajo istočasno vsi 

strokovni delavci, zaposleni na šoli. Iz izkušenj lahko trdim, da strokovni delavci velikokrat 

preostanek odmora za kosila izkoristijo za timsko načrtovanje. V Sloveniji takega daljšega 

odmora, ko bi bili zbrani vsi strokovni delavci zaposleni na šoli, še nisem zasledila, zato menim, 

da slovenski strokovni delavci manj pogosto timsko načrtujejo med odmori in morajo biti pri 

iskanju časa za timsko načrtovanje še bolj fleksibilni, v primerjavi s strokovnimi delavci 

zaposlenimi na angleški šoli The Unicorn School.  
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9.4.2 Timsko izvajanje/timsko poučevanje 

 

 

Slika 7: Timsko izvajanje/timsko poučevanje strokovnih delavcev na področju nudenja 

strokovne podpore in pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami5 

Podatki kažejo, da najpogosteje anketirani strokovni delavci obeh držav timsko poučujejo med 

poukom - v razredu (MSLO=2,78 in MANG=3,19). Pogosto anketirani angleški strokovni delavci 

timsko poučujejo zjutraj, pred začetkom pouka (M=2,77), občasno pa pri urah dopolnilnega 

pouka (M=2,06) in po končanem pouku, popoldan (M=1,84). Anketirani slovenski strokovni 

delavci občasno timsko poučujejo zjutraj, pred začetkom pouka (M=2,16), pri urah 

dopolnilnega pouka (M=2,30) in po končanem pouku (M=2,14). Najmanj pogosto tako 

anketirani angleški strokovni delavci kot slovenski strokovni delavci timsko poučujejo pri urah 

dodatnega pouka (MSLO=1,80 in MANG=1,81). En anketiranec iz Slovenije je pod drugo 

navedel, da timsko poučuje tudi na domu. En anketiranec iz Anglije pa je pod drugo navedel, 

da izvaja le dodatno strokovno pomoč učencem s specifičnimi učnimi težavami in po navadi 

timsko ne poučuje. Preostali anketiranci, ki so prav tako odgovorili na kategorijo drugo, so 

podali le številčno oceno, svojega odgovora pa niso argumentirali.  

 

Na raziskovalno vprašanje, kdaj (ob katerih priložnostih) in kako pogosto strokovni delavci 

izvajajo drugo etapo timskega dela, tj. timsko izvajanje/timsko poučevanje z namenom nudenja 

strokovne podpore in pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami, lahko odgovorimo, da 

tako anketirani slovenski kot angleški strokovni delavci drugo etapo timskega dela izvajajo ob 

različnih priložnostih, najpogosteje med poukom – v razredu (MSLO=2,78 in MANG=3,19), 

najmanj pogosto pa pri urah dodatnega pouka (MSLO=1,80 in MANG=1,81).Vse trditve tako 

anketiranih slovenskih kot angleških strokovnih delavcev so v ocenjevalni lestvici v povprečju 

ocenjene z oceno skoraj dva ali več (M≥1,80), kar pomeni, da tako slovenski kot angleški 

strokovni delavci vsaj občasno timsko poučujejo in to ob različnih priložnostih navedenih v 

ocenjevalni lestvici. 

V nadaljevanju analize podatkov nas je zanimalo, ali obstajajo statistično pomembne razlike 

med strokovnimi delavci v tem, kdaj in kako pogosto timsko poučujejo na področju nudenja 

                                                           
5 Preglednica k sliki se nahaja v Prilogi 7 
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strokovne podpore ter pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami glede na državo 

zaposlitve (H4.2). 

 

Preglednica 13: Statistična pomembnost celotne lestvice o tem, kdaj in kako pogosto strokovni 

delavci timsko poučujejo na področju nudenja strokovne podpore ter pomoči učencem s 

specifičnimi učnimi težavami glede na državo zaposlitve (H4.2). 

 Država zaposlitve M U z p 

Timsko 

izvajanje 
Slovenija 113,82 3003,50 -0,102 0,919 

Anglija 115,11    

 

Mann-Whitneyev U test ne pokaže statistično pomembnih razlik med strokovnimi delavci v 

tem kdaj in kako pogosto strokovni delavci timsko poučujejo na področju nudenja strokovne 

podpore ter pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami glede na državo zaposlitve 

(U=3003,50), z=-0,102, p=0,919). V povprečju, v primerjavi s slovenskimi strokovnimi delavci 

(M=113,82), strokovni delavci iz Anglije (M=115,11) nekoliko pogosteje timsko poučujejo z 

namenom nudenja strokovne podpore ter pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami, a te 

razlike niso statistično pomembne. Z željo natančnejšega uvida v rezultate smo naredili tudi 

analizo po posameznih trditvah. Trditve, pri katerih smo dokazali statistično pomembne razlike, 

so v preglednici 14 sivo obarvane. 

 

Preglednica 14: Test normalne porazdelitve, povprečne vrednosti in statistična pomembnost 

razlik med strokovnimi delavci o tem, kdaj in kako pogosto timsko poučujejo na področju 

nudenja strokovne podpore ter pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami glede na državo 

zaposlitve (H4.2). 

 Država 

zaposlitve 

N M Kolmogorov-Smirnov 

test 

U 

Statistic p p 

Zjutraj, pred začetkom 

pouka 

Slovenija 196 109,27 0,230 0,000 0,004 

Anglija 31 143,94 

Med poukom - v razredu Slovenija 196 110,84 0,188 0,000 0,060 

Anglija 31 134,00 

Pri urah dopolnilnega 

pouka 

Slovenija 196 116,06 0,239 0,000 0,214 

Anglija 31 100,98 

Pri urah dodatnega pouka Slovenija 196 114,01 0,329 0,000 0,997 

Anglija 31 113,97 

Po končanem pouku, 

popoldan 

Slovenija 196 116,91 0,227 0,000 0,78 

Anglija 31 95,58 

 

Na ocenjevalni lestvici Kdaj in kako pogosto strokovni delavci timsko poučujejo na področju 

nudenja strokovne podpore ter pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami glede na državo 

zaposlitve, rezultati niso normalno porazdeljeni, saj je statistična pomembnost Kolmogorov-

Smirnovega testa pri vseh trditvah manjša od 0,05 (p<0,05). Za nadaljnjo analizo smo tako 

uporabili neparametričen Mann-Whitneyev U test.  

 

Iz preglednice 14 je razvidno, da se strokovni delavci glede na državo zaposlitve statistično 

pomembno razlikujejo pri eni trditvi (p<0,05). Angleški strokovni delavci tako v primerjavi s 

slovenskimi strokovnimi delavci statistično pogosteje izvajajo drugo etapo timskega dela 
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zjutraj – pred poukom (MSLO=109,27, MANG=143,94, p=0,004). Omenjeno lahko povežemo 

tudi z rezultati iz slike 7, iz katere je razvidno, da angleški strokovni delavci glede na srednjo 

vrednost (M=2,77) pogosto timsko poučujejo zjutraj, pred poukom, v primerjavi s strokovnimi 

delavci iz Slovenije (M=2,16), ki timsko poučujejo zjutraj, pred poukom le občasno. 

Hipotezo 4.2 zavrnemo, saj ni statistično pomembnih razlik med strokovnimi delavci v 

tem, kdaj in kako pogosto timsko poučujejo na področju nudenja strokovne podpore ter 

pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami glede na državo zaposlitve. Kljub temu pa 

lahko potrdimo, da strokovni delavci iz Anglije, v primerjavi s strokovnimi delavci iz Slovenije, 

statistično pomembneje oz. pogosteje timsko poučujejo z namenom nudenja strokovne podpore 

ter pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami zjutraj, pred poukom.  

Timsko izvajanje/timsko poučevanje strokovnih delavcev, staršev in učenca na področju 

nudenja strokovne podpore in pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami predstavlja 

izvajanje zapisanih strategij oziroma načinov dela v izvirnem delovnem projektu pomoči in 

nudenje dodatne strokovne pomoči v skladu z zapisanim individualiziranim programom. Pri 

timskem izvajanju je potrebna ustrezna medsebojna delitev dela članov tima in ustrezna 

organizacija neposrednega dela strokovnih delavcev z učenci (Havaj in Polak, 2014). Tako naj 

bi se individualizirani način izvajanja dodatne strokovne pomoči zunaj oddelka vedno pogosteje 

kombiniral z izvajanjem dodatne strokovne pomoči v manjših skupinah ali v razredu oz. 

oddelku (Polak, 2014). Strokovni delavci zavzeti v raziskavo P. Havaj (2014) navajajo, da 

timsko poučevanje največkrat poteka nekajkrat v šolskem letu, pri različnih predmetih, pri tem 

pa je naloga izvajalca dodatne strokovne pomoči predvsem pomoč otroku s posebnimi 

potrebami v razredu, pomoč pa po potrebi nudijo tudi ostalim učencem v razredu. Pomembna 

je tudi ugotovitev, da več kot polovica anketiranih izvajalcev dodatne strokovne pomoči in 

učiteljev zajetih v raziskavo P. Havaj (2014) še nikoli ni timsko poučevala, kar nakazuje na to, 

da timsko poučevanje v Sloveniji predstavlja relativno novost oziroma se še ni popolnoma 

razvilo. Tudi S. Mulec (2018) je v svoji raziskavi ugotovila, da večina (94 %) anketiranih 

strokovnih delavcev izvaja dodatno strokovni pomoč izven razreda. Podobne rezultate navajata 

tudi S. Pulec Lah in J. Košir (2015) v svoji raziskavi, saj ugotavljata, da je timsko poučevanje 

v našem prostoru manj uporabljen način izvajanja dodatne strokovne pomoči. 

Glede na navedeno menimo, da so podatki iz naše raziskave spodbudni, saj anketirani slovenski 

in angleški strokovni delavci najpogosteje timsko izvajajo timsko delo z namenom nudenja 

strokovne podpore in pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami med poukom – v 

razredu. Menimo tudi, da se z večanjem izvajanja timskega poučevanja različnih strokovnih 

delavcev med poukom – v razredu, veča tudi inkluzija otrok s specifičnimi učnimi težavami v 

razredu. Izobraževalna politika se namreč tako v Sloveniji kot v Angliji zavzema za inkluzivno 

vzgojo in izobraževanje oseb s posebnimi potrebami. V inkluzivni šoli ima vsakdo priložnost, 

da je prisoten v razredu skupaj z vrstniki, da po svojih močeh prispeva k boljšim dosežkom 

skupine in da je uspešen (Kavkler, 2008). Ravno zato menimo, da je eden izmed ustreznih 

pristopov za uresničevanje inkluzije v praksi tudi timsko poučevanje strokovnih delavcev v 

razredu. Menimo namreč, da se lahko učencem s specifičnimi učnimi težavami dodatna 

strokovna pomoč na področjih, kjer je to ustrezno oz. v skladu s sposobnostmi, interesi in 

primanjkljaji učenca s specifičnimi učnimi težavami, nudi učinkovito tudi s timskim 

poučevanjem v razredu. Pri tem pa mora med dejavniki za odločitev o odvijanju dodatne 

strokovne pomoči v razredu ali izven razreda prevladovati posvet z učiteljem o situacijah, v 

katerih je delo izven razreda oz. v razredu bolj učinkovito in ustrezno poznavanje značilnosti 

otrokovega primanjkljaja oz. njegovih posebnih potreb (Mulec, 2018). 
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Zanimiv je tudi podatek pridobljen iz analize naših rezultatov, da strokovni delavci iz Anglije, 

v primerjavi s strokovnimi delavci iz Slovenije, statistično pomembneje timsko poučujejo z 

namenom nudenja strokovne podpore ter pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami, 

zjutraj – pred poukom. Iz izkušenj pridobljenih z delom na angleški šoli The Unicorn School 

menim, da je to res, ker je na omenjeni anketirani angleški šoli začetek in konec pouka enak za 

vse strokovne delavce, in to vse delovne dni v tednu. Menimo, da takšna stalnost urnika 

strokovnim delavcem omogoča, da lažje izvedejo drugo etapo timskega dela tudi zjutraj – pred 

poukom, v primerjavi s slovenskimi strokovnimi delavci, kjer se delovni čas vsakega 

strokovnega delavca razlikuje od dneva v tednu in od obveznosti vsakega strokovnega delavca 

posebej. 

 

9.4.3 Timska evalvacija 

 

Slika 8: Timska evalvacija strokovnih delavcev na področju nudenja strokovne podpore in 

pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami6 

 

Za učinkovito timsko delo je potrebna tudi tretja etapa timskega dela, in sicer timska evalvacija 

(Polak, 2011). Podatki kažejo, da anketirani strokovni delavci iz Anglije najpogosteje timsko 

evalvirajo med odmori (M=4,03), anketirani strokovni delavci iz Slovenije pa po končanem 

pouku (M=3,09). Pogostokrat anketirani angleški strokovni delavci timsko evalvirajo zjutraj – 

pred začetkom pouka (M= 3,06) in po končanem pouku (M=3,19), občasno pa imajo v urniku 

rezerviran čas za timsko evalvacijo (M=2,26). Anketirani slovenski strokovni delavci pogosto 

timsko evalvirajo po končanem pouku (M=3,09), občasno pa timsko evalvirajo tudi med 

odmori (M=1,97), zjutraj – pred začetkom pouka (M=2,58), v zato vnaprej načrtovanem času 

                                                           
6 Preglednica k sliki se nahaja v Prilogi 8 
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v urniku (M=2,00) in izven delovnega časa, popoldne (M=2,54). Najmanj pogostokrat 

anketirani angleški strokovni delavci timsko evalvirajo izven delovnega časa, popoldne 

(M=2,00) in pred/med šolskimi počitnicami ter prostimi dnevi (M=2,03). Anketirani slovenski 

strokovni delavci pa najmanj pogostokrat timsko evalvirajo pred/med šolskimi počitnicami in 

prostimi dnevi (M=1,88). En anketiranec iz Slovenije je pod drugo navedel, da timsko evalvira 

tudi na govorilnih urah. Preostali anketiranci, ki so prav tako odgovorili na kategorijo drugo, so 

podali le številčno oceno, svojega odgovora pa niso argumentirali. 

 

Na raziskovalno vprašanje, kdaj (ob katerih priložnostih) in kako pogosto strokovni delavci 

izvajajo tretjo etapo timskega dela, tj. timsko evalvacijo z namenom nudenja strokovne podpore 

in pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami, lahko odgovorimo, da tako anketirani 

slovenski kot angleški strokovni delavci timsko evalvirajo ob različnih priložnostih. Strokovni 

delavci iz Anglije najpogosteje timsko evalvirajo med odmori (M=4,03), anketirani strokovni 

delavci iz Slovenije pa po končanem pouku (M=3,09). Vse trditve tako anketiranih slovenskih 

kot angleških strokovnih delavcev so v ocenjevalni lestvici v povprečju ocenjene z oceno skoraj 

dva ali več (M≥1,88), kar pomeni, da tako slovenski kot angleški strokovni delavci vsaj občasno 

timsko evalvirajo ob vseh različnih priložnostih navedenih v ocenjevalni lestvici. 

 

V nadaljevanju analize podatkov nas je zanimalo, ali obstajajo statistično pomembne razlike 

med strokovnimi delavci v tem, kdaj in kako pogosto timsko evalvirajo na področju nudenja 

strokovne podpore ter pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami glede na državo 

zaposlitve (H4.3). 

Preglednica 15: Statistična pomembnost celotne lestvice o tem, kdaj in kako pogosto strokovni 

delavci timsko evalvirajo na področju nudenja strokovne podpore ter pomoči učencem s 

specifičnimi učnimi težavami glede na državo zaposlitve (H4.3). 

 Država zaposlitve M U z p 

Timska 

evalvacija 
Slovenija 107,76 1814,00 -3,615 0,000 

Anglija 153,48    

 

Mann-Whitneyev U test kaže, da obstajajo statistično pomembne razlike v tem, kdaj in kako 

pogosto strokovni delavci timsko evalvirajo na področju nudenja strokovne podpore ter pomoči 

učencem s specifičnimi učnimi težavami glede na državo zaposlitve (U=1814,00, z=-3,615, 

p=0,000). Povprečna vrednost pokaže, da strokovni delavci iz Anglije statistično pomembno 

pogosteje (M=153,48) timsko evalvirajo z namenom nudenja strokovne podpore ter pomoči 

učencem s specifičnimi učnimi težavami, v primerjavi z anketiranimi strokovnimi delavci iz 

Slovenije (M=107,76). Z željo natančnejšega uvida v rezultate, smo naredili tudi analizo po 

posameznih trditvah. Trditve, pri katerih smo dokazali statistično pomembne razlike, so v 

preglednici 16 sivo obarvane. 
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Preglednica 16: Test normalne porazdelitve, povprečne vrednosti in statistična pomembnost 

razlik med strokovnimi delavci o tem, kdaj in kako pogosto strokovni delavci timsko evalvirajo 

na področju nudenja strokovne podpore ter pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami 

glede na državo zaposlitve (H4.3). 

 Država 

zaposlitve 

N M Kolmogorov-

Smirnov test 

U 

Statistic p p 

Zjutraj, pred začetkom pouka Slovenija 196 110,10 0,237 0,000 0,019 

Anglija 31 138,66 

Med odmori Slovenija 196 102,15 0,227 0,000 0,000 

 Anglija 31 188,95 

V urniku imamo rezerviran čas 

za timsko evalvacijo 

Slovenija 196 110,08 0,272 0,000 0,015 

Anglija 31 138,77 

Po končanem pouku Slovenija 196 113,19 0,208 0,000 0,626 

Anglija 31 119,10 

Izven delovnega časa, popoldan Slovenija 196 118,14 0,219 0,000 0,014 

Anglija 31 87,85 

Pred/med šolskimi počitnicami 

in prostimi dnevi 

Slovenija 196 113,36 0,269 0,000 0,694 

Anglija 31 118,03 

 

Na ocenjevalni lestvici Kdaj in kako pogosto strokovni delavci timsko evalvirajo na področju 

nudenja strokovne podpore ter pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami glede na državo 

zaposlitve, rezultati niso normalno porazdeljeni, saj je statistična pomembnost Kolmogorov-

Smirnovega testa pri vseh trditvah manjša od 0,05 (p<0,05). Za nadaljnjo analizo smo tako 

uporabili neparametričen Mann-Whitneyev U test.  

Iz preglednice 16 je razvidno, da se strokovni delavci glede na državo zaposlitve statistično 

pomembno razlikujejo v štirih trditvah (p<0,05). Strokovni delavci iz Anglije statistično 

pogosteje timsko evalvirajo zjutraj, pred začetkom pouka (MSLO=110,10,  
MANG=138,66, p=0,019), med odmori (MSLO=102,15, MANG=188,95, p=0,000) in imajo 

statistično pogosteje v urniku rezerviran čas za timsko evalvacijo (MSLO=110,08, 

MANG=138,77, p=0,015), v primerjavi s strokovnimi delavci iz Slovenije. Strokovni delavci iz 

Slovenije pa statistično pogosteje izvajajo tretjo etapo timskega dela izven delovnega časa, 

popoldne (MSLO=118,14, MANG=87,85, p=0,014), v primerjavi s strokovnimi delavci iz Anglije. 

Omenjeno lahko povežemo tudi z rezultati iz slike 8, iz katere je razvidno, da so pri angleških 

strokovnih delavcih, v primerjavi s slovenskimi strokovnimi delavci, povprečne vrednosti pri 

treh omenjenih statistično pomembnih trditvah pomembno višje. Podatki iz slike 8 kažejo, da 

anketirani strokovni delavci iz Anglije najpogosteje timsko evalvirajo med odmori (M=4,03), 

anketirani slovenski strokovni delavci pa le občasno timsko evalvirajo med odmori (M=1,97). 

Angleški strokovni delavci pogosto timsko evalvirajo tudi zjutraj – pred začetkom pouka (M= 

3,06), strokovnimi delavci iz Slovenije pa le občasno timsko evalvirajo zjutraj – pred začetkom 

pouka (M=2,58). Prav tako imajo angleški strokovni delavci glede na povprečne vrednosti 

pogosteje v urniku rezerviran čas za timsko evalvacijo (M=2,26), v primerjavi s strokovnimi 

delavci iz Slovenije (M=2,00). Iz rezultatov iz slike 8 je prav tako razvidno, da so pri slovenskih 

strokovnih delavcih, v primerjavi z angleškimi strokovnimi delavci, povprečne vrednosti pri 

prej omenjeni statistično pomembni trditvi pomembno višje. Strokovni delavci iz Slovenije 

namreč pogosto timsko evalvirajo izven delovnega časa, popoldne (M=3,09), v primerjavi s 

strokovnimi delavci iz Anglije, ki izven delovnega časa timsko evalvirajo le občasno (M=2,00). 
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Hipotezo 4.3 lahko potrdimo, saj obstajajo statistično pomembne razlike med strokovnimi 

delavci v tem, kdaj in kako pogosto timsko evalvirajo na področju nudenja strokovne 

podpore ter pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami glede na državo zaposlitve. 

Prav tako lahko potrdimo, da strokovni delavci iz Anglije, v primerjavi s strokovnimi delavci 

iz Slovenije, statistično pomembno pogosteje timsko evalvirajo zjutraj – pred začetkom pouka, 

med odmori in z v urniku rezerviranem času za timsko evalvacijo. Strokovni delavci iz 

Slovenije pa v primerjavi s strokovnimi delavci iz Anglije, statistično pomembno pogosteje 

timsko evalvirajo izven delovnega časa oz. popoldne. 

Slovenski strokovni delavci, ki so sodelovali v raziskavi T. Tanacek (2017) navajajo, da 

najpogosteje pedagoško delo evalvirajo enkrat v ocenjevalnem obdobju (44 %) in večkrat v 

ocenjevalnem obdobju (38,7 %). Najmanjši delež strokovnih delavcev pedagoško delo timsko 

evalvira večkrat tedensko (1,3 %). Največji delež strokovnih delavcev izvaja timsko evalvacijo 

v obliki pogovorov na timskih sestankih (29,5 %), v obliki zapisa poročila (10,5 %) in s 

pogovorom po elektronski pošti (5,2 %). Večina strokovnih delavcev na timskih evalvacijah 

pregleduje realizacijo načrtovanih ciljev (12,9 %), predlaga predloge za nadaljnje delo (9,1 %) 

in podaja svoje ugotovitve in opažanja (5,7 %) (Tanacek, 2017). Slovenski strokovni delavci 

vključeni v raziskavo P. Havaj (2014) pa navajajo, da je po njihovem mnenju najbolj primeren 

čas za timsko evalvacijo po pouku (56,1 % izvajalcev dodatne strokovne pomoči vključenih v 

njeno raziskavo). Timsko evalvacijo pogostokrat izvedejo po elektronski pošti (Havaj, 2014). 

Tudi v naši raziskavi slovenski strokovni delavci navajajo, da najpogosteje timsko evalvirajo 

po končanem pouku (M=3,09), medtem ko angleški strokovni delavci najpogosteje timsko 

evalvirajo med odmori (M=4,03). Omenjene rezultate lahko povežemo tudi z rezultati, 

pridobljenimi znotraj raziskovanja področja timskega načrtovanja strokovnih delavcev z 

namenom nudenja strokovne podpore in pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami 

(H4.1). Ugotovimo, da so si rezultati podobni, saj angleški anketirani strokovni delavci med 

odmori najpogosteje, ne le timsko evalvirajo (M=4,03), ampak tudi timsko načrtujejo 

(M=4,13). Slovenski anketirani strokovni delavci pa najpogosteje tako timsko načrtujejo 

(M=3,17) kot timsko evalvirajo (M=3,09) po končanem pouku. Iz analize rezultatov ugotovimo 

tudi, da kljub temu da imajo angleški strokovni delavci statistično pomembno pogosteje v 

urniku rezerviran čas za timsko načrtovanje (M=2,35) in za timsko evalvacijo (M=2,26) v 

primerjavi s strokovnimi delavci iz Slovenije (timsko načrtovanje: M=1,98 in timska 

evalvacija: M=2,00), je ta čas tako v Angliji kot v Sloveniji v urniku načrtovan le občasno. 

Tako bi bilo treba tako v Sloveniji kot v Angliji pogosteje načrtovati čas za timsko načrtovanje 

in timsko evalvacijo z vnaprej določenim urnikom npr. z določitvijo ure in dneva v tednu, ko 

bo potekalo timsko načrtovanje in timska evalvacija. Glede na navedeno menimo, da na to, kdaj 

in kako pogosto bodo strokovni delavci timsko načrtovali in evalvirali z namenom nudenja 

strokovne podpore in pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami, vplivajo v obeh državah 

podobni dejavniki. Predvidevamo namreč, da tako kot pri timskem načrtovanju, tudi pri timski 

evalvaciji na to, kdaj in kako pogosto bodo timsko načrtovali in evalvirali delo vpliva urnik 

strokovnih delavcev, ki po našem mnenju lahko pripomore k lažjemu načrtovanju časa za 

timsko načrtovanje in timsko evalvacijo. Kot navaja A. Polak (2014) je spontana in naključna 

evalvacija timskega dela vsekakor dobrodošla že med etapami timskega dela, nikakor pa ni 

dovolj in ne more nadomestiti načrtne in ciljno naravnane evalvacije. Izmenjava povratnih 

informacij, občutij o delovanju tima, vtisov, osebnih doživetij in mnenj je namreč pri timski 

evalvaciji nujna, zato je tudi nujno natančno načrtovanje časa za izvedbo timske evalvacije 

(Polak, 2007).  

 

Če povzamemo zapisano, mora biti timsko delo šolskega tima, staršev in otrok s specifičnimi 

učnimi težavami pri načrtovanju in izvajanju, tako izvirnega delovnega projekta pomoči kot 

individualiziranega programa, načrtovano, usklajeno, dogovorjeno in zabeleženo ter zahteva 
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timsko načrtovanje, izvajanje in evalvacijo dela (Polak, 2007). Na četrto raziskovalno 

vprašanje, kdaj (ob katerih priložnostih) in kako pogosto strokovni delavci izvajajo posamezne 

etape timskega dela na področju nudenja strokovne podpore in pomoči učencem s specifičnimi 

učnimi težavami, lahko odgovorimo, da tako anketirani slovenski kot angleški strokovni delavci 

posamezne etape timskega dela izvajajo ob različnih priložnostih. Pri tem smo dokazali, da 

obstajajo statistično pomembne razlike med strokovnimi delavci, v tem, kdaj in kako pogosto 

izvajajo prvo in tretjo etapo timskega dela na področju nudenja strokovne podpore ter pomoči 

učencem s specifičnimi učnimi težavami, glede na državo zaposlitve. Povprečne vrednosti 

kažejo, da strokovni delavci iz Anglije pomembno pogosteje timsko načrtujejo in timsko 

evalvirajo, v primerjavi z anketiranimi strokovnimi delavci iz Slovenije. Podrobnejša analiza 

podatkov je pokazala, da strokovni delavci iz Anglije pomembno pogosteje timsko načrtujejo 

med odmori in imajo v urniku rezerviran čas za timsko načrtovanje ter pomembno pogosteje 

timsko evalvirajo zjutraj – pred poukom, med odmori in imajo v urniku rezerviran čas za timsko 

evalvacijo, v primerjavi z anketiranimi strokovnimi delavci iz Slovenije. Med strokovnimi 

delavci ni statistično pomembnih razlik, v tem, kdaj in kako pogosto izvajajo drugo etapo 

timskega dela na področju nudenja strokovne podpore ter pomoči učencem s specifičnimi 

učnimi težavami, glede na državo zaposlitve. Strokovni delavci iz Anglije v primerjavi s 

slovenskimi strokovnimi delavci nekoliko pogosteje izvajajo tudi drugo etapo timskega dela, a 

te razlike niso statistično pomembne. V naši raziskavi smo ugotovili, da tako slovenski kot 

angleški strokovni delavci izvajajo vse tri etape timskega dela, a kljub temu obstajajo možnosti 

za izboljšanje. Menimo, da bi se posamezne etape timskega dela lahko izvajale tako v Sloveniji 

kot v Angliji še pogosteje, če bi bil čas za vse etape timskega dela vnaprej določen v urniku 

npr. z določitvijo ure in dneva v tednu, ki bi bil v danih okoliščinah za člane tima najprimernejši. 

 

9.5 Prednosti timskega dela strokovnih delavcev na področju nudenja strokovne podpore 

in pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami 

 

V okviru petega raziskovalnega vprašanja nas je zanimalo, katere so, po mnenju anketiranih 

slovenskih in angleških strokovnih delavcev, najpogostejše prednosti timskega dela na področju 

nudenja strokovne podpore ter pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami. V vprašalniku 

so anketirani strokovni delavci najprej odgovorili na zastavljeno odprto vprašanje o prednostih 

timskega dela, ki jih zaznavajo v svojem strokovnem timu, nato pa so s pomočjo petstopenjske 

ocenjevalne lestvice ocenili, kako pogosto so glede na njihove izkušnje, izkusili in potrdili 

posamezne navedene prednosti timskega dela (1-nikoli, 2-redko, 3-pogosto, 4-zelo pogosto, 5-

vedno). V okviru anketnega vprašalnika strokovnim delavcem ponudili možnost, da prednosti 

timskega dela znotraj odprtega tipa vprašanja s svojimi besedami tudi na kratko opišejo.  

 

Iz podatkov, pridobljenih iz ocenjevalne lestvice, smo najprej izračunali mere opisne statistike 

(numerus, aritmetična sredina in standardni odklon). Normalno porazdelitev smo preverili s 

Kolmogorov-Smirnovim testom. Nato smo z neparametričnem Mann-Whitneyev U preizkusom 

za neodvisne vzorce preverili še razlike v odgovorih anketirancev glede na državo zaposlitve. 

Rezultate odprtega tipa vprašanja smo najprej pregledali, nato pa razvrstili v smiselne 

kategorije. Odgovore znotraj posameznih kategorij smo prešteli in tako ugotovili njihovo 

pogostost pojavljanja v praksi.  

 

V nadaljevanju predstavljamo odgovore slovenskih strokovnih delavcev in odgovore angleških 

strokovnih delavcev. S primerjalnim prikazom odgovorov želimo prikazati, kakšne so razlike 

v zaznavanju prednosti pri timskem delu z namenom nudenja strokovne podpore in pomoči 

učencem s specifičnimi učnimi težavami glede na državo zaposlitve.  
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V preglednici 17 najprej predstavljamo odgovore strokovnih delavcev na zastavljeno odprto 

vprašanje. V odgovoru na odprto vprašanje so anketirani strokovni delavci navedli, katere 

prednosti timskega dela zaznavajo v njihovem strokovnem timu. 

 

Preglednica 17: Prednosti timskega dela, ki jih anketirani strokovni delavci zaznavajo v 

njihovem strokovnem timu in so jih navedli v odgovorih na odprto vprašanje 
 

 

 

 

PREDNOSTI TIMSKEGA DELA 

 

 

 

 

SLOVENIJA 

 

 

ANGLIJA 

f 

 

f% f f% 

Timsko delo članom tima omogoča pridobitev več različnih pogledov, mnenj in 

izkušenj za učinkovito obravnavo učenca s specifičnimi učnimi težavami. 
31 15,8% 2 6,5% 

Timsko delo članom tima omogoča celostno obravnavo otroka s specifičnimi 

učnimi težavami. 
21 10,7% 1 3,2% 

Timsko delo članom tima omogoča timsko delovanje različnih profilov 

strokovnih delavcev, ki na otroka s specifičnimi učnimi težavami gledajo iz 

različnih perspektiv oz. zornih kotov.  

20 10,2% 5 16,0% 

Timsko delo članom tima omogoča pridobitev več različnih idej za učinkovito 

obravnavo učenca s specifičnimi učnimi težavami. 

16 8,2% 4 12,9% 

Timsko delo članom tima omogoča sprotno povratno informacijo o napredku 

učenca s specifičnimi učnimi težavami. 

12 6,1% 0 0,0% 

Timsko delo članom tima omogoča učinkovitejšo nudenje pomoči in podpore 

učencu s specifičnimi učnimi težavami. 

11 5,6% 1 3,2% 

Več glav več ve. 11 5,6% 0 0,0% 

S timskim delom dosežemo večji napredek otroka s specifičnimi učnimi 

težavami. 

11 5,6% 0 0,0% 

Timsko delo članom tima omogoča večjo medsebojno podporo in pomoč članov 

tima. 

11 5,6% 3 9,6% 

Timsko delo članom tima omogoča večjo izmenjavo informacij in večje 

pridobivanje novih znanj. 

9 4,6% 2 6,5% 

Timsko delo članom tima omogoča skupno načrtovanje dela za nudenje 

strokovne podpore in pomoči otrokom s specifičnimi učnimi težavami. 

9 4,6% 2 6,5% 

Timsko delo članom tima omogoča bolj učinkovito usklajevanje med različnimi 

pogledi, razmišljanji članov tima. 

5 2,5% 2 6,5% 

Timsko delo članom tima omogoča dopolnjevanje članov tima pri nudenju 

pomoči in podpore učencu s specifičnimi učnimi težavami. 

4 2,1% 2 6,5% 

Timsko delo nam omogoča večjo strokovnost pri obravnavi učenca s specifičnimi 

učnimi težavami. 

4 2,1% 0 0,0% 

Timsko delo članom tima omogoča lažje in hitrejše reševanje težav. 4 2,1% 2 6,5% 

S timskim delom smo člani tima pri doseganju zastavljenih ciljev uspešnejši. 2 1,0% 0 0,0% 

Timsko delo članom tima omogoča večjo seznanjenost vseh članov tima o 

obravnavi  učenca s specifičnimi učnimi težavami. 

2 1,0% 0 0,0% 

Timsko delo članom tima omogoča boljše poznavanje problemov. 2 1,0% 0 0,0% 

Timsko delo članom tima omogoča bolj učinkovito komunikacijo med člani tima. 2 1,0% 0 0,0% 

Timsko delo članom tima omogoča delitev dela. 2 1,0% 4 12,9% 

Timsko delo članom tima omogoča večje sodelovanje s starši otroka s 

specifičnimi učnimi težavami. 

1 0,5% 0 0,0% 

Timsko delo članom tima omogoča dosledneje izvajanje dogovorov. 1 0,5% 0 0,0% 

Timsko delo članom tima omogoča večjo strokovno/profesionalno rast. 1 0,5% 0 0,0% 

Timsko delo članom tima omogoča skupno sprejemanje odločitev. 0 0,0% 1 3,2% 

/ (na vprašanje so anketiranci odgovorili s poševnico). 4 2,1% 0 0,0% 

 

SKUPAJ 

 

196 

 

100,00 

 

31 

 

100,00 

 



101 
 

Odgovori slovenskih in angleških anketirancev na odprti tip vprašanja o zaznavanju prednosti 

timskega dela z namenom nudenja strokovne podpore in pomoči učencem s specifičnimi učnimi 

težavami so razpršeni v 25 kategorij, kar nakazuje na to, da strokovni delavci zaznavajo 

raznolike prednosti timskega dela. Kot najpogostejšo (15,8 %) prednost timskega dela na 

področju nudenja strokovne podpore in pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami 

anketirani slovenski strokovni delavci navajajo to, da jim timsko delo omogoča pridobitev 

različnih pogledov, mnenj in izkušenj za učinkovito obravnavo učenca s specifičnimi učnimi 

težavami. 10,7 % slovenskih anketirancev kot prednost timskega dela na področju nudenja 

strokovne podpore in pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami, navaja, da timsko delo 

omogoča celostno obravnavo učenca s specifičnimi učnimi težavami. Nekoliko manj 

slovenskih anketiranih strokovnih delavcev (10,2 %) pa navaja, da timsko delo omogoča timsko 

delovanje različnih profilov strokovnih delavcev, ki na otroka s specifičnimi učnimi težavami 

gledajo iz različnih zornih kotov. Slednje anketirani angleški strokovni delavci najpogosteje 

(16,0 %) zaznavajo kot prednost timskega dela z namenom nudenja strokovne podpore in 

pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami. 12,9 % anketiranih angleških strokovnih 

delavcev navaja kot prednost timskega dela, da jim timsko delo omogoča pridobitev različnih 

idej za učinkovito obravnavo učenca s specifičnimi učnimi težavami in da jim timsko delo 

omogoča delitev dela.  

Po Buckleyju (2000, v Polak, 2007) lahko prednosti timskega dela v šoli delimo na tri sklope: 

na prednosti, ki jih ima timsko delo v šoli za učence, učitelje in šolo kot institucijo. Tako 

slovenski kot angleški strokovni delavci so v odgovorih na odprto vprašanje izpostavili 

večinoma prednosti timskega dela, ki se nanašajo na prednosti, ki jih ima timsko delo v šoli za 

učitelje oz. za strokovne delavce v šoli. Navedli so le nekaj kategorij prednosti timskega dela, 

ki se nanašajo na prednosti timskega dela v šoli za učence, in sicer, da se s timskim delom lahko 

doseže večji napredek otroka s specifičnimi učnimi težavami, da timsko delo omogoča 

učinkovitejše nudenje pomoči in podpore učencu s specifičnimi učnimi težavami in da timsko 

delo omogoča celostno obravnavo otroka. Do podobnih ugotovitev je prišla tudi T. Tanacek 

(2017) v svoji raziskavi, kjer so strokovni delavci prav tako odgovarjali na odprto vprašanje o 

prednostih timskega dela. Ugotovila je, da je največ strokovnih delavcev, zajetih v njeno 

raziskavo, navedlo kar 126 (68,9 %) prednosti, ki jih ima timsko delo za učitelje in le 44 (24,0 

%) prednosti, ki jih ima timsko delo za učence s posebnimi potrebami in 13 (7,1 %) prednosti, 

ki jih ima timsko delo za šolo kot inštitucijo (Tanacek, 2017). Glede na analizo rezultatov na 

odprto vprašanje o prednostih timskega dela menimo, da bi bilo smiselno strokovnim delavcem 

v nadaljnjih izobraževanjih podati tudi več znanja s področja prednosti, ki jih ima timsko delo 

v šoli za učence s specifičnimi učnimi težavami. Menimo, da bi morda bili strokovni delavci z 

bolj poglobljenim znanjem o prednostih, ki jih ima timsko delo za učenca s specifičnimi učnimi 

težavami, še bolj motivirani za pogostejše izvajanje timskega dela z namenom nudenja 

strokovne podpore in pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami.  

V nadaljevanju predstavljamo rezultate pridobljene na osnovi ocenjevalnih lestvic. Anketirani 

strokovni delavci so s pomočjo petstopenjske ocenjevalne lestvice ocenili, kako pogosto so, 

glede na njihove izkušnje, izkusili in potrdili navedene prednosti timskega dela v svojem timu. 
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Slika 9: Prednosti timskega dela, ki jih anketirani strokovni delavci zaznavajo v svojem 

strokovnem timu na področju nudenja strokovne podpore in pomoči učencem s specifičnimi 

učnimi težavami na osnovi srednjih vrednosti (M)7 

                                                           
7 Preglednica k sliki se nahaja v Prilogi 9 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

Drugo

Timsko delo nam omogoča, da se…

Timsko delo nam omogoča, da se…

Timski uspehi nam povečajo motivacijo  za…

Timski uspehi nam večajo motivacijo za…

Timsko delo nam omogoča bolj…

Timsko delo nam omogoča sprotno…

Ob timskem delu smo bolj predani in…

Ob timskem delu smo bolj ustvarjalni.

Člani tima se med seboj vzajemno…

Pri timskem delu člani tima prevzamemo…

Pri timskem delu si člani tima naloge…

Timsko delo nam omogoča, da z…

Pri timskem delu lahko vsak član izrazi…

Timsko delo nam omogoča delitev…

Odločitve v timu so lažje, ker jih…

Napake in/ali neuspehi pri timskem delu…

Pri timskem delu člani tima skupaj…

Ob timskem delu dobimo več idej za delo z…

Timsko delo nam omogoča bolj…

Vključenost strokovnjakov različnih…

Timsko delo nam omogoča učinkovitejše…

Zaznavanje prednosti timskega dela strokovnih delavcev, ki 

timsko delajo na področju nudenja strokovne podpore in pomoči 

učencem s specifičnimi učnimi težavami

angleški strokovni delavci slovenski strokovni delavci
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Anketirani slovenski strokovni delavci kot prednost timskega dela z namenom nudenja 

strokovne podpore in pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami najpogosteje navajajo 

vključenost strokovnjakov različnih profilov v timsko delo, kar jim omogoča bolj celosten 

pogled na učenčeve specifične učne težave (M=4,17). Prav tako zelo pogosto zaznavajo 

naslednje prednosti timskega dela na področju nudenja strokovne podpore in pomoči učencem 

s specifičnimi učnimi težavami:  

 Timsko delo omogoča sprotno izmenjavo povratnih informacij o delu z učencem s 

specifičnimi učnimi težavami (M=4,15). 

 Ob timskem delu dobimo več idej za delo z učencem s specifičnimi učnimi težavami 

(M=4,13). 

 Pri timskem delu člani tima skupaj rešujemo težave, kar zmanjša možnost strokovnih 

napak pri strokovnem delu (M=4,07). 

 Odločitve v timu so lažje, ker jih sprejemamo skupaj (M=4,04). 

 Timsko delo nam omogoča učinkovitejše nudenje strokovne pomoči in podpore učencu 

s specifičnimi učnimi težavami (M=4,04). 

 Timsko delo nam omogoča bolj poglobljeno evalvacijo dela in doseženih ciljev 

(M=4,01). 

 Timsko delo nam omogoča bolj sistematično načrtovanje nudenja podpore in pomoči 

učencu s specifičnimi učnimi težavami (M=4,00). 

 

Anketirani slovenski strokovni delavci pogosto zaznavajo tudi naslednje prednosti timskega 

dela z namenom nudenja strokovne podpore in pomoči učencem s specifičnimi učnimi 

težavami: 

 Timsko delo nam omogoča, da se strokovno razvijamo (M=3,92) 

 Pri timskem delu lahko vsak član izrazi svoja močna področja pedagoškega dela, kar 

nas izpolnjuje (M=3,88). 

 Člani tima se med seboj vzajemno podpiramo, kar nas dela strokovno samozavestnejše 

(M=3,79). 

 Timsko delo nam omogoča, da se osebnostno razvijamo (M=3,78)  

 Ob timskem delu smo bolj ustvarjalni (M=3,77). 

 Timski uspehi nam povečajo motivacijo za nadaljnje timsko delo (M=3,76) 

 Timski uspehi nam večajo motivacijo za delo z učencem s specifičnimi učnimi težavami 

(M=3,69) 

 Timsko delo nam omogoča, da z vključevanjem drugih članov tima nadomestimo svoja 

šibka področja (M=3,66). 

 Napake in/ali neuspehi pri timskem delu nam predstavljajo vir novih spoznanj 

(M=3,62). 

 Ob timskem delu smo bolj predani in zavezani ciljem (M=3,56) 

 Pri timskem delu člani tima prevzamemo različne vloge in naloge, kar olajša delo 

(M=3,54). 

 Pri timskem delu si člani tima naloge razdelimo, kar olajša delo (M=3,46). 

 

Anketirani slovenski strokovni delavci kot prednost timskega dela z namenom nudenja 

strokovne podpore in pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami najmanj pogosto 

zaznavajo, da jim timsko delo omogoča delitev odgovornosti, zato je delo manj obremenjujoče 

(M=3,45). Kljub temu da slovenski strokovni delavci omenjeno prednost najmanj pogosto 

prepoznavajo, je trditev v povprečju ocenjena z oceno tri in več, kar pomeni, da tudi omenjeno 

trditev oz. prednost timskega dela anketirani slovenski strokovni delavci zaznavajo kot pogosto 



104 
 

prednost v njihovem timu. Pod drugo je en slovenski anketiranec zapisal, da tim deluje tudi kot 

supervizor. Preostali anketiranci, ki so prav tako dopolnili kategorijo drugo, so podali le 

številčno oceno, svojega odgovora pa niso argumentirali. 

 

Anketirani angleški strokovni delavci kot prednost timskega dela z namenom nudenja 

strokovne podpore in pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami najpogosteje zaznavajo, 

da jim timsko delo omogoča učinkovitejše nudenje strokovne pomoči in podpore učencu s 

specifičnimi učnimi težavami (M=4,61) ter da ob timskem delu dobijo več idej za delo z 

učencem s specifičnimi učnimi težavami (M=4,61). Angleški strokovni delavci zelo pogosto 

zaznavajo še naslednje prednosti timskega dela z namenom nudenja strokovne podpore in 

pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami:  

 Vključenost strokovnjakov različnih profilov nam omogoča, da dobimo bolj celosten 

pogled na učenčeve specifičnimi učnimi težavami (M=4,45). 

 Timsko delo nam omogoča bolj poglobljeno evalvacijo dela in doseženih ciljev 

(M=4,39). 

 Timsko delo nam omogoča bolj sistematično načrtovanje nudenja podpore in pomoči 

učencu s specifičnimi učnimi težavami (M=4,32). 

 Člani tima se med seboj vzajemno podpiramo, kar nas dela strokovno samozavestnejše 

(M=4,29). 

 Timsko delo nam omogoča, da se osebnostno razvijamo (M=4,26). 

 Pri timskem delu člani tima skupaj rešujemo težave, kar zmanjša možnost strokovnih 

napak pri strokovnem delu (M=4,23). 

 Timsko delo nam omogoča sprotno izmenjavo povratnih informacij o delu z učencem s 

SUT (M=4,23). 

 Pri timskem delu lahko vsak član izrazi svoja močna področja pedagoškega dela, kar 

nas izpolnjuje (M=4,23). 

 Pri timskem delu člani tima prevzamemo različne vloge in naloge, kar olajša delo 

(M=4,16). 

 Timsko delo nam omogoča, da se strokovno razvijamo (M=4,16). 

 Timsko delo nam omogoča, da z vključevanjem drugih članov tima nadomestimo svoja 

šibka področja (M=4,13). 

 Timski uspehi nam povečajo motivacijo  za nadaljnje timsko delo (M=4,13). 

 Timski uspehi nam večajo motivacijo za delo z učencem s specifičnimi učnimi težavami 

(M=4,10). 

 Pri timskem delu si člani tima naloge razdelimo, kar olajša delo (M=4,06). 

 Odločitve v timu so lažje, ker jih sprejemamo skupaj (M=4,03). 

 Ob timskem delu smo bolj predani in zavezani ciljem (M=4,00). 

 

Anketirani angleški strokovni delavci pogosto zaznavajo naslednje prednosti timskega dela z 

namenom nudenja strokovne podpore in pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami: 

 Napake in/ali neuspehi pri timskem delu nam predstavljajo vir novih spoznanj 

(M=3,97). 

 Ob timskem delu smo bolj ustvarjalni (M=3,97). 

 

Tako kot slovenski anketirani strokovni delavci tudi angleški anketirani strokovni delavci kot 

prednost timskega dela z namenom nudenja strokovne podpore in pomoči učencem s 

specifičnimi učnimi težavami najmanj pogosto zaznavajo, da jim timsko delo omogoča delitev 

odgovornosti, zato je delo manj obremenjujoče (M=3,94). Prav tako kot slovenski tudi angleški 
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strokovni delavci omenjeno prednost timskega dela ocenjujejo z oceno tri oz. skoraj štiri, kar 

pomeni, da kljub temu da so omenjeno prednost timskega dela ocenili kot najmanj pogosto, še 

vedno omenjeno trditev oz. prednost timskega dela zaznavajo kot pogosto prednost v njihovem 

timu. Pod drugo angleški strokovni delavci niso navedli ničesar. 

 

Na peto raziskovalno vprašanje, s katerim smo raziskovali, katere so najpogostejše prednosti 

timskega dela strokovnih delavcev pri nudenju strokovne podpore in pomoči učencem s 

specifičnimi učnimi težavami po mnenju strokovnih delavcev zaposlenih v Sloveniji ter v 

Angliji, lahko odgovorimo, da anketirani slovenski strokovni delavci najpogosteje kot prednost 

timskega dela navajajo vključenost strokovnjakov različnih profilov v timsko delo, kar jim 

omogoča bolj celosten pogled na učenčeve specifične učne težave (M=4,17). Anketirani 

angleški strokovni delavci pa najpogosteje kot prednost timskega dela zaznavajo to, da jim 

timsko delo omogoča učinkovitejše nudenje strokovne pomoči in podpore učencu s 

specifičnimi učnimi težavami (M=4,61) ter da ob timskem delu dobijo več idej za delo z 

učencem s specifičnimi učnimi težavami (M=4,61). Iz analize rezultatov prav tako vidimo, da 

so vse trditve tako anketiranih slovenskih kot angleških strokovnih delavcev v ocenjevalni 

lestvici v povprečju ocenjene z oceno tri ali več (M≥3,45), kar pomeni, da tako slovenski kot 

angleški strokovni delavci vse navedene prednosti v ocenjevalni lestvici zaznavajo kot pogoste 

prednosti v njihovem timu.  

 

V nadaljevanju analize podatkov nas je zanimalo, ali obstajajo statistično pomembne razlike 

med strokovnimi delavci v pogostosti zaznavanja prednosti timskega dela na področju nudenja 

strokovne podpore in pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami glede na državo 

zaposlitve (H5). 

 

Preglednica 18: Statistična pomembnost celotne lestvice o prednostih timskega dela na 

področju nudenja strokovne podpore in pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami glede 

na državo zaposlitve (H5). 

 Država zaposlitve M U z p 

Prednosti 

timskega dela 
Slovenija 109,05 2068,50 -2,855 0,004 

Anglija 145,27    

 

Mann-Whitneyev U test kaže, da so razlike med strokovnimi delavci v pogostosti zaznavanja 

prednosti timskega dela na področju nudenja strokovne podpore in pomoči učencem s 

specifičnimi učnimi težavami, glede na državo zaposlitve, statistično pomembne (U=2068,50; 

z=-2,855; p=0,004). Povprečna vrednost kaže, da angleški strokovni delavci (MANG=145,27) 

pogosteje zaznavajo prednosti timskega dela na področju nudenja strokovne podpore in pomoči 

učencem s specifičnimi učnimi težavami, v primerjavi z anketiranimi strokovnimi delavci iz 

Slovenije (MSLO=109,05). Z željo natančnejšega uvida v rezultate smo naredili analizo po 

posameznih trditvah. Trditve, pri katerih smo dokazali statistično pomembne razlike, so v 

preglednici 19 obarvane sivo. 
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Preglednica 19: Test normalne porazdelitve, povprečne vrednosti in statistične pomembnosti 

razlik med strokovnimi delavci v zaznavanju prednosti timskega dela na področju nudenja 

strokovne podpore ter pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami, glede na državo 

zaposlitve (H5). 

 Država  

zaposlitve 

N M Kolmogorov-

Smirnov test 

U 

Statistic p p 

Timsko delo nam omogoča učinkovitejše 
nudenje strokovne pomoči in podpore učencu s 
SUT. 

Slovenija 196 108,39 0,241 0,000 0,001 

Anglija 31 149,47 

Vključenost strokovnjakov različnih profilov 
nam omogoča, da dobimo bolj celosten pogled 
na učenčeve SUT. 

Slovenija 196 111,55 0,280 0,000 0,127 

Anglija 31 129,52 

Timsko delo nam omogoča bolj sistematično 
načrtovanje nudenja podpore in pomoči učencu 
s SUT. 

Slovenija 196 110,55 0,255 0,000 0,033 

Anglija 31 135,79 

Ob timskem delu dobimo več idej za delo z 
učencem s SUT. 

Slovenija 196 109,30 0,253 0,000 0,003 

Anglija 31 143,74 
Pri timskem delu člani tima skupaj rešujemo 
težave, kar zmanjša možnost strokovnih napak 
pri strokovnem delu. 

Slovenija 196 112,47 0,264 0,000 0,344 

Anglija 31 123,66 

Napake in/ali neuspehi pri timskem delu nam 
predstavljajo vir novih spoznanj. 

Slovenija 196 111,03 0,206 0,000 0,073 

Anglija 31 132,79 
Odločitve v timu so lažje, ker jih sprejemamo 
skupaj. 

Slovenija 196 113,97 0,233 0,000 0,986 

Anglija 31 114,18 
Timsko delo nam omogoča delitev 
odgovornosti, zato je manj obremenjujoče. 

Slovenija 196 110,04 0,218 0,000 0,017 

Anglija 31 139,06 
Pri timskem delu lahko vsak član izrazi svoja 
močna področja pedagoškega dela, kar nas 
izpolnjuje. 

Slovenija 196 111,08 0,222 0,000 0,076 

Anglija 31 132,44 

Timsko delo nam omogoča, da z vključevanjem 
drugih članov tima nadomestimo svoja šibka 
področja. 

Slovenija 196 110,34 0,231 0,000 0,028 

Anglija 31 127,11 

Pri timskem delu si člani tima naloge razdelimo, 
kar olajša delo. 

Slovenija 196 109,17 0,201 0,000 0,004 

Anglija 31 144,53 

Pri timskem delu člani tima prevzamemo 
različne vloge in naloge, kar olajša delo. 

Slovenija 196 108,40 0,225 0,000 0,001 

Anglija 31 149,39 

Člani tima se med seboj vzajemno podpiramo, 
kar nas dela strokovno samozavestnejše. 

Slovenija 196 109,27 0,245 0,000 0,004 

Anglija 31 143,90 

Ob timskem delu smo bolj ustvarjalni. Slovenija 196 112,29 0,245 0,000 0,298 

Anglija 31 124,79 
Ob timskem delu smo bolj predani in zavezani 
ciljem. 

Slovenija 196 110,38 0,195 0,000 0,029 

Anglija 31 136,90 
Timsko delo nam omogoča sprotno izmenjavo 
povratnih informacij o delu z učencem s SUT. 

Slovenija 196 113,70 0,253 0,000 0,851 

Anglija 31 115,92 

Timsko delo nam omogoča bolj poglobljeno 
evalvacijo dela in doseženih ciljev. 

Slovenija 196 110,51 0,221 0,000 0,033 

Anglija 31 136,05 
Timski uspehi nam večajo motivacijo za delo z 
učencem s SUT. 

Slovenija 196 110,63 0,220 0,000 0,041 

Anglija 31 135,32 
Timski uspehi nam povečajo motivacijo  za 
nadaljnje timsko delo. 

Slovenija 196 110,53 0,226 0,000 0,035 

Anglija 31 135,92 
Timsko delo nam omogoča, da se osebnostno 
razvijamo. 

Slovenija 196 109,73 0,212 0,000 0,010 

Anglija 31 140,97 
Timsko delo nam omogoča, da se strokovno 
razvijamo. 

Slovenija 196 111,61 0,230 0,000 0,146 

Anglija 31 129,08 
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Na ocenjevalni lestvici Prednosti timskega dela na področju nudenja strokovne podpore ter 

pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami, rezultati niso normalno porazdeljeni, saj je 

statistična pomembnost Kolmogorov-Smirnovega testa pri vseh trditvah v ocenjevalni lestvici 

0,000 (p=0,000). Ker ni normalne porazdelitve, ne moremo uporabiti t-testa za dva neodvisna 

vzorca. Uporabili smo neparametričen Mann-Whitneyev U test. Višja povprečna vrednost (M) 

nam pove, katera od skupin strokovnih delavcev glede na državo zaposlitve pogosteje 

prepoznava določeno prednost timskega dela na področju nudenja strokovne podpore ter 

pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami. 

Povprečne vrednosti pri statistično pomembnih trditvah kažejo, da strokovni delavci iz Anglije 

v primerjavi s strokovnimi delavci iz Slovenije pri vseh trinajstih statistično pomembnih 

trditvah pogosteje zaznavajo prednosti timskega dela na področju nudenja strokovne podpore 

in pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami.  

 

Iz preglednice 19 je razvidno, da angleški strokovni delavci statistično pomembno (p<0,05) 

pogosteje menijo, da:  

 timsko delo omogoča učinkovitejše nudenje strokovne pomoči in podpore učencu s 

specifičnimi učnimi težavami (MSLO=108,39, MANG=149,47, p=0,001); 

 timsko delo omogoča bolj sistematično načrtovanje nudenja podpore in pomoči učencu 

s specifičnimi učnimi težavami (MSLO=110,55, MANG=135,79, p=0,033); 

 ob timskem delu dobijo več idej za delo z učencem s specifičnimi učnimi težavami 

(MSLO=109,30, MANG=143,74, p=0,003);  

 timsko delo omogoča delitev odgovornosti, zato je manj obremenjujoče (MSLO=110,04, 

MANG=139,06, p=0,017);  

 timsko delo omogoča, da z vključevanjem drugih članov tima nadomestimo svoja šibka 

področja (MSLO=110,34, MANG=127,11, p=0,028);  

 pri timskem delu si člani tima naloge razdelijo, kar olajša delo (MSLO=109,17, 

MANG=144,53, p=0,004); 

 pri timskem delu člani tima prevzamejo različne vloge in naloge, kar olajša delo 

(MSLO=108,40, MANG=149,39, p=0,001); 

 člani tima se med seboj vzajemno podpirajo, kar jih dela strokovno samozavestnejše 

(MSLO=109,27, MANG=143,90, p=0,004);  

 ob timskem delu so bolj predani in zavezani ciljem (MSLO=110,38, MANG=136,90, 

p=0,029);  

 timsko delo omogoča bolj poglobljeno evalvacijo dela in doseženih ciljev 

(MSLO=110,51, MANG=136,05, p=0,033);  

 timski uspehi večajo motivacijo za delo z učencem s specifičnimi učnimi težavami 

(MSLO=110,63, MANG=135,32, p=0,041); 

 timski uspehi povečajo motivacijo za nadaljnje timsko delo (MSLO=110,53, 

MANG=135,92, p=0,035) in 

 timsko delo omogoča, da se osebnostno razvijajo (MSLO=109,73, MANG=140,97, 

p=0,010). 

 

Do največjih razlik v povprečnih vrednostih glede na državo zaposlitve strokovnih delavcev 

prihaja pri trditvi, da timsko delo omogoča učinkovitejše nudenje strokovne pomoči in podpore 

učencu s specifičnimi učnimi težavami (MSLO=108,39, MANG=149,47, p=0,001). Strokovni 

delavci iz Anglije omenjeno trditev statistično pomembno pogosteje zaznavajo kot prednost 

timskega dela na področju nudenja strokovne podpore in pomoči učencem s specifičnimi 

učnimi težavami, v primerjavi s strokovnimi delavci iz Slovenije. Omenjeno je razvidno tudi iz 
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slike 9, saj strokovni delavci iz Anglije to trditev ocenjujejo z več kot polovico stopnje višjo 

oceno, v primerjavi s strokovnimi delavci iz Slovenije (MSLO=4,04, MANG=4,61). Druga trditev, 

pri kateri prihaja do največjih razlik v povprečnih vrednostih glede na državo zaposlitve 

strokovnih delavcev, je trditev, da pri timskem delu člani tima prevzamejo različne vloge in 

naloge, kar olajša delo (MSLO=108,40, MANG=149,39, p=0,001). Tudi omenjeno trditev 

angleški strokovni delavci ocenjujejo z več kot polovico stopnje višjo oceno, v primerjavi s 

strokovnimi delavci iz Slovenije (MSLO=3,54, MANG =4,16).  

 

Hipotezo 5 lahko potrdimo, saj obstajajo statistično pomembne razlike med strokovnimi 

delavci v pogostosti zaznavanja prednosti timskega dela na področju nudenja strokovne 

podpore in pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami glede na državo zaposlitve. 

Lahko potrdimo tudi, da anketirani strokovni delavci iz Anglije pri vseh trinajstih trditvah 

statistično pomembno pogosteje zaznavajo prednosti timskega dela na področju nudenja 

strokovne podpore in pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami, v primerjavi z 

anketiranimi strokovnimi delavci iz Slovenije. 

 

Glede na analizo podatkov o prednostih timskega lahko povzamemo, da anketirani strokovni 

delavci pogosto zaznavajo posamezne prednosti timskega dela na področju nudenja strokovne 

podpore in pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami, saj so vse trditve v ocenjevalni 

lestvici, tako anketiranih slovenskih kot angleških strokovnih delavcev, v povprečju ocenjene 

z oceno tri ali več (M≥3,45). Pri tem pa anketirani slovenski strokovni delavci najpogosteje kot 

prednost timskega dela z namenom nudenja strokovne podpore in pomoči učencem s 

specifičnimi učnimi težavami navajajo vključenost strokovnjakov različnih profilov v timsko 

delo, kar jim omogoča bolj celosten pogled na učenčeve specifične učne težave (M=4,17). 

Anketirani angleški strokovni delavci pa najpogosteje kot prednost timskega dela navajajo to, 

da jim timsko delo omogoča učinkovitejše nudenje strokovne pomoči in podpore učencu s 

specifičnimi učnimi težavami (M=4,61) ter da ob timskem delu dobijo več idej za delo z 

učencem s specifičnimi učnimi težavami (M=4,61). Omenjene prednosti tako angleški kot 

slovenski strokovni delavci najpogosteje navajajo tudi v odgovorih na odprto vprašanje o 

prednostih pri timskem delu, ki jih zaznavajo v njihovem timu. Te ugotovitve se ujemajo z 

ugotovitvami Buckleya (2000, v Polak, 2007), ki navaja, da so ene izmed najpomembnejših 

prednosti timskega dela pridobitev bolj celostnega pogleda, pluralizacija idej in obogatitev 

članov tima z novimi pristopi ter idejami. Tudi učitelji, ki so sodelovali v raziskavi Atriksona 

in Kinderja (2000, v Polak, 2007), navajajo, da so s timskim delom pri sebi razvijali nove 

spretnosti itern strategije poučevanja, si izmenjevali informacije, ideje in izkušnje ter si 

pomagali pri izdelavi učnih pripomočkov. Podobne ugotovitve navajata tudi T. Tanacek (2017) 

in P. Havaj (2014) v svojih raziskavah. Anketirani strokovni delavci, zavzeti v raziskavo T. 

Tanacek (2017) kot najpomembnejšo prednost timskega dela za strokovne delavce ocenjujejo 

trditev, da si pri timskem delu strokovni delavci izmenjujejo različne pristope in ideje (M=2,37). 

67,0 % izvajalcev dodatne strokovne pomoči, zavzetih v raziskavo P. Havaj (2014), se 

popolnoma strinja, da je najpomembnejša prednost timskega dela za strokovne delavce to, da 

so kolegi v timu zgled in vir novih idej ter pristopov in da timski uspehi povečajo samozavest 

posameznika (65,9 %) (Havaj, 2014). V Sloveniji tudi rezultati raziskave A. Polak (2003) 

nakazujejo, da so pedagoški delavci s timskim delom napredovali na področju samozavesti in 

samozaupanja. V naši raziskavi angleški strokovni delavci najpogosteje zaznavajo še eno 

prednost timskega dela: timsko delo omogoča učinkovitejše nudenje strokovne pomoči in 

podpore učencu s specifičnimi učnimi težavami. Podobne rezultate iz Slovenije navaja tudi P. 

Havaj (2014), saj se skoraj polovica učiteljev in več kot polovica izvajalcev dodatne strokovne 

pomoči, ki so sodelovali v raziskavi, prav tako popolnoma strinja, da timsko poučevanje 

prispeva k učnemu napredku učencev s posebnimi potrebami.   
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T. Tanacek (2017) v svoji raziskavi ugotavlja, da med anketiranimi strokovnimi delavci glede 

na izobrazbo strokovnih delavcev (učitelji/specialni in rehabilitacijski pedagogi) ni statistično 

značilnih razlik v zaznavanju prednosti timskega dela z učenci s posebnimi potrebami. V naši 

raziskavi smo dokazali, da obstajajo statistično pomembne razlike med strokovnimi delavci v 

pogostosti zaznavanja prednosti timskega dela strokovnih delavcev na področju nudenja 

strokovne podpore ter pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami glede na državo 

zaposlitve. Angleški strokovni delavci prednosti timskega dela na področju nudenja strokovne 

podpore in pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami, v primerjavi z anketiranimi 

strokovnimi delavci iz Slovenije, pogosteje zaznavajo. Zanimalo nas je, zakaj je tako. 

Konkretnega odgovora nismo našli, saj menimo, da na zaznavanje posameznih prednosti 

timskega dela vpliva več dejavnikov, kot so posameznikove izkušnje s timskim delom, način 

izvajanja timskega dela, pogostost izvajanja timskega dela in strokovno znanje o prednostih, ki 

jih ima timsko delo na področju nudenja strokovne podpore in pomoči učencem s specifičnimi 

učnimi težavami. Glede na to, da smo anketirane strokovne delavce v vprašalniku povpraševali 

o njihovih izkušnjah in o tem, kako pogosto so izkusili in potrdili posamezne prednosti timskega 

dela v njihovem timu, menimo, da so v našem primeru na zaznavanje posameznih prednosti 

timskega dela strokovnih delavcev vplivale predvsem izkušnje strokovnih delavcev s timskim 

delom. Tako menimo, da angleški strokovni delavci statistično pogosteje zaznavajo določene 

prednosti timskega dela na področju nudenja strokovne podpore in pomoči učencem s 

specifičnimi učnimi težavami, ker so jih v dosedanji praksi pogosteje izkusili ter potrdili, v 

primerjavi z anketiranimi strokovnimi delavci iz Slovenije. Omenjeno lahko povežemo tudi s 

tem, da se anketirani angleški strokovni delavci, zajeti v naši raziskavi, statistično pomembno 

pogosteje timsko srečujejo, v primerjavi z anketiranimi slovenskimi strokovnimi delavci, kar 

smo dokazali s potrditvijo druge hipoteze (H2). S pogostejšimi timskimi srečanji, ki na 

anketirani angleški šoli najpogosteje potekajo enkrat ali večkrat tedensko, pa imajo angleški 

strokovni delavci tudi več možnosti za pridobivanje raznolikih izkušenj s timskim delom in s 

tem tudi več možnosti za prepoznavanje prednosti timskega dela, v primerjavi z anketiranimi 

slovenskimi strokovnimi delavci. T. Tanacek (2017) v svoji raziskavi ugotavlja, da skoraj 

polovica (49 %) strokovnih delavcev, ki svoje timsko delo zaznava kot učinkovito, prepoznava 

tudi več prednosti timskega dela za učence s posebnimi potrebami, strokovne delavce in šolo 

kot inštitucijo, kot strokovni delavci, ki svoje timsko delo zaznavajo kot neučinkovito. Tako je 

morda razlog, zakaj angleški strokovni delavci pogosteje zaznavajo več raznolikih prednosti 

timskega dela tudi v tem, da svoje timsko delo ocenjujejo kot bolj učinkovito, v primerjavi s 

slovenskimi strokovnimi delavci. Omenjeno je zgolj naše predvidevanje. Da bi lahko omenjeno 

trdili z gotovostjo, bi bilo treba narediti nadaljnje statistične raziskave.  

 

Slovenski in angleški strokovni delavci zaznavajo raznolike prednosti timskega dela, med 

zaznavanjem prednosti glede na državo zaposlitve strokovnih delavcev pa prihaja do statistično 

pomembnih razlik, zato menimo, da je treba strmeti k še večjemu ozaveščanju strokovnih 

delavcev o prednostih timskega dela z namenom nudenja strokovne podpore in pomoči 

učencem s specifičnimi učnimi težavami. Menimo namreč, da lahko še bolj poglobljeno 

zaznavanje raznolikih prednosti timskega dela vpliva na to, kako pogosto se bodo strokovni 

delavci odločili za izvajanje timskega dela. Tako je lahko poznavanje raznolikih prednosti 

timskega dela tudi eden izmed razlogov za višjo motivacijo strokovnih delavcev za timsko delo. 

Motivacija je namreč tisto nekaj, kar človeka požene, da ob določenih sposobnostih in znanju 

počne (Lipičnik, 1998). Tudi Gorišek in Tratnik (2003) navajata, da je motivacija notranji 

proces, zagon, akcija, ki sili ljudi, da delajo stvari, ki zadovoljujejo njihove potrebe. M. Kezic 

(2017) je raziskovala, ali so zaposleni v vrtcu Kekec Grosuplje motivirani za timsko delo. 

Ugotovila je, da so zaposleni v omenjenem vrtcu popolnoma motivirani za timsko delo in da 

jih za timsko delo motivira predvsem možnost večjega pretoka znanja in izkušenj, zaradi česar 
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menijo, da so tudi bolj produktivni ter učinkovitejši pri svojem delu (Kezic, 2017). Za izvajanje 

timskega dela jih torej motivira predvsem ena izmed dokazanih prednosti timskega dela. Če 

povzamemo zapisano, menimo, da je pomembno, da se še naprej spodbuja in seznanja 

strokovne delavce o raznolikih prednostih timskega dela, saj menimo, da poznavanje raznolikih 

dejavnikov timskega dela lahko vpliva na večjo motivacijo ter posledično tudi na učinkovitejše 

izvajanje timskega dela strokovnih delavcev na področju nudenja strokovne podpore in pomoči 

učencem s specifičnimi učnimi težavami. 

 

9.6 Problemi in ovire pri timskem delu strokovnih delavcev na področju nudenja 

strokovne podpore ter pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami 

 

V okviru šestega raziskovalnega vprašanja nas je zanimalo, katere probleme in ovire zaznavajo 

strokovni delavci pri svojem timskem delu z namenom nudenja podpore ter pomoči učencem s 

specifičnimi učnimi težavami. V vprašalniku so anketiranci najprej odgovorili na zastavljeno 

odprto vprašanje o zaznavanju problemov in ovir pri timskem delu v njihovem strokovnem 

timu, nato pa so s pomočjo petstopenjske ocenjevalne lestvice ocenili, kako pogosto so, glede 

na svoje izkušnje izkusili ter potrdili navedene probleme in ovire timskega dela v svojem timu 

na področju nudenja strokovne podpore in pomoč učencem s specifičnimi učnimi težavami (1-

nikoli, 2-redko, 3-pogosto, 4-zelo pogosto, 5-vedno). Iz želje po podrobnejši analizi problemov 

in ovir timskega dela, ki jih zaznavajo anketirani strokovni delavci pri svojem timskem delu, 

smo v okviru anketnega vprašalnika ponudila možnost, da jih znotraj odprtega tipa vprašanja s 

svojimi besedami tudi na kratko opišejo. Iz podatkov pridobljenih iz ocenjevalne lestvice smo 

najprej izračunali mere opisne statistike (numerus, aritmetična sredina in standardni odklon). 

Normalno porazdelitev smo preverili s Kolmogorov-Smirnov testom. Nato smo z 

neparametričnem Mann-Whitneyev U preizkusom za neodvisne vzorce preverili še razlike v 

odgovorih anketirancev glede na državo zaposlitve. Rezultate odprtega tipa vprašanja smo 

najprej pregledali, nato pa razvrstili v smiselne kategorije. Odgovore znotraj posameznih 

kategorij smo prešteli in tako ugotovili njihovo pogostost pojavljanja v praksi. V nadaljevanju 

predstavljamo odgovore slovenskih strokovnih delavcev in odgovore angleških strokovnih 

delavcev. S primerjalnim prikazom odgovorov želimo prikazati, kakšne so razlike v pogostosti 

zaznavanja problemov in ovir pri timskem delu z namenom nudenja strokovne podpore ter 

pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami glede na državo zaposlitve.  

 

V nadaljevanju najprej predstavljam odgovore strokovnih delavcev na zastavljeno odprto 

vprašanje. V odgovoru na odprto vprašanje so anketirani strokovni delavci navedli, katere ovire 

in probleme timskega dela zaznavajo v svojem strokovnem timu. 
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Preglednica 20: Problemi in ovire pri timskem delu, ki jih anketirani strokovni delavci 

zaznavajo v svojem strokovnem timu in so jih navedli v odgovorih na odprto vprašanje 

 
 

PROBLEMI IN OVIRE PRI TIMSKEM DELU  

STROKOVNI 

DELAVCI IZ 

SLOVENIJE 

STROKOVNI 

DELAVCI IZ 

ANGLIJE 

f f% f f% 

Člani našega tima imamo težave uskladiti/najti čas za timsko delo. 55 28,1% 15 48,4% 

V našem timu imamo težave z nepripravljenostjo določenih 

učiteljev/strokovnih delavcev za timsko delo. 
25 12,8% / / 

Ne morem nič izpostaviti, saj še nisem naletela na nobene posebne ovire pri 

timskem delu. 
15 7,7% 1 3,2% 

Člani našega tima imamo preveč različne poglede na otrokove težave, zato 

težko uskladimo svoja mnenja in težko najdemo skupne ideje ter rešitve za 

učinkovito nudenje podpore in pomoči učencem s specifičnimi učnimi 

težavami. 

14 7,2% 3 9,8% 

Člani tima imamo pri timskem delu težave z usklajevanjem s pričakovanji 

staršev.  

10 5,1% / / 

Člani našega tima ne sodelujemo enakovredno, saj se odgovornost za delo 

prelaga le na določene člane tima. 

8 4,1% / / 

Člani našega tima imamo težave s konstruktivnim reševanjem nestrinjanj med 

člani tima. 

7 3,6% 1 3,2% 

Člani našega tima imamo težavo, kadar so v timu strokovni delavci, ki preveč 

vztrajajo pri svojem mnenju in ne sprejemajo pogledov ter mnenj ostalih 

članov tima. 

7 3,6% 2 6,5% 

Starši učenca s specifičnimi učnimi težavami ne želijo sodelovati v timu. 6 3,1% / / 

Člani našega tima se težko časovno uskladimo z mobilno specialno in 

rehabilitacijsko pedagoginjo, kar otežuje timsko delo. 

6 3,1% / / 

Člani tima imamo premalo strokovnega znanja za učinkovito timsko delo. 5 2,6% / / 

Komunikacija v našem timu je neustrezna. 4 2,0% / / 

Za timsko delo je potrebno preveč birokracije. 4 2,0% / / 

Člani tima smo si med seboj preveč osebnostno različni, kar otežuje timsko 

delo. 

4 2,0% 1 3,2% 

Pri timskem delu se soočamo z organizacijskimi težavami. 3 1,5% / / 

V našem timu si naloge neprimerno razdelimo.  3 1,5% / / 

V našem timu vsi člani tima ne opravljajo dogovorjenih nalog.  3 1,5% / / 

Timsko delo je manj učinkovito, ko se zaradi bolniške, porodniške ipd. v timu 

zamenja član tima. 

2 1,0% / / 

Člani našega tima imamo težavo s prostorsko stisko. 2 1,0% 1 3,2% 

Na šoli imamo premalo zaposlenih strokovnih delavcev različnega 

strokovnega profila za učinkovitejše timsko delo. 

2 1,0% / / 

V timu se pogosto menjujejo mobilni specialni in rehabilitacijski pedagogi, 

kar otežuje učinkovito timsko delo. 

1 0,5% / / 

Neustrezno sprejemanje kritike med člani tima. 1 0,5% / / 

V našem timu nismo dovolj motivirani za timsko delo. 1 0,5% 2 6,5% 

V našem timu imamo nejasno razdeljene vloge. 1 0,5% 1 3,2% 

Člani našega tima nimamo skupne vizije kar otežuje timsko delo. 1 0,5% / / 

Člani našega tima premalokrat evalviramo naše timsko delo. 1 0,5% / / 

V našem timu imamo ovire v zvezi s statusom (v našem timu je zaznati 

nadrejenost – podrejenost posameznih članov tima). 

1 0,5% / / 

Nekateri člani tima govorijo preveč in zato vsi člani tima ne pridemo do besede 

oz. ne moremo izraziti svojega mnenja. 

/ / 1 3,2% 

Na timskih sestankih našega tima se ne povedo vse pomembne informacije o 

učencu s specifičnimi učnimi težavami.  

/ / 1 3,2% 

Vsi člani tima nismo dovolj fleksibilni pri timskem delu. / / 1 3,2% 

/ (anketiranci so odgovorili  na vprašanje s poševnico) 4 2,0% 1 3,2% 

SKUPAJ 196 100,00 31 100,00 
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Odgovori slovenskih in angleških anketirancev na vprašanje odprtega tipa o zaznavanju 

problemov in ovir timskega dela na področju nudenja strokovne podpore ter pomoči učencem 

s specifičnimi učnimi težavami so razpršeni v 31 kategorijah, kar nakazuje na to, da strokovni 

delavci zaznavajo raznolike probleme in ovire pri timskem delu z namenom nudenja strokovne 

podpore ter pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami. Tako kot omenja A. Polak (2007) 

tudi anketirani slovenski in angleški strokovni delavci v odgovorih na odprto vprašanje o ovirah 

in problemih navajajo organizacijske ovire, nejasno opredeljene vloge v timu, ovire v zvezi s 

statusom, komunikacijske ovire, medosebne ovire in ovire, povezane z osebnim zaznavanjem 

bojazni, strahu ter ogroženosti. Pri tem tako slovenski kot angleški anketirani strokovni delavci 

kot najpogostejši problem timskega dela na področju nudenja strokovne podpore in pomoči 

učencem s specifičnimi učnimi težavami zaznavajo pomanjkanje časa za timsko delo. Strokovni 

delavci namreč najpogosteje navajajo, da imajo člani tima težave z usklajevanjem oz. iskanjem 

časa za timsko delo (MSLO=28,1 %, MANG=48,4 %). Prav tako 3,1 % anketiranih slovenskih 

strokovnih delavcev navaja, da se člani tima težko časovno uskladijo z mobilno specialno in 

rehabilitacijsko pedagoginjo, kar otežuje njihovo timsko delo. Omenjeno nakazuje na to, kar je 

že leta 2008 navedla tudi S. Tancing, in sicer da je timsko delo z mobilno specialno pedagoško 

službo težje časovno uskladiti, kot s strokovnimi delavci, zaposlenimi le na eni šoli, saj so 

mobilni specialni in rehabilitacijski pedagogi zaradi oblike dela manj časa prisotni na 

posameznih šolah. 12,8 % slovenskih anketiranih strokovnih delavcev navaja težave z 

nepripravljenostjo določenih učiteljev/strokovnih delavcev za timsko delo z namenom nudenja 

strokovne podpore in pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami. 7,2 % slovenskih 

anketiranih strokovnih delavcev kot problem pri timskem delu navaja težavo z usklajevanjem 

mnenj in iskanjem skupnih idej ter rešitev za učinkovito nudenje podpore in pomoči učencem 

s specifičnimi učnimi težavami, kadar imajo člani tima preveč različne poglede na otrokove 

težave. 7,7 % anketiranih slovenskih strokovnih delavcev navaja, da pri izvajanju timskega dela 

z namenom nudenja strokovne podpore in pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami še 

niso naleteli na nobeno oviro.  

 

V nadaljevanju predstavljamo rezultate pridobljene na osnovi ocenjevalne lestvice. Anketirani 

strokovni delavci so s pomočjo petstopenjske ocenjevalne lestvice ocenili, kako pogosto so 

glede na njihove izkušnje izkusili in potrdili navedene ovire in probleme timskega dela v svojem 

timu na področju nudenja strokovne podpore in pomoči učencem s specifičnimi učnimi 

težavami. 
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Slika 10: Problemi in ovire pri timskem delu, ki jih anketirani strokovni delavci zaznavajo v 

svojem strokovnem timu na področju strokovne podpore in pomoči učencem s specifičnimi 

učnimi težavami na osnovi srednjih vrednosti (M)8 

                                                           
8 Preglednica k sliki se nahaja v Prilogi 10 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

Drugo

Naše timsko delo mi ne omogoča…

Naše timsko delo mi ne omogoča…

Zaradi našega timskega dela se pri delu z…

Pri timski obravnavi učencev s SUT…

Strokovni delavci na naši šoli nismo…

Kolegi oz. drugi strokovni delavci na šoli…

Vodstvo na naši šoli ne podpira našega…

V našem timu učenec s SUT ni…

V našem timu  starši otroka niso…

V našem timu imamo nejasno…

V našem timu si naloge neprimerno…

V našem timu nismo dovolj motivirani za…

Nesoglasja v našem timu rešujemo…

V našem timu vsi člani tima ne izražajo…

V našem timu vsi člani tima ne izražajo…

V našem timu odgovornost za doseganje…

Cilji v našem timu niso jasno zastavljeni.

Člani našega tima individualiziranega…

Člani našega tima si med seboj ne…

Člani našega tima si ne izmenjujemo idej…

Člani tima smo si med seboj preveč…

Naše timsko delo ne vključuje treh etap…

V našem timu je prisoten strah pred…

Komunikacija v našem timu je neustrezna.

V našem timu imamo ovire v zvezi s…

Člani našega tima imamo težave…

Na urniku nimamo stalnega termina oz.…

V naše timsko delo je vključenih preveč…

Na šoli imamo premalo zaposlenih…

Imamo neustrezne prostore, ki ne…

Problemi in ovire pri timskem delu strokovnih delavcev, ki 

timsko delajo na področju nudenja strokovne podpore in 

pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami

angleški strokovni delavci slovenski strokovni delavci
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Iz grafa 10 je razvidno, da anketirani slovenski strokovni delavci tudi v ocenjevalni lestvici kot 

najpogostejši problem oz. oviro pri timskem delu na področju nudenja strokovne podpore in 

pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami zaznavajo pomanjkanje časa za timsko delo. 

Slovenski strokovni delavci namreč najpogosteje navajajo, da imajo člani tima težave z 

usklajevanjem oz. iskanjem časa za timsko delo (M=3,20). Anketirani slovenski strokovni 

delavci pogosto zaznavajo tudi naslednje probleme in ovire pri timskem delu z namenom 

nudenja strokovne podpore ter pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami: 

 Na urniku nimamo stalnega termina oz. rezerviranega časa za timsko delo (M=3,01). 

 Na šoli imamo premalo zaposlenih strokovnih delavcev različnega strokovnega profila 

za učinkovitejše timsko delo (M=2,58). 

 V našem timu učenec s specifičnimi učnimi težavami ni obravnavan kot enakovreden 

član tima (M=2,57). 

 

Anketirani slovenski strokovni delavci občasno zaznavajo tudi naslednje probleme in ovire pri  

timskem delu z namenom nudenja strokovne podpore ter pomoči učencem s specifičnimi 

učnimi težavami: 

 Imamo neustrezne prostore, ki ne omogočajo učinkovitega timskega dela (M=2,16). 

 Pri timski obravnavi učencev s specifičnimi učnimi težavami porabimo več časa kot če 

delamo individualno (M=2,10). 

 V našem timu odgovornost za doseganje ciljev ni enakomerno porazdeljena med vse 

člane našega tima (M=2,08). 

 V našem timu vsi člani tima ne izražajo odkrito svojih občutkov glede doživljanja 

timskega dela (M=2,05). 

 Člani našega tima individualiziranega programa za učenca s specifičnimi učnimi 

težavami ne pripravljamo timsko, temveč individualno (M=2,03). 

 V našem timu vsi člani tima ne izražajo odkrito svojega mnenja in predlogov (M=2,01). 

 V našem timu si naloge neprimerno razdelimo (M=1,92). 

 Naše timsko delo ne vključuje treh etap timskega dela (M=1,91). 

 V našem timu imamo ovire v zvezi s statusom (M=1,88). 

 V našem timu imamo nejasno opredeljene vloge v timu (M=1,87). 

 Strokovni delavci na naši šoli nismo ustrezno usposobljeni za timsko delo (M=1,85). 

 V našem timu nismo dovolj motivirani za timsko delo (M=1,83). 

 Cilji v našem timu niso jasno zastavljeni (M=1,81). 

 Člani tima smo si med seboj preveč osebnostno različni, kar otežuje timsko delo 

(M=1,76). 

 Komunikacija v našem timu je neustrezna (M=1,74). 

 Zaradi našega timskega dela se pri delu z učenci s specifičnimi učnimi težavami počutim 

obremenjeno (M=1,73). 

 V našem timu  starši otroka niso obravnavani kot enakovredni člani tima (M=1,71). 

 Člani našega tima si med seboj ne izmenjujemo gradiva in strokovnih informacij o delu 

z učencem s specifičnimi učnimi težavami (M=1,68). 

 Člani našega tima si ne izmenjujemo idej o načinih nudenja podpore in pomoči učencem 

s specifičnimi učnimi težavami (M=1,67). 

 Nesoglasja v našem timu rešujemo nekonstruktivno oz. jih ne razrešimo (M=1,66). 

 Kolegi oz. drugi strokovni delavci na šoli ne podpirajo našega timskega dela (M=1,58). 

 V našem timu je prisoten strah pred timskim delom (M=1,55). 
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 V naše timsko delo je vključenih preveč različnih strokovnih delavcev, kar otežuje 

timsko delo (M=1,51). 

 Vodstvo na naši šoli ne podpira našega timskega dela (M=1,43). 

 

Anketirani slovenski strokovni delavci najmanj pogosto kot problem oz. oviro pri timskem delu 

na področju nudenja strokovne podpore in pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami 

zaznavajo, da jim timsko delo ne omogoča strokovnega (M=1,41) ter osebnostnega razvoja 

(M=1,41). Pod drugo je en slovenski anketiranec zapisal, da je njihovo timsko delo uspešno. 

Preostali anketiranci, ki so prav tako odgovorili na kategorijo drugo, so podali le številčno 

oceno, svojega odgovora pa niso argumentirali. 

 

Anketirani angleški strokovni delavci, tako kot v odgovorih na odprto vprašanje, prav tako v 

ocenjevalni lestvici, kot najpogostejši problem oz. oviro pri timskem delu na področju nudenja 

strokovne podpore in pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami zaznavajo pomanjkanje 

časa za timsko delo. Angleški strokovni delavci namreč najpogosteje navajajo, da imajo člani 

tima težave z usklajevanjem oz. iskanjem časa za timsko delo (M=3,13). Anketirani angleški 

strokovni delavci pogosto zaznavajo še en problem oz. oviro pri timskem delu z namenom 

nudenja strokovne podpore in pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami, in sicer to da 

na urniku nimajo stalnega termina oz. rezerviranega časa za timsko delo (M=3,06). Anketirani 

angleški strokovni delavci občasno zaznavajo naslednje probleme in ovire pri timskem delu z 

namenom nudenja strokovne podpore ter pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami: 

 Člani tima smo si med seboj preveč osebnostno različni, kar otežuje timsko delo 

(M=2,35). 

 Naše timsko delo ne vključuje treh etap timskega dela (M=2,13). 

 Pri timski obravnavi učencev s specifičnimi učnimi težavami porabimo več časa kot če 

delamo individualno (M=2,10). 

 Imamo neustrezne prostore, ki ne omogočajo učinkovitega timskega dela (M=1,77). 

 V našem timu odgovornost za doseganje ciljev ni enakomerno porazdeljena med vse 

člane našega tima (M=1,77). 

 Strokovni delavci na naši šoli nismo ustrezno usposobljeni za timsko delo (M=1,74). 

 Člani našega tima individualiziranega programa za učenca s specifičnimi učnimi 

težavami ne pripravljamo timsko, temveč individualno (M=1,68). 

 Komunikacija v našem timu je neustrezna (M=1,65). 

 V našem timu vsi člani tima ne izražajo odkrito svojih občutkov glede doživljanja 

timskega dela (M=1,58). 

 V našem timu vsi člani tima ne izražajo odkrito svojega mnenja in predlogov (M=1,58). 

 Zaradi našega timskega dela se pri delu z učenci s specifičnimi učnimi težavami počutim 

obremenjeno (M=1,58). 

 Nesoglasja v našem timu rešujemo nekonstruktivno oz. jih ne razrešimo (M=1,56). 

 Cilji v našem timu niso jasno zastavljeni (M=1,55). 

 V našem timu nismo dovolj motivirani za timsko delo (M=1,55). 

 V našem timu imamo nejasno opredeljene vloge v timu (M=1,51). 

 V našem timu si naloge neprimerno razdelimo (M=1,48). 

 V naše timsko delo je vključenih preveč različnih strokovnih delavcev, kar otežuje 

timsko delo. (M=1,42). 

 V našem timu imamo ovire v zvezi s statusom (M=1,42). 

 V našem timu  starši otroka niso obravnavani kot enakovredni člani tima (M=1,42). 

 Na šoli imamo premalo zaposlenih strokovnih delavcev različnega strokovnega profila 

za učinkovitejše timsko delo (M=1,39). 
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 Člani našega tima si ne izmenjujemo idej o načinih nudenja podpore in pomoči učencem 

s specifičnimi učnimi težavami (M=1,35). 

 V našem timu učenec s specifičnimi učnimi težavami obravnavan kot enakovreden član 

tima (M=1,35). 

 Člani našega tima si med seboj ne izmenjujemo gradiva in strokovnih informacij o delu 

z učencem s specifičnimi učnimi težavami (M=1,29). 

 Kolegi oz. drugi strokovni delavci na šoli ne podpirajo našega timskega dela (M=1,26). 

 V našem timu je prisoten strah pred timskim delom (M=1,23). 

 

Anketirani angleški strokovni delavci najmanj pogosto oz. skoraj nikoli kot problem oz. oviro 

pri timskem delu z namenom nudenja strokovne podpore in pomoči učencem s specifičnimi 

učnimi težavami zaznavajo, da vodstvo na šoli ne podpira njihovega timskega dela (M=1,10). 

Prav tako anketirani angleški strokovni delavci kot problem ali oviro pri timskem delu z 

namenom nudenja strokovne podpore in pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami redko 

oz. skoraj nikoli ne zaznavajo, da jim timsko delo ne bi omogočalo strokovnega (M=1,16) ter 

osebnostnega razvoja (M=1,16). Pod kategorijo drugo angleški strokovni delavci v ocenjevalni 

lestvici niso navedli ničesar. 

 

Na šesto raziskovalno vprašanje o tem, katere probleme in ovire timskega dela zaznavajo 

strokovni delavci pri nudenju strokovne podpore ter pomoči učencem s specifičnimi učnimi 

težavami v Sloveniji in katere v Angliji, lahko odgovorimo, da tako slovenski kot angleški 

strokovni delavci prepoznavajo raznolike probleme in ovire pri timskem delu. Iz analize 

rezultatov vidimo, da anketirani slovenski in angleški strokovni delavci kot najpogostejši 

problem pri timskem delu zaznavajo pomanjkanje časa za timsko delo (MSLO=3,20, 

MANG =3,13). Iz analize rezultatov iz ocenjevalne lestvice vidimo tudi, da je 52 trditev od vseh 

60 trditev, v povprečju ocenjenih med M=1,16 in M=2,16, kar pomeni, da tako slovenski kot 

angleški strokovni delavci večino (89,7 %) navedenih problemov in ovir pri timskem delu z 

namenom nudenja strokovne podpore in pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami 

zaznavajo kot le občasne probleme in ovire v njihovem timu. Tako anketirani slovenski kot 

angleški strokovni delavci nobenega od navedenih problemov v ocenjevalni lestvici ne 

zaznavajo kot zelo pogost problem ali oviro pri njihovem timskem delu z namenom nudenja 

strokovne podpore in pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami.  

 

V nadaljevanju analize podatkov nas je zanimalo, ali obstajajo statistično pomembne razlike 

med strokovnimi delavci v pogostosti zaznavanja problemov in ovir timskega dela na področju 

nudenja strokovne podpore ter pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami glede na državo 

zaposlitve (H6). 

 

Preglednica 21: Statistična pomembnost celotne lestvice o ovirah in problemih timskega dela 

na področju nudenja strokovne podpore ter pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami 

glede na državo zaposlitve (H6). 

 Država zaposlitve M U z p 

Ovire in 

problemi pri 

timskem delu 

Slovenija 117,70 2313,00 -2,134 0,033 

Anglija 90,61    

 

Mann-Whitneyev U test kaže, da so razlike med strokovnimi delavci v pogostosti zaznavanja 

ovir in problemov timskega dela na področju nudenja strokovne podpore ter pomoči učencem 

s specifičnimi učnimi težavami glede na državo zaposlitve statistično pomembne (U=2313,00; 

z=-2,134; p=0,033). Povprečna vrednost kaže, da slovenski strokovni delavci (M=117,70) 
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probleme in ovire timskega dela na področju nudenja strokovne podpore ter pomoči učencem s 

specifičnimi učnimi težavami, v primerjavi z anketiranimi strokovnimi delavci iz Anglije 

(M=90,61), pogosteje zaznavajo. Z željo natančnejšega uvida v rezultate smo naredili analizo 

po posameznih trditvah. Trditve, pri katerih smo dokazali statistično pomembne razlike, so v 

preglednici 22 obarvane sivo. 

 

Preglednica 22: Test normalne porazdelitve, povprečne vrednosti in statistična pomembnost 

razlik med strokovnimi delavci v zaznavanju ovir ter problemov timskega dela na področju 

nudenja strokovne podpore in pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami, glede na državo 

zaposlitve (H6). 

  N M Kolmogorov-

Smirnov test 

U 

Statistic p p 

Imamo neustrezne prostore, ki ne omogočajo 

učinkovitega timskega dela. 

SLO 196 116,42 0,219 0,000 0,145 

ANG 31 98,73 

Na šoli imamo premalo zaposlenih strokovnih 

delavcev različnega strokovnega profila za 

učinkovitejše timsko delo. 

SLO 196 122,89 0,228 0,000 0,000 

ANG 31 57,77 

V naše timsko delo je vključenih preveč različnih 

strokovnih delavcev, kar otežuje timsko delo.  

SLO 196 114,48 0,391 0,000 0,739 

ANG 31 110,95 

Na urniku nimamo stalnega termina oz. 

rezerviranega časa za timsko delo. 

SLO 196 113,64 0,164 0,000 0,833 

ANG 31 116,26 

Člani našega tima imamo težave uskladiti/najti 

čas za timsko delo. 

SLO 196 114,79 0,214 0,000 0,673 

ANG 31 108,98 

V našem timu imamo ovire v zvezi s statusom 

(npr. v našem timu je zaznati nadrejenost – 

podrejenost posameznih članov tima). 

SLO  196 117,16 0,276 0,000 0,047 

ANG 31 94,00 

Komunikacija v našem timu je neustrezna. SLO 196 114,01 0,278 0,000 0,997 

ANG 31 113,97 

V našem timu je prisoten strah pred timskim 

delom. 

SLO 196 116,54 0,383 0,000 0,080 

ANG 31 97,92 

Naše timsko delo ne vključuje treh etap timskega 

dela (timskega načrtovanja, timskega poučevanja 

in timske evalvacije). 

SLO 196 110,92 0,239 0,000 0,059 

ANG 31 133,47 

Člani tima smo si med seboj preveč osebnostno 

različni, kar otežuje timsko delo. 

SLO 196 109,00 0,250 0,000 0,002 

ANG 31 145,61 

Člani našega tima si ne izmenjujemo idej o 

načinih nudenja podpore in pomoči učencem s 

SUT. 

SLO 196 116,49 0,327 0,000 0,108 

ANG 31 98,27 

Člani našega tima si med seboj ne izmenjujemo 

gradiva in strokovnih informacij o delu z 

učencem s SUT. 

SLO 196 117,14 0,338 0,000 0,041 

ANG 31 94,16 

Člani našega tima individualiziranega programa 

za učenca s SUT ne pripravljamo timsko, temveč 

individualno. 

SLO 196 116,61 0,236 0,000 0,111 

ANG 31 97,48 

Cilji v našem timu niso jasno zastavljeni. SLO 196 115,69 0,258 0,000 0,290 

ANG 31 103,34 

V našem timu odgovornost za doseganje ciljev ni 

enakomerno porazdeljena med vse člane našega 

tima. 

SLO 196 116,12 0,247 0,000 0,197 

ANG 31 100,60 

V našem timu vsi člani tima ne izražajo odkrito 

svojega mnenja in predlogov. 

SLO 196 117,69 0,229 0,000 0,024 

ANG 31 90,69 
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Nadaljevanje preglednice 22: Test normalne porazdelitve, povprečne vrednosti in statistična 

pomembnost razlik med strokovnimi delavci v zaznavanju ovir ter problemov timskega dela na 

področju nudenja strokovne podpore in pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami, glede 

na državo zaposlitve (H6). 

V našem timu vsi člani tima ne izražajo odkrito 

svojih občutkov glede doživljanja timskega dela. 

SLO 196 118,20 0,256 0,000 0,010 

ANG 31 87,47 

Nesoglasja v našem timu rešujemo 

nekonstruktivno oz. jih ne razrešimo. 

SLO 196 113,67 0,307 0,000 0,833 

ANG 31 116,08 

V našem timu nismo dovolj motivirani za timsko 

delo. 

SLO 196 116,33 0,265 0,000 0,145 

ANG 31 99,24 

V našem timu si naloge neprimerno razdelimo. SLO 196 117,16 0,253 0,000 0,050 

ANG 31 94,02 

V našem timu imamo nejasno opredeljene vloge 

v timu. 

SLO 196 116,71 0,262 0,000 0,091 

ANG 31 96,84 

V našem timu  starši otroka niso obravnavani kot 

enakovredni člani tima. 

SLO 196 115,85 0,331 0,000 0,233 

ANG 31 102,31 

V našem timu učenec s SUT ni obravnavan kot 

enakovreden član tima. 

SLO 196 122,99 0,180 0,000 0,000 

ANG 31 57,18 

Vodstvo na naši šoli ne podpira našega timskega 

dela. 

SLO 196 116,65 0,450 0,000 0,039 

ANG 31 97,27 

Kolegi oz. drugi strokovni delavci na šoli ne 

podpirajo našega timskega dela. 

SLO 196 116,68 0,363 0,000 0,073 

ANG 31 97,06 

Strokovni delavci na naši šoli nismo ustrezno 

usposobljeni za timsko delo. 

SLO 196 115,65 0,266 0,000 0,306 

ANG 31 103,56 

Pri timski obravnavi učencev s SUT porabimo 

več časa kot če delamo individualno. 

SLO 196 113,62 0,227 0,000 0,818 

ANG 31 116,40 

Zaradi našega timskega dela se pri delu z učenci 

s SUT počutim obremenjeno. 

SLO 196 115,09 0,274 0,000 0,489 

ANG 31 107,08 

Naše timsko delo mi ne omogoča strokovnega 

razvoja. 

SLO 196 116,17 0,431 0,000 0,107 

ANG 31 100,27 

Naše timsko delo mi ne omogoča osebnostnega 

razvoja. 

SLO 196 115,89 0,441 0,000 0,150 

ANG 31 102,03 

 

Na ocenjevalni lestvici Ovire in problemi timskega dela na področju nudenja strokovne 

podpore ter pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami rezultati niso normalno 

porazdeljeni, saj je statistična pomembnost Kolmogorov-Smirnovega testa pri vseh trditvah v 

ocenjevalni lestvici 0,000 (p=0,000). Ker ni normalne porazdelitve, ne moremo uporabiti t-testa 

za dva neodvisna vzorca. Uporabili smo neparametričen Mann-Whitneyev U test. Višja 

povprečna vrednost (M) nam pove, katera od skupin strokovnih delavcev glede na državo 

zaposlitve pogosteje prepoznava določeno oviro in problem timskega dela na področju nudenja 

strokovne podpore ter pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami. 

 

Iz preglednice 22 je razvidno, da se strokovni delavci glede na državo zaposlitve statistično 

pomembno razlikujejo v osmih trditvah (p<0,05):  

 Na šoli imamo premalo zaposlenih strokovnih delavcev različnega strokovnega profila 

za učinkovitejše timsko delo (MSLO=122,89, MANG=57,77, p=0,000). 

 V našem timu imamo ovire v zvezi s statusom (npr. v našem timu je zaznati nadrejenost 

– podrejenost posameznih članov tima) (MSLO=117,16, MANG=94,00, p=0,047). 

 Člani tima smo si med seboj preveč osebnostno različni, kar otežuje timsko delo 

(MSLO=109,00, MANG=145,61, p=0,002). 
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 Člani našega tima si med seboj ne izmenjujemo gradiva in strokovnih informacij o delu 

z učencem s specifičnimi učnimi težavami (MSLO=117,14, MANG=94,16, p=0,041). 

 V našem timu vsi člani tima ne izražajo odkrito svojega mnenja in 

predlogov (MSLO=117,69, MANG=90,68, p=0,024). 

 V našem timu vsi člani tima ne izražajo odkrito svojih občutkov glede doživljanja 

timskega dela (MSLO=118,20, MANG=87,47, p=0,010). 

 V našem timu učenec s SUT ni obravnavan kot enakovreden član tima (MSLO=122,29, 

MANG=57,18, p=0,000). 

 Vodstvo na naši šoli ne podpira našega timskega dela (MSLO=116,65, MANG=97,27, 

p=0,039). 
 

Povprečne vrednosti iz preglednice 22 za zgoraj navede statistično pomembne trditve kažejo, 

da strokovni delavci iz Slovenije pri sedmih od osmih statistično pomembnih trditvah pogosteje 

prepoznavajo ovire in probleme timskega dela z namenom nudenja strokovne podpore ter 

pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami, v primerjavi s strokovnimi delavci iz Anglije. 

Strokovni delavci iz Anglije statistično pomembneje prepoznavajo le eno oviro oz. problem pri 

timskem delu, v primerjavi s strokovnimi delavci iz Slovenije, in sicer, da so si člani tima med 

seboj preveč osebnostno različni, kar otežuje timsko delo (MSLO=109,00, MANG=145,61, 

p=0,002). Do največjih razlik v povprečnih vrednostih glede na državo zaposlitve strokovnih 

delavcev pa prihaja pri trditvi, da v timu učenec s specifičnimi učnimi težavami ni obravnavan 

kot enakovreden član tima (MSLO=122,29, MANG=57,18, p=0,000). Strokovni delavci iz 

Slovenije omenjeno trditev statistično pomembno pogosteje zaznavajo kot oviro oz. problem 

timskega dela v primerjavi s strokovnimi delavci iz Anglije. Omenjeno je razvidno tudi iz slike 

10, saj strokovni delavci iz Slovenije omenjeno trditev ocenjujejo z več kot eno stopnjo višjo 

oceno, v primerjavi s strokovnimi delavci iz Anglije (MSLO=2,57, MANG=1,35). Druga trditev, 

pri kateri prihaja do največjih razlik v povprečnih vrednostih glede na državo zaposlitve 

strokovnih delavcev, je trditev, da imajo na šoli premalo zaposlenih strokovnih delavcev 

različnega strokovnega profila za učinkovitejše timsko delo (MSLO=122,89, MANG=57,77, 

p=0,000). Tudi omenjeno trditev strokovni delavci iz Slovenije statistično pomembno pogosteje 

zaznavajo kot oviro oz. problem timskega dela na področju nudenja strokovne podpore in 

pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami, v primerjavi s strokovnimi delavci iz Anglije. 

Omenjeno je razvidno tudi iz slike 10, saj slovenski strokovni delavci omenjeno trditev 

ocenjujejo z več kot eno stopnjo višjo oceno, v primerjavi s strokovnimi delavci iz Anglije 

(MSLO=2,58, MANG=1,39).  
 

Hipotezo 6 lahko potrdimo, saj obstajajo statistično pomembne razlike med strokovnimi 

delavci v pogostosti zaznavanja problemov in ovir timskega dela na področju nudenja 

strokovne podpore ter pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami glede na državo 

zaposlitve. Lahko potrdimo tudi, da strokovni delavci iz Slovenije statistično pomembno 

pogosteje zaznavajo sedem od osmih trditev oz. problemov in ovir timskega dela na področju 

nudenja strokovne podpore ter pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami, v primerjavi 

z anketiranimi strokovnimi delavci iz Anglije. 

 

Glede na analizo podatkov lahko povzamemo, da anketirani strokovni delavci zaznavajo 

raznolike ovire in probleme timskega dela na področju nudenja strokovne podpore ter pomoči 

učencem s specifičnimi učnimi težavami. Pri tem so slovenski strokovni delavci v svoji 

dosedanji praksi statistično pomembno pogosteje izkusili sedem problemov oz. ovir pri 

timskem delu (glej preglednico 22) v primerjavi z angleškimi strokovnimi delavci. Na osnovi 

analize podatkov ugotavljamo, da so si odgovori slovenskih in angleških anketirancev med 

seboj tudi podobni. Strokovni delavci iz Slovenije in Anglije kot najmanj pogost problem oz. 
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oviro pri timskem delu na področju nudenja strokovne podpore in pomoči učencem s 

specifičnimi učnimi težavami zaznavajo, da jim timsko delo ne omogoča strokovnega 

(MSLO=1,41, MANG=1,16) in osebnostnega razvoja (MSLO=1,41, MANG=1,16). Tudi P. Havaj 

(2014) navaja, da izvajalci dodatne strokovne pomoči, ki so sodelovali v njeni raziskavi, vidijo 

prednosti timskega dela predvsem v osebnostni in strokovni rasti, saj se več kot polovica 

izvajalcev dodatne strokovne pomoči popolnoma strinja s trditvijo, da s timskim delom od 

sodelavcev dobijo nove ideje in pristope, timski uspehi pa povečajo samozavest posameznika. 

Učitelji in izvajalci dodatne strokovne pomoči zajeti v raziskavo P. Havaj (2014) prav tako 

navajajo, da po njihovem mnenju predstavljajo organizacijske ovire, še posebej razporeditev 

časa za timsko delo, najpogostejšo oviro pri timskem delu. V angleški raziskavi E. OʼGorman 

in S. Drudy (2011) učitelji navajajo pomanjkanje časa za timsko delo kot glavni problem pri 

izvajanju timskega dela na šoli. Tudi angleški in slovenski strokovni delavci, zajeti v naši 

raziskavi, v odgovoru na odprto vprašanje kot najbolj pogost problem oz. oviro pri timskem 

delu navajajo pomanjkanje časa za timsko delo. V ocenjevalni lestvici, in sicer pri trditvi, da 

imajo člani tima težave uskladiti/najti čas za timsko delo, ni statistično pomembnih razlik med 

strokovnimi delavci glede na državo zaposlitve, kar pomeni, da tako slovenski kot angleški 

strokovni delavci omenjeni problem oz. oviro zaznavajo podobno. Iz srednjih vrednosti 

(preglednica 28) vidimo, da tako anketirani slovenski kot angleški strokovni delavci navajajo 

težave z usklajevanjem oz. iskanjem časa za timsko delo kot pogosto oviro pri svojem timskem 

delu (MSLO=3,20, MANG=3,13). Anketirani angleški in slovenski strokovni delavci pa pogosto 

zaznavajo še en problem oz. oviro pri timskem delu, in sicer to, da na urniku nimajo stalnega 

termina oz. rezerviranega časa za timsko delo (MSLO=3,01, MANG=3,06). Podobno navajajo tudi 

učitelji, ki so sodelovali v raziskavi A. Polak (2007), saj  kot problem za timsko delo med 

drugim navajajo tudi problem oblikovanja šolskega urnika, saj ga je treba oblikovati tako, da 

šola čim bolj izkoristi svoje prostorske, kadrovske in druge danosti. Iz navedenega menimo, da 

je najpogostejša ovira za uresničevanje timskega dela tako v Sloveniji kot v Angliji 

pomanjkanje časa za timsko delo. Šola je ustanova z zelo strukturirano dejavnostjo, z vnaprej 

določenim urnikom in jasno opredeljeno delovno obveznostjo učiteljev, kar pogosto otežuje 

izvajanje timskega dela (Polak, 2007). Dejstvo, da je delo strokovnih delavcev vezano na 

vnaprej določen šolski urnik, zmanjšuje fleksibilnost pri timskem delu. Člani tima se zaradi 

tega težje časovno usklajujejo oz. težje najdejo skupni čas za timska srečanja (Ducman, 2012). 

Kljub temu pa menimo, da bi morali tako v Sloveniji kot v Angliji najti ustrezno sistemsko 

rešitev za omenjen problem pri timskem delu, saj bo le tako lahko timsko delo z namenom 

nudenja strokovne podpore in pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami še 

učinkovitejše. Menimo, da je lahko ena izmed primernih rešitev to, da se že na začetku šolskega 

leta načrtuje čas za timsko delo v urniku vseh strokovnih delavcev. Pri tem pa menimo, da ima 

pomembno vlogo tudi vodstvo šole, ki na šolah poskrbi za organizacijski del timskega dela in 

s svojim pojmovanjem timskega dela, podporo, ki jo temu nudi, predvsem pa z lastnim zgledom 

spodbuja ali ovira timsko delo na šoli (Polak, 2011). 
 

9.7 Možnosti za izboljšanje timskega dela v strokovnih timih na področju nudenja 

strokovne podpore in pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami  
 

V okviru sedmega raziskovalnega vprašanja nas je zanimalo, katere možnosti za izboljšanje 

timskega dela v strokovnih timih pri nudenju strokovne podpore in pomoči učencem s 

specifičnimi učnimi težavami zaznavajo anketirani strokovni delavci. V vprašalniku so 

anketiranci s pomočjo tristopenjske ocenjevalne lestvice označili stopnjo strinjanja (1-se ne 

strinjam, 2-se delno strinjam, 3-se popolnoma strinjam) z navedenimi trditvami, ki se nanašajo 

na možnosti za izboljšanje timskega dela strokovnih delavcev. V nadaljevanju predstavljam 

odgovore slovenskih in angleških strokovnih delavcev. S primerjalnim prikazom odgovorov 
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želim prikazati, kakšne so razlike v stopnji strinjanja o možnostih izboljšav strokovnih delavcev 

pri timskem delu z namenom nudenja strokovne podpore in pomoči učencem s specifičnimi 

učnimi težavami glede na državo zaposlitve. V nadaljevanju predstavljam odgovore 

anketirancev obeh držav. 

 

 

Slika 11: Možnosti za izboljšanje timskega dela strokovnih delavcev na področju nudenja 

strokovne podpore in pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami glede na državo 

zaposlitve9 

                                                           
9 Preglednica k sliki se nahaja v Prilogi 11 
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V naš tim bi lahko vključili več…

Člani našega tima bi lahko z dodatnim…

V našem timu bi lahko sproti reševali…

V našem timu bi lahko natančneje…

V našem timu bi si lahko večkrat izmenjali…

V našem timu bi lahko bolje upoštevali…

V našem timu bi si lahko bolj prizadevali…

V našem timu bi lahko bolje podajali…

V našem timu bi lahko bolj odkrito…

V našem timu bi lahko učinkoviteje…

V našem timu bi lahko bolje izražali…

V našem timu bi lahko ustrezneje prevzeli…

V našem timu bi si lahko ustrezneje…

V našem timu bi si lahko pogosteje…

V našem timu bi lahko bolje načrtovali čas…
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Anketirani slovenski strokovni delavci najpogosteje kot možnost izboljšanja njihovega 

timskega dela na področju nudenja strokovne podpore in pomoči učencem s specifičnimi 

učnimi težavami navajajo, da bi lahko člani tima z dodatnim izobraževanjem/seminarji o 

timskem delu pridobili dodatna znanja ter spretnosti za učinkovitejše timsko delo (M=2,10) in 

da bi lahko v svojem timu bolje načrtovali čas za timsko delo (M=2,06). Strokovni delavci se 

delno strinjajo tudi z naslednjimi možnostmi za izboljšanje svojega timskega dela z namenom 

nudenja strokovne podpore in pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami:  

 V našem timu bi si lahko večkrat izmenjali pohvale za uspešno izvedeno delo (M=1,99). 

 Naš tim bi lahko pogosteje sodeloval z zunanjimi institucijami (M=1,98). 

 V naš tim bi lahko vključili več strokovnjakov različnih profilov (M=1,96). 

 V našem timu bi si lahko pogosteje izmenjevali povratne informacije (M=1,91). 

 V našem timu bi si lahko ustrezneje oblikovali skupni cilji, ki jih želimo doseči 

(M=1,89). 

 V našem timu bi lahko bolje izražali pričakovanja članov tima do drug drugega 

(M=1,85). 

 V našem timu bi lahko ustrezneje prevzeli vloge in naloge znotraj tima (M=1,82). 

 V našem timu bi lahko natančneje opredelili pravila tima za bolj usklajeno delo. 

(M=1,82). 

 V timu bi lahko imel večjo vlogo otrok s specifičnimi učnimi težavami (M=1,81). 

 V našem timu bi lahko bolje podajali konstruktivno kritiko (M=1,80). 

 V našem timu bi lahko bolj odkrito komunicirali (M=1,74). 

 V timu bi lahko imeli večjo vlogo starši otroka s specifičnimi učnimi težavami 

(M=1,74). 

 V našem timu bi lahko sproti reševali probleme, ki so se pojavljali pri timskem delu 

(M=1,72). 

 V našem timu bi lahko učinkoviteje razreševali konflikte znotraj tima (M=1,66). 

 V našem timu bi si lahko bolj prizadevali za medsebojno razumevanje vseh članov tima 

(M=1,66). 

Anketirani slovenski strokovni delavci najnižje ocenjujejo potrebno po izboljšanju timskega 

dela strokovnih delavcev na področju upoštevanja različnih mnenj vseh članov tima (M=1,65). 

Pod kategorijo drugo je en slovenski anketiranec zapisal, da bi zunanje institucije lahko bolj 

sodelovale s strokovnimi delavci na šoli. Preostali anketiranci, ki so prav tako odgovorili na 

kategorijo drugo, so podali le številčno oceno, svojega odgovora pa niso argumentirali. 

 

Anketirani angleški strokovni delavci kot možnost izboljšanja njihovega timskega dela 

najpogosteje navajajo, da bi lahko v njihovem timu bolje načrtovali čas za timsko delo 

(M=2,29). Omenjeni strokovni delavci se delno strinjajo tudi z naslednjimi možnostmi za 

izboljšanje njihovega timskega dela:  

 V našem timu bi si lahko pogosteje izmenjevali povratne informacije (M=1,77). 

 Člani našega tima bi lahko z dodatnim izobraževanjem/seminarji o timskem delu 

pridobili dodatna znanja in spretnosti za učinkovitejše timsko delo (M=1,71). 

 V našem timu bi lahko bolje izražali pričakovanja članov tima do drug drugega 

(M=1,58). 

 V našem timu bi lahko sproti reševali probleme, ki so se pojavljali pri timskem delu 

(M=1,58). 

 V našem timu bi si lahko ustrezneje oblikovali skupni cilji, ki jih želimo doseči 

(M=1,55). 

 V našem timu bi lahko bolje upoštevali različna mnenja vseh članov tima (M=1,55). 
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 V našem timu bi lahko bolj odkrito komunicirali (M=1,52). 

 V našem timu bi si lahko bolj prizadevali za medsebojno razumevanje vseh članov tima 

(M=1,52). 

 V našem timu bi lahko ustrezneje prevzeli vloge in naloge znotraj tima (M=1,45). 

 V timu bi lahko imeli večjo vlogo starši otroka s specifičnimi učnimi težavami 

(M=1,45). 

 V našem timu bi lahko učinkoviteje razreševali konflikte znotraj tima (M=1,42). 

 V našem timu bi lahko bolje podajali konstruktivno kritiko (M=1,42). 

 V našem timu bi si lahko večkrat izmenjali pohvale za uspešno izvedeno delo (M=1,42). 

 V našem timu bi lahko natančneje opredelili pravila tima za bolj usklajeno delo 

(M=1,42). 

 V timu bi lahko imel večjo vlogo otrok s specifičnimi učnimi težavami (M=1,35). 

 Naš tim bi lahko pogosteje sodeloval z zunanjimi institucijami (M=1,32). 

Anketirani angleški strokovni delavci najmanjšo potrebo po izboljšanju svojega timskega dela 

zaznavajo na področju vključevanja več strokovnjakov različnih profilov v njihov tim 

(M=1,16). Pod kategorijo drugo angleški strokovni delavci niso navedli ničesar. 

 

Na sedmo raziskovalno vprašanje o tem, katere so možnosti za izboljšanje timskega dela v 

strokovnih timih pri nudenju strokovne podpore in pomoči učencem s specifičnimi učnimi 

težavami po mnenju strokovnih delavcev zaposlenih v Sloveniji ter katere po mnenju 

strokovnih delavcev zaposlenih v Angliji, lahko odgovorimo, da tako slovenski kot angleški 

strokovni delavci najpogosteje navajajo, da bi lahko v njihovem timu bolje načrtovali čas za 

timsko delo (MSLO=2,06 in MANG=2,29). Anketirani slovenski strokovni delavci prav tako 

najpogosteje kot možnost izboljšanja njihovega timskega dela navajajo, da bi lahko člani tima 

z dodatnim izobraževanjem/seminarji o timskem delu pridobili dodatna znanja in spretnosti za 

učinkovitejše timsko delo (M=2,10). Iz analize rezultatov iz ocenjevalne lestvice vidimo tudi, 

da je 26 trditev od vseh 35 trditev, v povprečju ocenjenih med M=1,52 in M=2,29, kar pomeni, 

da se večina (74,3 %), tako slovenskih kot angleških strokovnih delavcev, z navedenimi 

možnosti za izboljšanje timskega dela v njihovem timu delno strinjajo oz. zaznavajo, da se da 

stanje na  navedenih področjih še izboljšati. 

V nadaljevanju analize podatkov nas je zanimalo, ali obstajajo statistično pomembne razlike 

med strokovnimi delavci v zaznavanju možnosti za izboljšanje timskega dela v strokovnih timih 

na področju nudenja strokovne podpore in pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami 

glede na državo zaposlitve (H7). 

 

Preglednica 23: Statistična pomembnost celotne lestvice o možnostih za izboljšanje timskega 

dela na področju nudenja strokovne podpore in pomoči učencem s specifičnimi učnimi 

težavami glede na državo zaposlitve (H7). 

 Država zaposlitve M U z p 

Možnosti za 

izboljšanje timskega 

dela 

Slovenija 119,56 1948,00 -3,213 0,001 

Anglija 78,84    

 

Mann-Whitneyev U test kaže, da so razlike med strokovnimi delavci v zaznavanju možnosti za 

izboljšanje timskega dela v njihovih strokovnih timih na področju nudenja strokovne podpore 

in pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami glede na državo zaposlitve statistično 

pomembne (U=1948,00; z=-3,213; p=0,001). Povprečne vrednosti kažejo, da slovenski 

strokovni delavci (M=119,56) višje zaznavajo možnosti za izboljšanje timskega dela v njihovih 

strokovnih timih na področju nudenja strokovne podpore in pomoči učencem s specifičnimi 
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učnimi težavami, v primerjavi z anketiranimi strokovnimi delavci iz Anglije (M=78,84). To 

pomeni, da slovenski strokovni delavci, v primerjavi z angleškimi strokovnimi delavci, z večjo 

stopnjo strinjanja ocenjujejo, da se stanje v njihovih strokovnih timih lahko izboljša. Angleški 

strokovni delavci pogosteje menijo, da je stanje v njihovih timih dobro in da zato stanja ni treba 

izboljšati. Z željo natančnejšega uvida v rezultate smo naredili analizo po posameznih trditvah. 

Trditve, pri katerih smo dokazali statistično pomembne razlike, so v preglednici 24 obarvane 

sivo. 

 

Preglednica 24: Test normalne porazdelitve, povprečne vrednosti in statistična pomembnost 

razlik med strokovnimi delavci v zaznavanju možnosti za izboljšanje timskega dela v 

strokovnih timih na področju nudenja strokovne podpore ter pomoči učencem s specifičnimi 

učnimi težavami glede na državo zaposlitve (H7). 

 Država  N M Kolmogorov-

Smirnov test 

U 

Statistic p p 

V našem timu bi lahko bolje načrtovali čas za timsko 

delo. 

SLO 196 111,14 0,302 0,000 0,062 

ANG 31 132,10 

V našem timu bi si lahko pogosteje izmenjevali 

povratne informacije. 

SLO 196 115,60 0,274 0,000 0,309 

ANG 31 103,89 

V našem timu bi si lahko ustrezneje oblikovali skupni 

cilji, ki jih želimo doseči. 

SLO 196 118,05 0,260 0,000 0,011 

ANG 31 88,39 

V našem timu bi lahko ustrezneje prevzeli vloge in 

naloge znotraj tima. 

SLO 196 118,30 0,256 0,000 0,007 

ANG 31 86,81 

V našem timu bi lahko bolje izražali pričakovanja 

članov tima do drug drugega. 

SLO 196 116,90 0,255 0,000 0,068 

ANG 31 95,66 

V našem timu bi lahko učinkoviteje razreševali 

konflikte znotraj tima. 

SLO 196 116,72 0,301 0,000 0,082 

ANG 31 96,77 

V našem timu bi lahko bolj odkrito komunicirali. SLO 196 116,37 0,278 0,000 0,136 

ANG 31 99,00 

V našem timu bi lahko bolje podajali konstruktivno 

kritiko. 

SLO 196 118,35 0,259 0,000 0,006 

ANG 31 86,47 

V našem timu bi si lahko bolj prizadevali za 

medsebojno razumevanje vseh članov tima. 

SLO 196 115,40 0,294 0,000 0,372 

ANG 31 105,15 

V našem timu bi lahko bolje upoštevali različna 

mnenja vseh članov tima. 

SLO 196 114,83 0,305 0,000 0,599 

ANG 31 108,77 

V našem timu bi si lahko večkrat izmenjali pohvale za 

uspešno izvedeno delo. 

SLO 196 120,49 0,228 0,000 0,000 

ANG 31 72,98 

V našem timu bi lahko natančneje opredelili pravila 

tima za bolj usklajeno delo. 

SLO 196 118,85 0,271 0,000 0,002 

ANG 31 83,31 

V našem timu bi lahko sproti reševali probleme, ki so 

se pojavljali pri timskem delu. 

SLO 196 115,46 0,268 0,000 0,353 

ANG 31 104,76 

Člani našega tima bi lahko z dodatnim 

izobraževanjem/seminarji o timskem delu pridobili 

dodatna znanja in spretnosti za učinkovitejše timsko 

delo. 

SLO 196 118,77 0,282 0,000 0,002 

ANG 31 83,85 

V naš tim bi lahko vključili več strokovnjakov 

različnih profilov. 

SLO 196 123,26 0,232 0,000 0,000 

ANG 31 55,44 

Naš tim bi lahko pogosteje sodeloval z zunanjimi 

institucijami. 

SLO 196 121,88 0,264 0,000 0,000 

ANG 31 64,18 

V timu bi lahko imel večjo vlogo otrok s SUT. SLO 196 119,46 0,260 0,000 0,001 

ANG 31 79,45 

V timu bi lahko imeli večjo vlogo starši otroka s SUT. SLO 196 117,30 0,270 0,000 0,036 

ANG 31 93,16 

 



125 
 

Na ocenjevalni lestvici Možnosti za izboljšanje timskega dela v strokovnih timih na področju 

nudenja strokovne podpore ter pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami rezultati niso 

normalno porazdeljeni, saj je statistična pomembnost Kolmogorov-Smirnovega testa pri vseh 

trditvah v ocenjevalni lestvici 0,000 (p=0,000). Zato smo za nadaljnjo analizo podatkov 

uporabili neparametričen Mann-Whitneyev U test. Višja povprečna vrednost (M) nam pove, 

katera od skupin strokovnih delavcev glede na državo zaposlitve zaznava večjo stopnjo 

strinjanja pri posamezni trditvi o možnostih za izboljšanje timskega dela v strokovnih timih na 

področju nudenja strokovne podpore in pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami. 

Iz preglednice 24 je razvidno, da se strokovni delavci glede na državo zaposlitve statistično 

pomembno razlikujejo v desetih trditvah (p<0,05). Povprečne vrednosti pri posameznih 

statistično pomembnih trditvah kažejo, da strokovni delavci iz Slovenije pri vseh desetih 

statistično pomembnih trditvah z višjo stopnjo strinjanja ocenjujejo možnosti za izboljšanje 

timskega dela v strokovnih timih na področju nudenja strokovne podpore in pomoči učencem s 

specifičnimi učnimi težavami, v primerjavi s strokovnimi delavci iz Anglije. Do največjih razlik 

v povprečnih vrednostih glede na državo zaposlitve strokovnih delavcev prihaja pri trditvi, da 

bi v tim lahko vključili več strokovnjakov različnih profilov (MSLO=123,26, MANG=55,44, 

p=0,000). Strokovni delavci iz Slovenije omenjeno trditev statistično pomembneje ocenjujejo 

z višjo stopnjo strinjanja, v primerjavi s strokovnimi delavci iz Anglije. Omenjeno je razvidno 

tudi iz slike 11, saj strokovni delavci iz Slovenije omenjeno trditev ocenjujejo s skoraj eno 

stopnjo višjim strinjanjem, v primerjavi s strokovnimi delavci iz Anglije (MSLO=1,96, 

MANG=1,16). Druga trditev, pri kateri prihaja do največjih razlik v povprečnih vrednostih glede 

na državo zaposlitve strokovnih delavcev, je trditev, da bi lahko tim pogosteje sodeloval z 

zunanjimi institucijami (MSLO=121,88 MANG=64,18, p=0,000). Tudi omenjeno trditev 

slovenski strokovni delavci ocenjujejo s skoraj eno stopnjo višjim strinjanjem, v primerjavi s 

strokovnimi delavci iz Anglije (MSLO=1,90, MANG=1,32). Menim, da na omenjen rezultat 

vpliva predvsem to, da so na šoli anketiranih angleških strokovnih delavcev (The Unicorn 

School) poleg razrednih učiteljev, predmetnih učiteljev (npr. učitelj glasbe, učitelj 

naravoslovja) in pomočnikov učiteljev zaposleni tudi koordinator za posebne potrebe, šestnajst 

izvajalk dodatne strokovne pomoči, logopedinja, učiteljica, ki izvaja individualne ure na 

področju senzorne integracije in gibalnih uric, ter socialna pedagoginja, ki nudi podporo in 

pomoč učencem s čustvenimi težavami (The Unicoorn School, 2019). Anketirani angleški 

strokovni delavci namreč v odgovorih na našo prvo raziskovalno vprašanje, o profilih 

strokovnih delavcev, ki timsko delajo z namenom nudenja strokovne podpore ter pomoči 

učencem s specifičnimi učnimi težavami, navajajo, da pogosto timsko delajo z vsemi 

navedenimi profili strokovnih delavcev, ki so zaposleni na šoli. Iz omenjenega, predvsem pa na 

podlagi izkušenj pridobljenih z delom na The Unicorn School, menim, da tim na anketirani 

angleški šoli sestavljajo raznoliki profili strokovnih delavcev zaposlenih na šoli, strokovni 

delavci pa iz tega razloga čutijo manjšo potrebo po še večjem vključevanju drugih profilov 

strokovnih delavcev in sodelovanje z zunanjimi institucijami v njihov tim, v primerjavi s 

strokovnimi delavci iz Slovenije.  

 

Tretja trditev, pri kateri prihaja do največjih razlik v povprečnih vrednostih glede na državo 

zaposlitve strokovnih delavcev, je trditev, da bi lahko v timu ustrezneje prevzeli vloge in naloge 

znotraj tima (MSLO=120,49, MANG=72,89, p=0,000). Tudi omenjeno trditev slovenski strokovni 

delavci ocenjujejo s skoraj pol stopnje višjim strinjanjem, v primerjavi s strokovnimi delavci iz 

Anglije (MSLO=1,81, MANG=1,45). Omenjeno lahko povežemo z odgovori anketiranih 

strokovnih delavcev na vprašanje o prednostih timskega dela, ki jih zaznavajo v svojem 

strokovnem timu na področju nudenja strokovne podpore in pomoči učencem s specifičnimi 

učnimi težavami (H5). Med strokovnimi delavci glede na državo zaposlitve namreč prihaja v 
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povprečnih vrednostih do velikih razlik prav pri ocenjevanju trditve: Pri timskem delu člani 

tima prevzamemo različne vloge in naloge, kar olajša delo (MSLO=108,40, MANG=149,39, 

p=0,001). Tako so strokovni delavci iz Slovenije, v primerjavi s strokovnimi delavci iz Anglije, 

v svojem strokovnem delu statistično pomembno manj pogosteje izkusili in potrdili, da je 

prevzemanje vlog in nalog pri timskem delu pomembna prednost timskega dela z namenom 

nudenja strokovne podpore in pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami. Iz analize 

podatkov o problemih in ovirah pri timskem delu vidimo, da si slovenski strokovni delavci v 

povprečju pogosteje naloge v timu neprimerno razdelijo (MSLO=1,92, MANG=1,48) in imajo v 

timu pogosteje nejasno opredeljene vloge (MSLO=1,87 MANG=1,51), v primerjavi z anketiranimi 

strokovnimi delavci iz Anglije (H6). Razlike med strokovnimi delavci glede na državo 

zaposlitve pri omenjenih dveh trditvah o ovirah oz. problemih pri timskem delu sicer niso 

statistično pomembne, a vseeno vidimo, da v povprečju slovenski strokovni delavci v 

primerjavi z angleškimi strokovnimi delavci nekoliko pogosteje prepoznavajo omenjeni dve 

oviri kot oviri oz. problema v njihovem strokovnem timu. Če povzamemo zapisano, ugotovimo, 

da slovenski anketirani strokovni delavci statistično pomembno manj pogostokrat zaznavajo 

delitev nalog in vlog pri timskem delu kot prednost timskega dela v njihovem timu, v primerjavi 

z angleškimi strokovnimi delavci. Pri tem pa slovenski strokovni delavci v primerjavi s 

strokovnimi delavci iz Anglije pogosteje v svojem strokovnem timu zaznavajo kot oviro oz. 

problem to, da si v timu naloge neprimerno razdelijo in imajo v timu nejasno opredeljene vloge. 

Menimo, da je prav to vzrok za to, da slovenski strokovni delavci v primerjavi s strokovnimi 

delavci iz Anglij, s statistično pomembno višjo stopnjo strinjanja zaznavajo, da bi lahko v 

njihovih timih ustrezneje prevzemali vloge in naloge znotraj tima. 

 

Hipotezo 7 lahko potrdimo, saj obstajajo statistično pomembne razlike med strokovnimi 

delavci v zaznavanju možnosti za izboljšanje timskega dela v strokovnih timih na 

področju nudenja strokovne podpore in pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami 

glede na državo zaposlitve. Lahko potrdimo tudi, da strokovni delavci iz Slovenije v 

primerjavi s strokovnimi delavci iz Anglije pri vseh desetih trditvah, kjer so statistično 

pomembne razlike, z višjo stopnjo strinjanja ocenjujejo možnosti za izboljšanje timskega dela 

v strokovnih timih. 

 

Glede na opravljeno analizo podatkov lahko povzamemo, da anketirani strokovni delavci 

zaznavajo raznolike možnosti za izboljšanje timskega dela v strokovnih timih na področju 

nudenja strokovne podpore in pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami. Slovenski in 

angleški strokovni delavci kot možnost izboljšanja njihovega timskega dela najpogosteje 

navajajo, da bi lahko v njihovem timu bolje načrtovali čas za timsko delo (MSLO=2,06, 

MANG=2,29). Anketirani slovenski strokovni delavci prav tako kot možnost izboljšanja svojega 

timskega dela najpogosteje navajajo, da bi lahko člani tima z dodatnim 

izobraževanjem/seminarji o timskem delu pridobili nova znanja in spretnosti za učinkovitejše 

timsko delo (M=2,10). V prejšnjem poglavju magistrskega dela, v katerem govorimo o ovirah 

in problemih pri timskem delu, smo ugotovili, da anketirani slovenski in angleški strokovni 

delavci kot najpogostejši problem pri timskem delu zaznavajo pomankanje časa. Kot 

najpogostejšo možnost izboljšanja njihovega timskega dela z namenom nudenja strokovne 

podpore in pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami pa torej slovenski in angleški 

strokovni delavci navajajo, da bi lahko bolje načrtovali čas za timsko delo. Iz zapisanega 

sklepamo, da se anketirani strokovni delavci zavedajo, da bi lahko z boljšim načrtovanjem časa 

za timsko delo rešili tudi ta problem. Omenjeno zavedanje anketirancev je spodbudno, a 

menimo, da zgolj zavedanje, da je potrebno bolje načrtovati čas za timsko delo, ni dovolj. A. 

Polak (2007) navaja, da je čas za timsko delo načeloma treba zagotoviti znotraj obstoječega 

delovnega časa učiteljev. Delovna obveznost učiteljev namreč vključuje tudi čas za načrtovanje 
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pedagoškega dela, kar lahko opravljajo tudi izven ur pouka. Tako je lahko  čas za timsko 

načrtovanje in evalvacijo načrtovan tudi pred poukom, po njem ali v popoldanskem času (Polak, 

2007). V naši raziskavi (H4.1 in H4.3) smo ugotovili, da tako anketirani slovenski kot angleški 

strokovni delavci posamezne etape timskega dela izvajajo ob različnih priložnostih. Pri tem pa 

so vse trditve v ocenjevalni lestvici v povprečju ocenjene z oceno dva ali več, kar pomeni, da 

tako slovenski kot angleški strokovni delavci vsaj občasno timsko načrtujejo in evalvirajo ob 

vseh priložnostih navedenih v ocenjevalni lestvici, torej tako zjutraj, pred začetkom pouka, med 

odmori, ob v urniku rezerviranem času za timsko delo, po končanem pouku, izven delovnega 

časa kot tudi pred/med šolskimi počitnicami in prostimi dnevi. Tudi v raziskavi J. Ducman 

(2012) anketirani strokovni delavci navajajo, da timsko delajo ob različnih priložnostih in da 

pomanjkanje časa za timsko delo rešujejo na različne načine. Specialni in rehabilitacijski 

pedagogi (prav tam) navajajo, da z učitelji sodelujejo pred poukom in po končanem pouku, saj 

se le tako lahko sproti in vsakodnevno dogovarjajo za nadaljnje delo. Nekateri strokovni 

delavci, zajeti v raziskavo J. Ducman (2012), navajajo, da problem časovnega usklajevanja 

rešujejo s sprotnimi in hitrimi pogovori povsod, kjer se srečajo (med odmori, na hodniku …). 

Tretja strategija za izvajanje timskega dela, ki jo navajajo strokovni delavci zavzeti v raziskavo 

J. Ducman (2012), je, da timske sestanke skličejo takrat, ko ima večina strokovnih delavcev 

čas, ostali, ki na sestanek ne morejo, pa oddajo pisno evalvacijo (Ducman, 2012). Strokovni 

delavci tako načrtujejo čas za timska srečanja na raznolike načine. K še večji učinkovitosti 

timskega dela pa lahko pripomore tudi uporaba sodobne informacijsko-komunikacijske 

tehnologije (IKT). Pri delu tima je smiselna uporaba elektronske pošte, saj zaradi hitrosti in 

priročnosti odpira nove komunikacijske možnosti v timu (Polak, 2005). K večji časovni 

učinkovitosti pa pripomore tudi vpetost etap timskega dela v redni šolski urnik. Umeščenost 

časa za timsko delo v urniku zagotavlja pedagoškim delavcem določeno sistematičnost, 

predvidljivost in zavezanost timskemu delu (Polak, 2005). Menimo, da je pomembno tudi 

ozaveščanje članov tima o pomembnosti dobrega načrtovanja časa za timsko delo oz. 

ozaveščanja vseh članov tima o prednostih timskega dela. Menimo, da ni dovolj, da strokovni 

delavci čas za timsko delo zgolj dobro načrtujejo; če namreč strokovni delavci timskega dela 

ne bodo zaznavali kot pomembnega načina dela za učinkovito nudenje strokovne podpore in 

pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami, bo timsko delo kljub dobro načrtovanem času 

manj učinkovito izvedeno. Strokovni delavci morajo biti za učinkovito timsko delo motivirani.  

 

9.8 Dodatna znanja, ki jih strokovni delavci najbolj potrebujejo za timsko delo na 

področju nudenja strokovne podpore in pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami 
 

V okviru osmega raziskovalnega vprašanja nas je zanimalo, katera dodatna znanja si strokovni 

delavci želijo pridobiti z namenom učinkovitega timskega nudenja strokovne podpore in 

pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami. V vprašalniku so strokovni delavci med 

navedenimi trditvami lahko izbrali več možnosti. Na vprašanje je odgovorilo 196 strokovnih 

delavcev iz Slovenije in 31 strokovnih delavcev iz Anglije. V nadaljevanju predstavljam 

odgovore vseh anketirancev. 
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Preglednica 25: Področja potrebnega dodatnega znanja o timskem delu za učinkovito timsko 

delo na področju nudenja strokovne podpore ter pomoči učencem s specifičnimi učnimi 

težavami (H8) 

 

PODROČJA 

STROKOVNI 

DELAVCI IZ 

SLOVENIJE 

STROKOVNI 

DELAVCI IZ 

ANGLIJE 

f f% f f% 

Rad_a bi dobil_a več konkretnih 

usmeritev za učinkovito timsko delo v 

šoli. 

104 20,7 3 7,1 

Rad_a bi več vedel_a o identifikaciji 

specifičnih učnih težav. 

68 13,5 3 7,1 

Rad_a bi več vedel_a o značilnostih 

učinkovitih timov. 

60 11,9 10 23,8 

Rad_a bi več vedel_a o psiholoških 

značilnostih timskega dela. 

59 11,8 5 11,9 

Rad_a bi več vedel_a o izdelavi 

individualiziranega programa. 

54 10,8 0 0,0 

Rad_a bi več vedel_a o etapah timskega 

dela v šoli. 

53 10,6 3 7,1 

Rad_a bi več vedel_a o opredelitvi in 

značilnostih specifičnih učnih težav. 

53 10,6 4 9,5 

Rad_a bi več vedel_a o prednostih in 

pomanjkljivostih timskega dela v šoli. 

33 6,6 3 7,1 

Ne potrebujem nobenega dodatnega 

znanja. 

16 3,2 11 26,2 

Drugo 2 0,4 0 0,0 

SKUPAJ 502 100,00 42 100,00 

 

Največ anketiranih slovenskih strokovnih delavcev (20,7 %) navaja, da bi najbolj potrebovali 

več konkretnih usmeritev za učinkovito timsko delo. 68 (13,5 %) anketiranih slovenskih 

strokovnih delavcev meni, da bi za še bolj učinkovito nudenje strokovne podpore in pomoči 

učencem s specifičnimi učnimi težavami najbolj potrebovali dodatna znanja o identifikaciji 

specifičnih učnih težav. Dodatna znanja za učinkovitejše nudenje strokovne podpore in pomoči 

učencem s specifičnimi učnimi težavami pa si anketirani slovenski strokovni delavci želijo 

pridobiti tudi o značilnostih učinkovitih timov (11,9 %), o psiholoških značilnostih timskega 

dela (11,8 %), o izdelavi individualnega programa (10,8 %), o opredelitvi in značilnostih 

specifičnih učnih težav (10,6 %), o etapah timskega dela v šoli (10,6 %) in o prednostih ter 

pomanjkljivostih timskega dela v šoli (6,6 %). Najmanj anketiranih slovenskih strokovnih 

delavcev (3,2 %) navaja, da na tem področju ne potrebujejo nobenega dodatnega znanja. Pod 

kategorijo Drugo sta odgovorila dva slovenska anketiranca. Eden od anketirancev je navedel, 

da si želi pridobiti več znanj o učinkovitem sodelovanju s starši na področju nudenja strokovne 

podpore in pomoči učencu s specifičnimi učnimi težavami. Drug anketiranec pa je navedel, da 

bi rad poznal še več strategij poučevanja in učenja, pridobil več idej o multisenzornih 

pripomočkih ter pridobil več znanja o sodelovalnem poučevanju. 

Največ anketiranih angleških strokovnih delavcev (26,2 %) navaja, da na tem področju ne 

potrebujejo nobenega dodatnega znanja. Deset anketiranih angleških strokovnih delavcev (23,8 

%) meni, da bi za še bolj učinkovito nudenje strokovne podpore in pomoči učencem s 
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specifičnimi učnimi težavami najbolj potrebovali dodatna znanja o značilnostih učinkovitih 

timov. Dodatna znanja za učinkovitejše nudenje strokovne podpore in pomoči učencem s 

specifičnimi učnimi težavami si anketirani angleški strokovni delavci želijo pridobiti tudi o 

psiholoških značilnostih timskega dela (11,9 %), o opredelitvi in značilnostih specifičnih učnih 

težav (9,5 %), o identifikaciji specifičnih učnih težav (7,1 %), o etapah timskega dela v šoli (7,1 

%), o prednostih in pomanjkljivostih timskega dela v šoli (7,1 %) in o konkretnih usmeritvah 

za učinkovito timsko delo v šoli (7,1 %). Vsi anketirani angleški strokovni delavci menijo, da 

ne potrebujejo nobenega dodatnega znanja o izdelavi individualiziranega programa. Menimo, 

da je to zanimivo, saj so odgovori anketirancev pri tej trditvi tako popolnoma nasprotni glede 

na odgovore angleških anketirancev, vključenih v raziskavo E. OʼGorman in S. Drudy (2011). 

Rezultati raziskave E. OʼGorman in S. Drudy (2011) namreč kažejo, da si največ angleških 

učiteljev (16,4 %) želi pridobiti ali nadgraditi znanja o izdelavi individualiziranega programa. 

Pod drugo anketirani strokovni delavci iz Anglije niso navedli ničesar.  

Na osmo raziskovalno vprašanje o tem, katera dodatna znanja bi slovenski in angleški strokovni 

delavci želeli pridobiti z dodatnim izobraževanjem oz. seminarji, lahko odgovorimo, da si 

strokovni delavci želijo pridobiti dodatna znanja na vseh področjih, ki so navedena v 

vprašalniku. Zanimalo pa nas je tudi, ali si večina strokovnih delavcev tako v Sloveniji kot v 

Angliji želi pridobiti z dodatnim izobraževanjem/seminarji dodatna znanja s področja 

konkretnih usmeritev za učinkovito timsko delo v šoli (H8). Hipotezo 8 zavrnemo, saj si le 

20, 7% strokovnih delavcev iz Slovenije in 7,1 % strokovnih delavcev iz Anglije želi 

pridobiti z dodatnim izobraževanjem/seminarji dodatne konkretne usmeritve za 

učinkovito timsko delo v šoli.  
 

Ministrstvo za šolstvo in šport je leta 2004 sprejelo Pravilnik o nadaljnjem izobraževanju in 

usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, ki navaja, da se nadaljnje 

izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev izvaja po naslednjih programih: programi 

za izpopolnjevanje izobrazbe, programi profesionalnega usposabljanja, objavljeni programi – 

programi uvrščeni v nabor objavljenih programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja 

za posamezno šolsko leto ter drugi programi, kot so npr. tematske konference, izobraževanje v 

študijskih skupinah, računalniško opismenjevanje in drugi verificirani programi (Devjak in 

Polak, 2007). Strokovne delavke, zajete v raziskavo J. Mežnarc (2017), se strinjajo, da na njihov 

profesionalni razvoj vplivajo možnosti nadaljnjega izobraževanja (35 udeleženk oz. 87,5 % 

omenjenemu dejavniku pripisuje vpliv, 5 udeleženk oz. 12,5 % pa delni vpliv). Kljub temu pa 

dobra tretjina (34 %) učiteljev, ki so sodelovali v raziskavi L., Magajna, S. Pečjak idr. (2008), 

meni, da za delo z učenci z učnimi težavami niso dovolj strokovno usposobljeni. Učitelji si 

želijo dodatnega strokovnega usposabljanja na temo specifičnih primanjkljajev na posameznih 

področjih učenja, zlasti na temo učinkovitih pomoči tem učencem. Pri delu pa najbolj pogrešajo 

timski pristop in več strokovne podpore od zunanjih ustanov (Magajna, Pečjak idr., 2008). 

Največji odstotek (73, 8 %) strokovnih delavcev, zajetih v raziskavo B. Zamude (2017), meni, 

da imajo nekaj strokovnega znanja za delo z otroki s posebnimi potrebami, vendar bi si ga želeli 

še več. Pri tem pa se večina strokovnih delavcev ne čuti dovolj usposobljenih in kompetentnih 

za delo z otroki s posebnimi potrebami v predšolskem programu s prilagojenim izvajanjem in 

dodatno strokovno pomočjo (Zamuda, 2017). Tudi analiza rezultatov naše raziskave je 

pokazala, da si večina (88,1 %) anketiranih strokovnih delavcev želi pridobiti več dodatnega 

znanja o timskem delu na področju nudenja strokovne podpore in pomoči učencem s 

specifičnimi učnimi težavami. Pri tem pa učitelji, vključeni v raziskavo S. Pulec Lah in M. 

Kavkler (2011), navajajo, da en sam kratek seminar o posebnih potrebah učencev ni dovolj, 

dolgih seminarjev pa večina ne želi. Zato so vedno bolj aktualni tudi različni programi 

profesionalnega usposabljanja. Dejavnosti pri fleksibilnem profesionalnem usposabljanju, za 

razliko od klasičnih oblik usposabljanja učiteljev, terjajo večje sodelovanje učiteljev samih, saj 
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pri tem načinu usposabljanja dobijo ideje, strategije itd., ki jih lahko takoj uporabijo v razredu, 

sami pa so v največji meri pobudniki za izbiro vsebin, oblik dela, kar ni praksa drugih oblik 

izpopolnjevanja (Pulec Lah in Kavkler, 2011). Pri tem pa A. Polak (2015b) poudarja, da se 

mora poznavanje teoretičnih spoznanj s področja timskega dela nujno nadaljevati v aktivno 

preverjanje teh znanj v praksi, ko posameznik z neposrednim izvajanjem timskega načrtovanja, 

timskega izvajanja (tudi v obliki timskega poučevanja v razredu) in timske evalvacije razvija 

svoje spretnosti timskega dela ter kot član tima osebnostno in strokovno izgrajuje svojo 

kompetentnost na tem področju.  

 

9.9 Vključenost mobilnih specialnih in rehabilitacijskih pedagogov v timsko delo 

strokovnih delavcev z namenom nudenja strokovne podpore ter pomoči učencem s 

specifičnimi učnimi težavami 

 

V okviru devetega raziskovalnega vprašanja nas je zanimalo, kako strokovni delavci ocenjujejo 

vključenost mobilnih specialnih in rehabilitacijskih pedagogov v timsko delo z namenom 

nudenja strokovne podpore ter pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami. V vprašalniku 

so strokovni delavci med navedenimi tremi trditvami izbrali eno, za katero menijo, da najbolje 

izraža njihovo mnenje. Svoj odgovor so dodatno pojasnili v odgovorih na odprto vprašanje. Na 

vprašanje so odgovarjali le mobilni specialni in rehabilitacijski pedagogi ter strokovni delavci, 

ki imajo izkušnje s timskim delom z mobilnim specialnim in rehabilitacijskim pedagogom. V 

nadaljevanju predstavljam odgovore slovenskih in angleških strokovnih delavcev. S 

primerjalnim prikazom odgovorov želim nakazati razlike v zaznavanju vključenosti mobilnih 

specialnih in rehabilitacijskih pedagogov pri timskem delu z namenom nudenja strokovne 

podpore in pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami glede na državo zaposlitve.  

 

Preglednica 26: Vključenost mobilnih specialnih in rehabilitacijskih pedagogov v timsko delo 

strokovnih delavcev z namenom nudenja strokovne podpore ter pomoči učencem s specifičnimi 

učnimi težavami 
 

 

KAKŠNA JE VKLJUČENOST 

MOBILNIH SPECIALNIH IN 

REHABILITACIJSKIH PEDAGOGOV V 

TIMSKO DELO 

 

STROKOVNI 

DELAVCI IZ 

SLOVENIJE 

 

STROKOVNI 

DELAVCI IZ 

ANGLIJE 

f f% f f% 

Ustrezna 97 49,5 2 6,5 

Delno ustrezna 34 17,3 6 19,3 

Neustrezna 8 4,1 0 0,0 

Anketiranci, ki na vprašanje niso odgovarjali 57 29,1 23 74,2 

SKUPAJ 196 100,00 31 100,00 

 

Na vprašanje je odgovorilo 139 slovenskih strokovnih delavcev in 8 angleških strokovnih 

delavcev. Največ anketiranih slovenskih strokovnih delavcev, ki so odgovorili na vprašanje 

(49,5 %), meni, da je vključenost mobilnih specialnih in rehabilitacijskih pedagogov v timsko 

delo z namenom nudenja strokovne podpore ter pomoči učencem s specifičnimi učnimi 

težavami ustrezna, saj so v njihovem timu mobilni specialni in rehabilitacijski pedagogi 

enakovredni člani tima. 34 (17,3 %) anketiranih slovenskih strokovnih delavcev meni, da je 

vključenost mobilnih specialnih in rehabilitacijskih pedagogov v timsko delo z namenom 

nudenja strokovne podpore in pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami delno ustrezna, 

saj so v njihov tim mobilni specialni in rehabilitacijski pedagogi vključeni le občasno. Najmanj 
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anketiranih strokovnih delavcev (4,1 %) meni, da je vključenost mobilnih specialnih in 

rehabilitacijskih pedagogov pri timskem delu z namenom nudenja strokovne podpore in pomoči 

učencem s specifičnimi učnimi težavami neustrezna, saj so mobilni specialni in rehabilitacijski 

pedagogi v njihovem timu neenakovredni člani tima in so v tim vključeni redko kdaj. 

 

Največ anketiranih angleških strokovnih delavcev (19,3 %) meni, da je vključenost mobilnih 

specialnih in rehabilitacijskih pedagogov pri timskem delu z namenom nudenja strokovne 

podpore in pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami delno ustrezna, saj so v njihov tim 

mobilni specialni in rehabilitacijski pedagogi vključeni le občasno. Dva anketirana angleška 

strokovna delavca (6,5 %) menita, da je vključenost mobilnih specialnih in rehabilitacijskih 

pedagogov pri timskem delu z namenom nudenja strokovne podpore in pomoči učencem s 

specifičnimi učnimi težavami ustrezna, saj so v njihovem timu mobilni specialni in 

rehabilitacijski pedagogi enakovredni člani tima ter so enakovredno vključeni v timsko delo. 

Nihče od anketiranih angleških strokovnih delavcev (0,0 %) ne meni, da je vključenost 

mobilnih specialnih in rehabilitacijskih pedagogov pri timskem delu z namenom nudenja 

strokovne podpore in pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami neustrezna. 

Na deveto raziskovalno vprašanje o tem, kako strokovni delavci ocenjujejo vključenost 

mobilnih specialnih in rehabilitacijskih pedagogov pri timskem delu z namenom nudenja 

strokovne podpore in pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami, lahko odgovorimo, da 

večina anketiranih slovenskih strokovnih delavcev (49,5 %) meni, da je vključenost mobilnih 

specialnih in rehabilitacijskih pedagogov v timsko delo z namenom nudenja strokovne podpore 

ter pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami ustrezna, medtem ko večina anketiranih 

angleških strokovnih delavcev (19,3 %) meni, da je vključenost mobilnih specialnih in 

rehabilitacijskih pedagogov v timsko delo z namenom nudenja strokovne podpore ter pomoči 

učencem s specifičnimi učnimi težavami delno ustrezna.  

 

V nadaljevanju analize podatkov nas je zanimalo tudi, ali obstajajo statistično pomembne 

razlike med strokovnimi delavci v zaznavanju vključenosti mobilnih specialnih in 

rehabilitacijskih pedagogov v timsko delo z namenom nudenja strokovne podpore ter pomoči 

učencem s specifičnimi učnimi težavami glede na državo zaposlitve (H9).  

Kolmogorov-Smirnov test kaže, da rezultati niso normalno porazdeljeni (Statistic=0,258; 

p=0,000), saj je statistična pomembnost Kolmogorov-Smirnovega testa enaka 0,000 (p=0,000). 

Zaradi nenormalne porazdelitve smo za nadaljnjo analizo uporabili Mann-Whitneyev U test. 

 

Preglednica 27: Statistična pomembnost o zaznavanju vključenosti mobilnih specialnih in 

rehabilitacijskih pedagogov v timsko delo z namenom nudenja strokovne podpore ter pomoči 

učencem s specifičnimi učnimi težavami glede na državo zaposlitve (H9). 

 Država 

zaposlitve 

M U z p 

Vključenost mobilnih 

specialnih in 

rehabilitacijskih pedagogov 

v timsko delo 

Slovenija 120,48 1767,00 -3,943 0,000 

Anglija 73,00    

 

Mann-Whitneyev U test kaže, da so razlike pri strokovnih delavcih glede na državo zaposlitve 

statistično pomembne (U=1767,00; z=-3,943; p=0,000). Povprečna vrednost kaže, da slovenski 

strokovni delavci višje ocenjujejo vključenost mobilnih specialnih in rehabilitacijskih 

pedagogov v timsko delo, v primerjavi s strokovnimi delavci iz Anglije. To pomeni, da 
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slovenski strokovni delavci v primerjavi z angleškimi strokovnimi delavci statistično 

pomembno pogosteje ocenjujejo, da je vključenost mobilnih specialnih in rehabilitacijskih 

pedagogov pri timskem delu z namenom nudenja strokovne podpore ter pomoči učencem s 

specifičnimi učnimi težavami ustrezna. Omenjeno lahko potrdimo tudi z rezultati iz preglednice 

26, saj največ (49,5 %) slovenskih strokovnih delavcev meni, da je vključenost mobilnih 

specialnih in rehabilitacijskih pedagogov v timsko delo z namenom nudenja strokovne podpore 

ter pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami ustrezna, medtem ko tako meni le 6,5 % 

angleških strokovnih delavcev. Menimo, da angleški strokovni delavci v primerjavi z 

anketiranimi slovenskimi strokovnimi delavci nižje ocenjujejo vključenost mobilnih specialnih 

in rehabilitacijskih pedagogov v timsko delo, zaradi specifičnosti dela na anketirani angleški 

šoli The Unicorn School. The Unicorn School je zasebna neodvisna dnevna šola, na kateri je 

zaposlenih šestnajst izvajalk dodatne strokovne pomoči (The Unicorn School, 2019). Iz 

izkušenj, pridobljenih z delom na omenjeni šoli, menim, da je prav to, da imajo na omenjeni 

angleški šoli zaposlenih šestnajst specialnih in rehabilitacijskih pedagoginj, razlog, da se 

mobilni specialni ter rehabilitacijski pedagog v timsko delo vključi le občasno, ko strokovni 

delavci zaposleni na šoli potrebujejo nasvet ali menijo, da ima mobilni specialni in 

rehabilitacijski pedagog določeno znanje, ki ga šolski tim znotraj šole nima.  

 

Hipotezo 9 lahko potrdimo, saj obstajajo statistično pomembne razlike med strokovnimi 

delavci v zaznavanju vključenosti mobilnih specialnih in rehabilitacijskih pedagogov v 

timsko delo z namenom nudenja strokovne podpore ter pomoči učencem s specifičnimi 

učnimi težavami glede na državo zaposlitve. Lahko potrdimo tudi, da slovenski strokovni 

delavci v primerjavi s strokovnimi delavci iz Anglije statistično pomembno pogosteje 

ocenjujejo, da je vključenost mobilnih specialnih in rehabilitacijskih pedagogov v timsko delo 

z namenom nudenja strokovne podpore ter pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami 

ustrezna. 

V nadaljevanju predstavljamo podrobnejšo analizo mnenj strokovnih delavcev o vključenosti 

mobilnih in rehabilitacijskih pedagogov v timsko delo z namenom nudenja strokovne podpore 

ter pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami, ki smo jih pridobili z odgovori na odprto 

vprašanje. Rezultate odprtega tipa vprašanja smo najprej pregledali, nato pa razvrstili v 

smiselne kategorije glede na to, s kakšno stopnjo ustreznosti anketirani strokovni delavci 

ocenjujejo vključenost mobilnih specialnih in rehabilitacijskih pedagogov v timsko delo z 

namenom nudenja strokovne podpore ter pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami. 

Odgovore znotraj posameznih kategorij smo prešteli in tako ugotovili njihovo pogostost 

pojavljanja v praksi.   
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Preglednica 28: Mnenja anketiranih slovenskih strokovnih delavcev o vključenosti mobilnih 

specialnih in rehabilitacijskih pedagogov v timsko delo z namenom nudenja strokovne podpore 

ter pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami  

UTEMELJITVE O VKLJUČENOSTI MOBILNIH SPECIALNIH IN 

REHABILITACIJSKIH PEDAGOGOV V TIMSKO DELO (SLO) 

ANKETIRANCI 

f f% 

Mnenja slovenskih strokovnih delavcev o tem, zakaj menijo, da je mobilni specialni in rehabilitacijski 

pedagog ustrezno vključen v njihov strokovni tim  

… ker v našem timu šteje mnenje vseh članov oz. je mnenje vseh članov tima upoštevano 

enakovredno. 

16 8,2 

… ker je enakovreden član tima. 13 6,6 

… ker skupaj dobro in konstruktivno sodelujemo. 13 6,6 

… ker je strokovno usposobljen za delo z otroci s posebnimi potrebami in učenci s 

specifičnimi učnimi težavami. 

12 6,1 

… ker timsko delo poteka brez težav. 10 5,1 

… ker je enakovredno vključen v vse dejavnosti timskega dela, ki jih izvajamo skupaj. 7 3,6 

… ker smo v timsko delo z namenom obravnave učencev s specifičnimi učnimi težavami 

enako vključeni vsi, ki delamo z učenci s specifičnimi učnimi težavami. 

4 2,0 

… ker je veliko na naši šoli in ga obravnavamo kot sestavni del našega kolektiva. 2 1,0 

… ker sodeluje na vseh timskih sestankih. 2 1,0 

… ker je vključen v vse redne in izredne sestanke ter v komunikacijo z vsemi člani tima. 2 1,0 

… ker s skupnim timskim delom izpolnjujemo vse zadane cilje. 2 1,0 

… ker je v našem timu tudi gonilna sila oz. vodja za timsko delo na področju specifičnih 

učnih težav. 

2 1,0 

… ker je vključen v vse faze timskega dela. 1 0,5 

… ker uspešno prevzema svojo vlogo in odgovornost pri timskem delu. 1 0,5 

… ker vedno sodeluje na aktivih, timskih sestankih in pri sprotnem timskem delu. 1 0,5 

… ker je vedno pripravljen sodelovati in podati nasvete. 1 0,5 

… ker v našem timu prevzema vlogo delilca nasvetov in zahtev. 1 0,5 

… ker je pri načrtovanju časa za timsko delo zelo fleksibilen. 1 0,5 

… ker se aktivno vključuje v strokovne debate, je pripravljen sodelovati tudi takrat, ko ni 

na šoli, saj pride na šolo tudi v drugem terminu in si vzame čas za razpravo. 

1 0,5 

Mnenja slovenskih strokovnih delavcev o tem, zakaj menijo, da je mobilni specialni in rehabilitacijski 

pedagog  delno ustrezno vključen v njihov tim  

… ker nima dovolj časa oz. je premalo časa prisoten na šoli. 8 4,1 

… ker bi lahko bila njegova vključenost v timsko delo še večja. 4 2,0 

… ker se težko časovno uskladi s preostalimi člani tima za timska srečanja. 4 2,0 

…ker  ne more vsakodnevno spremljati napredka in vedenja učenca znotraj šole. 3 1,5 

… ker je le v večini primerov seznanjen s tekočo problematiko, ki se pojavlja na šoli. 2 1,0 

… ker samostojno izdela individualiziran program, drugi učitelji pa pri izdelavi 

individualiziranega programa ne želijo sodelovati. 

1 0,5 

… ker vsi strokovni delavci v timu nismo enako pripravljeni timsko delati. 1 0,5 

… ker med člani tima primanjkuje zaupanje drug v drugega. 1 0,5 

… ker se člani tima trudimo delati povezano, a nam to vedno ne uspeva. 1 0,5 

… ker včasih zaradi časovne stiske in težav z organizacijo nima dovolj časa za timske 

sestanke, zato ga preostali člani tima zgolj obvestimo o sklepih sprejetih na sestanku, na 

katere pa kasneje poda tudi svoje mnenje. 

1 0,5 

Mnenja slovenskih strokovnih delavcev o tem, zakaj menijo, da je mobilni specialni in rehabilitacijski 

pedagog  neustrezno vključen v njihov tim  

… ker je redko kdaj del timskih sestankov svetovalne službe in strokovnih skupin na šoli. 2 1,0 

… ker kot zunanji sodelavec včasih ne razume šolskih pravil. 1 0,5 

… ker ni vsakodnevno prisoten na šoli. 1 0,5 

… ker naš tim ne sodeluje z mobilnim specialnim in rehabilitacijskim pedagogom. 1 0,5 

… ker je na naši šoli zaposlenih dovolj specialnih in rehabilitacijskih pedagogov, zato 

mobilni specialni in rehabilitacijski pedagog ni vključen v naš tim. 

1 0,5 

/ (na vprašanje so anketiranci odgovorili s poševnico) 15 7,7 

Anketiranci, ki na vprašanje niso odgovarjali 57 29,1 

SKUPAJ 196 100,00 
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Iz odgovorov na odprto vprašanje o vključenosti mobilnih specialnih in rehabilitacijskih 

pedagogov v timsko delo strokovnih delavcev z namenom nudenja strokovne podpore ter 

pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami vidimo, da največ anketiranih slovenskih 

strokovnih delavcev meni, da je vključenost mobilnih specialnih in rehabilitacijskih pedagogov 

pri timskem delu z namenom nudenja strokovne podpore ter pomoči učencem s specifičnimi 

učnimi težavami ustrezna, ker je mnenje vseh članov tima enakovredno upoštevano (8,2 %), so 

v njihovem timu mobilni specialni in rehabilitacijski pedagogi enakovredni člani tima (6,6 %),  

ker skupaj dobro in konstruktivno sodelujejo (6,6 %), ker je mobilni specialni in rehabilitacijski 

pedagog ustrezno strokovno usposobljen za delo z otroki s posebnimi potrebami in učenci s 

specifičnimi učnimi težavami (6,1 %) in ker timsko delo poteka brez težav (5,1 %). Anketirani 

slovenski strokovni delavci prav tako menijo, da mobilni specialni in rehabilitacijski pedagogi 

nimajo dovolj časa za timsko delo oz. so premalo časa prisotni na šoli (4,1 %), kar pa otežuje 

časovna usklajevanja za timsko delo s preostalimi člani tima (2,0 %). 2,0 % slovenskih 

strokovnih delavcev meni, da je mobilni specialni in rehabilitacijski pedagog vključen v timsko 

delo delno ustrezno, ker bi lahko bila vključenost mobilnih specialnih in rehabilitacijskih 

pedagogov v njihov tim še večja. Kot najpogostejše ovire oz. težave pri vključevanju mobilnih 

specialnih in rehabilitacijskih pedagogov v timsko delo slovenski strokovni delavci navajajo, 

da so mobilni specialni in rehabilitacijski pedagogi redko kdaj del timskih sestankov svetovalne 

službe in strokovnih skupin na šoli (1,0 %), da niso stalno prisotni na šoli (0,5 %) in da kot 

zunanji strokovni delavci včasih ne razumejo šolskih pravil (0,5 %). 

Zanimalo nas je tudi, zakaj angleški strokovni delavci ocenjujejo vključenost mobilnih in 

rehabilitacijskih pedagogov v timsko delo z namenom nudenja strokovne podpore ter pomoči 

učencem s specifičnimi učnimi težavami, kot ustrezno, delno ustrezno ali neustrezno. Tako v 

nadaljevanju predstavljamo še odgovore angleških strokovnih delavcev na odprto vprašanje o 

vključenosti mobilnih specialnih in rehabilitacijskih pedagogov v timsko delo strokovnih 

delavcev z namenom nudenja strokovne podpore ter pomoči učencem s specifičnimi učnimi 

težavami. 

Preglednica 29: Mnenja anketiranih angleških strokovnih delavcev o vključenosti mobilnih 

specialnih in rehabilitacijskih pedagogov v timsko delo z namenom nudenja strokovne podpore 

ter pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami 
 

UTEMELJITVE O VKLJUČENOSTI MOBILNIH SPECIALNIH IN 

REHABILITACIJSKIH PEDAGOGOV V TIMSKO DELO (ANG) 

ANKETIRANCI 

f f% 

Mnenja angleških strokovnih delavcev o tem, zakaj menijo, da je mobilni specialni in rehabilitacijski 

pedagog ustrezno vključen v njihov tim  

… ker je strokovno usposobljen za delo z otroci s posebnimi potrebami in učenci s 

specifičnimi učnimi težavami. 

1 3,2 

… ker v tim prinese zunanji pogled/novo, drugačno perspektivo na področju timskega dela. 1 3,2 

Mnenja angleških strokovnih delavcev o tem, zakaj menijo, da je mobilni specialni in rehabilitacijski 

pedagog  delno ustrezno vključen v njihov tim  

… ker z mobilnim specialnim in rehabilitacijskim pedagogom timsko delamo le občasno, 

ko potrebujemo nasvet ali menimo, da ima določeno znanje, ki ga šolski tim znotraj šole 

nima. 

2 6,5 

… ker ni ves čas prisoten na šoli in tako vedno nima časa za timsko delo. 1 3,2 

… ker večino dela opravi individualno. 1 3,2 

… ker ne more vsakodnevno spremljati napredka učenca. 1 3,2 

… ker je na šoli zaposlenih dovolj specialnih in rehabilitacijskih pedagogov in zato z 

mobilnim specialnim in rehabilitacijskim pedagogom redko kdaj timsko delam. 

1 3,2 

Anketiranci, ki na vprašanje niso odgovarjali 23 74,2 

SKUPAJ 31 100,00 
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Angleški strokovni delavci menijo, da je mobilni specialni in rehabilitacijski pedagog ustrezno 

vključen v njihov tim, ker je strokovno usposobljen za delo z otroci s posebnimi potrebami ter 

učenci s specifičnimi učnimi težavami (3,2 %) in ker v tim prinese zunanji pogled/novo, 

drugačno perspektivo na področju timskega dela (3,2 %). Večina anketiranih angleških 

strokovnih delavcev meni, da je vključenost mobilnih specialnih in rehabilitacijskih pedagogov 

v timsko delo z namenom nudenja strokovne podpore ter pomoči učencem s specifičnimi 

učnimi težavami delno ustrezna, ker z mobilnim specialnim in rehabilitacijskim pedagogom 

timsko delajo le občasno, ko potrebujejo nasvet ali menijo, da ima mobilni specialni in 

rehabilitacijski pedagog določeno znanje, ki ga šolski tim znotraj šole nima (6,5 %), ker mobilni 

specialni in rehabilitacijski pedagog ni ves čas prisoten na šoli in tako ni vedno na voljo za 

timsko delo (3,2 %), ker večino dela mobilni specialni in rehabilitacijski pedagog opravi 

individualno (3,2 %), ker mobilni specialni in rehabilitacijski pedagog ne more vsakodnevno 

spremljati napredka učenca (3,2 %) in ker je na šoli zaposlenih dovolj specialnih ter 

rehabilitacijskih pedagogov, zato so mobilni specialni in rehabilitacijski pedagogi redkokdaj 

vključeni v njihov tim (3,2 %).  

 

Če povzamemo prej navedene ugotovitve, vidimo, da obstajajo statistično pomembne razlike 

med strokovnimi delavci v zaznavanju vključenosti mobilnih specialnih in rehabilitacijskih 

pedagogov v timsko delo z namenom nudenja strokovne podpore ter pomoči učencem s 

specifičnimi učnimi težavami glede na državo zaposlitve. Slovenski strokovni delavci v 

primerjavi s strokovnimi delavci iz Anglije pogosteje ocenjujejo, da je vključenost mobilnih 

specialnih in rehabilitacijskih pedagogov v timsko delo z namenom nudenja strokovne podpore 

ter pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami ustrezna. Pri tem pa glede na analizo 

podatkov pridobljenih iz odgovorov na odprto vprašanje ugotavljamo, da so si utemeljitve 

slovenskih in angleških anketirancev o tem, zakaj so mobilni specialni ter rehabilitacijski 

pedagogi v njihovo timsko delo vključeni ustrezno, delno ustrezno ali neustrezno, med seboj 

podobna. Kot najpogostejšo utemeljitev mnenja o ustrezni vključenosti mobilnih specialnih in 

rehabilitacijskih pedagogov v timsko delo z namenom nudenja strokovne podpore ter pomoči 

učencem s specifičnimi učnimi težavami tako slovenski kot angleški anketirani strokovni 

delavci navajajo, da so mobilni specialni in rehabilitacijski ustrezno strokovno usposobljeni za 

delo z otroci s posebnimi potrebami. Slovenski strokovni delavci ocenjujejo tudi, da so mobilni 

specialni in rehabilitacijski pedagogi v njihov tim vključeni enakovredno. Kot najpogostejše 

utemeljitve mnenja o delno ustrezni in neustrezni vključenosti mobilnih specialnih ter 

rehabilitacijskih pedagogov v timsko delo tako slovenski kot angleški anketirani strokovni 

delavci najpogosteje navajajo razloge povezane s pomanjkanjem časa. Podobne ugotovitve v 

svoji raziskavi navaja tudi S. Mulec (2018), saj navaja, da mobilni in specialni rehabilitacijski 

pedagogi, vključeni v njeno raziskavo, izrazitejše izpostavljajo predvsem eno oviro, ki po 

njihovem mnenju vpliva na manj učinkovito sodelovanje ter timsko delo mobilnih specialnih 

in rehabilitacijskih pedagogov, in to je čas za timsko delo. Navajajo, da se mobilnim specialnim 

in rehabilitacijskim pedagogom v praksi pogosto mudi na drugo lokacijo, zato jim časa za 

skupno načrtovanje in izvajanje učnih ur zmanjkuje (Mulec, 2018). Podobne ovire oz. težave 

vključevanja mobilnih specialnih in rehabilitacijskih pedagogov v timsko delo pa navajajo tudi 

anketirane specialne in rehabilitacijske pedagoginje, vključene v raziskavo J. Mežnarc (2017), 

saj navajajo, da specialne in rehabilitacijske pedagoginje, ki so vključene v več delovnih okolij, 

s premiki iz šole na šolo izgubijo veliko časa in so zato manj vpete v šolsko dogajanje ter v 

stike z učitelji in starši, imajo pa tudi več težav z usklajevanjem urnika (Mežnarc, 2017). Tudi 

specialne in rehabilitacijske pedagoginje, vključene v raziskavo M. Hamler (2018), največkrat 

izpostavljajo, da bi pri svojem delu najbolj potrebovale ustrezen prostor, več pripomočkov oz. 

ustreznejše pripomočke za delo ter več časa za vključevanje v skupino strokovnih delavcev in 

dovolj časa za komuniciranje z drugimi strokovnimi delavci. Pri tem pa specialne in 
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rehabilitacijske pedagoginje, vključene v raziskavo M. Hamler (2018), navajajo, da se mobilne 

specialne in rehabilitacijske pedagoginje težko časovno uskladijo s preostalimi člani tima za 

srečanja, ker se velikokrat zgodi, da se aktivnosti v raznih ustanovah prekrivajo, to pa je tudi 

razlog, da se mobilne specialne in rehabilitacijske pedagoginje najpogosteje udeležujejo zgolj 

aktivnosti na matični ustanovi. Tako je potrebna velika mera fleksibilnosti, da se mobilni 

specialni in rehabilitacijski pedagogi lahko prilagodijo kolektivu, vodstvu, potrebam staršem 

ter predvsem otrok. Pri tem pa je treba tudi ustrezno načrtovati čas, ki ga mobilni specialni in 

rehabilitacijski pedagogi namenijo za delo na posamezni ustanovi. Kot ugotavlja M. Hamler 

(2018) več časa je mobilni specialni in rehabilitacijski pedagog fizično prisoten na šolah, večja 

je tudi pripadnost, ki jo čuti mobilni specialni in rehabilitacijski pedagog šoli. Pogostejši stiki 

med strokovnimi delavci namreč pripomorejo k rednejši izmenjavi informacij, posledično pa 

se povečuje navezanost, prav tako pa tudi dobro razumevanje in pripadnost. Več je mobilni 

specialni in rehabilitacijski pedagog v stiku z osebami na ustanovi, bolj »domače« se počuti in 

posledično boljše ga sprejmejo sodelavci (Hamler, 2018). Za uspešno timsko delo z namenom 

nudenja strokovne podpre in pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami, je torej treba 

dobro načrtovati čas, pri tem pa ga morajo mobilni specialni in rehabilitacijski pedagogi zaradi 

vključenosti v več delovnih okolij še bolj natančno načrtovati in biti tudi zelo fleksibilni. 

 

9.10 Dodatna mnenja anketiranih strokovnih delavcev o timskem delu na področju 

nudenja strokovne podpore in pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami. 

 

V okviru zadnjega odprtega vprašanja v vprašalniku nas je zanimalo, ali bi v zvezi s timskim 

delom na področju nudenja strokovne podpore in pomoči učencem s specifičnimi učnimi 

težavami, anketirani strokovni delavci dodali še kaj, kar ni bilo zajeto v prejšnjih vprašanjih. 

Na omenjeno odprto vprašanje je odgovorilo trinajst slovenskih strokovnih delavcev in trije 

angleški strokovni delavci. 

Anketirani slovenski strokovni delavci, ki timsko delajo na področju nudenja strokovne 

podpore in pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami, v odgovoru na zadnje odprto 

vprašanje v vprašalniku navajajo: 

 »Dodatna strokovna pomoč učencu s specifičnimi učnimi težavami bi lahko bila v 

našem timu večkrat načrtovana, izvedena in evalvirana timsko.« 

 »Specialni in rehabilitacijski pedagog bi lahko skupaj z razrednim učiteljem pogosteje 

timsko izvedel učne ure ter večkrat nudil učencu s specifičnimi učnimi težavami 

dodatno strokovno pomoč v razredu.«  

 »Strokovni delavci imamo premalo znanja o timskem poučevanju oz. timskem izvajanju 

z namenom nudenja strokovne podpore in pomoči učencem s specifičnimi učnimi 

težavami.« 

 »Strokovni delavci na naši šoli smo imeli premalo kvalitetnih izobraževanj na temo 

timskega dela.« 

 »Strokovni delavci bi si želeli pridobiti še več znanja o timskem delu že med študijem.«  

 »Na šoli smo imeli izobraževanje o timskem delu, kar je pomagalo k zavedanju o 

pozitivnih straneh timskega dela.«  

 »Timsko delo strokovnih delavcev bi lahko bilo bolj ustrezno ovrednoteno. »Hvala 

lepa« na koncu šolskega leta je za nekatere strokovne delavce premajhen razlog, da bi 

timsko delali pogosteje in ustrezneje.«  

 »Timsko delo bi bilo lažje izvesti, če bi imeli po zakonu opredeljen čas znotraj 

delovnega časa, ki bi bil namenjen timskemu delu in bi se tudi ustrezno vrednotil.«  
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 »Timskega dela na šoli bi lahko bilo več, če bi ga vodstvo šole bolj podpiralo.« 

»Velikokrat nam vodstvo šole dodaja nove in nove zadolžitve ter obremenitve 

(vključevanje v razne projekte, razna birokracija ipd.), zato nam primanjkuje časa za 

timsko delo.«  

 »Bolj učinkovito bi morali v naš tim vključiti starše otroka.« 

 »V timsko delo smo vključeni strokovni delavci, ki med seboj moramo sodelovati in ne 

sodelujemo, ker bi si to želeli.« 

 »Timsko delo z zunanjimi inštitucijami bi lahko bilo pogostejše in ustreznejše.«  

 »Kadar je v timsko delo vključenih preveč strokovnih delavcev, je učinkovitost 

timskega del veliko manjša (več je nesoglasij, težje je reševanje konfliktov in iskanje 

kompromisov), kot kadar je v tim z namenom nudenja strokovne podpore in pomoči 

učencem s specifičnimi učnimi težavami vključenih manjše število strokovnih delavcev 

na šoli.« 

Anketirani angleški strokovni delavci, ki timsko delajo z namenom nudenja strokovne podpore 

in pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami, navajajo: 

 »Timsko delo je na naši šoli uveljavljen pristop dela. Celotno delo z učenci s 

specifičnimi učnimi težavami je načrtovano timsko in tako, da so učenčeve potrebe v 

središču timskega načrtovanja.« 

 »Timsko delo na naši šoli je ustrezno. Strokovni delavci se med seboj spoštujemo in pri 

timskem delu vedno upoštevamo mnenja vseh strokovnih delavcev ter si med seboj 

vedno pomagamo.«  

 »Učne težave učenca s specifičnimi učnimi težavami so pogosto zelo kompleksne, zato 

je vloga različnih terapevtov še toliko večja. Terapevti bi morali biti še bolj vključeni v 

timsko načrtovanje podpore in pomoči učencu s specifičnimi učnimi težavami, ki bo 

učencu nudena v razredu.«   

 

Če povzamemo navedbe slovenskih strokovnih delavcev ugotovimo, da štirje anketirani 

strokovni delavci navajajo, da imajo s področja timskega dela premalo znanja in si želijo več 

dodatnih kakovostnih izobraževanj s tega področja. S. Tancig (2006) navaja, da je treba 

doseganje kompetenc zagotavljati z dodatnim izobraževanjem, saj bodo le tako strokovni 

delavci v poklicnem življenju učinkovito uveljavljali svoje kompetence, med katerimi je tudi 

kompetenca za delo z učenci s posebnimi potrebami in za timsko delo. Omenjeno lahko 

povežemo tudi z našimi ugotovitvami, pridobljenimi s področja nadaljnjih izobraževanj (H8). 

Na osmo raziskovalno vprašanje o tem, katera dodatna znanja bi slovenski in angleški strokovni 

delavci želeli pridobiti z dodatnim izobraževanjem oz. seminarji, smo ugotovili, da si strokovni 

delavci želijo pridobiti dodatna znanja na vseh področjih, navedenih v vprašalniku, pri tem pa 

si največ strokovnih delavcev iz Slovenije želi pridobiti z dodatnim izobraževanjem/seminarji 

dodatne konkretne usmeritve za učinkovito timsko delo v šoli. Dva anketirana slovenska 

strokovna delavca kot razlog za manj učinkovito izvajanje timskega dela navajata šolski sistem. 

Menita, da bi timsko delo strokovni delavci izvajali pogosteje, če bi bilo to ustrezno 

ovrednoteno in finančno podkrepljeno. Eden izmed anketirancev dodaja, da ni potrebno le 

ustrezno ovrednotenje timskega dela, ampak tudi zakonska določba o opredelitvi časa znotraj 

delovnega časa za izvedbo timskega dela. Angleški strokovni delavci, ki so odgovorili na 

vprašanje, navajajo, da je timsko delo na njihovi šoli ustrezno, pri tem pa eden izmed 

anketirancev izpostavlja, da si želi še večjo vključenost terapevtov v timsko delo strokovnih 

delavcev na šoli. 
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10. POVZETEK ODGOVOROV NA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA IN 

PREGLED POTRDITVE HIPOTEZ 
 

Preglednici 30 in 31 prikazujeta postavljena raziskovalna vprašanja in povzetke odgovorov 

nanje ter hipoteze s podatki o tem, ali so bile le-te v raziskavi potrjene, delno potrjene ali 

zavrnjene.   

 

Preglednica 30: Pregled raziskovalnih vprašanj 

RV1 Kateri profili strokovnih delavcev na slovenskih in angleških osnovnih šolah timsko 

delajo z namenom nudenja strokovne pomoči ter podpore učencem s specifičnimi 

učnimi težavami? 

           Anketirani slovenski in angleški strokovni delavci vsaj občasno timsko delajo z vsemi 

profili strokovnih delavcev, navedenimi v ocenjevalni lestvici (M≥1,32). Tako anketirani 

slovenski in angleški strokovni delavci vsaj občasno timsko delajo z učiteljem razrednega 

pouka, učiteljem predmetnega pouka, specialnim in rehabilitacijskim pedagogom, mobilnim 

specialnim ter rehabilitacijskim pedagogom, socialnim delavcem, logopedom, pedagogom in 

socialnim pedagogom.  

 

RV2 Kako pogosto se strokovni delavci timsko srečujejo z namenom nudenja strokovne 

podpore in pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami v Sloveniji ter v Angliji? 

           Anketirani slovenski strokovni delavci najpogosteje timsko delajo trikrat na leto (41,3 

%), medtem ko anketirani angleški strokovni delavci najpogosteje timsko delajo trikrat na 

leto (22,6 %), enkrat tedensko (22,6 %) in večkrat tedensko (22,6 %). 

 

RV3 S katerim namenom najpogosteje strokovni delavci timsko delajo na področju nudenja 

strokovne podpore in pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami v Sloveniji ter 

v Angliji? 

          Anketirani slovenski strokovni delavci najpogosteje timsko delajo z namenom iskanja 

učinkovitih rešitev za trenutne težave, ki se pojavljajo pri nudenju strokovne podpore ter 

pomoči učencu s specifičnimi učnimi težavami (M=3,91), angleški strokovni delavci pa z 

namenom oblikovanja ocene otrokovega funkcioniranja (M=4,39). Pri tem so vse trditve tako 

anketiranih slovenskih kot angleških strokovnih delavcev v ocenjevalni lestvici v povprečju 

ocenjene z oceno tri ali več (M≥3,27), kar pomeni, da tako slovenski kot angleški strokovni 

delavci vse namene timskega dela (oblikovati oceno otrokovega funkcioniranja, izdelati 

individualiziran program, načrtovati neposredno delo z učencem s specifičnimi učnimi 

težavami, odločati o prilagoditvah in konkretnih oblikah pomoči ustreznih za učenca s 

specifičnimi učnimi težavami, iskati učinkovite rešitve za trenutne težave, ki se pojavljajo pri 

nudenju strokovne podpore in pomoči učencu s specifičnimi učnimi težavami evalvirati 

napredek učenca s specifičnimi učnimi težavami, odločanje o nadaljnjih oblikah pomoči 

učencu s specifičnimi učnimi težavami, učenca z specifičnimi učnimi težavami opolnomočiti 

z znanju, informacijami in veščinami, s pomočjo katerih bo dosegel raven potencialnega 

razvoja, informirati in usmerjati starše pri nudenju podpore ter pomoči učencu s specifičnimi 

učnimi težavami) zaznavajo kot pogoste. 

 

RV4 Kdaj in kako pogosto strokovni delavci izvajajo posamezne etape timskega dela na 

področju nudenja strokovne podpore ter pomoči učencem s specifičnimi učnimi 

težavami v Sloveniji in kdaj ter kako pogosto v Angliji? 

           Strokovni delavci iz Anglije najpogosteje timsko načrtujejo med odmori (M=4,13), 

slovenski strokovni delavci pa po končanem pouku (M=3,17). Vse trditve tako anketiranih 
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slovenskih kot angleških strokovnih delavcev so v ocenjevalni lestvici v povprečju ocenjene 

z oceno skoraj dva ali več (M≥1,96), kar pomeni, da tako slovenski kot angleški strokovni 

delavci vsaj občasno timsko načrtujejo ob vseh priložnostih navedenih v ocenjevalni lestvici. 

Slovenski in angleški strokovni delavci timsko poučujejo ob različnih priložnostih, a oboji 

najpogosteje timsko poučujejo med poukom, v razredu (MSLO=2,78, MANG=3,19). Vse 

trditve tako anketiranih slovenskih kot angleških strokovnih delavcev so v ocenjevalni 

lestvici v povprečju ocenjene z oceno skoraj dva ali več (M≥1,80), kar pomeni, da tako 

slovenski kot angleški strokovni delavci vsaj občasno timsko poučujejo ob vseh priložnostih, 

navedenih v ocenjevalni lestvici. Strokovni delavci iz Anglije najpogosteje timsko evalvirajo 

med odmori (M=4,03), anketirani strokovni delavci iz Slovenije pa po končanem pouku 

(M=3,09). Vse trditve slovenskih in angleških strokovnih delavcev so v ocenjevalni lestvici 

v povprečju ocenjene z oceno skoraj dva ali več (M≥1,88), kar pomeni, da tako slovenski kot 

angleški strokovni delavci vsaj občasno timsko evalvirajo ob vseh priložnostih, navedenih v 

ocenjevalni lestvici. 

 

RV5 Katere so najpogostejše prednosti timskega dela strokovnih delavcev pri nudenju 

strokovne podpore in pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami po mnenju 

strokovnih delavcev zaposlenih v Sloveniji ter katere zaposlenih v Angliji? 

          Anketirani slovenski strokovni delavci kot prednost timskega dela z namenom nudenja 

strokovne podpore in pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami najpogosteje navajajo 

vključenost strokovnjakov različnih profilov v timsko delo, kar jim omogoča bolj celosten 

pogled na učenčeve specifične učne težave (M=4,17). Anketirani angleški strokovni delavci 

pa menijo, da jim timsko delo omogoča učinkovitejše nudenje strokovne pomoči in podpore 

učencu s specifičnimi učnimi težavami (M=4,61) ter pridobivanje novih idej za delo z učenci 

s specifičnimi učnimi težavami (M=4,61). Vse trditve v ocenjevalni lestvici so v povprečju 

ocenjene z oceno tri ali več (M≥3,45), kar pomeni, da tako slovenski kot angleški strokovni 

delavci vse navedene prednosti v ocenjevalni lestvici zaznavajo kot pogoste prednosti 

njihovega timskega dela. 

 

RV6 Katere probleme in ovire timskega dela zaznavajo strokovni delavci pri nudenju 

strokovne podpore ter pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami v Sloveniji in 

katere v Angliji? 

           Iz analize rezultatov, dobljenih na osnovi ocenjevalne lestvice, vidimo, da je 52 trditev 

od vseh 60 trditev v povprečju ocenjenih med M=1,16 in M=2,16, kar pomeni, da tako 

slovenski kot angleški strokovni delavci večino (89,7 %) navedenih problemov in ovir pri 

timskem delu zaznavajo kot občasne probleme ter ovire v svojem timu. Anketirani slovenski 

in angleški strokovni delavci kot najpogostejši problem pri timskem delu zaznavajo 

pomankanje časa za timsko delo (MSLO=3,20, MANG=3,13). 

 

RV7 Katere so možnosti za izboljšanje timskega dela v strokovnih timih pri nudenju 

strokovne podpore in pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami po mnenju 

strokovnih delavcev zaposlenih v Sloveniji ter katere zaposlenih v Angliji? 

           Iz analize rezultatov iz ocenjevalne lestvice vidimo tudi, da je 26 trditev od vseh 35 

trditev v povprečju ocenjenih med M=1,52 in M=2,29, kar pomeni, da se večina (74,3 %) 

tako slovenskih kot angleških strokovnih delavcev z navedenimi možnostmi za izboljšanje 

timskega dela v njihovem timu delno strinja in meni, da se da stanje na  navedenih področjih 

še izboljšati. Pri tem pa tako slovenski kot angleški strokovni delavci najpogosteje navajajo, 

da bi lahko v njihovem timu bolje načrtovali čas za timsko delo (MSLO =2,06, MANG=2,29). 
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RV8 Katera dodatna znanja bi slovenski in angleški strokovni delavci želeli pridobiti z 

dodatnim izobraževanjem oz. seminarji? 

           Strokovni delavci želijo pridobiti dodatna znanja na vseh področjih, ki so navedena v 

vprašalniku (opredelitev in značilnosti specifičnih učnih težav, identifikacija specifičnih 

učnih težav, izdelava individualiziranega programa, psihološke značilnosti timskega dela, 

značilnosti učinkovitega tima, etape timskega dela v šoli, prednosti in pomanjkljivosti 

timskega dela v šoli, konkretne usmeritve za učinkovito timsko delo v šoli). Pri tem si največ 

oz. 107  strokovnih delavcev želi pridobiti več dodanega znanja s področja poznavanja 

konkretnih usmeritev za učinkovito timsko delo v šoli. 

 

RV9 Kako strokovni delavci ocenjujejo vključenost mobilnih specialnih in rehabilitacijskih 

pedagogov pri timskem delu z namenom nudenja strokovne podpore ter pomoči 

učencem s specifičnimi učnimi težavami? 

          Največ anketiranih slovenskih strokovnih delavcev (69,8 %) meni, da je vključenost 

mobilnih specialnih in rehabilitacijskih pedagogov pri timskem delu z namenom nudenja 

strokovne podpore ter pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami ustrezna, medtem ko 

največ anketiranih angleških strokovnih delavcev (75,0 %) meni, da je vključenost mobilnih 

specialnih in rehabilitacijskih pedagogov pri timskem delu z namenom nudenja strokovne 

podpore ter pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami le delno ustrezna. 

 

 

Preglednica 31: Pregled potrditve hipotez 
 

H1 Predpostavljamo, da obstajajo statistično pomembne razlike v profilih 

strokovnih delavcev in njihovi pogostosti timskega delovanja z namenom 

nudenja strokovne pomoči ter podpore učencem s specifičnimi učnimi 

težavami glede na državo zaposlitve. 

× 
           Mann-Whitneyev U test kaže, da ni statistično pomembnih razlik (U=2404,0, 

z=-1,868, p=0,62) v profilih strokovnih delavcev in njihovi pogostosti timskega 

delovanja z namenom nudenja strokovne pomoči ter podpore učencem s specifičnimi 

učnimi težavami glede na državo zaposlitve. V povprečju, v primerjavi z angleškimi 

strokovnimi delavci, strokovni delavci iz Slovenije (MSLO=117,23, MANG=93,55, 

p=0,62) nekoliko pogosteje ocenjujejo timsko delovanje s profili strokovnih delavcev 

navedenimi v ocenjevalni lestvici, a te razlike niso statistično pomembne.  

 

 

H2 Predpostavljamo, da obstajajo statistično pomembne razlike med strokovnimi 

delavci v pogostosti timskih srečanj z namenom nudenja strokovne podpore 

in pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami glede na državo 

zaposlitve. 

 

           Povprečna vrednost kaže, da se člani strokovnega tima v Angliji v primerjavi 

s strokovnimi delavci iz Slovenije (MSLO=109,58, MANG=141,95, p=0,008) 

statistično pomembno pogosteje timsko srečujejo z namenom nudenja strokovne 

podpore in pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami. 

 

 

H3 Predpostavljamo, da obstajajo statistično pomembne razlike med strokovnimi 

delavci v pogostosti izvajanja timskega dela iz različnih namenov na področju 

nudenja strokovne podpore in pomoči učencem s specifičnimi učnimi 

težavami glede na državo zaposlitve. 

 

           Povprečna vrednost kaže, da strokovni delavci iz Anglije statistično 

pomembno pogosteje timsko delajo z različnimi nameni na področju nudenja 
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strokovne podpore in pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami, v primerjavi 

s strokovnimi delavci iz Slovenije (MSLO=107,97, MANG=152,10, p=0,001). 

 

H4.1 Predpostavljamo, da obstajajo statistično pomembne razlike med strokovnimi 

delavci v tem, kdaj in kako pogosto timsko načrtujejo na področju nudenja 

strokovne podpore ter pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami glede 

na državo zaposlitve. 

 

           Povprečna vrednost kaže, da strokovni delavci iz Anglije v primerjavi z 

anketiranimi strokovnimi delavci iz Slovenije statistično pomembno pogosteje 

timsko načrtujejo z namenom nudenja strokovne podpore in pomoči učencem s 

specifičnimi učnimi težavami (MSLO=108,61, MANG=148,08, p=0,001). Prav tako 

lahko potrdimo, da strokovni delavci iz Anglije v primerjavi s strokovnimi delavci iz 

Slovenije statistično pomembno pogosteje timsko načrtujejo timsko delo med odmori 

(MSLO=103,58 MANG=179,87, p=0,000) in v urniku rezerviranem času za timsko 

načrtovanje (MSLO=109,54, MANG=142,19, p=0,006).  

 

 

H4.2 Predpostavljamo, da obstajajo statistično pomembne razlike med strokovnimi 

delavci v tem, kdaj in kako pogosto timsko poučujejo na področju nudenja 

strokovne podpore ter pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami glede 

na državo zaposlitve. 

× 

           V povprečju, v primerjavi s slovenskimi strokovnimi delavci, strokovni 

delavci iz Anglije nekoliko pogosteje izvajajo drugo etapo timskega dela z namenom 

nudenja strokovne podpore in pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami, a te 

razlike niso statistično pomembne (MSLO=113,82, MANG=115,11, p=0,919). 

 

 

H4.3 Predpostavljamo, da obstajajo statistično pomembne razlike med strokovnimi 

delavci v tem, kdaj in kako pogosto timsko evalvirajo na področju nudenja 

strokovne podpore ter pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami glede 

na državo zaposlitve. 

 

           Povprečna vrednost pokaže, da strokovni delavci iz Anglije v primerjavi z 

anketiranimi strokovnimi delavci iz Slovenije statistično pomembno pogosteje 

timsko evalvirajo z namenom nudenja strokovne podpore in pomoči učencem s 

specifičnimi učnimi težavami (MSLO=107,76, MANG=153,48, p=0,000). Prav tako 

lahko potrdimo, da strokovni delavci iz Anglije v primerjavi s strokovnimi delavci iz 

Slovenije statistično pomembno pogosteje timsko evalvirajo zjutraj, pred začetkom 

pouka (MSLO=110,10, MANG=138,66, p=0,019), med odmori (MSLO=102,15, 

MANG=188,95, p=0,000) in ob v urniku rezerviranem času za timsko načrtovanje 

(MSLO=110,08, MANG=138,77, p=0,015). Strokovni delavci iz Slovenije pa v 

primerjavi s strokovnimi delavci iz Anglije statistično pomembno pogosteje timsko 

evalvirajo  z namenom nudenja strokovne podpore in pomoči učencem s specifičnimi 

učnimi težavami izven delovnega časa oz. popoldan (MSLO=118,14, MANG=87,85, 

p=0,014). 

 

 

H5 Predpostavljamo, da obstajajo statistično pomembne razlike med strokovnimi 

delavci v pogostosti zaznavanja prednosti timskega dela na področju nudenja 

strokovne podpore in pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami glede 

na državo zaposlitve. 

 

           Povprečne vrednosti kažejo, da angleški strokovni delavci v primerjavi z 

anketiranimi strokovnimi delavci iz Slovenije statistično pomembno pogosteje 
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zaznavajo prednosti timskega dela na področju nudenja strokovne podpore in pomoči 

učencem s specifičnimi učnimi težavami (MSLO=109,05, MANG=145,27, p=0,004). 

 

H6 Predpostavljamo, da obstajajo statistično pomembne razlike med strokovnimi 

delavci v pogostosti zaznavanja problemov in ovir timskega dela na področju 

nudenja strokovne podpore ter pomoči učencem s specifičnimi učnimi 

težavami glede na državo zaposlitve. 

 

           Povprečne vrednosti kažejo, da slovenski strokovni delavci v primerjavi z 

anketiranimi strokovnimi delavci iz Anglije na področju nudenja strokovne podpore 

in pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami statistično pomembno pogosteje 

zaznavajo probleme ter ovire timskega dela (MSLO=117,70, MANG=90,61, p=0,033). 

 

 

H7 Predpostavljamo, da obstajajo statistično pomembne razlike med strokovnimi 

delavci v zaznavanju možnosti za izboljšanje timskega dela v strokovnih timih 

na področju nudenja strokovne podpore in pomoči učencem s specifičnimi 

učnimi težavami glede na državo zaposlitve. 

 

           Povprečne vrednosti kažejo, da slovenski strokovni delavci v primerjavi z 

anketiranimi strokovnimi delavci iz Anglije na področju nudenja strokovne podpore 

in pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami statistično pomembno pogosteje 

zaznavajo možnosti za izboljšanje timskega dela v njihovih strokovnih timih 

(MSLO=119,56, MANG=78,84, p=0,001). 

 

 

H8 Večina strokovnih delavcev v Sloveniji in Angliji si želi pridobiti z dodatnim 

izobraževanjem/seminarji dodatne konkretne usmeritve za učinkovito timsko 

delo v šoli. × 
           Hipotezo 8 zavrnemo, saj si le 20, 7% strokovnih delavcev iz Slovenije in 7,1 

% strokovnih delavcev iz Anglije želi z dodatnim izobraževanjem/seminarji pridobiti 

dodatne konkretne usmeritve za učinkovito timsko delo v šoli. 

 

 

H9 Predpostavljamo, da obstajajo statistično pomembne razlike med strokovnimi 

delavci v zaznavanju vključenosti mobilnih specialnih in rehabilitacijskih 

pedagogov v timsko delo z namenom nudenja strokovne podpore ter pomoči 

učencem s specifičnimi učnimi težavami glede na državo zaposlitve. 

 

           Povprečne vrednosti kažejo, da slovenski strokovni delavci višje ocenjujejo 

vključenost mobilnih specialnih in rehabilitacijskih pedagogov v timsko delo, v 

primerjavi s strokovnimi delavci iz Anglije. To pomeni, da slovenski strokovni 

delavci v primerjavi z angleškimi strokovnimi delavci statistično pomembno 

pogosteje ocenjujejo, da je vključenost mobilnih specialnih in rehabilitacijskih 

pedagogov v timsko delo z namenom nudenja strokovne podpore ter pomoči 

učencem s specifičnimi učnimi težavami ustrezna (MSLO=120,48, MANG=73,00, 

p=0,000). 

 

 

 

 

 

 Hipotezo potrdimo 

 × Hipotezo zavrnemo 

 ≈ Hipotezo delno potrdimo  
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IV SKLEPI IN SMERNICE ZA DELO 

 

Specifične učne težave se razprostirajo na kontinuumu od lažjih do zelo izrazitih, zato se morata 

na kontinuumu razprostirati tudi oblika in intenzivnost pomoči ter podpore otroku v šoli 

(Kavkler, 2008). Učinkovito izvajanje strokovne podpore in pomoči učencem s specifičnimi 

učnimi težavami pa je, tako po slovenskem petstopenjskem modelu kot po angleškem 

tristopenjskem modelu RTI, naloga celotne šole ter ne le posameznega strokovnega delavca, 

zato je pomembno, da strokovni delavci na šoli delajo timsko (Kavkler, 2008).  

 

Raziskovalni problem, ki smo si ga v magistrskem delu zastavili, je bil na podlagi teoretičnih 

in raziskovalnih spoznanj proučiti, na kakšen način timsko delati, da bo nudenje strokovne 

podpore in pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami učinkovito. V magistrskem delu 

smo s kritično analizo in primerjalnimi prikazi predstavili bistvene prednosti, pomanjkljivosti, 

ovire ter priložnosti, ki so značilne za timsko delo strokovnih delavcev pri nudenju strokovne 

pomoči in podpore učencem s specifičnimi učnimi težavami. V vzorec smo zajeli različne 

profile strokovnih delavcev na osnovnih šolah v Sloveniji in na angleški osnovni šoli The 

Unicorn School. Vsi v raziskavi sodelujoči strokovni delavci so bili člani tima z namenom 

nudenja strokovne podpore in pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami. V skladu z 

nameni kvantitativnega raziskovalnega pristopa smo za namene zbiranja podatkov izdelali 

anketni vprašalnik, s katerim smo prišli do adekvatnih empiričnih podatkov. Te smo nato 

statistično obdelali s programom SPSS. Na vprašalnik je odgovorilo 196 strokovnih delavcev 

iz Slovenije in 31 strokovnih delavcev, zaposlenih na angleški šoli The Unicorn School. Z 

analizo podatkov smo dobili odgovore na vsa zastavljena raziskovalna vprašanja in statistično 

preverili hipoteze. Na osnovi rezultatov, ugotovitev in analize podobnih raziskav lahko 

oblikujemo nekatere smernice, ki lahko pripevajo k  učinkovitosti timskega dela strokovnih 

delavcev na področju nudenja strokovne podpore ter pomoči osnovnošolskim učencem s 

specifičnimi učnimi težavami.   

 

Tako v Sloveniji kot v Angliji naj bi bili v strokovni tim za delo z učenci s specifičnimi učnimi 

težavami vključeni različni strokovni delavci, otrok in njegovi starši (Magajna in Kavkler, 

2008). V empiričnem delu magistrskega dela smo dokazali, da glede na državo zaposlitve ni 

statistično pomembnih razlik v profilih strokovnih delavcev in njihovi pogostosti timskega 

delovanja z namenom nudenja strokovne pomoči ter podpore učencem s specifičnimi učnimi 

težavami. Kljub temu je iz povprečij razvidno, da strokovni delavci iz Slovenije v primerjavi z 

angleškimi strokovnimi delavci nekoliko višje ocenjujejo timsko delovanje z različnimi profili 

strokovnih delavcev, navedenimi v ocenjevalni lestvici, a te razlike niso statistično pomembne. 

Menimo, da je število različnih profilov strokovnih delavcev in njihova pogostost timskega dela 

velikokrat odvisna od raznolikosti strokovnih profilov zaposlenih na šoli. V kolikor je več 

različnih profilov strokovnih delavcev zaposlenih na šoli oz. v neposredni bližini šole, je 

sodelovanje z omenjenimi profili pogostejše, saj je takšno timsko delo prostorsko in časovno 

lažje izvedljivo. Pri tem je najustrezneje, da je tim sestavljen iz dveh do osmih članov, saj se le 

tako člani med seboj povežejo in čutijo medsebojno zaupanje. Različnost kadrov v timu naredi 

timsko delo produktivnejše in bolj zadovoljujoče, saj lahko vsak od različnih strokovnih 

profilov prispeva pomembne informacije o otroku s specifičnimi učnimi težavami, to pa 

omogoča bolj celosten pogled na otroka. Različnost mnenj in izkušenj spodbuja ustvarjalnost 

ter iskanje rešitev problemov. Različnost članov tima sama po sebi ne more biti negativna. Do 

negativnih posledic lahko pripelje način, kako se člani tima z njo soočajo (Polak, 2007). 

Menimo, da je za učinkovitejše timsko delo z namenom nudenja strokovne podpore in pomoči 

učencem s specifičnimi učnimi težavami pomembno prav to, da je v tim vključeno dovolj 

različnih profilov strokovnih delavcev zaposlenih na isti šoli, saj število članov in raznolikost 
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profilov članov tima vpliva na učinkovitost nudenja strokovne podpore in pomoči učencem s 

specifičnimi učnimi težavami. 

V empiričnem delu magistrskega dela smo dokazali, da med strokovnimi delavci v pogostosti 

timskih srečanj z namenom nudenja strokovne podpore in pomoči učencem s specifičnimi 

učnimi težavami obstajajo statistično pomembne razlike glede na državo zaposlitve. Potrdili 

smo, da se anketirani strokovni delavci iz Anglije v primerjavi z anketiranimi strokovnimi 

delavci iz Slovenije pogosteje timsko srečujejo z namenom nudenja strokovne podpore in 

pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami. Največ angleških strokovnih delavcev navaja, 

da se timsko srečujejo enkrat (22,5 %) ali večkrat tedensko (22,5 %), med tem ko se le 6,1 % 

slovenskih strokovnih delavcev timsko srečuje enkrat tedensko in 3,1 % večkrat tedensko. 

Največ slovenskih strokovnih delavcev navaja, da se najpogosteje timsko srečujejo le trikrat na 

leto (41,3 %). Za učinkovitejše timsko delo na področju nudenja strokovne podpore in pomoči 

učencem s specifičnimi učnimi težavami je pomembno, da se člani tima srečujejo čim bolj 

pogosto, npr. vsaj enkrat na teden . Pri tem pa ni nujno, da so timska srečanja dolga, saj je bolj 

kot dolžina timskega srečanja pomembno to, da so člani tima med timskim delom produktivni 

in usmerjenji k doseganju zastavljenih ciljev. Pomembno je tudi zavedanje, da se uspešno lahko 

realizirajo le cilji, ki jih vsi udeleženi razumejo, so zanje motivirani, pri čemer verjamejo, da 

jih je mogoče doseči v danem časovnem okvirju ter vedo, kaj morajo storiti, da se bodo 

uresničili.  

 

Iz analize podatkov na tretje raziskovalno vprašanje vidimo, da tako slovenski kot angleški 

strokovni delavci izvajajo timsko delo z različnimi nameni. Pri tem strokovni delavci iz Anglije 

v primerjavi s strokovnimi delavci iz Slovenije statistično pomembno pogosteje timsko delajo 

z namenom oblikovanja ocene otrokovega funkcioniranja, izdelave individualiziranega 

programa, načrtovanja neposrednega dela z učencem, evalvacije napredka učenca, 

opolnomočenja učenca in z namenom informiranja ter usmerjanja staršev na področju nudenja 

podpore in pomoči učencu s specifičnimi učnimi težavami. Ker se angleški strokovni delavci v 

primerjavi s slovenskimi strokovnimi delavci timsko pogosteje srečujejo, kar smo potrdili s 

testiranjem druge hipoteze, menimo, da imajo tudi več časa in možnosti, da timsko delo izvajajo 

z različnimi nameni. Glede na analizo rezultatov menimo, da je pomembno dodatno 

ozaveščanje strokovnih delavcev o izvajanju timskega dela, saj bo le tako lahko timsko delo na 

področju nudenja strokovne podpore in pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami še bolj 

učinkovito. 

 

V empiričnem delu magistrskega dela smo tudi dokazali, da med strokovnimi delavci v tem, 

kdaj in kako pogosto timsko izvajajo strokovno podporo ter pomoč učencem s specifičnimi 

učnimi težavami ni statistično pomembnih razlik glede na državo zaposlitve. V primerjavi s 

slovenskimi strokovnimi delavci strokovni delavci iz Anglije pogosteje timsko poučujejo z 

namenom nudenja strokovne podpore in pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami, a te 

razlike niso statistično pomembne. Ugotovili smo tudi, da tako anketirani slovenski kot angleški 

strokovni delavci timsko poučujejo ob različnih priložnostih, a najpogosteje med poukom oz. v 

razredu. Omenjeni podatki so spodbudni, saj menimo, da izvajanje timskega poučevanja 

različnih strokovnih delavcev med poukom, tj.  v razredu, spodbuja k večji inkluziji otrok s 

specifičnimi učnimi težavami v razred. Prav tako smo v empiričnem delu magistrskega dela 

dokazali, da obstajajo statistično pomembne razlike med strokovnimi delavci v tem, kdaj in 

kako pogosto timsko načrtujejo ter timsko evalvirajo na področju nudenja strokovne podpore 

in pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami glede na državo zaposlitve. Potrdili smo, 

da strokovni delavci iz Anglije v primerjavi s strokovnimi delavci iz Slovenije statistično 

pomembno pogosteje timsko načrtujejo in timsko evalvirajo. Iz analize rezultatov ugotovimo 

tudi, da tako strokovni delavci iz Slovenije kot iz Anglije timsko načrtujejo in evalvirajo ob 
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različnih priložnostih, saj kljub temu, da imajo angleški strokovni delavci v primerjavi s 

strokovnimi delavci iz Slovenije statistično pogosteje v urniku rezerviran čas za timsko 

načrtovanje in za timsko evalvacijo, je ta čas, tako v Angliji kot v Sloveniji, v urniku le občasno 

vnaprej načrtovan. Menimo, da bi bilo tako v Sloveniji kot v Angliji potrebno pogosteje vnaprej 

načrtovati čas za timsko načrtovanje, timsko poučevanje in timsko evalvacijo. Oblikovati je 

treba urnik, v katerem določimo konkreten dan v tednu in ure za timsko delo v vseh treh etapah.  

V okviru petega raziskovalnega vprašanja nas je zanimalo, katere so po mnenju anketiranih 

slovenskih in angleških strokovnih delavcev najpogostejše prednosti timskega dela  na področju 

nudenja strokovne podpore ter pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami. Iz analize 

rezultatov vidimo, da tako slovenski kot angleški strokovni delavci vse navedene prednosti v 

ocenjevalni lestvici zaznavajo kot pogoste prednosti prepoznane v njihovem timu. Kljub temu 

smo dokazali, da obstajajo statistično pomembne razlike med strokovnimi delavci v pogostosti 

zaznavanja teh prednosti. Anketirani strokovni delavci iz Anglije v primerjavi z anketiranimi 

strokovnimi delavci iz Slovenije statistično pomembno pogosteje zaznavajo prednosti timskega 

dela na področju nudenja strokovne podpore in pomoči učencem s specifičnimi učnimi 

težavami. Glede na analizo rezultatov na odprto vprašanje o prednostih timskega dela menimo, 

da bi bilo smiselno strokovnim delavcem v nadaljnjih izobraževanjih predstaviti več znanja s 

področja ozaveščanja in prepoznavanja prednosti, ki jih ima timsko delo v šoli za učence s 

specifičnimi učnimi težavami. Menimo namreč, da to vpliva predvsem na to, kako pogosto se 

bodo strokovni delavci odločili za izvajanje timskega dela oz. za timsko poučevanje v razredu. 

Tako je lahko poznavanje raznolikih prednosti timskega dela tudi eden izmed razlogov za višjo 

motivacijo strokovnih delavcev za timsko delo. Če je posameznik do timskega dela pozitivno 

naravnan in za njegovo izvajanje motiviran, ga bo tudi v neposredni pedagoški praksi pogosteje 

izvajal (Polak, 2014).  

V okviru šestega raziskovalnega vprašanja nas je zanimalo, katere probleme in ovire zaznavajo 

strokovni delavci pri svojem timskem delu z namenom nudenja podpore ter pomoči učencem s 

specifičnimi učnimi težavami. Zanimalo pa nas je tudi, katere možnosti za izboljšanje timskega 

dela v strokovnih timih na področju nudenja strokovne podpore in pomoči učencem s 

specifičnimi učnimi težavami zaznavajo anketirani strokovni delavci. Na osnovi analize 

podatkov lahko sklenemo, da zaznavajo anketirani strokovni delavci različne ovire in probleme 

ter možnosti za izboljšanje timskega dela na področju nudenja strokovne podpore in pomoči 

učencem s specifičnimi učnimi težavami. Dokazali smo, da glede na državo zaposlitve obstajajo 

statistično pomembne razlike med strokovnimi delavci v pogostosti zaznavanja problemov in 

ovir ter možnosti za izboljšanje timskega dela na področju nudenja strokovne podpore ter 

pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami. Potrdili smo, da strokovni delavci iz Slovenije 

v primerjavi z anketiranimi strokovnimi delavci iz Anglije statistično pomembno pogosteje 

zaznavajo probleme in ovire ter možnosti timskega dela na področju nudenja strokovne podpore 

in pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavam. Kljub temu pa ugotavljamo, da so si 

odgovori slovenskih in angleških anketirancev med seboj dokaj podobni. Ugotavljamo, da tako 

slovenski kot angleški anketirani strokovni delavci kot najpogostejši problem pri timskem delu 

zaznavajo pomanjkanje časa za timsko delo in menijo, da bi lahko bolje načrtovali čas za timsko 

delo. Čas za timsko delo pa je načeloma treba zagotoviti znotraj obstoječega delovnega časa 

učiteljev. Delovna obveznost učiteljev namreč vključuje tudi čas za načrtovanje pedagoškega 

dela, kar lahko opravljajo tudi izven ur pouka. Tako je lahko čas za timsko načrtovanje in 

evalvacijo načrtovan tudi pred poukom, po njem ali v popoldanskem času (Polak, 2007). K 

večji časovni učinkovitosti pa pripomore tudi vpetost etap timskega dela v redni šolski urnik. 

Vnaprej načrtovani (rezervirani) čas za timsko delo umeščen v urnik zagotavlja pedagoškim 

delavcem določeno predvidljivost, sistematičnost in zavezanost timskemu delu. Prav tako lahko 

k večji učinkovitosti timskega dela pripomore tudi uporaba sodobne informacijsko-
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komunikacijske tehnologije, ki olajša medsebojno dogovarjanje in usklajevanje. Elektronska 

pošta zaradi hitrosti in priročnosti odpira nove komunikacijske možnosti, zato je njena uporaba 

smiselna tudi pri delu tima (Polak, 2005). Menimo, da je zanimiv odgovor tudi anketiranke, ki 

navaja, da bi bilo timsko delo lažje izvedljivo, če bi imeli po zakonu opredeljen čas znotraj 

delovnega časa, ki bi bil namenjen timskemu delu in bi se tudi ustrezno vrednotil. Tako k 

premagovanju časovnih ovir lahko prispeva tudi vodstvo šole, ki na šolah poskrbi za 

organizacijski del timskega dela in s svojim pojmovanjem timskega dela, podporo, ki jo temu 

nudi, predvsem pa z lastnim zgledom spodbuja ali otežuje timsko delo na šoli. Tako menimo, 

da je predvsem od vodstva šole odvisno, ali bo zagotovilo fleksibilnost urnika, da slednji ne bo 

glavna ovira za  timsko izvajanje oz. timsko poučevanje. Od vodstva šole pa je odvisno tudi to, 

na kakšen način se bo timsko delo strokovnih delavcev vrednotilo. Ob vsem naštetem se je 

pomembno zavedati tudi dejstva, da je pomanjkanje časa včasih lahko tudi priročen izgovor, ki 

zakriva različne druge dejavnike, ki vplivajo na motivacijo  posameznikov za timsko delo 

(Ducman, 2012). Tako lahko k premagovanju nekaterih ovir in problemov prispevajo člani tima 

s konstruktivnim ter odkritim pogovarjanjem, načrtovanjem, sistematično evalvacijo in 

supervizijo timskega dela. Z uspešnim medsebojnim dogovarjanjem in postopnim reševanjem 

konkretnih problemov se lahko nekatere ovire odpravijo brez načrtnega vmešavanja v 

posameznikovo doživljanje (Polak, 2007).  

 

V empiričnem delu magistrskega dela smo ugotovili tudi, da največ strokovnih delavcev iz 

Slovenije želi z dodatnim izobraževanjem/seminarji pridobiti dodatna znanja s področja 

konkretnih usmeritev za učinkovito timsko delo v šoli, medtem ko največ strokovnih delavcev 

iz Anglije meni, da na tem področju dodatnega znanja ne potrebujejo. Nekateri anketirani 

strokovni delavci navajajo, da so imeli na šoli premalo kakovostnih izobraževanj na temo 

timskega dela in da bi si želeli pridobiti še več znanja o timskem delu že med študijem. Drugi 

strokovni delavci navajajo, da so jim omenjena izobraževanja pomagala k ozaveščanju o 

pozitivnih učinkih timskega dela. Zato menimo, da je ena izmed smernic za učinkovitejše 

nudenje strokovne podpore in pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami to, da se 

strokovnim delavcem na šolah zagotovi čim več izobraževanj na temo timskega dela. Pri tem 

pa je potrebno že v času dodiplomskega in podiplomskega izobraževanja sistematično razvijati 

kompetenco sodelovanja in timskega dela. V okviru nadaljnjega strokovnega izobraževanja in 

usposabljanja so vsem strokovnim delavcem na voljo različne oblike usposabljanja tako po 

trajanju in načinu izvedbe kot po vsebini in kompetencah, ki jih udeleženci lahko pridobijo. 

Strokovni delavci se lahko vključijo v obsežnejši program usposabljanja in v različne krajše 

predpisane ter posodobitvene programe. Objavljeni so tudi številni drugi seminarji, delavnice, 

tematske konference in podobno, ki jih organizirajo različne ustanove (Pulec Lah in Kavkler, 

2011).  

Dokazali smo tudi, da obstajajo statistično pomembne razlike med strokovnimi delavci v 

zaznavanju vključenosti mobilnih specialnih in rehabilitacijskih pedagogov v timsko delo. 

Slovenski strokovni delavci vključenost mobilnih specialnih in rehabilitacijskih pedagogov v 

timsko delo, v primerjavi s strokovnimi delavci iz Anglije višje ocenjujejo. Pri tem pa, glede na 

analizo podatkov pridobljenih iz odgovorov na odprto vprašanje, ugotavljamo, da so si mnenja 

slovenskih in angleških anketirancev, o tem, zakaj so mobilni specialni in rehabilitacijski 

pedagogi v njihovo timsko delo ustrezno vključeni, delno ustrezno ali neustrezno, med seboj 

podobna. Kot najpogostejši razlog o ustrezni vključenosti mobilnih specialnih in 

rehabilitacijskih pedagogov v timsko delo z namenom nudenja strokovne podpore ter pomoči 

učencem s specifičnimi učnimi težavami tako slovenski kot angleški anketirani strokovni 

delavci navajajo, da so mobilni specialni in rehabilitacijski pedagogi ustrezno vključeni v 

njihovo timsko delo, predvsem zato, ker so ustrezno strokovno usposobljeni za delo z otroki s 

posebnimi potrebami. Slovenski strokovni delavci menijo, da se mobilni specialni in 
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rehabilitacijski pedagogi v timsko delo  ustrezno vključujejo tudi zato, ker so enakovredni člani 

tima. Kot najpogostejše razloge za mnenje o le delno ustrezni in neustrezni vključenosti 

mobilnih specialnih in rehabilitacijskih pedagogov v timsko delo z namenom nudenja strokovne 

podpore ter pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami tako slovenski kot angleški 

anketirani strokovni delavci najpogosteje navajajo razloge povezane s pomanjkanjem časa 

mobilnih specialnih in rehabilitacijskih pedagogov za timsko delo. Prav zaradi vključenosti 

mobilnih specialnih in rehabilitacijskih pedagogov v več delovnih okolij, morajo ti čas za 

timsko delo še bolj natančno načrtovati, pri iskanju časa za timsko delo pa morejo biti tudi zelo 

fleksibilni. 

Če povzamemo vse zapisano, je za učinkovito nudenje strokovne podpore in pomoči učencem 

s specifičnimi učnimi težavami pomembno, da je timsko delo strokovnjakov na šoli načrtovano, 

usklajeno, dogovorjeno ter zabeleženo in zahteva timsko načrtovanje, izvajanje ter evalvacijo 

dela strokovnih delavcev (Polak, 2007). Pri tem je treba poudariti, da je tako v slovenski kot v 

tuji praksi malo sistematično načrtovanih in metodološko korektno izpeljanih empiričnih 

raziskav ter ugotovitev, ki bi timsko delo preverjale v neposredni pedagoški praksi. Glavni 

razlog za to so metodološke ovire takega raziskovanja, zlasti nezmožnost kontroliranja vseh 

spremenljivk, ki vplivajo na učinke timskega dela (Polak, 2007). Tako večina ugotovitev izhaja 

iz (samo)evalvacijskih poročil strokovnih delavcev in so zaradi subjektivnega presojanje ter 

čustvene pogojenosti posameznikove izkušnje pogosto premalo objektivno preverjene (Polak, 

2014). Z analizo mnenj in izkušenj strokovnih delavcev o timskem delu na področju nudenja 

strokovne podpore ter pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami, ostajamo le na ravni 

reflektiranja in interpretiranja osebnih opažanj pedagoških delavcev kot članov timov. Ker smo 

podatke pridobili z anketnim vprašalnikom, obstaja tudi možnost odgovarjanja anketirancev v 

skladu z družbeno zaželenimi odgovori, za katere ni nujno, da odražajo dejansko stanje. Za 

večjo zanesljivost in veljavnost rezultatov bi v raziskavo morali vključiti večje število 

strokovnih delavcev. Menimo, da bi bilo v prihodnosti treba v raziskavo vključiti večji vzorec 

angleških strokovnih delavcev, ki so zaposleni na različnih angleških osnovnih šolah. V našem 

magistrskem delu smo namreč odgovore slovenskih strokovnih delavcev primerjali z odgovori 

angleških strokovnih delavcev zaposlenih na šoli The Unicorn School. V prihodnosti bi bilo 

zanimivo odgovore slovenskih strokovnih delavcev o timskem  delu z namenom nudenja 

strokovne podpore in pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami primerjati z odgovori 

angleških strokovnih delavcev zaposlenih na več različnih angleških šolah.  

Rezultatov, ki smo jih dobili z raziskavo, ne moremo posploševati na vse strokovne delavce, a 

kljub temu menimo, da so rezultati raziskave zadovoljivi, saj smo s kritično analizo in 

primerjalnimi prikazi, s katerimi smo predstavili izkušnje strokovnih delavcev s timskim delom 

na področju nudenja podpore in pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami tako v 

Sloveniji kot v Angliji, doprinesli k razvoju stroke. Ugotovitve, ki smo jih pridobili v sklopu 

empiričnega dela, so koristne za vse strokovne delavce, ki timsko delajo na področju nudenja 

strokovne podpore in pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami, saj smo z analizo 

podatkov izpostavili tudi nekaj konkretnih smernic za učinkovito timsko delo strokovnih 

delavcev na osnovnih šolah na področju nudenja strokovne podpore ter pomoči učencem s 

specifičnimi učnimi težavami. Želimo si, da bi s pridobljenimi podatki o pomembnosti timskega 

dela z namenom nudenja strokovne podpore in pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami 

ozavestili čim večje število strokovnih delavcev. Z izvedeno raziskavo smo pridobili številne 

uporabne informacije, ki jih bomo skušali pri svojem delu maksimalno upoštevati. Kot bodoča 

specialna in rehabilitacijska pedagoginja v osnovni šoli se bom trudila, da bom v svoje bodoče 

delo vključila vsa strokovna spoznanja pridobljena ob nastajanju tega magistrskega dela, in vsa 

znanja ter spretnosti, pridobljena pri svojem timskem delu na področju učinkovitega nudenja 

strokovne podpore ter pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami.   
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VI PRILOGE 
 

Priloga 1: Vprašalnik za slovenske strokovne delavce, ki nudijo strokovno podporo in pomoč 

učencem s specifičnimi učnimi težavami v osnovni šoli 

 

Spoštovani! 

Sem Ines Wolf, študentka podiplomskega študija Specialne in rehabilitacijske pedagogike na 

Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani. V sklopu študija pod mentorstvom dr. Alenke Polak 

in somentorstvom dr. Milene Košak Babuder pripravljam magistrsko delo z naslovom Timsko 

delo strokovnih delavcev pri nudenju strokovne pomoči ter podpore učencem s specifičnimi 

učnimi težavami v osnovni šoli: primerjalna študija Slovenije in Anglije. V magistrskem delu 

želim predstaviti izkušnje Vas, strokovnih delavcev, s timskim delom pri nudenju strokovne 

podpore in pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami (v nadaljevanju učenci s SUT) ter 

na podlagi teh spoznanj oblikovati smernice za učinkovitejše timsko delo strokovnih delavcev 

v osnovni šoli pri nudenju strokovne podpore in pomoči učencem s SUT. V ta namen je pred 

vami vprašalnik, s katerim bom zbirala podatke o omenjeni temi. Vaši odgovori bodo anonimni 

in uporabljeni izključno v raziskovalne namene, zato Vas prosim, da na vprašanja odgovarjate 

iskreno, poglobljeno ter na podlagi svojih osebnih izkušenj.  

Za sodelovanje se Vam najlepše zahvaljujem in Vas lepo pozdravljam. 

Ines Wolf 

 

1. Spol:  

a) Ženski 

b) Moški 

 

2. Starost v letih 

a) do 20 let 

b) 21 40 let 

c) 4160 let 

d) 61 let ali več 

 

3. Delovno mesto:  

a) Učitelj_ica razrednega pouka 

b) Učitelj_ica predmetnega pouka 

c) Specialni_a in rehabilitacijski_a pedagog_inja 

d) Mobilni_a specialni_a in rehabilitacijski_a pedagog_inja 

e) Psiholog_inja 

f) Socialni_a delavec_ka 

g) Logoped_inja 

h) Pedagog_inja 

i) Socialni_a pedagog_inja 

j) Drugo: ______________________________ 
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4. Delovna doba v vzgoji in izobraževanju: 

a) do vključno 5 let 

b) od 5 do 10 let 

c) od 11 do 20 let 

d) od 21 do 30 let 

e) nad 30 let 

 

5. S katerimi profili strokovnih sodelavcev in kako pogosto timsko delate z namenom 

nudenja strokovne podpore ter pomoči učencu s SUT?  

Ovrednotite navedena področja z ocenami od 1 (z navedenim profilom NIKOLI timsko 

ne delam z namenom nudenja strokovne podpore in pomoči učencem s SUT) do 5 (z 

navedenim profilom VEDNO timsko delam z namenom nudenja strokovne podpore in 

pomoči učencem s SUT). 

 

 1- 

nikoli 

2 - 

občasno 

3 - 

pogosto 

4 – zelo 

pogosto 

5 - 

vedno 

Z učiteljem/učiteljico razrednega pouka      

Z učiteljem/učiteljico predmetnega 

pouka 

     

S specialnim in rehabilitacijskim 

pedagogom/specialno in 

rehabilitacijsko pedagoginjo 

     

Z mobilnim specialnim in 

rehabilitacijskim pedagogom/mobilno 

specialno in rehabilitacijsko 

pedagoginjo 

     

S psihologom/psihologinjo      

S socialnim delavcem/socialno delavko      

Z logopedom/logopedinjo      

S pedagogom/pedagoginjo      

S socialnim pedagogom/socialno 

pedagoginjo 

     

Drugo: __________________________      

 

6. Kako pogosto se vaš tim na šoli srečuje z namenom nudenja strokovne podpore in 

pomoči učencu s SUT? Obkrožite en odgovor. 

a) nikoli 

b) le dvakrat na leto 

c) le trikrat na leto 

d) le enkrat mesečno 

e) večkrat mesečno 

f) le enkrat tedensko 

g) večkrat tedensko 

h) vsakodnevno 

i) Drugo: _______________________________ 
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7. S katerim namenom/ciljem in kako pogosto TIMSKO IZVAJATE NAVEDENE 

AKTIVNOSTI v okviru nudenja strokovne podpore in pomoči učencu s SUT? 

Ovrednotite navedene trditve z ocenami od 1 (nikoli) do 5 (vedno). 

 1- 

nikoli 

2 - 

občasno 

3 - 

pogosto 

4 – zelo 

pogosto 

5 - 

vedno 

Oblikovati oceno otrokovega 

funkcioniranja. 

     

Izdelati individualiziran program.      

Načrtovati neposredno delo z učencem s 

SUT. 

     

Odločati o prilagoditvah in konkretnih 

oblikah pomoči ustreznih za učenca s 

SUT. 

     

Iskati učinkovite rešitve za trenutne 

težave, ki se pojavljajo pri nudenju 

strokovne podpore in pomoči učencu s 

SUT. 

     

Evalvirati napredek učenca s SUT.      

Odločanje o nadaljnjih oblikah pomoči 

učencu s SUT. 

     

Učenca s SUT opolnomočiti z znanji, 

informacijami in veščinami, s pomočjo 

katerih bo dosegel raven potencialnega 

razvoja.   

     

Informirati in usmerjati starše pri 

nudenju podpore ter pomoči učencu s 

SUT. 

     

Drugo:__________________________      

 

8. Kdaj (ob katerih priložnostih) in kako pogosto izvajate posamezne ETAPE TIMSKEGA 

DELA: TIMSKO NAČRTOVANJE, TIMSKO IZVAJANJE IN TIMSKO 

EVALVACIJO z namenom nudenja strokovne podpore ter pomoči učencu s SUT? 

Ovrednotite navedena področja z ocenami od 1 (nikoli) do 5 (vedno). 

TIMSKO NAČRTOVANJE 

 1- nikoli 2 - občasno 3 - pogosto 4 – zelo 

pogosto 

5 - vedno 

Zjutraj, pred začetkom 

pouka 

     

Med odmori      

V urniku imamo rezerviran 

čas za timsko načrtovanje 

     

Po končanem pouku      

Izven delovnega časa, 

popoldan 

     

Pred/med šolskimi 

počitnicami in prostimi 

dnevi 

     

Drugo:_________________      
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TIMSKO IZVAJANJE DELA Z OTROKOM (TIMSKO POUČEVANJE) 

 1- nikoli 2 - občasno 3 - pogosto 4 – zelo 

pogosto 

5 - vedno 

Zjutraj, pred začetkom 

pouka 

     

Med poukom, v razredu      

Pri urah dopolnilnega pouka      

Pri urah dodatnega pouka      

Po končanem pouku, 

popoldne  

     

Drugo:_________________ 

 

     

 

TIMSKA EVALVACIJA 

 1- nikoli 2 - občasno 3 - pogosto 4 – zelo 

pogosto 

5 - vedno 

Zjutraj, pred začetkom 

pouka 

     

Med odmori      

V urniku imamo rezerviran 

čas za timsko evalvacijo 

     

Po končanem pouku      

Izven delovnega časa, 

popoldan 

     

Pred/med šolskimi 

počitnicami in prostimi 

dnevi 

     

Drugo:_________________ 

 

     

 

 

 

9. Katere PREDNOSTI zaznavate pri svojem timskem delu z namenom nudenja podpore 

in pomoči učencem s SUT? 

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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10. Pri vsaki od spodaj navedenih trditev čim bolj natančno ocenite, kako pogosto glede na 

svoje izkušnje ste izkusili in potrdili navedene PREDNOSTI TIMSKEGA DELA v 

vašem timu pri nudenju strokovne podpore ter pomoči učencu s SUT? Ovrednotite 

navedena področja z ocenami od 1 (nikoli) do 5 (vedno). 

 

 1- 

nikoli 

2 - 

občasno 

3 - 

pogosto 

4 – zelo 

pogosto 

5 - 

vedno 

Timsko delo nam omogoča 

učinkovitejše nudenje strokovne pomoči 

in podpore učencu s SUT. 

     

Vključenost strokovnjakov različnih 

profilov nam omogoča, da dobimo bolj 

celosten pogled na učenčeve SUT. 

     

Timsko delo nam omogoča bolj 

sistematično načrtovanje nudenja 

podpore in pomoči učencu s SUT. 

     

Ob timskem delu dobimo več idej za 

delo z učencem s SUT. 

     

Pri timskem delu člani tima skupaj 

rešujemo težave, kar zmanjša možnost 

strokovnih napak pri strokovnem delu. 

     

Napake in/ali neuspehi pri timskem delu 

nam predstavljajo vir novih spoznanj. 

     

Odločitve v timu so lažje, ker jih 

sprejemamo skupaj.  

     

Timsko delo nam omogoča delitev 

odgovornosti, zato je manj 

obremenjujoče. 

     

Pri timskem delu lahko vsak član izrazi 

svoja močna področja pedagoškega 

dela, kar nas izpolnjuje. 

     

Timsko delo nam omogoča, da z 

vključevanjem drugih članov tima 

nadomestimo svoja šibka področja. 

     

Pri timskem delu si člani tima naloge 

razdelimo, kar olajša delo. 

     

Pri timskem delu člani tima 

prevzamemo različne vloge in naloge, 

kar olajša delo. 

     

Člani tima se med seboj vzajemno 

podpiramo, kar nas dela strokovno 

samozavestnejše. 

     

Ob timskem delu smo bolj ustvarjalni.      

Ob timskem delu smo bolj predani in 

zavezani ciljem. 

     

Timsko delo nam omogoča sprotno 

izmenjavo povratnih informacij o delu z 

učencem s SUT. 
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Timsko delo nam omogoča bolj 

poglobljeno evalvacijo dela in doseženih 

ciljev. 

     

Timski uspehi nam večajo motivacijo za 

delo z učencem s SUT. 

     

Timski uspehi nam povečajo motivacijo  

za nadaljnje timsko delo. 

     

Timsko delo nam omogoča, da se 

osebnostno razvijamo. 

     

Timsko delo nam omogoča, da se 

strokovno razvijamo.  

     

Drugo:__________________________ 

 

     

 

 

11. Na katere OVIRE IN PROBLEME ste naleteli pri svojem timskem delu z namenom 

nudenja podpore in pomoči učencem s SUT? 

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

12. Pri vsaki od spodaj navedenih trditev čim bolj natančno ocenite, kako pogosto glede na 

svoje izkušnje ste izkusili in potrdili navedene OVIRE IN PROBLEME TIMSKEGA 

DELA v vašem timu pri nudenju strokovne podpore ter pomoči učencu s SUT? 

Ovrednotite navedena področja z ocenami od 1 (nikoli) do 5 (vedno). 

 

 1 – 

nikoli 

2 – 

občasno 

3 – 

pogosto 

4 – zelo 

pogosto 

5 - 

vedno 

Imamo neustrezne prostore, ki ne 

omogočajo učinkovitega timskega dela. 

     

Na šoli imamo premalo zaposlenih 

strokovnih delavcev različnega 

strokovnega profila za učinkovitejše 

timsko delo. 

     

V naše timsko delo je vključenih preveč 

različnih strokovnih delavcev, kar 

otežuje timsko delo.    

     

Na urniku nimamo stalnega termina oz. 

rezerviranega časa za timsko delo. 

     

Člani našega tima imamo težave 

uskladiti/najti čas za timsko delo. 

     

V našem timu imamo ovire v zvezi s 

statusom (npr. v našem timu je zaznati 

nadrejenost – podrejenost posameznih 

članov tima). 

     

Komunikacija v našem timu je 

neustrezna. 
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V našem timu je prisoten strah pred 

timskim delom. 

     

Naše timsko delo ne vključuje treh etap 

timskega dela (timskega načrtovanja, 

timskega poučevanja in timske 

evalvacije). 

     

Člani tima smo si med seboj preveč 

osebnostno različni, kar otežuje timsko 

delo. 

     

Člani našega tima si ne izmenjujemo 

idej o načinih nudenja podpore in 

pomoči učencem s SUT. 

     

Člani našega tima si med seboj ne 

izmenjujemo gradiva in strokovnih 

informacij o delu z učencem s SUT. 

     

Člani našega tima individualiziranega 

programa za učenca s SUT ne 

pripravljamo timsko, temveč 

individualno. 

     

Cilji v našem timu niso jasno 

zastavljeni. 

     

V našem timu odgovornost za doseganje 

ciljev ni enakomerno porazdeljena med 

vse člane našega tima.  

     

V našem timu vsi člani tima ne izražajo 

odkrito svojega mnenja in predlogov. 

     

V našem timu vsi člani tima ne izražajo 

odkrito svojih občutkov glede 

doživljanja timskega dela. 

     

Nesoglasja v našem timu rešujemo 

nekonstruktivno oz. jih ne razrešimo. 

     

V našem timu nismo dovolj motivirani 

za timsko delo. 

     

V našem timu si naloge neprimerno 

razdelimo.  

     

V našem timu imamo nejasno 

opredeljene vloge v timu. 

     

V našem timu  starši otroka niso 

obravnavani kot enakovredni člani tima.  

     

V našem timu učenec s SUT obravnavan 

kot enakovreden član tima. 

     

Vodstvo na naši šoli ne podpira našega 

timskega dela. 

     

Kolegi oz. drugi strokovni delavci na 

šoli ne podpirajo našega timskega dela. 

     

Strokovni delavci na naši šoli nismo 

ustrezno usposobljeni za timsko delo. 
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Pri timski obravnavi učencev s SUT 

porabimo več časa kot če delamo 

individualno. 

     

Zaradi našega timskega dela se pri delu 

z učenci s SUT počutim obremenjeno. 

     

Naše timsko delo mi ne omogoča 

strokovnega razvoja. 

     

Naše timsko delo mi ne omogoča 

osebnostnega razvoja. 

     

Drugo: __________________________      

 

 

13. Kaj bi lahko delali bolje/IZBOLJŠALI V STROKOVNEM TIMU pri nudenju podpore 

in pomoči učencu s SUT po vaših izkušnjah? Ovrednotite navedena področja/trditve z 

ocenami od 1 (se ne strinjam) do 3 (popolnoma se strinjam). 

 

 1 – se ne 

strinjam 

(stanje je 

dobro) 

2 – se delno 

strinjam 

(stanje se da 

izboljšati) 

3 – se 

popolnoma  

strinjam (stanje 

je potrebno 

nujno 

izboljšati) 

V našem timu bi lahko bolje načrtovali čas za timsko 

delo. 

   

V našem timu bi si lahko pogosteje izmenjevali 

povratne informacije. 

   

V našem timu bi si lahko ustrezneje oblikovali 

skupni cilj, ki jih želimo doseči. 

   

V našem timu bi lahko ustrezneje prevzeli vloge in 

naloge znotraj tima.  

   

V našem timu bi lahko bolje izražali pričakovanja 

članov tima do drug drugega. 

   

V našem timu bi lahko učinkoviteje razreševali 

konflikte znotraj tima. 

   

V našem timu bi lahko bolj odkrito komunicirali.    

V našem timu bi lahko bolje podajali konstruktivno 

kritiko. 

   

V našem timu bi si lahko bolj prizadevali za 

medsebojno razumevanje vseh članov tima. 

   

V našem timu bi lahko bolje upoštevali različna 

mnenja vseh članov tima. 

   

V našem timu bi si lahko večkrat izmenjali pohvale 

za uspešno izvedeno delo. 

   

V našem timu bi lahko natančneje opredelili pravila 

tima za bolj usklajeno delo. 

   

V našem timu bi lahko sproti reševali probleme, ki 

so se pojavljali pri timskem delu. 

   

Člani našega tima bi lahko z dodatnim 

izobraževanjem/seminarji o timskem delu pridobili 
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dodatna znanja in spretnosti za učinkovitejše timsko 

delo. 

V naš tim bi lahko vključili več strokovnjakov 

različnih profilov. 

   

Naš tim bi lahko pogosteje sodeloval z zunanjimi 

institucijami. 

   

V timu bi lahko imel večjo vlogo otrok s SUT.    

V timu bi lahko imeli večjo vlogo starši otroka s 

SUT. 

   

Drugo: ___________________________________    

 

14. Katera DODATNA ZNANJA s področja timskega dela z namenom nudenja strokovne 

pomoči in podpore učencem s SUT v osnovni šoli bi po vašem mnenju najbolj 

potrebovali za še bolj učinkovito timsko delo? Obkrožite lahko več odgovorov.  

a) Na tem področju ne potrebujem nobenega dodatnega znanja 

b) Rad_a bi več vedel_a o opredelitvi in značilnostih SUT 

c) Rad_a bi več vedel_a o identifikaciji SUT 

d) Rad_a bi več vedel_a o izdelavi individualiziranega programa 

e) Rad_a bi več vedel_a o psiholoških značilnostih timskega dela 

f) Rad_a bi več vedel_a o značilnostih učinkovitih timov 

g) Rad_a bi več vedel_a o etapah timskega dela v šoli  

h) Rad_a bi več vedel_a o prednostih in pomanjkljivostih timskega dela v šoli  

i) Rad_a bi dobil_a več konkretnih usmeritev za učinkovito timsko delo v šoli 

j) Drugo: ______________________________________________________ 

 

15. Kakšna je po vašem mnenju in izkušnjah vključenost mobilnih specialnih ter 

rehabilitacijskih pedagogov v timsko delo strokovnih delavcev z namenom nudenja 

strokovne podpore in pomoči učencem s SUT? Obkrožite en odgovor. 

Prosim, da na vprašanje odgovorite mobilni specialni in rehabilitacijski pedagogi ter 

strokovni delavci, ki imate izkušnje s timskim delom z mobilnim specialnim in 

rehabilitacijskim pedagogom. 

 

a) Ustrezno - v našem timu so/smo mobilni specialni in rehabilitacijski pedagogi 

enakovredni člani tima in so/smo enakovredno vključeni v timsko delo. 

b) Delno ustrezno - v našem timu so/smo delno oz. občasno vključeni mobilni specialni 

in rehabilitacijski pedagogi. 

c) Neustrezno - v našem timu so/smo mobilni specialni in rehabilitacijski pedagogi 

neenakovredni člani tima oz. so/smo v tim vključeni redko kdaj. 

 

Zakaj menite tako? 

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

16. Ali bi v zvezi s timskim delom pri nudenju podpore in pomoči učencem s SUT še dodali 

kaj, kar ni bilo zajeto v prejšnjih vprašanjih? 

 

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Hvala za sodelovanje! 
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Priloga 2: Vprašalnik za angleške strokovne delavce, ki nudijo strokovno podporo in pomoč 

učencem s specifičnimi učnimi težavami v osnovni šoli The Unicorn School 

 

Dear Sir/Madam, 

My name is Ines Wolf and I am a postgraduate student of Special and Rehabilitation Pedagogy 

at the Faculty of Education of the University of Ljubljana. In the framework of studies under 

the mentoring of dr. Alenka Polak and co-mentoring of dr. Milena Košak Babuder, I am 

preparing a master's thesis, entitled Team Work of Education Professionals at Offering 

Professional Assistance and Support to Pupils with Specific Learning Difficulties in Elementary 

School: A Comparative Study of Slovenia and England. In my master's thesis I would like to 

present the experience of Education Professonals with teamwork at Offering Professional 

Assistance and Support to Pupils with Specific Learning Difficulties (hereinafter referred to as 

pupils with the SpLD), and on the basis of these findings I would like to develop guidelines for 

more effective teamwork of Education Professonals in Elementary School at Offering 

Professional Assistance and Support to Pupils with the SpLD. For this purpose, I prepared a 

questionnaire with which I will collect the data on the mentioned topic. Your answers will be 

anonymous and will be used exclusively for research purposes, so I ask you to answer the 

questions honestly, in-depth and on the basis of your personal experience. 

Thank you very much for your cooperation. 

Ines Wolf 

 

1. Gender: 

a) Female 

b) Male 

2. Age in years 

a) up to 20 years 

b) 21 - 40 years 

c) 41 - 60 years 

d) 61 years or more 

3. Workplace: 

a) Class Teacher 

b) Subject Teacher 

c) Special Educational needs Teacher (One to One Teachers) 

d) Mobile Special Educational needs Teacher (One to One Teachers working in 

several different schools) 

e) Psychologist   

f) Social worker 

g) Speech and Language Therapist  

h) Pedagogue 

i) Social pedagogue 

j) Other: ______________________________  
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4. Years of work experience in education: 

a) up to and 5 years inclusive 

b) from 5 to 10 years 

c) from 11 to 20 years 

d) from 21 to 30 years 

e) over 30 years 

 

5. What are the profiles of education professionals associates and how often do you work 

together in order to provide professional assistance and support for a pupil with the 

SpLD? 

Evaluate the listed areas with grades from 1 (I NEVER work with the specified profiles 

in order to provide professional support and assistance for pupils with the SpLD) up to 

5 ( I ALWAYS work as a team with the specified profiles in order to provide professional 

support and assistance for pupils with the SpLD). 

 

 
1 - never 

2 - 

occasionall

y 

3 - often 
4 - very 

often 

5 - 

always 

With a Class Teacher      

With a Subject Teacher      
With a Special Educational needs Teacher 

(One to One Teacher) 

     

With a Mobile Special Educational needs 

Teacher (One to One teacher working  in 

several different schools) 

     

With a Psychologist      

With a Social worker      

With a Speech and Language Therapist      

With a Pedagogue      

With a Social pedagogue      

With a Teaching Assistants      

With a Special Education needs 

Coordinator (SENCo) 

     

With a Occupational Therapist      

Other: ______________________      

 

6. How often does your school team meet with the purpose of providing professional 

support and assistance for a pupil with the SpLD? Circle one answer. 

a) never 

b) only twice a year 

c) only three times a year 

d) only once a month 

e) several times a month 

f) only once a week 

g) several times a week 

h) everyday 

i) Other: _____________________  
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7. What is the purpose/goal and how often do you carry out listed activities with team work 

in the framework at offering professional support and assistance for a pupil with the 

SpLD? Evaluate the listed claims with grades from 1 (never) to 5 (always). 

 1- 

never 

2 - 

occasionall 

3 - 

often 

4 – very 

often 

5 - 

always 

Make the evaluation of the child's 

functioning. 

     

Create an individualized program.      

Plan work with a pupil with SpLD.      

Decide on the adjustments and specific 

forms of assistance appropriate for the 

pupil with the SpLD. 

     

Look for effective solutions to the 

current problems that arise in providing 

professional support and assistance for a 

pupil with the SpLD. 

     

Evaluate the progress of the pupil with 

the SpLD. 

     

Decide on further forms of assistance for 

the pupil with the SpLD. 

     

Empower the pupil with SpLD with 

knowledge, information and skills, 

through which the pupil will reach the 

level of potential development. 

     

Inform and guide parents in providing 

support and assistance for a pupil with 

the SpLD. 

     

Other:__________________________      

 

8. When (on what occasions) and how often you perform individual STAGE OF 

TEAMWORK: TEAM PLANNING, IMPLEMENTATION OF TEAM WORK AND 

TEAM EVALUATION with the purpose of providing professional support and 

assistance for the pupil with the SpLD? Evaluate the listed scopes with grades from 1 

(never) to 5 (always) 

TEAM PLANNING 

 1 - never 2 - occasionally 3 - often 4 - very often 5 - always 

In the morning - before the 

lesson 

     

During breaks      

The school schedule includes 

time for team planning 

     

After school      

Out of working hours, in the 

afternoon 

     

Before/during school holidays 

and free days 

     

Other: ____________      
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IMPLEMENTATION OF TEAM WORK (TEAM TEACHING) 

 1 - never 2 - occasionally 3 - often 4 - very often 5 - always 

In the morning - before the 

lesson 

     

During classes - in class      

During remedial classes      

During additional classes      

After completing classes - in 

the afternoon 

     

Other: _____________ 

 

     

 

TEAM EVALUATION 

 1 - never 2 - occasionally 3 - often 4 - very often 5 - always 

In the morning - before the 

lesson 

     

During breaks      

The school schedule includes 

time for team evaluation 

     

After school      

Out of working hours, in the 

afternoon 

     

Before/during school holidays 

and free days 

     

Other: _____________      

 

9. What ADVANTAGES do you perceive in your teamwork with the purpose of providing 

support and assistance for pupils with the SpLD? 
 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

10. For each of the following statements evaluate as accurately as possible and according 

to your experience how often have you experienced and confirmed the ADVANTAGES 

OF YOUR TEAMWORK when providing professional support and helping for the 

pupil with the SpLD? Evaluate the listed scopes with grades from 1 (never) to 5 

(always). 

 1- 

never 

2 - 

occasionall 

3 - 

often 

4 – very 

often 

5 - 

always 

Teamwork enables us to provide more 

professional support and assistance for 

the pupil with the SpLD. 

     

The involvement of professionals of 

different profiles allows us to gain a 

more comprehensive view of the pupil's 

SpLD. 
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Teamwork enables more systematically 

planning of providing support and 

assistance for the pupil with the SpLD. 

     

With teamwork, we get a lot of ideas for 

working with pupils with the SpLD. 

     

In teamwork team members solve 

problems together, which reduces the 

possibility of professional mistakes in 

professional work. 

     

Mistakes and/or failures in teamwork 

are for us a source of new insights. 

     

Decisions in the team are easier because 

we make decisions together. 

     

Teamwork allows us to share 

responsibility, so it is less burdensome. 

     

In teamwork each member can express 

the areas of pedagogical work in which 

he or she is strong and that makes us 

better. 

     

By involving other members in the team, 

teamwork enables us to replace our 

weak areas. 

     

In the teamwork team members divide 

tasks which makes work easier. 

     

In teamwork team members take over 

different roles and tasks which makes 

work easier. 

     

Team members are mutually supportive, 

which makes us professionally more 

confident. 

     

With teamwork we are more creative.      

With teamwork we are more dedicated 

and committed to our objectives/goals. 

     

Teamwork enables us to exchange 

feedback on working with pupils with 

the SpLD on a regular basis. 

     

Teamwork enables us to deepen the 

evaluation of work and achieved goals. 

     

Team success increases our motivation 

for working with a pupil with the SpLD. 

     

Team success increases our motivation 

for further teamwork. 

     

Teamwork enables us to develop our 

personal skills. 

     

Teamwork enables us to develop 

ourselves professionally. 

     

Other: ___________________      
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11. What OBSTACLES AND PROBLEMS did you encounter in your teamwork when 

providing support and assistance for pupils with the SpLD? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

12. For each of the following statements evaluate as accurately as possible and according 

to your experience how often have you experienced and confirmed the mentioned 

OBSTACLES AND PROBLEMS in your team work when providing professional 

support and assistence for the pupil with the SpLD? Evaluate the listed scopes with 

grades from 1 (never) to 5 (always). 

 1- 

never 

2 - 

occasionall 

3 - 

often 

4 – very 

often 

5 - 

always 

We have inadequate facilities that do not 

allow for effective teamwork. 

     

At school we have insufficient staff of 

various professional profiles for more 

effective teamwork. 

     

There are too many different 

professionals involved in our teamwork, 

which makes teamwork more difficult. 

     

We do not have a permanent time slot on 

the schedule or time reserved for 

teamwork. 

     

Members of our team have difficulty of 

finding time for teamwork. 

     

In our team we have obstacles regarding 

the status (for example, in our team it is 

perceived the superiority - the 

subordination of individual team 

members). 

     

The communication in our team is 

inadequate. 

     

In our team there is fear of teamwork.      

Our teamwork does not include all three 

stages of teamwork (team planning, 

team teaching and team evaluation). 

     

Team members are very different 

personality types which makes 

teamwork more difficult. 

     

The members of our team do not 

exchange ideas on how to provide 

support and assistance for pupils with 

the SpLD. 

     

Members of our team do not exchange 

material and professional information 

about working with pupils with the 

SpLD. 
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The members of our team do not prepare 

the individualized program for pupils’ 

with the SpLD as teamwork, but 

individually. 

     

The goals in our team are not clearly set.      

In our team the responsibility for 

achieving goals is not evenly distributed 

among all members of the team. 

     

In our team all members of the team do 

not express their opinions and 

suggestions. 

     

In our team all team members do not 

express their feelings about 

experiencing teamwork. 

     

We resolve the disagreement in our team 

unconstructive, or we do not solve them. 

     

In our team we are not sufficiently 

motivated for teamwork. 

     

In our team we divide our tasks 

inappropriately. 

     

We have unclear roles in our team.      

In our team the parents of the child are 

not treated as equal members of the 

team. 

     

In our team a pupil with SpLD is not 

treated as an equal member of the team. 

     

Management at our school does not 

support our teamwork. 

     

Colleagues or other professionals at 

school do not support our teamwork. 

     

Professionals at our school are not 

adequately trained for teamwork. 

     

We spend more time for teamwork than 

when we work individually. 

     

Due to our teamwork I feel burdened 

when working with pupils with SpLD. 

     

Our teamwork does not allow me to 

develop professionally. 

     

Our teamwork does not allow me to 

develop personal skills. 

     

Other: ___________________      
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13. What could you do better/IMPROVE IN THE PROFESSIONAL TEAM when 

providing support and assistance for a pupil with the SpLD on the basis of your 

experience? Evaluate the listed scopes/claims with grades from 1 (disagree) to 3 (I 

totally agree). 

 1 - I 

disagree 

(the 

situation is 

good) 

2 - I partially 

agree (the 

situation can 

be improved) 

3 - I totally 

agree (the 

situation needs 

to be 

improved) 

In our team we could better plan time for timework.    

In our team we could exchange feedback more often.    

In our team we could better define the common goals 

that we want to achieve. 

   

Within our team we could take on the roles and tasks 

more appropriately. 

   

In our team we could better reflect the team 

members' expectations of each other. 

   

In our team we could more effectively solve 

conflicts within the members. 

   

In our team we could communicate more openly.    

In our team we could give constructive criticism in 

a better way. 

   

In our team we could make more effort for mutual 

understanding of all team members. 

   

In our team we could better take into account the 

different opinions of all team members. 

   

In our team we could exchange praise for the 

successful work more often. 

   

In our team we could define more precisely the rules 

of the team for more coordinated work. 

   

In our team we could immediately resolve the 

problems which arise during the teamwork. 

   

Members of our team could gain additional 

knowledge and skills for more effective teamwork 

through additional training/courses on teamwork. 

   

We could include more professionals of different 

profiles in our team. 

   

Our team could more often cooperate with external 

institutions. 

   

In our team children with SpLD could play a greater 

role. 

   

The parents of the child with the SpLD could play a 

greater role in the team. 

   

Other: ___________________________    
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14. What ADDITIONAL KNOWLEDGE relating to teamwork for providing 

professional assistance and support for pupils with SpLD in Elementary school 

would be in your opinion most needed for an even more effective teamwork? 

You can circle multiple responses. 

 

a) I do not need any additional knowledge in this field 

b) I would like to know more about the definition and characteristics of the SpLD 

c) I would like to know more about the identification of the SpLD 

d) I would like to know more about making an individual program 

e) I would like to know more about the psychological characteristics of teamwork 

f) I would like to know more about the characteristics of effective teams 

g) I would like to know more about the stages of teamwork at school 

h) I would like to know more about the advantages and disadvantages of teamwork 

at school 

i) I would like to get more concrete guidelines for effective teamwork at school 

j) Other: _______________________________________________ 

 

15. What is in your opinion and experience the involvement of Mobile Special Educational 

needs Teacher (One to One Teachers working in several different schools) in the 

teamwork of professionals in order to provide professional support and assistance for 

pupils with the SpLD? Circle one answer. 

 

We would ask to answer this question the mobile special educational needs teacher and 

professional staff who have experience with work of mobile special educational needs 

teacher in the team. 

 

a) Appropriate - in our team are mobile special educational needs teachers equal 

members of the team and are equally involved in teamwork. 

b) Partially appropriate - in our team mobile special educational needs teachers are 

included partly or occasionally. 

c) Inappropriate - in our team mobile special educational needs teachers are unequal 

members of the team or are rarely included in the team. 

 

Why do you think so?  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

16. Would you in connection with the teamwork in providing support and assistance for 

pupils with the SpLD add anything that is not covered in previous questions? 

 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

Thank you for your cooperation! 
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Priloga 3: Profili strokovnih delavcev in pogostost njihovega timskega delovanja z namenom 

nudenja strokovne podpore ter pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami v Sloveniji in 

Angliji (RV1) 

 

  Ocenjevalna lestvica N M SD 

     
 1 - 

nikoli 

2 - 

občasno 

3 - 

pogosto 

4 - zelo 

pogosto 

5 - 

vedno 
Skupaj          

Učitelj_ica 

razrednega 

pouka 

 

Slovenija 

10 

(5,1%) 

26 

(13,3%) 

27 

(13,8%) 

51 

(26,0%) 
82 

(41,8%) 

196 

(100%) 
196 3,86 1,24 

 

Anglija 
1 (3,2%) 2 (6,4%) 

7 

(22,6%) 

6 

(19,4%) 
15 

(48,4%) 

31 

(100%) 
31 4,03 1,14 

Učitelj_ica 

predmetnega 

pouka 

 

Slovenija 

14 

 (7,1%) 

34  

(17,3%) 

43  

(21,9%) 
55  

(28,1%) 

50  

(25,6%) 

196 

(100%) 
196 3,47 1,24 

 

Anglija 

0 

(0,0%) 

4 

(12,9%) 

1 

(3,2%) 

10 

(32,3%) 
16 

(51,6%) 

31 

(100%) 
31 4,23 1,02 

Specialni_a in 

rehabilitacijski_a 

pedagog_inja 

 

Slovenija 

37 

(18,9%) 

27 

(13,8%) 

39 

(19,9%) 
53 

(27,0%) 

40 

(20,4%) 

196 

(100%) 
196 3,16 1,40 

 

ANG 

1 

(3,2%) 

0 

(0,0%) 

3 

(9,7%) 

10 

(32,3%) 
17 

(54,8%) 

31 

(100%) 
31 4,35 0,91 

Mobilni_a 

specialni_a in 

rehabilitacijski_a 

pedagog_inja 

 

Slovenija 
51 

(26,0%) 

36 

(18,4%) 

33 

(16,8%) 

43 

(22,0%) 

33 

(16,8%) 

196 

(100%) 
196 2,85 1,45 

 

Anglija 
19 

(61,3%) 

12 

(38,7) 

0 

(0,0%) 

0 

(0,00%) 

0 

(0,0%) 

31 

(100%) 
31 1,39 0,50 

Psiholog_inja 

 

Slovenija 

43 

(22,0%) 
62 

(31,6%) 

33 

(16,8%) 

29 

(14,8%) 

29 

(14,8%) 

196 

(100%) 
196 2,69 1,36 

 

Anglija 
14 

(45,1%) 

10 

(32,3%) 

5 

(16,1%) 

0 

(0,00%) 

2 

(6,5%) 

31 

(100%) 
31 1,90 1,11 

Socialni_a 

delavec_ka  

 

Slovenija 

37 

(18,9%) 
65 

(33,2%) 

41 

(20,9%) 

34 

(17,3%) 

19 

(9,7%) 

196 

(100%) 
196 2,66 1,24 

 

Anglija 
19 

(61,2%) 

7 

(22,6%) 

1 

(3,2%) 

2 

(6,5%) 

2 

(6,5%) 

31 

(100%) 
31 1,74 1,21 

Logoped_inja 

 

Slovenija 
64 

(32,6%) 

61 

(31,1%) 

37 

(18,9%) 

19 

(9,7%) 

15 

(7,7%) 

196 

(100%) 
196 2,29 1,23 

 

Anglija 

1 

(3,2%) 

2 

(6,5%) 

8 

(25,8%) 
12 

(38,7%) 

8 

(25,8%) 

31 

(100%) 
31 3,77 1,02 

Pedagog_inja 

 

Slovenija 

42 

(21,5%) 

44 

(22,4%) 
46 

(23,5%) 

31 

(15,8%) 

33 

(16,8%) 

196 

(100%) 
196 2,84 1,38 

 

Anglija 
25 

(80,6%) 

4 

(12,9%) 

0 

(0,0%) 

2 

(6,5%) 

0 

(0,0%) 

31 

(100%) 
31 1,32 0,79 

Socialni_a 

pedagog_inja 

 

Slovenija 
46 

(23,5%) 

41 

(20,9%) 

39 

(19,9%) 

42 

(21,4%) 

28 

(14,3%) 

196 

(100%) 
196 2,82 1,38 

 

Anglija 
23 

(74,2%) 

7 

(22,6%) 

0 

(0,0%) 

1 

(3,2%) 

0 

(0,0%) 

31 

(100%) 
31 1,32 0,65 

Drugo 

 

Slovenija 
16 

(57,1%) 

3 

(10,7%) 

2 

(7,1%) 

3  

(10,7%) 

4 

(14,4%) 

28 

(100%) 
28 2,14 1,56 

 

Anglija 

0 

(0,0%) 

0 

(0.0%) 

2 

(28,6%) 

1 

(14,3%) 
4 

(57,1%) 

7 

(100%) 
7 4,29 0,88 
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Priloga 4: Pogostost timskih srečanj strokovnih delavcev z namenom nudenja strokovne 

podpore in pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami (RV2) 
 

 

POGOSTOST SREČANJ 

STROKOVNI DELAVCI 

IZ SLOVENIJE 

STROKOVNI DELAVCI 

IZ ANGLIJE 

f f% f f% 

nikoli 1 0,5 0 0,0 

le dvakrat na leto 24 12,2 0 0,0 

le trikrat na leto 81 41,3 7 22,6 

le enkrat mesečno 23 11,7 4 12,9 

večkrat mesečno 13 6,6 5 16,1 

le enkrat tedensko 12 6,1 7 22,6 

večkrat tedensko 6 3,1 7 22,6 

vsakodnevno 7 3,6 1 3,2 

drugo 29 14,9 0 0,0 

SKUPAJ 196 100,00 31 100,00 
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Priloga 5: Pogostost timskega dela z različnimi nameni na področju nudenja strokovne podpore 

in pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami glede na državo zaposlitve (RV3) 

  
Ocenjevalna lestvica N M SD 

     
 

1 - nikoli 
2 - 

občasno 

3 - 

pogosto 

4 - zelo 

pogosto 
5 - vedno Skupaj          

Oblikovati oceno 

otrokovega 

funkcioniranja. 

 

Slovenija 

7 

(3,6%) 

49 

(25%) 
61 

(31,1%) 

43 

(21,9%) 

36 

(18,4%) 

196 

(100%) 
196 3,27 1,13 

 

Anglija 

0 

(0,0%) 

1 

(3,2%) 

4 

(12,9%) 

8 

(25,8%) 
18 

(58,1%) 

31 

(100%) 
31 4,39 0,84 

Izdelati 

individualiziran 

program. 

 

Slovenija 

3 

(1,5%) 

48 

(24,5%) 

40 

(20,4%) 

42 

(21,4%) 
63 

(32,2%) 

196 

(100%) 
196 3,58 1,21 

 

Anglija 

0 

(0,0%) 

0 

(0,0%) 

8 

(25,8%) 
12 

(38,7%) 

11 

(35,5%) 

31 

(100%) 
31 4,10 0,79 

Načrtovati 

neposredno delo z 

učencem s SUT. 

 

Slovenija 
3 

(1,5%) 

23 

(11,7%) 
63 

(32,2%) 

57 

(29,1%) 

50 

(25,5%) 

196 

(100%) 
196 3,65 1,03 

 

Anglija 

0 

(0,0%) 

0 

(0,0%) 

4 

(12,9%) 

12 

(38,7%) 
15 

(48,4%) 

31 

(100%) 
31 4,35 0,71 

Odločati o 

prilagoditvah in 

konkretnih oblikah 

pomoči ustreznih za 

učenca s SUT. 

 

Slovenija 
2 

(1,0%) 

22 

(11,2%) 

57 

(29,1%) 

53 

(27,1%) 
62 

(31,6%) 

196 

(100%) 
196 3,77 1,05 

 

Anglija 
0 

(0,0%) 

3 

(9,7%) 

7 

(22,6%) 

10 

(32,2%) 
11 

(35,5%) 

31 

(100%) 
31 3,94 1,00 

Iskati učinkovite 

rešitve za trenutne 

težave, ki se 

pojavljajo pri 

nudenju strokovne 

podpore ter pomoči 

učencu s SUT. 

 

Slovenija 0 

(0,0%) 

12 

(6,1%) 

51 

(26,0%) 
76 

(38,8%) 

57 

(29,1%) 

196 

(100%) 
196 3,91 0,89 

 

Anglija 0 

(0,0%) 

0 

(0,0%) 

6 

(19,4%) 

12 

(38,7%) 
13 

(41,9%) 

31 

(100%) 
31 4,23 0,76 

Evalvirati napredek 

učenca s SUT. 

 

Slovenija 

1 

(0,5%) 

37 

(18,9%) 
58 

(29,6%) 

48 

(24,5%) 

52 

(26,5%) 

196 

(100%) 
196 3,58 1,09 

 

Anglija 

0 

(0,0%) 

1 

(3,2%) 

4 

(12,9%) 

10 

(32,3%) 
16 

(51,6%) 

31 

(100%) 
31 4,32 0,83 

Odločanje o 

nadaljnjih oblikah 

pomoči učencu s 

SUT. 

 

Slovenija 

0 

(0,0%) 

30 

(15,3%) 
61 

(31,1%) 

59 

(30,1%) 

46 

(23,5%) 

196 

(100%) 
196 3,62 1,01 

 

Anglija 

0 

(0,0%) 

1 

(3,2%) 

6 

(19,4%) 
16 

(51,6%) 

8 

(25,8%) 

31 

(100%) 
31 4,00 0,77 

Učenca s SUT 

opolnomočiti z 

znanji, 

informacijami in 

veščinami, s 

pomočjo katerih bo 

dosegel raven 

potencialnega 

razvoja. 

 

Slovenija 5 

(2,6%) 

31 

(15,8%) 
69 

(35,2%) 

51 

(26,0%) 

40 

(20,4%) 

196 

(100%) 
196 3,46 1,06 

 

Anglija 
0 

(0,0%) 

1 

(3,2%) 

6 

(19,4%) 

11 

(35,5%) 
13 

(41,9%) 

31 

(100%) 
31 4,16 0,86 

Informirati in 

usmerjati starše pri 

nudenju podpore in 

pomoči učencu s 

SUT. 

 

Slovenija 
4 

(2,0%) 

40 

(20,4%) 
63 

(32,2%) 

47 

(24,0%) 

42 

(21,4%) 

196 

(100%) 
196 3,42 1,10 

 

Anglija 
0 

(0,0%) 

2 

(6,4%) 

6 

(19,4%) 
16 

(51,6%) 

7 

(22,6%) 

31 

(100%) 
31 3,90 0,83 

 Drugo 

 

Slovenija 
22 

(59,5%) 

1 

(2,7%) 

5 

(13,5%) 

3 

(8,1%) 

6 

(16,2%) 

37 

(100%) 
37 2,19 1,60 

 

Anglija 

0 

(0,0%) 
1 

(100%) 

0 

(0,0%) 

0 

(0,0%) 

0 

(0,0%) 

1 

(100%) 
1 2,00 0,00 
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Priloga 6: Timsko načrtovanje timskega dela strokovnih delavcev na področju nudenja 

strokovne podpore in pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami (RV4) 

 

  

  Ocenjevalna lestvica N M SD 

     
 1 - 

nikoli 

2 - 

občasno 

3 - 

pogosto 

4 - zelo 

pogosto 

5 - 

vedno 
Skupaj          

Zjutraj - pred 

začetkom pouka 

 

Slovenija 

22 

(11,2%) 
80 

(40,8%) 

37 

(18,9%) 

45 

(23,0%) 

12 

(6,1%) 

196 

(100%) 
196 2,72 1,12 

 

Anglija 

1 

(3,2%) 
12 

(38,7%) 

6 

(19,4%) 

5 

(16,1%) 

7 

(22,6%) 

31 

(100%) 
31 3,16 1,27 

Med odmori 

 

Slovenija 

43 

(21,9%) 
61 

(31,1%) 

52 

(26,5%) 

32 

(16,4%) 

8 

(4,1%) 

196 

(100%) 
196 2,49 1,13 

 

Anglija 

1 

(3,2%) 

3 

(9,7%) 

3 

(9,7%) 

8 

(25,8%) 
16 

(51,6%) 

31 

(100%) 
31 4,13 1,15 

V urniku imamo 

rezerviran čas za 

timsko 

načrtovanje 

 

Slovenija 
101 

(51,5%) 

47 

(24,0%) 

16 

(8,2%) 

14 

(7,1%) 

18 

(9,2%) 

196 

(100%) 
196 1,98 1,31 

 

Anglija 

5 

(16,1%) 
15 

(48,4%) 

7 

(22,6%) 

3 

(9,7%) 

1 

(3,2%) 

31 

(100%) 
31 2,35 0,98 

Po končanem 

pouku 

 

Slovenija 

9 

(4,6%) 

48 

(24,5%) 

52 

(26,5%) 
75 

(38,3%) 

12 

(6,1%) 

196 

(100%) 
196 3,17 1,02 

 

Anglija 

2 

(6,4%) 

7 

(22,6%) 

7 

(22,6%) 
12 

(38,7%) 

3 

(9,7%) 

31 

(100%) 
31 3,23 1,12 

Izven delovnega 

časa, popoldan 

 

Slovenija 

46 

(23,5%) 
80 

(40,8%) 

24 

(12,2%) 

36 

(18,4%) 

10 

(5.1%) 

196 

(100%) 
196 2,41 1,18 

 

Anglija 
11 

(35,5%) 

10 

(32,2%) 

6 

(19,4%) 

3 

(9,7%) 

1 

(3,2%) 

31 

(100%) 
31 2,13 1,12 

Pred/med 

šolskimi 

počitnicami in 

prostimi dnevi 

 

Slovenija 
82 

(41,9%) 

68 

(34,7%) 

20 

(10,2%) 

23 

(11,7%) 

3 

(1,5%) 

196 

(100%) 
196 1,96 1,06 

 

Anglija 
12 

(38,7%) 

10 

(32,3%) 

4 

(12,9%) 

4 

(12,9%) 

1 

(3,2%) 

31 

(100%) 
31 2,10 1,16 

Drugo 

 

Slovenija 
16 

(72,7%) 

0 

(0,0%) 

4 

(18,2%) 

2 

(9,1%) 

0 

(0,0%) 

22 

(100%) 
22 1,64 1,09 

 

Anglija 

0 

(0,0%) 

0 

(0,0%) 

0 

(0,0%) 

0 

(0,0%) 

0 

(0,0%) 

0 

(0,0%) 
0 0,00 0,00 
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Priloga 7: Timsko izvajanje/timsko poučevanje strokovnih delavcev na področju nudenja 

strokovne podpore in pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami (RV4) 

 

 

  

  Ocenjevalna lestvica N M SD 

     
 1 - 

nikoli 

2 - 

občasno 

3 - 

pogosto 

4 - zelo 

pogosto 

5 - 

vedno 
Skupaj          

Zjutraj - pred 

začetkom pouka 

 

Slovenija 

60 

(30,6%) 
72 

(36,7%) 

40 

(20,4%) 

20 

(10,2%) 

4 

(2,1%) 

196 

(100%) 
196 2,16 1,04 

 

Anglija 

4 

(12,9%) 

9 

(29,0%) 
11 

(35,5%) 

4 

(12,9%) 

3 

(9,7%) 

31 

(100%) 
31 2,77 1,15 

Med poukom – v 

razredu 

 

Slovenija 

28 

(14,3%) 
60 

(30,6%) 

52 

(26,5%) 

40 

(20,4%) 

16 

(8,2%) 

196 

(100%) 
196 2,78 1,17 

 

Anglija 

0 

(0,0%) 

8 

(25,8%) 
13 

(41,9%) 

6 

(19,4%) 

4 

(12,9%) 

31 

(100%) 
31 3,19 0,98 

Pri urah 

dopolnilnega 

pouka  

 

Slovenija 
76 

(38,8%) 

44 

(22,5%) 

31 

(15,8%) 

32 

(16,3%) 

13 

(6,6%) 

196 

(100%) 
196 2,30 1,31 

 

Anglija 
17 

(54,9%) 

5 

(16,1%) 

3 

(9,7%) 

2 

(6,4%) 

4 

(12,9%) 

31 

(100%) 
31 2,06 1,46 

Pri urah 

dodatnega pouka 

 

Slovenija 
112 

(57,1%) 

44 

(22,5%) 

17 

(8,7%) 

14 

(7,1%) 

9 

(4,6%) 

196 

(100%) 
196 1,80 1,15 

 

Anglija 
18 

(58,0%) 

6 

(19,4%) 

3 

(9,7%) 

3 

(9,7%) 

1 

(3,2%) 

31 

(100%) 
31 1,81 1,17 

Po končanem 

pouku - popoldan 

 

Slovenija 
68 

(34,7%) 

65 

(33,2%) 

35 

(17,9%) 

24 

(12,2%) 

4 

(2,0%) 

196 

(100%) 
196 2,14 1,09 

 

Anglija 
17 

(54,8%) 

7 

(22,6%) 

3 

(9,7%) 

3 

(9,7%) 

1 

(3,2%) 

31 

(100%) 
31 1,84 1,16 

 Drugo 

 

Slovenija 
15 

(75,0%) 

1 

(5,0%) 

3 

(15,0%) 

1 

(5,0%) 

0 

(0,0%) 

20 

(100%) 
20 1,50 0,95 

 

Anglija 
1 

(100%) 

0 

(0,0%) 

0 

(0,0%) 

0 

(0,0%) 

0 

(0,0%) 

1 

(100%) 
1 1,00 0,00 
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Priloga 8: Timska evalvacija strokovnih delavcev na področju nudenja strokovne podpore in 

pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami (RV4) 

 

  

  Ocenjevalna lestvica N M SD 

     
 1 - 

nikoli 

2 - 

občasno 

3 - 

pogosto 

4 - zelo 

pogosto 

5 - 

vedno 
Skupaj          

Zjutraj - pred 

začetkom pouka 

 

Slovenija 

25 

(12,8%) 
82 

(41,8%) 

48 

(24,5%) 

33 

(16,8%) 

8 

(4,1%) 

196 

(100%) 
196 2,58 1,04 

 

Anglija 

3 

(9,6%) 

6 

(19,4%) 
12 

(38,7%) 

6 

(19,4%) 

4 

(12,9%) 

31 

(100%) 
31 3,06 1,15 

Med odmori 

 

Slovenija 
78 

(39,8%) 

66 

(33,7%) 

35 

(17,9%) 

14 

(7,1%) 

3 

(1,5%) 

196 

(100%) 
196 1,97 1,00 

 

Anglija 

2 

(6,5%) 

1 

(3,2%) 

7 

(22,6%) 

5 

(16,1%) 
16 

(51,6%) 

31 

(100%) 
31 4,03 1,22 

V urniku imamo 

rezerviran čas za 

timsko 

evalvacijo 

 

Slovenija 
105 

(53,6%) 

37 

(18,9%) 

22 

(11,2%) 

13 

(6,6%) 

19 

(9,7%) 

196 

(100%) 
196 2,00 1,34 

 

Anglija 

5 

(16,1%) 
17 

(54,8%) 

7 

(22,6%) 

0 

(0,0%) 

2 

(6,5%) 

31 

(100%) 
31 2,26 0,96 

Po končanem 

pouku 

 

Slovenija 

12 

(6,1%) 

42 

(21,4%) 

66 

(33,7%) 
68 

(34,7%) 

8 

(4,1%) 

196 

(100%) 
196 3,09 0,98 

 

Anglija 

2 

(6,5%) 

6 

(19,4%) 
10 

(32,2%) 

10 

(32,2%) 

3 

(9,7%) 

31 

(100%) 
31 3,19 1,08 

Izven delovnega 

časa, popoldan 

 

Slovenija 

44 

(22,4%) 

64 

(32,7%) 

35 

(17,9%) 
45 

(22,9%) 

8 

(4,1%) 

196 

(100%) 
196 2,54 1,19 

 

Anglija 
15 

(48,3%) 

6 

(19,4%) 

6 

(19,4%) 

3 

(9,7%) 

1 

(3,2%) 

31 

(100%) 
31 2,00 1,18 

Pred/med 

šolskimi 

počitnicami in 

prostimi dnevi 

 

Slovenija 
89 

(45,4%) 

61 

(31,1%) 

27 

(13,8%) 

18 

(9,2%) 

1 

(0,5%) 

196 

(100%) 
196 1,88 1,00 

 

Anglija 
15 

(48,4%) 

5 

(16,1%) 

7 

(22,6%) 

3 

(9,7%) 

1 

(3,2%) 

31 

(100%) 
31 2,03 1,20 

 Drugo 

 

Slovenija 
14 

(73,6%) 

0 

(0,0%) 

3 

(15,8%) 

1 

(5,3%) 

1 

(5,3%) 

19 

(100%) 
19 1,68 1,25 

 

Anglija 

0 

(0,0%) 

0 

(0,0%) 

0 

(0,0%) 

0 

(0,0%) 

0 

(0,0%) 

0 

(0,0%) 
0 0,00 0,00 
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Priloga 9: Prednosti timskega dela, ki jih anketirani strokovni delavci zaznavajo v svojem 

strokovnem timu na področju nudenja strokovne podpore in pomoči učencem s specifičnimi 

učnimi težavami (RV5) 

 
 

Ocenjevalna lestvica N M SD 

     
 

1 - nikoli 2 - občasno 3 - pogosto 
4 - zelo 

pogosto 
5 - vedno Skupaj          

Timsko delo nam omogoča 

učinkovitejše nudenje strokovne 

pomoči in podpore učencu s SUT. 

 

SLO 

3 

(1,5%) 

10 

(5,1%) 

32 

(16,3%) 
82 

(41,8%) 

69 

(35,2) 

196 

(100%) 
196 4,04 0,93 

 

ANG 

0 

(0,0%) 

0 

(0,0%) 

2 

(6,5%) 

8 

(25,8%) 
21 

(67,7%) 

31 

(100%) 
31 4,61 0,62 

Vključenost strokovnjakov različnih 

profilov nam omogoča, da dobimo bolj 

celosten pogled na učenčeve SUT. 

 

SLO 

0 

(0,00%) 

12 

(6,1%) 

30 

(15,3%) 

66 

(33,7%) 
88 

(44,9%) 

196 

(100%) 
196 4,17 0,91 

 

ANG 

0 

(0,0%) 

0 

(0,0%) 

4 

(12,9%) 

9 

(29,0%) 
18 

(58,1%) 

31 

(100%) 
31 4,45 0,72 

Timsko delo nam omogoča bolj 

sistematično načrtovanje nudenja 

podpore in pomoči učencu s SUT. 

 

SLO 

1 

(0,5%) 

11 

(5,6%) 

37 

(18,9%) 
85 

(43,4%) 

62 

(31,6%) 

196 

(100%) 
196 4,00 0,88 

 

ANG 

1 

(3,2%) 

0 

(0,0%) 

1 

(3,2%) 

15 

(48,4%) 
14 

(45,2%) 

31 

(100%) 

 

31 

 

4,32 

 

0,83 

Ob timskem delu dobimo več idej za 

delo z učencem s SUT. 

 

SLO 

3 

(1,5%) 

6 

(3,1%) 

32 

(16,3%) 

77 

(39,3%) 
78 

(39,8%) 

196 

(100%) 
196 4,13 0,90 

 

ANG 

0 

(0,0%) 

0 

(0,0%) 

1 

(3,2%) 

10 

(32,3%) 
20 

(64,5%) 

31 

(100%) 
31 4,61 0,56 

Pri timskem delu člani tima skupaj 

rešujemo težave, kar zmanjša možnost 

strokovnih napak pri strokovnem delu. 

 

SLO 

3 

(1,5%) 

12 

(6,1%) 

25 

(12,8%) 
85 

(43,4%) 

71 

(36,2%) 

196 

(100%) 
196 4,07 0,93 

 

ANG 

0 

(0,0%) 

2 

(6,5%) 

3 

(9,7%) 

12 

(38,7%) 
14 

(45,2%) 

31 

(100%) 
31 4,23 0,88 

Napake in/ali neuspehi pri timskem 

delu nam predstavljajo vir novih 

spoznanj. 

 

SLO 

3 

(1,5%) 

21 

(10,7%) 

64 

(32,7%) 
67 

(34,2%) 

41 

(20,9%) 

196 

(100%) 
196 3,62 0,98 

 

ANG 

0 

(0,0%) 

1 

(3,2%) 

8 

(25,8%) 
13 

(41,9%) 

9 

(29,0%) 

31 

(100%) 
31 3,97 0,84 

Odločitve v timu so lažje, ker jih 

sprejemamo skupaj.  

 

SLO 

1 

(0,5%) 

9 

(4,6%) 

39 

(19,9%) 
80 

(40,8%) 

67 

(34,2%) 

196 

(100%) 
196 4,04 0,88 

 

ANG 

0 

(0,0%) 

2 

(6,5%) 

6 

(19,4%) 
12 

(38,7%) 

11 

(35,5%) 

31 

(100%) 
31 4,03 0,91 

Timsko delo nam omogoča delitev 

odgovornosti, zato je manj 

obremenjujoče. 

 

SLO 

10 

(5,1%) 

26 

(13,3%) 

61 

(31,1%) 
64 

(32,7%) 

35 

(17,9%) 

196 

(100%) 
196 3,45 1,09 

 

ANG 

0 

(0,0%) 

1 

(3,2%) 

6 

(19,4%) 
18 

(58,1%) 

6 

(19,4%) 

31 

(100%) 
31 3,94 0,73 

Pri timskem delu lahko vsak član 

izrazi svoja močna področja 

pedagoškega dela, kar nas izpolnjuje. 

 

SLO 

3 

(1,5%) 

11 

(5,6%) 

51 

(26,0%) 
72 

(36,7%) 

59 

(30,1%) 

196 

(100%) 
196 3,88 0,96 

 

ANG 

0 

(0,0%) 

0 

(0,0%) 

5 

(16,1%) 
14 

(45,2%) 

12 

(38,7%) 

31 

(100%) 
31 4,23 0,72 

Timsko delo nam omogoča, da z 

vključevanjem drugih članov tima 

nadomestimo svoja šibka področja. 

 

SLO 

5 

(2,6%) 

26 

(13,3%) 

47 

(240%) 
71 

(36,2%) 

47 

(24,0%) 

196 

(100%) 
196 3,66 1,06 

 

ANG 
0 

(0,0%) 

0 

(0,0%) 

7 

(22,6%) 
13 

(41,9%) 

11 

(35,5%) 

31 

(100%) 
31 4,13 0,76 

Pri timskem delu si člani tima naloge 

razdelimo, kar olajša delo. 

 

SLO 

6 

(3,1%) 

30 

(15,3%) 

60 

(30,6%) 
67 

(34,2%) 

33 

(16,8%) 

196 

(100%) 
196 3,46 1,04 

 

ANG 

0 

(0,0%) 

1 

(3,2%) 

9 

(29,0%) 

8 

(25,8%) 
13 

(41,9%) 

31 

(100%) 
31 4,06 0,93 

Pri timskem delu člani tima 

prevzamemo različne vloge in naloge, 

kar olajša delo. 

 

SLO 
4 

(2,0%) 

24 

(12,2%) 

64 

(32,7%) 
71 

(36,2%) 

33 

(16,8%) 

196 

(100%) 
196 3,54 0,98 

 

ANG 

0 

(0,0%) 

0 

(0,0%) 

5 

(16,1%) 
16 

(51,6%) 

10 

(32,3%) 

31 

(100%) 
31 4,16 0,69 

Člani tima se med seboj vzajemno 

podpiramo, kar nas dela strokovno 

samozavestnejše. 

 

SLO 
3 

(1,5%) 

11 

(5,6%) 

52 

(26,5%) 
88 

(44,9%) 

42 

(21,4%) 

196 

(100%) 
196 3,79 0,90 

 

ANG 

0 

(0,0%) 

0 

(0,0%) 

6 

(19,4%) 

10 

(32,3%) 
15 

(48,4%) 

31 

(100%) 
31 4,29 0,78 
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Nadaljevanje preglednice: Prednosti timskega dela, ki jih anketirani strokovni delavci 

zaznavajo v svojem strokovnem timu na področju nudenja strokovne podpore in pomoči 

učencem s specifičnimi učnimi težavami (RV5) 

 

 

  

Ob timskem delu smo bolj ustvarjalni. 

 

SLO 

2 

(1,0%) 

17 

(8,7%) 

53 

(27,0%) 
77 

(39,3%) 

47 

(24,0%) 

196 

(100%) 
196 3,77 0,95 

 

ANG 

0 

(0,0%) 

1 

(3,2%) 

5 

(16,1%) 
19 

(61,3%) 

6 

(19,4%) 

31 

(100%) 
31 3,97 0,71 

Ob timskem delu smo bolj predani in 

zavezani ciljem. 

 

SLO 

5 

(2,6%) 

24 

(12,2%) 
64 

(32,7%) 

62 

(31,6%) 

41 

(20,9%) 

196 

(100%) 
196 3,56 1,03 

 

ANG 

0 

(0,0%) 

1 

(3,2%) 

8 

(25,8%) 
12 

(38,7%) 

10 

(32,3%) 

31 

(100%) 
31 4,00 0,86 

Timsko delo nam omogoča sprotno 

izmenjavo povratnih informacij o delu 

z učencem s SUT. 

 

SLO 

1 

(0,5%) 

10 

(5,1%) 

31 

(15,8%) 

71 

(36,2%) 
83 

(42,3%) 

196 

(100%) 
196 4,15 0,90 

 

ANG 

0 

(0,0%) 

0 

(0,0%) 

6 

(19,4%) 

12 

(38,7%) 

13 

(41,9%) 

31 

(100%) 
31 4,23 0,76 

Timsko delo nam omogoča bolj 

poglobljeno evalvacijo dela in 

doseženih ciljev. 

 

 

SLO 
2 

(1,0%) 

7 

(3,6%) 

45 

(23,0%) 
75 

(38,3%) 

67 

(34,2%) 

196 

(100%) 
196 4,01 0,90 

 

ANG 

0 

(0,0%) 

0 

(0,0%) 

3 

(9,7%) 

13 

(41,9%) 
15 

(48,4%) 

31 

(100%) 
31 4,39 0,67 

Timski uspehi nam večajo motivacijo 

za delo z učencem s SUT. 

 

SLO 

3 

(1,5%) 

19 

(9,7%) 

56 

(28,6%) 
75 

(38,3%) 

43 

(21,9%) 

196 

(100%) 
196 3,69 0,97 

 

ANG 

0 

(0,0%) 

0 

(0,0%) 

9 

(29,0%) 

10 

(32,3%) 
12 

(38,7%) 

31 

(100%) 
31 4,10 0,83 

Timski uspehi nam povečajo 

motivacijo  za nadaljnje timsko delo. 

 

SLO 

2 

(1,0%) 

15 

(7,7%) 

58 

(29,6%) 
75 

(38,3%) 

46 

(23,5%) 

196 

(100%) 
196 3,76 0,93 

 

ANG 

0 

(0,0%) 

1 

(3,2%) 

5 

(16,1%) 
14 

(45,2%) 

11 

(35,5%) 

31 

(100%) 
31 4,13 0,81 

Timsko delo nam omogoča, da se 

osebnostno razvijamo. 

 

SLO 

3 

(1,5%) 

13 

(6,6%) 

59 

(30,1%) 
70 

(35,7%) 

51 

(26,0%) 

196 

(100%) 
196 3,78 0,96 

 

ANG 

0 

(0,0%) 

0 

(0,0%) 

5 

(16,1%) 
13 

(41,9%) 

13 

(41,9%) 

31 

(100%) 
31 4,26 0,73 

Timsko delo nam omogoča, da se 

strokovno razvijamo. 

 

SLO 

3 

(1,5%) 

9 

(4,6%) 

48 

(24,5%) 
77 

(39,3%) 

59 

(30,1%) 

196 

(100%) 
196 3,92 0,93 

 

ANG 

0 

(0,0%) 

2 

(6,5%) 

4 

(12,9%) 

12 

(38,7%) 
13 

(41,9%) 

31 

(100%) 
31 4,16 0,90 

Drugo 

 

SLO 
14 

(45,2%) 

1 

(3,2%) 

2 

(6,5%) 

8 

(25,8%) 

6 

(19,4%) 

31 

(100%) 
31 2,71 1,70 

 

ANG 

0 

(0,0%) 

0 

(0,0%) 

0 

(0,0%) 

0 

(0,0%) 

0 

(0,0%) 

0 

(100%) 
0 0,00 0,00 
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Priloga 10: Problemi in ovire pri timskem delu, ki jih anketirani strokovni delavci zaznavajo v 

njihovem strokovnem timu na področju nudenja strokovne podpore in pomoči učencem s 

specifičnimi učnimi težavami (RV6) 

 

 
 

Ocenjevalna lestvica N M SD 

     
 

1 - nikoli 
2 - 

občasno 

3 - 

pogosto 

4 - zelo 

pogosto 
5 - vedno Skupaj          

Imamo neustrezne prostore, ki ne omogočajo 

učinkovitega timskega dela. 

 

SLO 
71 

(36,2%) 

56 

(28,6%) 

41 

(20,9%) 

22 

(11,2%) 

6 

(3,1%) 

196 

(100%) 
196 2,16 1,13 

 

ANG 

11 

(35,5%) 
16 

(51,5%) 

4 

(12,9%) 

0 

(0,0%) 

0 

(0,0%) 

31 

(100%) 
31 1,77 0,67 

Na šoli imamo premalo zaposlenih strokovnih 

delavcev različnega strokovnega profila za 

učinkovitejše timsko delo. 

 

SLO 

43 

(21,9%) 
62 

(31,6%) 

40 

(20,4%) 

36 

(18,4%) 

15 

(7,7%) 

196 

(100%) 
196 2,58 1,23 

 

ANG 
20 

(64,5%) 

10 

(32,3%) 

1 

(3,2%) 

0 

(0,0%) 

0 

(0,0%) 

31 

(100%) 
31 1,39 0,56 

V naše timsko delo je vključenih preveč 

različnih strokovnih delavcev, kar otežuje 

timsko delo.  

 

SLO 
130 

(66,3%) 

42 

(21,4%) 

15 

(7,7%) 

8 

(4,1%) 

1 

(0,5%) 

196 

(100%) 
196 1,51 0,84 

 

ANG 
21 

(67,7%) 

8 

(25,8%) 

1 

(3,2%) 

1 

(3,2%) 

0 

(0,0%) 

31 

(100%) 
31 1,42 0,72 

Na urniku nimamo stalnega termina oz. 

rezerviranega časa za timsko delo. 

 

SLO 

38 

(19,4%) 

41 

(20,9%) 

37 

(18,9%) 
42 

(21,4%) 

38 

(19,4%) 

196 

(100%) 
196 3,01 1,41 

 

ANG 

1 

(3,2%) 

9 

(29,0%) 
11 

(25,5%) 

7 

(22,6%) 

3 

(9,7%) 

31 

(100%) 
31 3,06 1,03 

Člani našega tima imamo težave uskladiti/najti 

čas za timsko delo. 

 

SLO 

21 

(10,7%) 

43 

(21,9%) 

37 

(18,9%) 
66 

(33,7%) 

29 

(14,8%) 

196 

(100%) 
196 3,20 1,24 

 

ANG 

2 

(6,5%) 

6 

(19,4%) 
12 

(38,7%) 

8 

(25,8%) 

3 

(9,7%) 

31 

(100%) 
31 3,13 1,06 

V našem timu imamo ovire v zvezi s statusom 

(npr. v našem timu je zaznati nadrejenost – 

podrejenost posameznih članov tima). 

 

SLO 
93 

(47,4%) 

63 

(32,1%) 

18 

(9,2%) 

15 

(7,7%) 

7 

(36%) 

196 

(100%) 
196 1,88 1,09 

 

ANG 
19 

(61,3%) 

11 

(35,5%) 

1 

(3,2%) 

0 

(0,0%) 

0 

(0,0%) 

31 

(100%) 
31 1,42 0,56 

Komunikacija v našem timu je neustrezna. 

 

SLO 
98 

(50,0%) 

71 

(36,2%) 

12 

(6,1%) 

9 

(4,6%) 

6 

(3,1%) 

196 

(100%) 
196 1,74 0,98 

 

ANG 
15 

(48,4%) 

12 

(38,7%) 

4 

(12,9%) 

0 

(0,0%) 

0 

(0,0%) 

31 

(100%) 
31 1,65 0,71 

V našem timu je prisoten strah pred timskim 

delom. 

 

SLO 
125 

(63,8%) 

47 

(24,0%) 

14 

(7,1%) 

8 

(4,1%) 

2 

(1,0%) 

196 

(100%) 
196 1,55 0,87 

 

ANG 
24 

(77,4%) 

7 

(22,6%) 

0 

(0,0%) 

0 

(0,0%) 

0 

(0,0%) 

31 

(100%) 
31 1,23 0,43 

Naše timsko delo ne vključuje treh etap 

timskega dela (timskega načrtovanja, timskega 

poučevanja in timske evalvacije). 

 

SLO 
87 

(44,4%) 

61 

(31,1%) 

33 

(16,8%) 

9 

(4,6%) 

6 

(3,1%) 

196 

(100%) 
196 1,91 1,03 

 

ANG 

7 

(22,6%) 
13 

(41,9%) 

11 

(35,5%) 

0 

(0,0%) 

0 

(0,0%) 

31 

(100%) 
31 2,13 0,76 

Člani tima smo si med seboj preveč 

osebnostno različni, kar otežuje timsko delo. 

 

SLO 
89 

(45,4%) 

75 

(38,3%) 

23 

(11,7%) 

8 

(4,1%) 

1 

(0,5%) 

196 

(100%) 
196 1,76 0,85 

 

ANG 

8 

(25,8%) 

9 

(29,0%) 
10 

(32,3%) 

3 

(9,7%) 

1 

(3,2%) 

31 

(100%) 
31 2,35 1,08 

Člani našega tima si ne izmenjujemo idej o 

načinih nudenja podpore in pomoči učencem s 

SUT. 

 

SLO 
106 

(54,1%) 

59 

(30,1%) 

23 

(11,7%) 

6 

(3,1%) 

2 

(1,0%) 

196 

(100%) 
196 1,67 0,88 

 

ANG 
20 

(64,5%) 

11 

(35,5%) 

0 

(0,0%) 

0 

(0,0%) 

0 

(0,0%) 

31 

(100%) 
31 1,35 0,49 

Člani našega tima si med seboj ne 

izmenjujemo gradiva in strokovnih informacij 

o delu z učencem s SUT. 

 

SLO 
109 

(55,6%) 

54 

(27,6%) 

22 

(11,2%) 

9 

(4,6%) 

2 

(1,0%) 

196 

(100%) 
196 1,68 0,92 

 

ANG 
22 

(71,0%) 

9 

(29,0%) 

0 

(0,0%) 

0 

(0,0%) 

0 

(0,0%) 

31 

(100%) 
31 1,29 0,46 

Člani našega tima individualiziranega 

programa za učenca s SUT ne pripravljamo 

timsko, temveč individualno. 

 

SLO 
78 

(39,8%) 

62 

(31,6%) 

35 

(17,9%) 

14 

(7,1%) 

7 

(3,6%) 

196 

(100%) 
196 2,03 1,09 

 

ANG 
16 

(51,6%) 

10 

(23,3%) 

4 

(12,9%) 

1 

(3,2%) 

0 

(0,0%) 

31 

(100%) 
31 1,68 0,83 
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Nadaljevanje preglednice: Problemi in ovire pri timskem delu, ki jih anketirani strokovni 

delavci zaznavajo v njihovem strokovnem timu na področju nudenja strokovne podpore ter 

pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami (RV6) 

Cilji v našem timu niso jasno zastavljeni. 

 

SLO 
88 

(44,9%) 

74 

(37,8%) 

21 

(10,7%) 

9 

(46%) 

4 

(2,0%) 

196 

(100%) 
196 1,81 0,94 

 

ANG 
15 

(48,4%) 

15 

(48,4%) 

1 

(3,2%) 

0 

(0,0%) 

0 

(0,0%) 

31 

(100%) 
31 1,55 0,57 

V našem timu odgovornost za doseganje ciljev 

ni enakomerno porazdeljena med vse člane 

našega tima. 

 

SLO 

69 

(35,2%) 
70 

(35,7%) 

33 

(16,8%) 

20 

(10,2%) 

4 

(2,0%) 

196 

(100%) 
196 2,08 1,05 

 

ANG 

12 

(38,7%) 
15 

(48,4%) 

3 

(9,7%) 

1 

(3,2%) 

0 

(0,0%) 

31 

(100%) 
31 1,77 0,76 

V našem timu vsi člani tima ne izražajo 

odkrito svojega mnenja in predlogov. 

 

SLO 

71 

(36,2%) 
72 

(36,7%) 

35 

(17,9%) 

16 

(8,2%) 

2 

(1,0%) 

196 

(100%) 
196 2,01 0,98 

 

ANG 

17 

(54,8%) 

10 

(32,3%) 

4 

(12,9%) 

0 

(0,0%) 

0 

(0,0%) 

31 

(100%) 
31 1,58 0,72 

V našem timu vsi člani tima ne izražajo 

odkrito svojih občutkov glede doživljanja 

timskega dela. 

 

SLO 

61 

(31,1%) 
83 

(42,3%) 

35 

(17,9%) 

15 

(7,7%) 

2 

(1,0%) 

196 

(100%) 
196 2,05 0,94 

 

ANG 
15 

(48,4%) 

14 

(45,2%) 

2 

(6,5%) 

0 

(0,0%) 

0 

(0,0%) 

31 

(100%) 
31 1,58 0,62 

Nesoglasja v našem timu rešujemo 

nekonstruktivno oz. jih ne razrešimo. 

 

SLO 
104 

(53,1%) 

65 

(33,2%) 

19 

(9,7%) 

6 

(3,1%) 

2 

(1,0%) 

196 

(100%) 
196 1,66 0,85 

 

ANG 
15 

(48,4%) 

13 

(41,9%) 

2 

(6,5%) 

1 

(3,2%) 

0 

(0,0%) 

31 

(100%) 
31 1,56 0,75 

V našem timu nismo dovolj motivirani za 

timsko delo. 

 

SLO 
87 

(44,4%) 

73 

(37,2%) 

23 

(11,7%) 

9 

(4,6%) 

4 

(2,0%) 

196 

(100%) 
196 1,83 0,95 

 

ANG 
18 

(58,1%) 

9 

(29,0%) 

4 

(12,9%) 

0 

(0,0%) 

0 

(0,0%) 

31 

(100%) 
31 1,55 0,72 

V našem timu si naloge neprimerno razdelimo. 

 

SLO 
82 

(41,8%) 

71 

(36,2%) 

23 

(11,7%) 

17 

(8,7%) 

3 

(1,5%) 

196 

(100%) 
196 1,92 1,01 

 

ANG 
16 

(51,6%) 

15 

(48,4%) 

0 

(0,0%) 

0 

(0,0%) 

0 

(0,0%) 

31 

(100%) 
31 1,48 0,51 

V našem timu imamo nejasno opredeljene 

vloge v timu. 

 

SLO 
86 

(43,9%) 

68 

(34,7%) 

27 

(13,8%) 

12 

(6,1%) 

3 

(1,5%) 

196 

(100%) 
196 1,87 0,97 

 

ANG 
17 

(54,8%) 

12 

(38,7%) 

2 

(6,5%) 

0 

(0,0%) 

0 

(0,0%) 

31 

(100%) 
31 1,51 0,63 

V našem timu  starši otroka niso obravnavani 

kot enakovredni člani tima. 

 

SLO 
109 

(55,6%) 

49 

(25,0%) 

27 

(13,8%) 

8 

(4,1%) 

3 

(1,5%) 

196 

(100%) 
196 1,71 0,96 

 

ANG 
19 

(61,3%) 

11 

(35,5%) 

1 

(3,2%) 

0 

(0,0%) 

0 

(0,0%) 

31 

(100%) 
31 1,42 0,56 

V našem timu učenec s SUT  ni obravnavan 

kot enakovreden član tima. 

 

SLO 

49 

(25,0%) 

45 

(23,0%) 
59 

(30,1%) 

27 

(13,8%) 

16 

(8,2%) 

196 

(100%) 
196 2,57 1,23 

 

ANG 
20 

(64,5%) 

11 

(35,5%) 

0 

(0,0%) 

0 

(0,0%) 

0 

(0,0%) 

31 

(100%) 
31 1,35 0,49 

Vodstvo na naši šoli ne podpira našega 

timskega dela. 

 

SLO 
146 

(74,5%) 

25 

(12,8%) 

19 

(9,7%) 

3 

(1,5%) 

3 

(1,5%) 

196 

(100%) 
196 1,43 0,85 

 

ANG 
28 

(90,3%) 

3 

(9,7%) 

0 

(0,0%) 

0 

(0,0%) 

0 

(0,0%) 

31 

(100%) 
31 1,10 0,30 

Kolegi oz. drugi strokovni delavci na šoli ne 

podpirajo našega timskega dela. 

 

SLO 
118 

(60,2%) 

53 

(27,0%) 

18 

(9,2%) 

4 

(2,0%) 

3 

(1,5%) 

196 

(100%) 
196 1,58 0,86 

 

ANG 
23 

(74,2%) 

8 

(25,8%) 

0 

(0,0%) 

0 

(0,0%) 

0 

(0,0%) 

31 

(100%) 
31 1,26 0,44 

Strokovni delavci na naši šoli nismo ustrezno 

usposobljeni za timsko delo. 

 

SLO 
85 

(43,4%) 

70 

(35,7%) 

28 

(14,3%) 

12 

(6,1%) 

1 

(0,5%) 

196 

(100%) 
196 1,85 0,92 

 

ANG 
18 

(58,1%) 

6 

(19,4%) 

5 

(16,1%) 

1 

(3,2%) 

1 

(3,2%) 

31 

(100%) 
31 1,74 1,06 

Pri timski obravnavi učencev s SUT porabimo 

več časa kot če delamo individualno. 

 

SLO 

65 

(33,2%) 
70 

(35,7%) 

43 

(21,9%) 

12 

(6,1%) 

6 

(3,1%) 

196 

(100%) 
196 2,10 1,03 

 

ANG 

9 

(29,0%) 
12 

(38,7%) 

8 

(25,8%) 

2 

(6,5%) 

0 

(0,0%) 

31 

(100%) 
31 2,10 0,91 
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Nadaljevanje preglednice: Problemi in ovire pri timskem delu, ki jih anketirani strokovni 

delavci zaznavajo v njihovem strokovnem timu na področju nudenja strokovne podpore ter 

pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami (RV6) 

 

 
 

  

Zaradi našega timskega dela se pri delu z 

učenci s SUT počutim obremenjeno. 

 

 

SLO 
89 

(45,4%) 

79 

(40,3%) 

21 

(10,7%) 

6 

(3,1%) 

1 

(0,5%) 

196 

(100%) 
196 1,73 0,81 

 

ANG 
15 

(48,4%) 

14 

(45,2%) 

2 

(6,5%) 

0 

(0,0%) 

0 

(0,0%) 

31 

(100%) 
31 1,58 0,62 

Naše timsko delo mi ne omogoča strokovnega 

razvoja. 

 

SLO 
140 

(71,4%) 

37 

(18,9%) 

16 

(82%) 

1 

(0,5%) 

2 

(1,0%) 

196 

(100%) 
196 1,41 0,75 

 

ANG 
26 

(83,9%) 

5 

(16,1%) 

0 

(0,0%) 

0 

(0,0%) 

0 

(0,0%) 

31 

(100%) 
31 1,16 0,37 

Naše timsko delo mi ne omogoča 

osebnostnega razvoja. 

 

SLO 
144 

(73,5%) 

30 

(15,3%) 

18 

(9,2%) 

2 

(1,0%) 

2 

(1,0%) 

196 

(100%) 
196 1,41 0,78 

 

ANG 
26 

(83,9%) 

5 

(16,1%) 

0 

(0,0%) 

0 

(0,0%) 

0 

(0,0%) 

31 

(100%) 
31 1,16 0,37 

Drugo 

 

SLO 
15 

(57,7%) 

3 

(11,5%) 

5 

(19,2%) 

3 

(11,5%) 

0 

(0,0%) 

26 

(100%) 
26 1,85 1,12 

 

ANG 

0 

(0,0%) 

0 

(0,0%) 

0 

(0,0%) 

0 

(0,0%) 

0 

(0,0%) 

0 

(100%) 
0 0,00 0,00 



187 
 

Priloga 11: Možnosti za izboljšanje timskega dela strokovnih delavcev na področju nudenja 

strokovne podpore in pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami (RV7) 

 
 

Ocenjevalna lestvica N M SD 

     

 

1-se ne strinjam 

(stanje je dobro) 

2-se delno strinjam 

(stanje se da 

izboljšati) 

3-se popolnoma 

strinjam (stanje je 

treba nujno 

izboljšati) 

Skupaj          

V našem timu bi lahko bolje 

načrtovali čas za timsko delo. 

 

SLO 

34 

(17,3%) 
116 

(59,2%) 

46 

(23,5%) 

196 

(100%) 
196 2,06 0,64 

 

ANG 

3 

(9,7%) 
16 

(51,6%) 

12 

(38,7%) 

31 

(100%) 
31 2,29 0,64 

V našem timu bi si lahko 

pogosteje izmenjevali povratne 

informacije. 

 

 

SLO 

55 

(28,1%) 
104 

(53,1%) 

37 

(18,9%) 

196 

(100%) 
196 1,91 0,68 

 

ANG 

11 

(35,5%) 
16 

(51,6%) 

4 

(12,9%) 

31 

(100%) 
31 1,77 0,67 

V našem timu bi si lahko 

ustrezneje oblikovali skupni 

cilji, ki jih želimo doseči. 

 

SLO 

59 

(30,1%) 
100 

(51,0%) 

37 

(18.9%) 

196 

(100%) 
196 1,89 0,69 

 

ANG 
16 

(51,6%) 

13 

(41,9%) 

2 

(6,5%) 

31 

(100%) 
31 1,55 0,62 

V našem timu bi lahko 

ustrezneje prevzeli vloge in 

naloge znotraj tima. 

 

SLO 

68 

(34,7%) 
95 

(48,5%) 

33 

(16,8%) 

196 

(100%) 
196 1,82 0,70 

 

ANG 
17 

(54,8%) 

14 

(45,2%) 

0 

(0,0%) 

31 

(100%) 
31 1,45 0,51 

V našem timu bi lahko bolje 

izražali pričakovanja članov 

tima do drug drugega. 

 

SLO 

67 

(34,2%) 
92 

(46,9%) 

37 

(18,9%) 

196 

(100%) 
196 1,85 0,71 

 

ANG 

13 

(41,9%) 
18 

(58,1%) 

0 

(0,0%) 

31 

(100%) 
31 1,58 0,50 

V našem timu bi lahko 

učinkoviteje razreševali 

konflikte znotraj tima. 

 

SLO 

89 

(45,4%) 
84 

(42,9%) 

23 

(11,7%) 

196 

(100%) 
196 1,66 0,68 

 

ANG 
18 

(58,1%) 

13 

(41,9%) 

0 

(0,0%) 

31 

(100%) 
31 1,42 0,50 

V našem timu bi lahko bolj 

odkrito komunicirali. 

 

SLO 
83 

(42,3%) 

81 

(41,3%) 

32 

(16,3%) 

196 

(100%) 
196 1,74 0,72 

 

ANG 
16 

(51,6%) 

14 

(45,2%) 

1 

(3,2%) 

31 

(100%) 
31 1,52 0,57 

V našem timu bi lahko bolje 

podajali konstruktivno kritiko. 

 

SLO 

73 

(37,2%) 
89 

(45,4%) 

34 

(17,3%) 

196 

(100%) 
196 1,80 0,71 

 

ANG 
18 

(58,1%) 

13 

(41,9%) 

0 

(0,0%) 

31 

(100%) 
31 1,42 0,50 

V našem timu bi si lahko bolj 

prizadevali za medsebojno 

razumevanje vseh članov tima. 

 

SLO 
89 

(45,4%) 

84 

(42,9%) 

23 

(11,7%) 

196 

(100%) 
196 1,66 0,68 

 

ANG 

15 

(48,4%) 
16 

(51,6%) 

0 

(0,0%) 

31 

(100%) 
31 1,52 0,51 

V našem timu bi lahko bolje 

upoštevali različna mnenja 

vseh članov tima. 

 

SLO 
94 

(48,0%) 

77 

(39,2%) 

25 

(12,8%) 

196 

(100%) 
196 1,65 0,70 

 

ANG 
15 

(48,4%) 

15 

(48,4%) 

1 

(3,2%) 

31 

(100%) 
31 1,55 0,57 

V našem timu bi si lahko 

večkrat izmenjali pohvale za 

uspešno izvedeno delo. 

 

SLO 

54 

(27,6%) 
89 

(45,4%) 

53 

(27,0%) 

196 

(100%) 
196 1,99 0,74 

 

ANG 
18 

(58,1%) 

13 

(41,9%) 

0 

(0,0%) 

31 

(100%) 
31 1,42 0,50 
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Nadaljevanje preglednice: Možnosti za izboljšanje timskega dela strokovnih delavcev na 

področju nudenja strokovne podpore in pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami (RV7) 

 

 

 

 

V našem timu bi lahko 

natančneje opredelili pravila 

tima za bolj usklajeno delo. 

 

SLO 

65 

(33,2%) 
101 

(51,5%) 

30 

(15,3%) 

196 

(100%) 
196 1,82 0,67 

 

ANG 
18 

(58,1%) 

13 

(41,9%) 

0 

(0,0%) 

31 

(100%) 
31 1,42 0,50 

V našem timu bi lahko sproti 

reševali probleme, ki so se 

pojavljali pri timskem delu. 

 

SLO 

80 

(40,8%) 
91 

(46,4%) 

25 

(12,8%) 

196 

(100%) 
196 1,72 0,68 

 

ANG 

14 

(45,2%) 
16 

(51,6%) 

1 

(3,2%) 

31 

(100%) 
31 1,58 0,56 

Člani našega tima bi lahko z 

dodatnim 

izobraževanjem/seminarji o 

timskem delu pridobili dodatna 

znanja in spretnosti za 

učinkovitejše timsko delo. 

 

SLO 
35 

(17,9%) 
106 

(54,1%) 

55 

(28,1%) 

196 

(100%) 
196 2,10 0,67 

 

ANG 
10 

(32,3%) 
20 

(64,5%) 

1 

(3,2%) 

31 

(100%) 
31 1,71 0,53 

V naš tim bi lahko vključili 

več strokovnjakov različnih 

profilov. 

 

SLO 

55 

(28,1%) 
93 

(47,4%) 

48 

(24,5%) 

196 

(100%) 
196 1,96 0,73 

 

ANG 
26 

(83,9%) 

5 

(16,1%) 

0 

(0,0%) 

31 

(100%) 
31 1,16 0,37 

Naš tim bi lahko pogosteje 

sodeloval z zunanjimi 

institucijami. 

 

SLO 

47 

(24,0%) 
106 

(54,2%) 

43 

(21,9%) 

196 

(100%) 
196 1,98 0,68 

 

ANG 
21 

(67,7%) 

10 

(32,3%) 

0 

(0,0%) 

31 

(100%) 
31 1,32 0,48 

V timu bi lahko imel večjo 

vlogo otrok s SUT. 

 

SLO 

68 

(34,7%) 
98 

(50,0%) 

30 

(15,3%) 

196 

(100%) 
196 1,81 0,68 

 

ANG 
20 

(64,5%) 

11 

(35,5%) 

0 

(0,0%) 

31 

(100%) 
31 1,35 0,49 

V timu bi lahko imeli večjo 

vlogo starši otroka s SUT. 

 

SLO 

78 

(39,8%) 
91 

(46,4%) 

27 

(13,8%) 

196 

(100%) 
196 1,74 0,69 

 

ANG 
17 

(54,8%) 

14 

(45,2%) 

0 

(0,0%) 

31 

(100%) 
31 1,45 0,51 

Drugo 

 

SLO 
11 

(42,3%) 

10 

(38,5%) 

5 

(19,2%) 

26 

(100%) 
26 1,77 0,76 

 

ANG 

0 

(0,0%) 

0 

(0,0%) 

0 

(0,0%) 

0 

(100%) 
0 0,00 0,00 


