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POVZETEK 

V redni program osnovne šole je vključenih vse več učencev, ki so usmerjeni kot učenci 

s posebnimi potrebami. Ti učenci imajo primanjkljaje na izobraževalnem, gibalnem, 

organizacijskem in socialnem področju, zaradi česar so upravičeni do prilagoditev in dodatne 

strokovne pomoči. Za celostno obravnavo učencev in njihov optimalni napredek v učnem 

procesu je pomembno timsko sodelovanje pedagoških delavcev. Predvsem je pomembno 

sodelovanje med specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi, ki v to sodelovanje vstopajo s 

svojimi specifičnimi znanji o strategijah in naravi posebnih potreb, in učitelji, ki v razredu 

poučujejo učenca. V magistrskem delu smo preverili, kakšno je sodelovanje med specialnimi 

in rehabilitacijskimi pedagogi ter učitelji športa pri poučevanju učencev s posebnimi potrebami. 

Zaradi dajanja večje pomembnosti izobraževalnim predmetom, so vzgojni predmeti, med 

katerimi je tudi šport, pogosto zapostavljeni in obravnavani kot manj pomembni. Vendar pa je 

šport edini predmet, ki se osredotoča na telo ter omogoča skladen bio-psiho-socialen razvoj 

učencev. Številne gibalne aktivnosti, ki jih učenci izvajajo pri pouku športa, vplivajo na razvoj 

spretnosti, ki so pomembne za napredovanje pri drugih predmetih. Zaradi tega učenci s 

posebnimi potrebami pri pouku športa ne smejo biti zanemarjeni kljub njihovim primanjkljajem 

motorike, stanja čutil, zaznavanja, senzorne integracije, orientacije, psiholoških procesov ter 

govora in jezika. V raziskavo smo vključili 35 specialnih in rehabilitacijskih pedagogov in 34 

učiteljev športa, opravili smo tudi intervju z učiteljico športa, ki je dal vpogled v izkušnjo 

konkretnega sodelovanja. Raziskava je pokazala, da je večina specialnih in rehabilitacijskih 

pedagogov in učiteljev športa že sodelovala drug z drugim. Preverili smo tudi, v kolikšni meri 

učitelji športa prepoznavajo posebne potrebe vključenih učencev, kako ocenjujejo svojo 

kompetentnost za poučevanje posameznih skupin učencev s posebnimi potrebami in katere 

prilagoditve najpogosteje uporabljajo pri pouku. Rezultate smo postavili v kontekst 

profesionalnega razvoja in primerjali, ali obstajajo razlike glede na leta delovne dobe, strokovni 

naziv in vire pridobljenega znanja. Oblikovali smo tudi izhodišča za poučevanje posameznih 

skupin učencev s posebnimi potrebami, možne splošne vedenjske posebne potrebe, potrebne 

učiteljeve spretnosti za prilagajanje pouka in pa področja ter aktivnosti, ki jih lahko razvija 

specialni in rehabilitacijski pedagog v sklopu individualne strokovne pomoči. Oblikovali smo 

tudi priporočila za spodbujanje socialne vključenosti učencev pri predmetu šport. Z 

magistrskim delom želimo osvetliti pomembnost športa kot predmeta, ki učencem s posebnimi 

potrebami omogoča sprostitev in premagovanje primanjkljajev, ter poudariti pomen 

sodelovanja med specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi in učitelji športa.  

 

KLJUČNE BESEDE: specialni in rehabilitacijski pedagog, učitelj športne vzgoje, 

učenci s posebnimi potrebami, pouk športne vzgoje, profesionalni razvoj.   



 

 

  



 

 

ABSTRACT 

In primary schools, an increasing number of schoolchildren who are identified as 

students with special needs are educated according to the regular school programme. These 

students show deficits in the areas of education, mobility, organisation and social skills, which 

entitles them to adjustments and additional professional assistance. For comprehensive 

treatment of these students and their optimal progress in the learning process, team  

collaboration of teachers is important, especially the collaboration between special education 

and rehabilitation teachers, who contribute specific knowledge about strategies and the nature 

of special needs, and teachers who teach these students in class. This master's thesis examined 

how well special education and rehabilitation teachers collaborate with physical education (PE) 

teachers when teaching special-needs students. As more prominence is given to academic 

subjects often little attention is paid to educational subjects, including PE, which are treated as 

less important. Nevertheless, PE is the only subject, which focuses on the body and enables 

consistent biological, psychological and social development of students. Many exercises, which 

students perform during PE affect the development of skills which are significant for their 

progress in other subjects. Special-needs students, therefore, should not be overlooked in PE 

despite the deficits they show in their motoric development, state of sensory faculties, 

perception, sensory integration, orientation, psychological processes as well as speech and 

language. Our research included 35 special education and rehabilitation teachers and 34 PE 

teachers, and an interview with a PE teacher was conducted, which provided an insight into the 

experience of actual collaboration. The research showed that the majority of special education 

and rehabilitation teachers and PE teachers have already collaborated with each other. The 

thesis also examined to what extent the PE teachers acknowledge the special needs of students 

in their classes, how they assess their competency to teach specific groups of special-needs 

students, and which adjustments they most often use during lessons. The results were studied 

in the context of professional development and comparison was made as regards possible 

differences concerning the length of service, professional title and sources of gained knowledge. 

Several starting points were formed, i.e. for teaching different groups of special-needs students, 

possible behavioural special needs and skills necessary for teachers to be able to adjust lessons, 

as well as areas and activities which can be developed by a special education and rehabilitation 

teacher in the framework of individual professional assistance. Recommendations for 

promoting social integration of students during PE lessons were also formed. This master's 

thesis aims to highlight the significance of PE as a school subject which enables special-needs 

students to relax and overcome deficits, and to emphasise the importance of collaboration 

between special education and rehabilitation teachers and PE teachers. 

KEY WORDS: special education and rehabilitation teacher, physical education (PE) 

teacher, students with special needs, PE lessons, professional development  
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UVOD 

Športna aktivnost vpliva na razvoj gibalnega, kognitivnega, čustveno-socialnega 

področja otrokovega razvoja, s čimer presega le gibalno dejavnost, sprostitev ali razvedrilo. 

Šport kot šolski predmet je vzgojno-izobraževalna dejavnost, s pomočjo katere vplivamo na 

skladen bio-psiho-socialen razvoj posameznika in ga vzgajamo za zdravo in ustvarjalno 

življenje (Karpljuk, Nuzdorfer, Usenik, Videmšek, idr., 2013). Otrokom s posebnimi potrebami 

(PP) šport pogosto predstavlja način zadovoljevanja potrebe po stikih, gibanju in ustvarjanju, 

hkrati pa tudi možnost sprostitve psihične in telesne napetosti na konstruktiven način (Tušak, 

Strel, Mišigoj-Duraković idr., 2003). 

Vse več otrok s PP je vključenih v program redne osnove šole. V zadnjih petnajstih 

letnih se je zaradi inkluzivne naravnanosti šolskega sistema njihovo število podvojilo (MIZŠ, 

2012 in 2018). Temeljno načelo inkluzije je večja vključenost in participacija učencev, kar 

učencem s PP omogoča pravico do enakovredne vzgoje in izobraževanja (Lesar, 2003; Sardoč, 

2006). Nekateri avtorji (npr. Karpljuk idr., 2013) izpostavljajo problem, da šole pogosto nimajo 

primerno usposobljenih učiteljev oziroma strokovnih delavcev, zaradi česar ne morejo v celoti 

izpolnjevati inkluzivnih načel. Da se izognemo zapostavljanju in izključevanju učencev s PP, 

je treba ustrezno usposobiti učitelje za delo z njimi, tako da pridobijo ustrezna splošna in 

nekatera specifična znanja za poučevanje učencev s PP kot tudi znanja za njihovo socialno 

integracijo v skupino. Inkluzija sama po sebi še ne prinaša uspeha za učence s PP, temveč je 

treba upoštevati različne socialne, materialne, kulturne in druge dejavnike, zagotoviti je treba 

ustrezne finančne in strokovne vire. Ker je inkluzija nikoli končan proces (Ainscow, 2003), je 

treba pedagoško delo ves čas usmerjati k dobri poučevalni praksi.  

K uspešnemu procesu inkluzije lahko pripomore izmenjava znanj in izkušenj dobre 

prakse med učiteljem športa in specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi (SRP), ki lahko med 

seboj sodelujejo na različne načine. Med najpogostejšimi načini sodelovanja so kratki 

neformalni pogovori, sodelovanje pri načrtovanju in evalvaciji individualiziranega programa, 

opazovanje SRP pri učenčevem izvajanju športnih aktivnosti. Manj pogoste so oblike timskega 

poučevanja, vendar pa le-te prinašajo za učence številne pozitivne učinke na področju gibalnega 

razvoja kot tudi glede vključevanja učenca v skupino, hkrati pa je takšno sodelovanje pozitivno 

tudi za učence brez PP. Takšna oblika sodelovanja ima naštete pozitivne učinke, če je ustrezno 

timsko načrtovana. Kot oviro za timsko poučevanje literatura (npr. Vickerman in Blundell, 

2012; Rafoth in Foriska, 2006; v Friend, 2008)  in anketiranci navajajo predvsem pomanjkanje 

časa za načrtovanje, nekatere pa ovirajo tudi nasprotna prepričanja in stališča ter pomanjkanje 

znanja in spretnosti, ki so potrebne za tovrstno sodelovanje. 

Poleg znanj o timskem delu morajo imeti tako SRP kot učitelji športa dovolj znanj s 

svojega področja. Zaradi tega naj bi bili podvrženi stalnim izobraževanjem in 

izpopolnjevanjem, s čimer prispevajo k razvijanju profesionalnega razvoja. Izpostaviti želimo 

tudi vpliv znanja na profesionalni razvoj, ki ga pedagogi dobijo tekom sodelovanja. 

Nekatere raziskave kažejo (npr. Maher, 2016; Dennison in Dennison, 1989; Maher in 

Macbeth, 2014), da je predmet šport zapostavljen glede na splošne predmete, kot so jeziki, 

matematika in drugi izobraževalni predmeti, zato na področju športa obstaja manj raziskav, 

prav tako je organiziranih manj izobraževanj na temo športa in učencev s PP. Namen tega 

magistrskega dela je izpostaviti predmet šport kot osnovo za učenčev celostni razvoj. V 
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teoretičnem delu predstavimo proces inkluzije in možnosti za ustvarjanje inkluzivnega okolja 

pri predmetu šport, predstavimo predmet šport in izpostavimo njegovo pomembnost pri 

celostnem razvoju učenca. Opišemo učence s PP in izpostavimo ključne lastnosti, ki so 

pomembne za razumevanje njihovega delovanja v vzgojno-izobraževalnem procesu. 

Opredelimo sodelovanje med SRP in predstavimo koncept profesionalnega razvoja. Poleg tega 

smo oblikovali smernice za poučevanje športa in spodbujanje gibalnih spretnosti ter smernice 

za spodbujanje socialne vključenosti. V empiričnem delu predstavimo raziskavo o tem, s 

katerimi izzivi se soočajo učitelji športa, katere skupine učencev s PP najpogosteje opažajo, 

kako pogosto in na kakšne načine med sabo sodelujejo SRP in učitelji športa, katere 

prilagoditve učnega procesa uporabljajo pri poučevanju učitelji športa, kako učitelji športa 

ocenjujejo svojo kompetentnost za poučevanje učencev s PP in kako so specialni in 

rehabilitacijski pedagogi kompetentni za svetovanje učiteljem športa glede poučevanja teh 

učencev. Zanimala nas je tudi povezava med prilagajanjem in oceno kompetentnosti glede na 

leta delovne dobe, strokovni naziv in vire pridobljenega znanja, s katerimi smo opredelili 

profesionalni razvoj. Na koncu smo raziskali še, na katere načine so SRP in učitelji športa 

pridobili znanje glede učencev s PP pri športu. 
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1 Inkluzija  

Inkluzija je koncept vključevanja učencev s PP v družbo, ki se je uveljavil po letu 2000. 

Pred tem sta bili aktualna segregacija (med leti 1920 in 1960) in integracija (med 1960 in 2000), 

ki pa osebam s PP nista nudili zadostne vključitve (Kavkler, 2008). Integracija je vključila 

učence v nespremenjen šolski sistem in zahtevala od posameznika, da se prilagodi okolju 

(Farell, 2005, v Kavkler, 2008), inkluzija pa omogoča posamezniku, da v šolskem in širšem 

socialnem okolju sodeluje glede na svoje zmožnosti. Bistven je bil tudi premik od medicinskega 

modela (usmerjen na težave, motnje, okvare, prizadetost) k socialno-integrativnemu modelu 

vključevanja (Ainscow, 2005, v Kavkler, 2011). Širše gledano inkluzija pomeni tudi 

oblikovanje inkluzivne kulture, v kateri so podprte in sprejete različne potrebe, med katere 

sodijo tudi stopnja izobrazbe, težave, motnje, bolezni (Corbett, 1999, v Kavkler, 2008). V 

inkluzivno naravnanem izobraževalnem okolju morajo učitelji in strokovni delavci razmišljati 

o svojem delovanju, pristopih poučevanja, oblikah pomoči in načinih odzivanja glede na 

potrebe učencev s PP (Farell, 2005, v Kavkler, 2008). 

Ideja inkluzije sicer sega že v 60. leta prejšnjega stoletja, v čas začetka gibanja za 

človekove pravice (Florian, 2005, v Kavkler, 2011). Inkluzivno izobraževanje vključuje pravice 

posameznika do socialnega, intelektualnega, kulturnega in osebnega vključevanja (Grossman, 

2003, v Kavkler, 2011).  

Inkluzivna šola predstavlja okolje, v katerem so učenci s PP cenjeni, upoštevani, aktivni 

in soudeleženi v skupnosti, zagotovljena pa jim je ustrezna podpora za učno, socialno in 

zunajšolsko uspešnost (McLeskey, Waldron, Spooner in Algozzine, 2014, v Pulec Lah in Košir, 

2015). Takšna šola zagotavlja pozitivno učno ozračje in kulturo, ki jo dosežemo z dobro 

komunikacijo, sodelovanjem, sodelovalnim učenjem, možnostjo učenja drug od drugega in 

možnostjo izkazovanja močnih področij vseh učencev (Medveš, 2002). Proces inkluzije mora 

biti premišljeno načrtovan, saj lahko slabo oblikovano inkluzivno okolje prinese negativne 

posledice, kot so zasmehovanje in izoliranje (Lieberman in Houston-Wilson, 2009). 

I. Lesar (2013) izpostavlja, da se slovenska zakonodaja, ki govori o učencih s PP, 

večinoma osredotoča le na izobraževalne dosežke in sledenje minimalnim standardom ter 

preveč posplošuje PP posamezne skupine učencev (npr. enake prilagoditve za vse učence, ki so 

gluhi). Poleg tega avtorica izpostavlja, da nimajo vse PP psihosomatskega izvora, ampak so 

lahko posledica sovplivanja individualnih, ekonomskih, kulturnih in političnih dejavnikov 

(prav tam), kar nas vodi k razmisleku o nudenju ustreznosti prilagoditev.  

Inkluzija se najučinkoviteje udejanja, ko je zagotovljena enakopravnost vseh učencev. 

K. Lynch in Baker (2005, v Lesar, 2013) sta oblikovala štiri dimenzije, ki omogočajo doseganje 

enakopravnosti pogojev na področju šolanja. Prva dimenzija je enakopravnost v vzgojno-

izobraževalnih dejavnostih, ki izpostavlja razlike zaradi različnih družbenih razredov. Druga 

dimenzija enakopravnost spoštovanja in pripoznanja teži k bolj vključujočim šolskim 

procesom, kjer je različnost spoštovana. To spoštovanje se kaže v šolski organiziranosti, 

kurikulu, procesih poučevanja, učenja, ocenjevanja in kulturi šole. Tretja dimenzija 

enakopravnost moči govori o demokratizaciji odnosov med učitelji in učenci. Zadnja, četrta 

dimenzija enakopravnost ljubezni, skrbi in solidarnosti pa izpostavlja, da učenčevo soočanje s 

šolo presega zgolj intelektualno raven, saj imajo pomembno vlogo tudi čustva. Pri tem je 

ključnega pomena to, da so učitelji učencem na voljo za pogovor o njihovih doživetjih in skrbeh 

ter da jim nudijo dejavnosti, ki večajo zadovoljstvo s šolanjem. 



 

 

4 

 

Za inkluzijo je značilno, da je proces, ki se nikoli ne konča. Ker so si učenci med sabo 

različni, nas njihove PP postavljajo pred vedno nove izzive, ki spodbujajo iskanje izboljšav, 

dopolnitev, okrepitev. Ključna naloga inkluzivnega okolja je, da odstrani ovire in s tem osebi s 

PP omogoča čim bolj polno udejstvovanje (npr. klančina namesto stopnic za gibalno ovirane 

osebe). Inkluzija daje velik pomen tudi socialni plati vključevanja, saj je združevanje oseb s PP 

in tistih brez njih koristno za vse. Učenci s PP lažje razvijejo pozitivno samopodobo in 

potenciale, so bolj vključeni v socialno življenje, imajo možnost pridobiti več prijateljev in se 

od njih učiti (npr. primernega socialnega vedenja), imajo možnost urjenja socialnih veščin v 

bolj naravnem okolju, učenci brez PP pa razvijajo pozitivna stališča do različnosti, spoznavajo 

socialno pravičnost in enakost ter se učijo strpnosti (Mitchell, 2008, v Kavkler, 2011; Kavkler, 

2008; Kobal Grum, Kolenc in Lebari, 2006; Hersman in Hodge, 2017). Raziskave so pokazale, 

da šport spodbuja socialne interakcije in razvijanje prijateljstev med učenci z in brez PP 

(Haegele in Sutherland, 2015). Nekatere raziskave so pokazale tudi na negativne interakcije pri 

športu. Učenci s PP so poročali o tem, da jih vrstniki ustrahujejo s kričanjem nanje, norčevanjem 

in posmehovanjem. Pogosto pride tudi do socialne izolacije zaradi pomanjkanja komunikacije 

z vrstniki (Goodwin in Watkinson, 2000). 

Zakon o usmerjanju otrok s PP (2011) določa, da se v individualiziranem programu 

opredelijo tudi strategije vključevanja otroka s PP v skupino, s čimer poudarja pomen zavedanja 

socialne vključenosti. Pouk športa je lahko priložnost, da učence s PP čim bolj vključimo in 

spodbujamo njihovo samostojnost in vpetost v socialne odnose. K temu pripomore tudi dejstvo, 

da je predmet šport večini učencev eden ljubših predmetov (Markun Puhan, 2015). 

Pomemben vpliv na razvoj inkluzivnega okolja imajo strokovni in materialni viri, ki 

morajo biti optimalno izkoriščeni. Količina podpore posamezniku mora biti prilagojena 

obsežnosti in težavnosti njegovih PP (Kavkler, 2008). 

Številni učenci kljub prilagoditvam včasih ne dosegajo tako uspešnih rezultatov, kot bi 

jih lahko. Andrews (2018) izpostavlja, da je ključnega pomena usmerjenost na zmožnosti, ki 

jih učenci s PP lahko dosežejo in ne na stvari, ki jih zaradi svojih primanjkljajev ne morejo. Kot 

ključen dejavnik inkluzivnega okolja izpostavlja premik od nezmožnosti k zmožnostim. Pri tem 

pa ni dovolj inkluzivna naravnanost enega učitelja, ampak mora k temu pristopiti celotna šola 

in širša družba (prav tam). Pomembno je zavedanje, da učenci dosegajo cilje in opravljajo 

naloge na različne načine, z različnimi učnimi in tehničnimi pripomočki in za to potrebujejo 

različno količino časa (Kavkler, 2008).  

V Veliki Britaniji so oblikovali tri principe za razvoj inkluzivne prakse (National 

Curriculum, 2001, v Kavkler, 2011, str. 11): 

- postavljanje primernih izobraževalnih izzivov (usklajenost učenčevih kognitivnih, 

čustvenih, socialnih in drugih potreb); 

- odzivanje na učenčeve različne potrebe (veččutno poučevanje, prilaganje gradiv, načina 

ocenjevanja, posredovanja snovi …); 

- premagovanje potencialnih ovir v vzgoji in pri poučevanju (timsko poučevanje različnih 

strokovnih delavcev, odstranjevanje fizičnih ovir …). 

Za uspešno udejanjanje inkluzivne prakse je poleg spremembe zakonodaje, predpisov in 

kurikula ključnega pomena pripravljenost, zmožnost in usposobljenost učitelja, da inkluzivno 

poučevanje postane del njegove vsakodnevne poučevalne prakse (Pulec Lah in Kavkler, 2011). 
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2 Šport 

Šport je »proces bogatenja znanja, razvijanja sposobnosti in lastnosti ter sredstvo za 

oblikovanje osebnosti in odnosov med posamezniki« (Kovač, 2011, str. 4).  

Redna telesna aktivnost vpliva na telesni, kognitivni, emocionalni in socialni razvoj, 

zato so pri ohranjanju psihofizičnega zdravja pomembne športne dejavnosti (Zurc in Jelovčan, 

2017). S telesno vadbo oblikujemo pravilno telesno držo, razvijamo skladnost gibanja, 

vzdržljivost, moč, hitrost in gibljivost, uravnavamo telesno težo, količino podkožnega maščevja 

in gradimo kostno maso (Kovač, 2015). Otrok preko gibalnih izkušenj spoznava sebe, okolico, 

ustvarja, se vključuje med sovrstnike, rešuje gibalne in socialne probleme (Završnik in Pišot, 

2005). Mnogi avtorji (Crocker, Eklund in Kowalski, 2000; Ommundsen, 2000) poudarjajo 

pozitiven vpliv športa na duševno zdravje otrok, saj preprečuje pojav depresije, anksioznosti, 

nevtralizira posledice stresa, dviguje samospoštovanje in oblikuje samopodobo. M. Kovač 

(2015) izpostavlja še vpliv športa na čustveni razvoj, saj otroci preko športnih aktivnosti in iger 

dobivajo izkušnje sodelovanja v skupini, premagovanja samega sebe, soočanja z zmago in 

porazom, ob tem pa doživljajo različna čustva in se urijo v primernih odzivih nanje. Preko 

športa je mogoče spoznavati tudi mnoge vrednote, kot so strpnost, solidarnost, sodelovanje, 

odgovornost, delavnost, samoobvladovanje, disciplina, samozavest, spoštovanje pravil, 

poštenost, predvidevanje posledic lastnih dejanj in pa tudi odnos do narave (Kovač, 2015). 

Mnogi avtorji izpostavljajo celosten vpliv športa na človekovo funkcioniranje. Med njimi je 

Ismail (1976, v Kremžar in Petelin, 2001) s teorijo o integriranem razvoju, ki v središče 

postavlja motoriko in gibanje kot osnovo za razvoj gibalnega, kognitivnega, čustvenega in 

socialnega razvoja. Bloom (v Kremžar in Petelin, 2001) svojo taksonomijo vedenja razdeli na 

kognitivno, afektivno in psihomotorično ter izpostavlja medsebojno povezanost v razvoju. Tudi 

Galeša (1995) izpostavlja, da je treba učence s PP istočasno in celovito obravnavati na telesnem, 

psihičnem in socialnem področju.  

Najbolj razširjen vir za spodbujanje telesne dejavnosti med otroki in mladimi je telesna 

dejavnost v šoli, pri njenem spodbujanju pa so učitelji glavni akterji (Smernice EU o telesni 

dejavnosti, 2008). V okviru športa lahko odkrivamo in preprečujemo nepravilnosti v gibalnem 

razvoju, ki so posledica izvornega primanjkljaja. Prav tako lahko z dejavnostmi pri športu 

pozitivno vplivamo na razvoj ustreznih gibalnih vzorcev, razvoj govora z gibalnimi 

stimulacijami, razvoj senzomotorike in psihomotorike ter komunikacije (Nuzdorfer, 2012). 

Matejek in Planinšec (2010) sta v svoji raziskavi ugotovila, da je kakovost življenja 

mladih, ki se športno oziroma gibalno udejstvujejo, večja od tistih, ki so manj dejavni. Športna 

aktivnost spodbuja tudi nekatere gibalne spretnosti, ki so povezane s šolskimi dosežki, npr. 

pisanje, prav tako spodbuja tudi zaznavo lastnih kompetenc na športnem in učnem področju in 

omogoča ustrezno čustveno in socialno prilagojenost (Emck, Bosscher, Beek in Doreleijers, 

2009).  
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2.1 Predmet šport 

Pouk športa poteka na vseh ravneh izobraževanja, še posebej  veliko vrednost pa ima 

pouk športa v osnovi šoli, saj z njim načrtno, strokovno in celovito vplivamo na otroke in mlade. 

S tem spodbuja oblikovanje pozitivnega odnosa do gibanja, športa in zdravega načina življenja. 

Ima izobraževalno noto, saj uči osnove različnih športnih panog in gibalne spretnosti, velik 

vpliv pa ima na otrokov osebnostni razvoj. Preko športa učenci usvajajo delovne navade, 

razvijajo vztrajnost, samokontrolo, odgovornost in socialne spretnosti, kar lahko prenesejo tudi 

na druga področja življenja. Vsebina predmeta spodbuja veselje do gibanja, pozitiven odnos do 

športa in pridobivanje športnih in gibalnih navad za življenje (Dolenc, 2015). 

Splošni cilji predmeta šport so usmerjeni v (Kovač, 2011, str.7): 

- zadovoljitev učenčeve prvinske potrebe po gibanju, 

- posamezniku prilagojen razvoj gibalnih in funkcionalnih sposobnosti, 

- pridobivanje številnih in raznovrstnih gibalnih spretnosti in športnih znanj ter  

- čustveno in razumsko dojemanje športa. 

Po učnem načrtu predmeta Športna vzgoja (Kovač, 2011) imajo v prvem in drugem 

vzgojno–izobraževalnem obdobju učenci 3 ure športa na teden, v tretjem pa 2 uri. Poleg tega 

imajo v vsakem razredu še 5 športnih dni, v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju 20-urni 

tečaj plavanja, v drugem in tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju pa dve športni šoli v 

naravi. Zaradi bioloških razlik med spoloma, se pouk športa v drugem in tretjem vzgojno-

izobraževalnem obdobju deli na fantovske in dekliške skupine. Obdobje prvega in drugega 

vzgojno-izobraževalnega obdobja je zaradi bioloških značilnosti otrok najprimernejši čas za 

učenje dejavnosti, ki zahtevajo veliko naučenih gibalnih vzorcev in so podlaga za razvoj 

osnovnih struktur gibalne inteligentnosti posameznika. V tretjem vzgojno–izobraževalnem 

obdobju sledi hitra telesna rast, zaradi katere se porušijo ustaljeni gibalni vzorci, zato pogosto 

pride do stagnacije ali nazadovanja v procesu razvoja. To pa lahko pripelje do upada 

samopodobe, ki se v tem obdobju intenzivno oblikuje. Športna dejavnost je zaradi tega 

usmerjena k izoblikovanju posameznikove samopodobe ter doživljanju in dojemanju svojega 

telesa (Kovač, 2011). 

Učni načrt daje nekatere smernice za poučevanje učencev s PP. Če imajo učenci težave 

z doseganjem minimalnih standardov znanja in sposobnosti, se jim je treba individualno 

posvečati. Gibalne naloge lahko opravljajo v prilagojenih pogojih ali s pomočjo, priporočljiva 

je vključitev v dopolnilni pouk. Učencem s PP lahko učitelji po potrebi prilagodijo doseganje 

minimalnih standardov (Kovač, 2011). 

Gibalno ovirani ali dolgotrajno bolni učenci so lahko po zdravniški presoji oproščeni 

pri posameznih oblikah vzgojno-izobraževalnega dela (Kovač, 2011). Če so delno oproščeni, 

mora učitelj prilagoditi proces dela glede na zdravniške napotke (prav tam). 

Po Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011) je zaradi različnih 

zmožnosti učencev treba prilagajati pouk v fazi načrtovanja, organizacije, izvedbe, preverjanja 

in ocenjevanja znanja. Pri tem je večjo pozornost treba nameniti specifičnim skupinam in 

posameznikom, med katere sodijo tudi učenci s PP. Učiteljem so v pomoč pri individualizaciji 

in diferenciaciji koncepti, smernice in navodila, ki so jih sprejeli na Strokovnem svetu RS za 

splošno izobraževanje. Pri poučevanju učencev s PP sta jim v pomoč dve strokovni deli: Učne 

težave v osnovni šoli: koncept dela (sprejeto leta 2007) in Otroci s primanjkljaji na posameznih 



 

 

7 

 

področjih učenja: navodila za prilagojeno izvajanje programa osnovne šole z dodatno 

strokovno pomočjo (sprejeto leta 2003) (Kovač, 2011). 

Dopolnilni pouk je namenjen učencem, ki potrebujejo dodatne gibalne spodbude, 

posebno skrb in individualni pristop. Med njimi so večinoma učenci, ki imajo gibalne, učne, 

zdravstvene ali vedenjske težave in niso usmerjeni ter učenci s PP, ki so usmerjeni in imajo 

odločbo (Kovač, 2011). 

3 Učenci s posebnimi potrebami 

Po podatkih MIZŠ (2018) je bilo v šolskem letu 2005/6 v redni osnovni šoli 3,3 %, v 

letu 2017/18 pa 6,18 % učencev s PP (MIZŠ, 2018). Zaradi naraščajočega števila oseb s PP 

narašča tudi heterogenost skupin učencev. S tem so učitelji postavljeni pred nove izzive in 

poučevanje postaja zahtevnejše (Marentič Požarnik, 1993). Mednarodna raziskava Teachers 

Matter (OECD, 2005) je pokazala, da so učitelji premalo usposobljeni za poučevanje 

heterogenih razredov.  

Učenci s posebnimi potrebami imajo PP na izobraževalnem, gibalnem, organizacijskem, 

socialnem področju (Lewis in Doorlag, 1986, v Kavkler, 2011) in senzoričnem področju 

(Knight in Chedzoy, 1997; Andrews, 2018), ki izhajajo iz primanjkljajev na področju gibalnega 

razvoja in motorike, stanja čutil, slušnega in vidnega zaznavanja, senzorične integracije, 

prostorske in časovne organizacije, govora in jezika, usmerjenosti psiholoških procesov, 

vedenjskih in odzivnih značilnosti, socialnega polja in izvršilnih funkcij. Njihove PP se 

pojavljajo na kontinuumu od lažjih do težjih, od enostavnih do kompleksnih ter od kratkotrajnih 

do vseživljenjskih (Kavkler, 2007).  

V redni osnovi šoli se po Zakonu o OŠ (ZOsn, 1996) in Zakonu o usmerjanju otrok s 

posebnimi potrebami izobražujejo naslednji učenci s posebnimi potrebami (ZUOPP-1, 2011):  

 učenci z lažjo motnjo v duševnem razvoju, 

 slepi in slabovidni učenci oz. učenci z okvaro vidne funkcije,  

 gluhi in naglušni učenci,  

 učenci z govorno-jezikovnimi motnjami,  

 gibalno ovirani učenci,  

 dolgotrajno bolni učenci,  

 učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja,  

 učenci z avtističnimi motnjami ter  

 učenci s čustvenimi in z vedenjskimi motnjami.  
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Preglednica 1: Število učencev s posebnimi potrebami, vključenih v redno OŠ v šolskem letu 

2018/19 (MIZŠ, 2018). 

 Šol. leto 2018/2019 

učenci z lažjo motnjo v duševnem razvoju 57 0,5 % 

slepi in slabovidni učenci  68 0,6 % 

gluhi in naglušni učenci 171 1,4 % 

učenci z govorno-jezikovnimi motnjami 1138 9,4 % 

gibalno ovirani učenci 149 1,2 % 

dolgotrajno bolni učenci 1264 10, 5 % 

učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja (PPPU) 5084 42, 2 % 

učenci z avtističnimi motnjami  189 1, 6 % 

učenci s čustvenimi in z vedenjskimi motnjami 326 2,7 % 

učenci z več motnjami 3608 29, 9 % 

skupaj  12054 100 % 

 

V preglednici 1 je predstavljeno število učencev s PP, ki so vključeni v redno osnovno 

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

strokovno pomočjo ter njihov delež glede na vse učence s PP v šolskem letu 2018/2019. Največ 

je učencev s primanjkljaji na posameznih področjih učenja (PPPU), sledijo pa učenci z več 

motnjami. Slednja ni samostojna skupina PP, z njo opredeljujejo učence z več motnjami. V 

magistrsko delo ne bomo vključili učencev z lažjo motnjo v duševnem razvoju, saj je večina 

teh učencev vključena v redno OŠ le v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju (MIZŠ, 2018).  

Vsem skupinam učencev s PP se glede na Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi 

potrebami (ZUOPP-1, 2011) prilagodi organizacija, način preverjanja in ocenjevanja znanja, 

napredovanje in časovna razporeditev pouka. Zagotovi se jim dodatna strokovna pomoč, ki se 

lahko izvaja kot pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj, kot svetovalna 

storitev ali učna pomoč.  

ZUOPP-1 (2011) določa cilje in načela za izobraževanje učencev s PP. Med cilji in 

načeli, ki jim morata slediti učitelj športa in SRP, so: 

- zagotavljanje največje koristi otroka, 

- celovitost in kompleksnost vzgoje in izobraževanja, 

- enake možnosti s hkratnim upoštevanjem različnih potreb otrok, 

- individualiziran pristop, 

- interdisciplinarnost, 

- ohranjanje ravnotežja med različnimi področji otrokovega telesnega in duševnega 

razvoja, 

- takojšnja in kontinuirana podpora in strokovne pomoči v programih vzgoje in 

izobraževanja, 

- zagotavljanje ustreznih pogojev, ki omogočajo optimalen razvoj posameznega otroka. 

Za učence s PP se oblikuje individualiziran program, v katerem so opredeljene 

prilagoditve in izvajanje dodatne strokovne pomoči. Individualiziran program je plod 

strokovnega tima, del katerega je SRP, vanj pa je lahko vključen tudi učitelj športa.  



 

 

9 

 

3.1 Individualiziran program 

Individualiziran program je dokument, ki ga izdelamo za učence s PP, ki so usmerjeni 

v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Predpisuje ga 36. člen 

Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1, 2011). 

Z individualiziranim programom se določi organizacija in izvedba dodatne strokovne 

pomoči za premagovanje primanjkljajev, izvajanje svetovalne storitve in izvajanje učne pomoči 

(ZUOPP-1, 2011). 

V individualiziran program so vključeni: cilji in oblike dela na posameznih vzgojno-

izobraževalnih področjih, strategije vključevanja otroka s PP v skupino, potrebne prilagoditve 

preverjanja in ocenjevanja znanja, doseganja standardov in napredovanje, uporaba prilagojene 

in pomožne tehnologije, izvajanje fizične pomoči, izvajanje tolmačenja v slovenskem 

znakovnem jeziku, prehajanje med programi, časovna razporeditev pouka in veščine za čim 

večjo samostojnost v življenju ter načrt vključitve v zaposlitev (ZUOPP-1, 2011). 

Individualiziran program oblikuje strokovna skupina, ki jo skliče ravnatelj. Vanjo so 

vključeni razrednik, svetovalni delavec, izvajalec oz. izvajalci dodatne strokovne pomoči, po 

potrebi pa tudi drugi učitelji, ki poučujejo učenca. V pripravo in spremljanje individualiziranega 

programa morajo biti vključeni starši in otrok s PP, pri čemer upoštevamo njegovo starost in 

zrelost (ZUOPP-1, 2011). 

Priprava individualiziranega programa za predmet šport temelji na predmetnem učnem 

načrtu, odločbi o usmeritvi in dodatni strokovni dokumentaciji (strokovno mnenje, specialno-

pedagoška ocena, medicinska dokumentacija). V teh dokumentih so zapisane morebitne fizične 

in zdravstvene ovire, ki jih učitelj mora upoštevati pri načrtovanju in izvajanju pouka. 

Ključnega pomena je začetna ocena stanja učenca, na kateri gradimo načrtovanje dela in 

oblikovanje individualiziranega programa (Lamovec, 2015). 

4 Šport za učence s posebnimi potrebami 

Pouk športa je zaradi svoje narave dela precej specifičen in potrebuje veliko 

diferenciacije in individualizacije na ravni celotnega razreda, saj so med enako starimi učenci 

lahko velike razlike v njihovi gibalni kompetentnosti, zdravstvenih posebnostih, stilih učenja 

in spoznavanja, znanju, osebnostnih lastnostih, motivaciji, interesih, pripravljenosti za delo in 

socialnih odnosih (Svetec, 2015). Notranja učna diferenciacija spodbuja razvoj posameznika in 

njegovih osebnostnih lastnosti ter zadosti otrokovi potrebi po individualnosti (Strmčnik, 1993). 

Diferenciramo lahko operativne učne cilje, učne vsebine, obremenitve in učne oblike (Svetec, 

2015). Večini učencev olajša učenje in usvajanje novih spretnosti omogočanje dodatnega časa, 

dobra struktura naloge in stopnjevanje zahtevnosti od enostavnih do sestavljenih aktivnosti 

(Knight in Chedzoy, 1997). Učitelj mora pri poučevanju učencev s PP slediti specialno–

didaktičnim priporočilom, splošnim didaktičnim navodilom in priporočilom za organizacijo 

športne vadbe (Šlamberger, Hadžić, Karpljuk, Videmšek in Štihec, 2006).   

Učenci s posebnimi potrebami imajo primanjkljaje na kontinuumu različnih področijPP 

(izobraževalnem, gibalnem, organizacijskem in socialnem področju). Najbolj izraziti so 

primanjkljaji na področju gibalnih primanjkljajev in fizičnih spretnosti, ki učence ovirajo 

predvsem pri izvajanju zahtevanih gibalnih nalog. Gre za primanjkljaje grobe in fine motorike 
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(Kavkler, 2008), drže telesa, mobilnosti, ravnotežja, nadzora nad gibanjem, zaznavanjem telesa 

v prostoru, nehotnih gibov in pomanjkanja mišične moči (Knight in Chedzoy, 1997). 

Primanjkljaji s področja organizacije in načrtovanja se kažejo tako zunaj telovadnice 

(preoblačenje in športna oprema) kot pri samih gibalnih aktivnostih (organizacija prostora), 

vključujejo pa tudi slabšo mentalno organizacijo (načrtovanje izvedbe naloge) (Kavkler, 2008). 

E. Knight in S. Chedzoy (1997) temu dodajata še koordinacijske primanjkljaje. 

Primanjkljaji socialne integracije jih lahko ovirajo pri skupinskih igrah, saj ne zmorejo 

sodelovati v skupini zaradi zahtevnosti pravil, niso dovolj vztrajni, imajo manjšo potrebo po 

sodelovanju z vrstniki, ne znajo ustrezno komunicirati, ne prenašajo poraza, pojavlja se 

odklonsko vedenje, pomanjkanje samozavesti in samonadzorovanja, strah pred zahtevami 

okolja, nezmožnost prilagajanja učnim situacijam in težave s posnemanjem ustreznega vedenja  

(Kavkler, 2008; Knight in Chedzoy, 1997).  

Primanjkljaji na področju izobraževalnih dosežkov segajo na področje verbalnih 

sposobnosti (nerazumevanje navodil, terminologije), perceptivnih sposobnosti (koordinacija, 

zaznavanje prostorskih odnosov, vidno-gibalne motnje, slušno-gibalne motnje ipd.), pozornosti 

in koncentracije, kar vpliva na slabše sledenje, razumevanje in upoštevanje navodil, opazovanje 

detajlov v gibalni nalogi (Kavkler, 2008), pa tudi na področje načrtovanja in sprejemanja 

odločitev ter prenosa znanja na druge naloge in veščine (Knight in Chedzoy, 1997). 

Lahko imajo tudi primanjkljaje na senzornem področju, ki jih ovirajo pri pridobivanju 

informacij po vseh čutnih kanalih (Andrews, 2018), vplivajo na možnost komunikacije in 

povzročajo težave z ravnotežjem (Knight in Chedzoy, 1997). 

Pravica do športa je med šolanjem zagotovljena vsem učencem, ne glede na njihove 

duševne in telesne sposobnosti. Za otroke s PP je treba pripraviti posebno obliko vadbe, saj 

mora biti prilagojena njihovim PP. Ker so učenci s PP zelo heterogena skupina, je uresničitev 

pouka športa pogosto težavna, saj imajo učitelji premalo znanja o primanjkljajih in potrebnih 

prilagoditvah (Nuzdorfer, Hadžič, Karpljuk, Videmšek, Dervišević in Štihec, 2007). Ob tem se 

učitelji športa pri poučevanju učencev s PP srečujejo z različnimi izzivi: načrtovati in izvajati 

morajo učni proces, v katerem bodo učenci pridobili ustrezna znanja; primerno deliti pozornost 

in čas med učence s PP, nadarjene učence in povprečne učence; optimalno izkoristiti dane 

materialne, kadrovske in strokovne vire ter pogoje za ustrezno vključitev v proces pouka 

(Lamovec, 2015). 

Pri poučevanju učencev s PP je treba upoštevati specialno-didaktična priporočila, 

splošna didaktična navodila in priporočila za organizacijo športne vadbe (Šlamberger idr., 

2006). 

Šport je za učence s PP pomemben tudi z vidika preventive pred debelostjo, saj je 

odstotek otrok s povišano telesno težo za 38 % višji kot pri otrocih brez PP, v odraslosti pa je 

pri njih kar 58 % več možnosti za prekomerno težo kot pri odraslih brez PP (Klein in 

Hollingshead, 2015). Iz tega razloga V. Šinkovec, Karpljuk, T. Filipčič, M. Videmšek in J. 

Gregorc (2012) izpostavljajo, da je potrebna preventiva za izogibanje opravičeni športni vzgoji 

za učence, ki imajo težave z gibanjem, kadar gibanje nima negativnih vplivov na njihovo 

zdravje.  
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5 Sodelovanje med učiteljem športa ter specialnim in 

rehabilitacijskim pedagogom 

K ustvarjanju inkluzivnega okolja v šoli ne prispevajo le zakoni in predpisi, pač pa 

predvsem razpoložljivi strokovni in materialni viri, podpora učitelju, učiteljev čas za 

poučevanje in timsko delo ipd. (Pilj in Meijer, 2007). Učitelj bo v razred lažje sprejel učenca s 

PP, če bo imel možnost timskega soustvarjanja rešitev, materialno in strokovno podporo, in če 

bo imel možnost izobraževanja s področja PP. Učitelju je tako v pomoč timska podpora, del 

tima pa je navadno tudi specialni in rehabilitacijski pedagog. Sodelovanje med njima omogoča 

izmenjavo znanj, strategij, gradiv, idej, metod ipd. (Kavkler, 2011) in je močno orodje za 

poučevanje učencev s PP (Friend, 2008).  

Sodelovanje med njima je ključnega pomena, saj učitelji niso pripravljeni na poučevanje 

učencev s PP, ker nimajo dovolj potrebnih znanj in veščin. Učitelj naj bi bil podkovan na 

področju splošnih strategij dobre poučevalne prakse, zato je podpora specialnega in 

rehabilitacijskega pedagoga namenjena izvajanju specifičnih prilagoditev (Kavkler, 2011). 

5.1 Timsko sodelovanje in timsko delo 

Definicija timskega sodelovanja pravi, da gre za način interakcije med vsaj dvema 

enakopravnima osebama, ki sta prostovoljno vključeni v skupno odločanje za doseganje 

skupnega cilja (Friend in Cook, 2007, v Friend, 2008). Pri tem je še zlasti pomembno, kako 

sodelujeta ena z drugo. Vsi člani sodelovalnega tima imajo svojo vlogo in sledijo skupnemu 

cilju, ki ga dosežejo z delitvijo odgovornosti pri pomembnih odločitvah in rezultatih ter s tem, 

da vsak posameznik prispeva znanje s svojega področja. Odnosi v sodelovalnem timu morajo 

temeljiti na zaupanju in spoštovanju (Friend, 2008).  

A. Polak (2007) timsko delo definira kot dogajanje v skupini vsaj dveh pedagoških 

delavcev, ki sta, oziroma so, z vzgojno-izobraževalnimi cilji hkrati usmerjeni na iste učence pri 

pedagoški dejavnosti, ki se lahko odvija znotraj ali zunaj učilnice. Timsko delo opredeljujejo 

tri etape. To so timsko načrtovanje, izvajanje in evalvacija.  

K uspešnemu sodelovanju lahko pripomore vsak posameznik s svojimi osebnimi 

prepričanji. V primeru, ko smo mnenja, da je sodelovanje smotrno, smo pripravljeni na učenje 

spretnosti, ki so potrebne za sodelovanje v timu (Pugach in Johnson, 2002, v Friend, 2008). 

Pomembne so komunikacijske spretnosti, predvsem v primerih, ko osebe, ki sodelujejo, nimajo 

enakega pogleda na problem. V tem primeru je pomembno natančno poslušanje sogovornika, 

pri poročanju o učencih skušamo čim bolj objektivno opisati situacijo, brez naših sodb o tem, 

kaj naj bi določeno vedenje pomenilo. Da pridobimo informacije, ki so za nas pomembne v luči 

sledenja skupnemu cilju, pa si pomagamo s postavljanjem vprašanj, ki nam bodo te odgovore 

dali. Pri tvorjenju vprašanj moramo biti pozorni, da le-ta niso sugestivna. V komunikaciji s 

pedagoškimi delavci drugih profilov moramo biti pozorni tudi na razumljivo uporabo 

strokovnih izrazov, saj jih vsi ne poznajo ali ne razumejo enako kot sporočevalec (Friend, 

2008).  
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5.2 Timsko sodelovanje med učitelji in specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi 

Pri poučevanju učencev s PP, ki so usmerjeni v program s prilagojenim izvajanjem in 

dodatno strokovno pomočjo, je timsko sodelovanje ključnega pomena, da učenec uspešno 

napreduje na vseh področjih. Učitelji in SRP med sabo sodelujejo na različne načine in v 

različnem obsegu – priložnostno, neformalno, redno ali sistematično (Pulec Lah in Košir, 

2015). Učitelji športa in SRP so del strokovnega tima, ki pripravlja in izvaja izvirni delovni 

projekt pomoči (Magajna, Kavkler, Čačinovič Vogrinčič, Pečjak in Bregar Golobič, 2008) in 

individualni program za učenca s PP (Havaj in Polak, 2014).  

Dodatna strokovna pomoč je namenjena premagovanju primanjkljajev in se 

najpogosteje izvaja v individualni situaciji zunaj razreda (Havaj in Polak, 2014). Avtorji 

poudarjajo, da h kakovostnemu vključevanju učenca s PP pripomore načrtovanje in izvajanje 

pomoči v razredu. S tem načinom dela lahko bolje povežemo izvedbo s trenutnim šolskim 

delom (Pulec Lah in Košir, 2015; Havaj in Polak, 2014). Takšna oblika dela ima prednost tako 

za strokovne delavce kot za učence (Kavkler, 2011; Pulec Lah in Košir, 2015) in prispeva k 

izboljšanju kakovosti izvajanja dodatne strokovne pomoči (Novljan, 1997; Kavkler, 1996). 

Evalvacijska študija o izvajanju dodatne strokovne pomoči (DSP) kaže, da je dodatno strokovno 

pomoč treba zasnovati bolj fleksibilno in usmerjeno v individualne potrebe otrok s PP (Vršnik 

Perše idr., 2016), kar pa pogosto terja tudi učinkovito sodelovanje med izvajalci DSP in učitelji. 

S spodbujanjem timskega sodelovanja strokovnih delavcev bi dosegli boljše rezultate na 

področju socialnega vključevanja učencev s PP (prav tam).  

Med formalne oblike sodelovanja sodi timsko poučevanje, ki v svoji širši opredelitvi iz 

60. let dvajsetega stoletja zajema timsko načrtovanje, izvajanje in evalviranje. Znotraj polja 

timskega poučevanja so se oblikovale različne oblike sodelovanja med učitelji. Med njimi so 

timsko delo učiteljev, posvetovanje in sodelovalno poučevanje (Polak, 2007; Friend, 2008). 

Delo v timih temelji na tem, da se vsi člani resnično počutijo kot del tima, delijo skupno 

odgovornost za doseganje ciljev in se zavedajo, da je uspeh njihovega dela neposredno povezan 

z uspešnostjo dela vseh članov tima. Tim ima formalna in neformalna pravila, ki so pogoj za 

uspešno sodelovanje. Poleg tega se člani zavedajo razlik med njimi, jih cenijo in razumejo, da 

profesionalna in osebna raznolikost krepi možnost za skupno in ustvarjalno reševanje 

problemov. Učinkovitost tima se vrednoti glede na kakovost doseženih rezultatov (Kovaleski 

in Glew, 2006, v Friend, 2008), glede na jasnost njenih ciljev in glede na to, kako člani tima 

ocenjujejo, ali so bile zadovoljene njihove potrebe in ali razumejo, da kakovost njihovega dela 

vpliva na kakovost delovanja celotnega tima (Friend, 2008).  

Pri posvetovanju gre za proces, pri katerem en pedagog pomaga drugemu pri reševanju 

problema, ki se navezuje na neko tretjo osebo ali situacijo (Friend in Cook, 2007, v Friend, 

2008). Oseba, ki ima vlogo svetovalca, nato izvede intervencijo in poroča o njenem uspehu. 

Trajanje posvetovanja je odvisno od kompleksnosti problema oziroma rešitve. Posvetovanje je 

koristno pri učencih s fizičnimi ali senzornimi okvarami, ko učitelj potrebuje usmerjanje pri 

prilagajanju pouka in uporabi prilagojenih pripomočkov (Friend, 2008).  

Pri sodelovalnem oziroma timskem poučevanju gre za hkratno poučevanje dveh 

učiteljev v razredu, ki združita svoje znanje pri poučevanju heterogene skupine učencev. 

Sodelovalno poučevanje loči več oblik – eden poučuje, drugi opazuje (učenca ali skupino 

učencev); eden poučuje, drugi pomaga učencem; poučevanje po skupinah; timsko poučevanje 
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(vsak za polovico učencev), alternativno poučevanje (en dela z večino, drugi pa z manjšo 

homogeno skupino); in vzporedno poučevanje (deljena odgovornost za poučevanje celotne 

skupine učencev) (Friend, 2008). Timsko delo je največkrat usmerjeno v fazo izvajanja pomoči 

in podpore v okviru vsakodnevnih aktivnosti v razredu (Pulec Lah in Košir, 2015). Timsko 

poučevanje je tudi eden izmed pristopov dobre poučevalne prakse (Kavkler, 2011). Specialni 

in rehabilitacijski pedagog ima pri timskem poučevanju najpogosteje podporno vlogo (nudenje 

pomoči, alternativno poučevanje manjše skupine in opazovanje), v nekaterih primerih pa lahko 

prevzame tudi vodilno vlogo (hkratno timsko poučevanje, vzporedno poučevanje, poučevanje 

po skupinah).  

S. Pulec Lah in J. Košir (2015) sta v svoji raziskavi o sodelovanju med učitelji in 

specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi ugotovili, da v največji meri sodelujejo v situacijah, 

ko specialni in rehabilitacijski pedagogi opazujejo v razredu ter nudijo sprotno podporo. Le 

redko pa sodelujejo pri oblikah hkratnega timskega poučevanja, poučevanja s pomočjo drugega, 

vzporednega poučevanja in alternativnega poučevanja.  

Učitelj in specialni in rehabilitacijski pedagog v sodelovanje prinašata vsak svoja znanja 

in s pomočjo izkušenj pripomoreta k iskanju in izvajanju rešitev, s katerimi lahko zadovoljujeta 

raznolike potrebe učencev s PP. Učitelji prispevajo znanja o zahtevah kurikula, standardih 

znanja, ciljih in načrtovanju za skupino, specialni in rehabilitacijski pedagog pa pozna 

specifične strategije pomoči in podpore ter načrtovanje za posameznika. Sodelovanje med 

njima poteka v fazi prepoznavanja in ocenjevanja otrokovega funkcioniranja, načrtovanja, 

izvajanja in vrednotenja individualiziranega programa podpore in pomoči. Pomembno je tudi, 

da je specialni in rehabilitacijski pedagog aktivno vključen v načrtovanje in izvajanje ciljev 

individualiziranega programa v vsakodnevnem učnem procesu v razredu (Pulec Lah in Košir, 

2015). Naloga SRP je tudi, da olajša izvajanje strategij, priporočil in prilagoditev ter spremlja 

njihov vpliv na učne in socialne dosežke učencev pri pouku v razredu (prav tam). 

Na izvajanje timskega poučevanja vplivajo raznoliki dejavniki: 

- Ustrezno strokovno znanje o konceptu, pomenu in praktičnem izvajanju timskega 

poučevanja (Pulec Lah in Košir, 2015). 

- Osnovni organizacijski pogoji: razporejenost učencev s PP znotraj razredov, strokovna 

podpora in pomoč učiteljem, organizacija časa, ki je potreben za skupno načrtovanje 

(Murawski, 2009, Scruggs idr., 2007, Solis idr., 2012, v Pulec Lah in Košir, 2015). 

Ravnatelj lahko z oblikovanjem urnikov pedagoških delavcev zagotovi, da imajo na 

voljo reden termin za srečevanje (Rafoth in Foriska, 2006, v Friend, 2008). 

- Profesionalna komunikacija in odnos med učiteljem in SRP – opredelitev zahtev, vlog, 

nalog, pričakovanj vsakega izmed njiju (Pulec Lah in Košir, 2015). 

- Poznavanje in uporaba poučevalnih strategij in pristopov v kombinaciji s pristopi 

timskega poučevanja (prav tam). 

- Možnost svobodne odločitve za sodelovanje in ne vsiljena s strani vodstva šole (prav 

tam). 
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6 Profesionalni razvoj učitelja 

Tradicionalno pojmovanje učiteljskega poklica in razvoja pojmuje učitelja kot pasiven 

objekt, ki ga je k razvoju treba prisiliti (Clark, 1995; v Valenčič Zuljan, 2012). V šestdesetih in 

sedemdesetih letih prejšnjega stoletja je namreč veljalo, da se učiteljev razvoj konča do diplome 

(Javornik Krečič, 2008). 

Ob koncu sedemdesetih let je sledil preskok na kvalitativno raziskovanje učiteljevih 

kognicij. Želeli so spoznati, kako učitelji razmišljajo o svojem ravnanju, ravnanju učencev ter 

kakšni so odnosi med učiteljevimi notranjimi procesi in njegovim ravnanjem (Valenčič Zuljan, 

1999, v Javornik Krečič, Vršnik Perše in Ivanuš Grmek, 2015). Kritični model profesionalnega 

razvoja po mnenju M. Valenčič Zuljan (1999) izpostavlja, da je učitelj sam pobudnik lastnega 

profesionalnega razvoja, da je profesionalen razvoj usmerjen v učiteljeva pojmovanja in 

ravnanja, da gre za sodelovalen proces, ki traja vse življenje, kjer ima učitelj vlogo aktivnega 

subjekta, ki je razmišljujoč in avtonomen profesionalec, ki reflektira svoja ravnanja. 

Profesionalna rast učitelja je odvisna od stalnega procesa razvoja skozi vsa obdobja 

njegove poklicne poti. V vsakem obdobju učitelj sebe in učenca dojema nekoliko drugače. 

Nekateri modeli profesionalnega razvoja (Valenčič Zuljan, 1999) izhajajo ravno iz vprašanj in 

dilem, ki se učitelju porajajo v različnih obdobjih njegovega poklicnega delovanja (npr. model 

Fuller, Katz …).  

Feiman in Floden (1986) sta mnenja, da učiteljev profesionalni razvoj najbolj podpira 

model, ki izhaja iz učnih potreb, ki podpira učiteljevo refleksivno ravnanje, vpliva na 

sprejemanje odgovornosti za odločitve in ravnanje v razredu in vpliva na njegov poklicni 

razvoj. Učiteljeva pojmovanja vključujejo spoznavanje, sprejemanje in ponotranjanje višjih 

pojmovanj učenja in poučevanja. Ta višja pojmovanja dajejo večji pomen učenčevi aktivnosti 

v učnem procesu, zahtevajo večjo odgovornost in pestrost različnih oblik poučevanja. Učitelj 

se poklicno razvija ob učencih, ki prevzemajo pobudo in odgovornost za svoje učenje, pri čemer 

učitelj svoje izkušnje reflektira. S tem učitelj pridobiva ustrezna proceduralna znanja in 

situacijsko razumevanje, kar mu omogoča večjo fleksibilnost v odločanju, ravnanju in 

reševanju problemov na bolj kompleksni ravni (Javornik Krečič, 2008). Ustrezen profesionalni 

razvoj omogoča tudi celosten model izobraževanja učiteljev. Kakovostno dodiplomsko 

izobraževanje pomeni podlago za proces nadaljnje rasti. Pomembno je uvajalno izobraževanje 

na začetku opravljanja poklica učitelja. V nadaljevanju je ključnega pomena možnost 

ustreznega stalnega izobraževanja, ki omogoča pridobivanje znanj in spretnosti s področja 

refleksije, učnega načrta predmeta ter metodičnega in interakcijskega vidika poučevanja 

(Jävinen, 1995, v Javornik Krečič, 2008).  

Učiteljev profesionalni razvoj lahko delimo na tri dimenzije: socialni, 

poklicni/profesionalni in osebnostni razvoj. Socialni razvoj vključuje razvijanje sodelovanja 

med učitelji, pri čemer je ključno oblikovanje pozitivnega odnosa do sodelovanja kot 

pomemben način dela za uspešno poučevanje in poklicno rast. Poklicni razvoj vpliva na 

razmišljanje o inovacijah, ki spreminjajo način učiteljevega poučevanja, na razvoj ideje in 

razredne prakse in spodbujanje drugih aktivnosti razvoja. Osebnostni razvoj vključuje 

občutenje poklicnih problemov kot so neuspehi učencev, negotovost ob spremembah 

poučevanja in podobno. K osebnostnemu razvoju pripomore razjasnjevanje misli in občutkov 

o ovirah pri poučevanju in prevzemanje odgovornosti za svoj poklicni razvoj (Bell, 1993). 



 

 

15 

 

6.1 Sodelovanje in kooperativno učenje 

Na profesionalni razvoj vpliva možnost sodelovanja. Clark (1995, v Valenčič Zuljan, 

2012) kot temeljno načelo profesionalnega razvoja vidi zmožnost vprašati za pomoč in 

podporo, spoštovati svoje delo in zmožnost to delo pokazati drugim. Hargreaves in Fullan 

(2000) govorita o interaktivnem profesionalizmu, ki pomeni dajanje in sprejemanje pomoči. Pri 

tem spodbujata srečevanje in delo učiteljev v majhnih skupinah, znotraj katerih učitelji 

načrtujejo, preizkušajo učni proces in ocenjujejo svojo učinkovitost. Za pogostejše oblike 

timskega dela avtorja izpostavita, da je v šolah potrebno odpravljati individualizem, s čimer 

težimo k zmanjšanju strahu učiteljev pred tem, da drugi sodijo o njihovem delu (prav tam).  

V raziskavi o profesionalnem razvoju slovenskih razrednih učiteljev (Obran in Ivanuš 

Grmek, 2010), ki je potekala na vzorcu 26 učiteljev razrednega pouka, ki so poučevali v drugi 

triadi, so učitelje spraševali o njihovih stališčih o že pridobljenem znanju in izkušnjah, o 

zavedanju pomena vseživljenjskega učenja in njihovi skrbi za profesionalni razvoj. Ugotovili 

so, da si učitelji med seboj pomagajo tako, da se pogovarjajo, izmenjujejo mnenja in izkušnje, 

kar vpliva na njihov profesionalni in osebnostni razvoj. Učitelji, zajeti v raziskavi, menijo, da 

je potrebno vseživljenjsko izobraževanje in razvijanje sposobnosti, spretnosti, učenja in osebne 

rasti. Večina učiteljev razrednega pouka meni, da med študijem niso dobili dovolj znanja za 

opravljanje pedagoškega poklica in da se pravo učenje začne šele v praksi (prav tam). 

6.2 Vplivi na učiteljev profesionalni razvoj 

Na učiteljev profesionalni razvoj vplivajo številni dejavniki, ki jih lahko razdelimo na 

notranje in zunanje (Javornik Krečič, 2008). M. Valenčič Zuljan (2012) poudarja, da je za 

profesionalni razvoj ključno posameznikovo aktivno delovanje, poleg tega pa izpostavlja še 

pomen refleksije, prepletenosti posameznikovih spretnosti in pojmovanj ter zavedanje, da je 

profesionalni razvoj vseživljenjski proces, pri katerem gre za povezavo profesionalnega razvoja 

posameznika in institucije.  

6.2.1 Notranji dejavniki  

Med notranje dejavnike, ki vplivajo na profesionalni razvoj, uvrščamo učiteljeva 

prepričanja, pojmovanja in subjektivne teorije. Vpliv učiteljevih pojmovanj in prepričanj na 

njegova razmišljanja, doživljanja in ravnanja orisujejo številni modeli. M. Valenčič Zuljan 

(1999, 2012) razumevanje in spodbujanje učiteljevega profesionalnega razvoja postavi v 

kognitivno-konstruktivistični model učenja, ki temelji na tem, da vsak posameznik aktivno 

gradi svoje znanje. Profesionalni razvoj poteka na dveh ravneh. Prva vključuje učiteljeva 

pojmovanja, ki so osebni konstrukt, oblikovan v posameznikovi zgodovini, in so preplet 

njegovih izkušenj, spoznanj in doživetij. Osebni konstrukt vpliva na način razumevanja, 

interpretiranja in delovanja posameznika (Valenčič Zuljan, 2001). Druga raven vključuje 

ravnanja, torej spretnosti, ki jih pridobimo skozi izpopolnjevanje. Na obeh dveh ravneh ima 

ključno vlogo refleksija. Na podlagi svojih pojmovanj učitelj vodi svoja ravnanja in njihovo 

interpretacijo, ob tem pa pridobi povratno informacijo, ki je izhodišče za razmišljujočo analizo. 

Analiza mu pomaga ozavestiti pojmovanja in s tem izboljšati pedagoško prakso (Valenčič 

Zuljan, 2012).  
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Učiteljevo večplastno osebnost je B. Marentič Požarnik (2005) predstavila v “modelu 

čebule”. Notranje plasti, ki so manj dostopne zavesti in jih težje spreminjamo, vplivajo na bolj 

površinske plasti. Torej učiteljeva avtentična osebnost, poklicna identiteta, pojmovanja in 

kompetence vplivajo na njegove strategije učenja, metode in tehnike poučevanja. 

Schein (1998) pravi, da na učiteljevo zaznavo situacije in ravnanje vplivajo intrapsihični 

procesi. Oblikoval je “cikel ORJI”, ki ima 4 faze. Učitelj najprej zazna situacijo oziroma jo 

opazuje (O–observation), nato se nanjo čustveno odzove glede na zaznavo in lastno doživljanje 

(R–reaction). Sledi analiziranje in presojanje situacije (J–judgement), na koncu pa se na njo 

odzove z namenom povzročiti želeno spremembo (I–intervene). Avtor opozarja na človeški 

nevronski sistem, ki deluje glede na pretekle izkušnje, torej na podlagi prepričanj, pričakovanj 

in predsodkov, zato zaznava situacije ni nikoli povsem natančna.  

6.2.2 Zunanji dejavniki 

Med zunanje dejavnike, ki vplivajo na učiteljev profesionalni razvoj, uvrščamo 

formalno izobraževanje, spremembe v šolskem sistemu in neformalne vplive, na primer šolska 

klima, vplivi staršev in odločitev za poklic (Javornik Krečič, 2008).  

V dnevni situaciji je učitelj vpleten v približno 1000 interakcij, ki zahtevajo njegovo 

presojo. Pri tem mora učitelj prepoznati pomembne sestavine interakcije, oblikovati celovito 

oceno, na podlagi katere se odloči za akcijo. Tovrstne odločitve so pogosteje posledica občutka 

kot pa zavestne uporabe principov. Ob tem nastanejo občutki, ki so bodisi shranjeni v učiteljevi 

podzavesti bodisi postanejo predmet refleksije (Wallance, 1991). 

Poznamo različne modele izobraževanja učiteljev. V slovenskem prostoru 

izobraževanje učiteljev zadnjih 30 let poteka po tehnokratskem modelu ali modelu uporabne 

znanosti (Javornik Krečič, 2008). Ta model temelji na prenosu znanstvenega znanja študentom. 

Univerzitetni študij je glede na tradicionalno mnenje namenjen posredovanju znanstvenih 

disciplin in njihove metodologije, ne pa neposredni pripravi na poklic (prav tam). Študentje 

pridobijo zadostno teoretično znanje iz stroke, ki jo bodo poučevali in pedagoško-psihološko 

znanje o značilnostih učenca, metodah, ocenjevanju, ipd., ki ga bodo uporabili v praksi. C. 

Razdevšek Pučko (2000) ugotavlja, da je izobraževanje učiteljev razdrobljeno, kar se odraža v 

podcenjevanju pedagoških študijev, pomanjkljivi profesionalni identiteti študentov, neenotni 

pedagoški doktrini in neenotnih pedagoških pristopih učiteljev. Pedagoški delavci očitajo 

slovenskemu izobraževalnemu sistemu predvsem pomanjkanje praktičnega usposabljanja (prav 

tam).  

V raziskavi ob nastanku Bele knjige o vzgoji in izobraževanju (Valenčič Zuljan, Cotič, 

Fošnarič, Peklaj in Vogrinc, 2011) so ugotovili, da tri četrtine učiteljev in več kot 85 % 

ravnateljev meni, da imajo strokovni delavci tekom študija premalo pedagoške prakse. Obseg 

prakse pri različnih študijskih smereh je precej različen. V Beli knjigi predlagajo, da mora biti 

pedagoški praksi namenjenih vsaj 15 kreditnih točk in da naj se praksa izvaja v vseh letnikih 

študijskega programa. V povezavi z organizacijo prakse pa je treba jasno opredeliti tudi vlogo 

mentorja. 

Leta 2006 je bil izdan Dokument o skupnih evropskih načelih, ki navaja, da morajo 

učitelji imeti izobrazbo svojega poklicnega področja in ustrezno pedagoško kvalifikacijo. 

Prenova študijskih programov za področje vzgoje in izobraževanja je tako temeljila na načelih, 
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med katerimi so: učiteljevanje kot visoko kvalificiran poklic, umeščenost v kontekst 

vseživljenjskega učenja, mobilnost in utemeljenost na partnerstvu. Med kompetencami, ki jih 

učitelji pridobijo, pa so: usposobljenost za delo z drugimi, usposobljenost za delo z znanjem in 

usposobljenost za delo z družbo in v družbi.  

Spremembe se odražajo v konkretnem pedagoškem delu in nalogah, ki jih opravljajo 

strokovni delavci. Vloga strokovnega delavca postaja vse kompleksnejša, zato jih moramo 

opremiti z novimi znanji. Med njimi v Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju (Valenčič Zuljan 

idr., 2011) izpostavljajo pomen diferenciacije in individualizacije, s čimer omogočijo 

prilagajanje poučevanja individualnim značilnostim učencev, strokovni delavci potrebujejo 

znanja za poučevanje učencev s PP, znanja za udejanjanje inkluzije, znati pa morajo tudi voditi 

oddelek in evalvirati svoje delo. 

6.3 Načela v vzgoji in izobraževanju ter profesionalni razvoj 

V Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju (Valenčič Zuljan idr., 2011) so zapisana načela, 

ki so skupna vsem pedagoškim delavcem. Skozi pregled nekaterih načel, ki jih bomo opisali, 

lahko prepoznamo določene dejavnike, ki učitelja spodbujajo oziroma mu omogočajo 

profesionalni razvoj.  

Načelo strokovnosti predvideva, da mora izobraževanje strokovnim delavcem 

omogočiti široko razgledanost, pridobitev teoretičnih znanj in ustrezne praktične izkušnje. 

Učitelji morajo svoje delo prilagajati značilnostim učencev, hkrati pa morajo biti strokovnim 

delavcem omogočeni kakovostni normativni in materialni pogoji za delo. Na tem mestu se 

profesionalni razvoj učitelja začne prepletati tudi s politiko šolskega sistema, ki ga uvrščamo 

med zunanje dejavnike (Valenčič Zuljan idr., 2011). 

Načelo avtonomnosti strokovnih delavcev izpostavlja, da mora biti učiteljem 

omogočeno strokovno presojanje in ravnanje. To vključuje tudi sodelovanje in iskanje pomoči 

(Valenčič Zuljan idr., 2011). 

Načelo vseživljenjskega učenja in profesionalnega razvoja izpostavlja povezavo med 

začetnim izobraževanjem, uvajanjem v pedagoški poklic ter sistemom nadaljnjega 

izobraževanja in usposabljanja učiteljev (Valenčič Zuljan idr., 2011). 

Načelo evalvacije je temeljni dejavnik zagotavljanja kakovostnega poučevanja in 

spodbujanja profesionalnega razvoja učiteljev. Evalvacija je orodje, ki nam omogoča presojanje 

doseganja načrtovanih ciljev, in osnova, na podlagi katere lahko v svoje poučevanje uvedemo 

izboljšave (Valenčič Zuljan idr., 2011). 

Načelo interdisciplinarnosti spodbuja k sodelovanju strokovnih delavcev, ki v vzgojno-

izobraževalni prostor prihajajo z različnimi strokovnimi znanji (Valenčič Zuljan idr., 2011). 
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6.4 Modeli učiteljevega profesionalnega razvoja 

Modeli profesionalnega razvoja učiteljev omogočajo lažje predvidevanje in 

razumevanje učiteljevih razmišljanj in ravnanj glede na stopnjo, na kateri se nahajajo. Različni 

avtorji so (Fuller, Huberman, Zuzovsky, Berliner, Sheckley, Allen, Dreyfus idr., v Javornik 

Krečič, 2008), izhajajoč iz različnih konceptualnih stališč, utemeljili modele, ki zajemajo 

njihove značilnosti, vlogo in posledice v določenem obdobju. Podrobneje bomo opisali  model 

profesionalnega razvoja po Berlinerju in po Hubermanu, ki je primerljiv S-modelu slovenske 

avtorice P. Javrh. 

6.4.1 Model profesionalnega razvoja po Berlinerju 

Berlinerjev model je eden širše sprejetih modelov profesionalnega razvoja. Avtor je pri 

oblikovanju modelaizhajal iz kognitivne teorije in ga opredelil glede na zaznave, ki usmerjajo 

učiteljevo odločanje in ravnanje. Oblikoval je pet faz (Valenčič Zuljan, 2012): 

- Učitelj novinec z 1 do 2 leti delovnih izkušenj: zanj je značilna osredotočenost na 

tehnike poučevanja, ki so na ravni nekih splošnih receptov. V svojih ravnanjih je tog in 

nefleksibilen. 

- Učitelj začetnik z 2 do 3 leti delovnih izkušenj: zanj je značilno, da že povezuje znanje 

in izkušnje, razvija strateško znanje. Sčasoma spozna, da naučena pravila niso 

univerzalna, ampak pri njihovi uporabi veliko vlogo igra kontekst. Učitelj v tej fazi še 

ni zmožen ločevati bistvenega od nebistvenega, pomanjkljiv je tudi občutek 

odgovornosti za svoja ravnanja. 

- Usposobljen učitelj s 3 do 4 leti delovnih izkušenj: ima bolj jasne cilje, zato zavestno in 

premišljeno načrtuje ravnanja. Ker ima že precej izkušenj, je uspešnejši pri ločevanju 

bistvenega od nebistvenega. Počuti se odgovornejšega za svoja ravnanja, uspehe in 

neuspehe začne čustveno drugače doživljati. Primanjkuje mu še fleksibilnosti. 

- Uspešen učitelj z več kot 5 leti delovnih izkušenj: njegova ravnanja usmerjata intuicija 

in znanje. Ker poučevanje dojema bolj celostno, je zmožen natančnejšega 

napovedovanja in predvidevanja izidov svojih odločitev, hkrati pa je še vedno analitičen 

in previden. 

- Učitelj ekspert: Berliner ni opredelil faze z leti, saj do nje ne pridejo vsi učitelji. Za 

učitelja eksperta je značilno, da v običajnih situacijah deluje predvsem intuitivno, 

analitičnega razčlenjevanja pa se loteva predvsem v neobičajnih, težavnih situacijah. 

Učence je sposoben usmeriti do najboljših učnih rezultatov.  

6.4.2 Hubermanov model profesionalnega razvoja in model profesionalnega 

razvoja po Javrhovi 

Hubermanov model profesionalnega razvoja je razvejan model in izhaja iz modela, ki 

ga je oblikovala F. Fuller. Huberman (1992, 1993) je svoj model empirično preveril pri 

švicarskih učiteljih, v slovenskem prostoru pa ga je preizkusila P. Javrh in na njegovi podlagi 

oblikovala S-model. Huberman z razvejanostjo modela utemeljuje, da učiteljeva kariera vodi h 

kvalitativno različnim sklepom. Ta model po mnenju nekaterih avtorjev zanesljivo kaže 
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avtentično podobo učiteljeve percepcije realnosti v profesionalnem razvoju (Javornik Krečič, 

2008), vsaka faza modela pa zajema celoten učni krog (vstop v fazo, značilnosti doživljanja, 

spretnosti in znanja, ki jih učitelj razvije, utrjevanje položaja, njegova vloga v organizaciji ter 

cilji in izzivi) (Javrh, 2007). Pomanjkljivost modela je pomanjkanje opisa temeljnih kompetenc, 

značilnih za določeno fazo in pa dejavnikov, ki vplivajo na učiteljev profesionalni razvoj 

(Valenčič Zuljan, 1999).  

Učitelj je v Hubermanovem modelu profesionalnega razvoja razumljen kot nosilec 

odgovornosti za svojo kariero (Javrh, 2007). 

Leta delovnih izkušenj Faza poklicnega razvoja 

1–3 Vstop v poklic,  

faza preživetja in odkrivanja 

 

4–6  

Poklicna stabilizacija in utrditev 

 

7–18  

Poklicna aktivnost, 

eksperimentiranje 

 

 

Vnovična ocenitev 

lastnega dela, negotovost 

19–30  

Vedrina, distančni 

odnosi 

 

 

konservativizem 

  

Poklicno slovo 

 

31–40  

Vedrina, umirjenost 

 

 

Zagrenjenost 

   

Slika 1: Shema učiteljevega profesionalnega razvoja po Hubermanu (1992, 1993). 

Prva faza je faza odkrivanja ob vstopu v poklic. Zanjo je na eni strani značilen 

profesionalni entuziazem, užitek ob opravljanju profesionalnih nalog, občutek ponosa ob 

pripadnosti poklicu, na drugi strani pa boj za preživetje ob spraševanju o lastni profesionalni 

učinkovitosti in ustreznosti (Valenčič Zuljan, 2012). P. Javrh (2007) je ugotovila, da slovenski 

učitelji hitreje zaključijo prvo fazo in prej dosežejo stabilizacijo glede na učitelje v 

Hubermanovem modelu.  

Druga faza vključuje stabilizacijo. Pogoj za stabilizacijo je iskanje ravnotežja med 

delom in zasebnim življenjem. Stabilizacija v karieri pomeni združitev posameznikove 

subjektivne zavezanosti poklicu in administrativne formalne zaposlitve. Stabilizacija pri 

poučevanju pa se izraža v večji gotovosti, samozaupanju, fleksibilnosti pri poučevanju in 

razvijanju spretnosti vodenja pouka (Valenčič Zuljan, 2012).  

Tretja faza se deli na dva vzporedna dela. Za to obdobje je značilen idealizem, želja po 

dodatnem izobraževanju, predanost poklicu, učitelji postanejo suvereni navznoter in navzven. 

Poveča se fleksibilnost, avtonomnost, učna izkušenost in entuziazem. V etapi poklicne 
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aktivnosti in eksperimentiranja učitelj preizkuša različne eksperimente, načine dela, 

pripomočke, počuti se bolj gotov in odgovoren. Hkrati se zaveda tudi zunanjih ovir, zato uvaja 

spremembe. Postane ga strah, da bo njegovo delo postalo preveč rutinsko, zato išče nove izzive 

in se vključuje v različne projekte. Prehod iz druge na tretjo fazo pa lahko preide tudi na etapo 

negotovosti in ponovnega samoovrednotenja (Valenčič Zuljan, 2012). 

Tudi četrta faza se deli na dve etapi. Etapa jasnost, vedrina in odnos distance 

najpogosteje izhaja iz faze eksperimentiranja. Pri tej etapi se niža raven entuziazma in se veča 

samozaupanje in samosprejemanje. Na povečano učinkovitost učiteljevega dela vplivajo večja 

sproščenost, varen občutek identitete, večja strpnost, toleranca pri sprejemanju sebe in drugih. 

V tem obdobju zmanjša svoje karierne ambicije, potrebe po dokazovanju, njegovi cilji 

postanejo bolj dosegljivi, kar vpliva na poklicno zadovoljstvo (Valenčič Zuljan, 2012). Pri S-

modelu P. Javrh (2008) izpostavlja, da učitelji še vedno eksperimentirajo, se vključujejo v 

različne dejavnosti in iščejo nove načine, vendar pa pri tem niso tako zaletavi. Druga etapa 

četrte faze je etapa konservatizma, za katero je značilno zmanjšanje profesionalnih ambicij, 

večja predvidljivost, odpornost do sprememb, skeptičnost do šolskih reform ipd. (Valenčič 

Zuljan, 2012). V S-modelu je ta etapa poimenovana kot nemoč, da učitelj ne zmore vplivati na 

svoj položaj. Pri tem gre največkrat za posledico nekih slabih izkušenj ob eksperimentiranju. V 

odnosu z učenci postane bolj očitna generacijska razlika, učitelj ravnanje učencev jemlje 

osebno, zabrisana je meja med cenjenjem predmeta in spoštovanjem učiteljeve osebnosti, strah 

ga je ponovne napake. Javrh (2008) izpostavlja tudi izčrpanost učiteljev, ki so bili pred tem na 

ravni šole zelo aktivni, nato pa kljub dobremu stiku z učencipostanejo odrinjeni s strani 

sodelavcev.  

V zadnji fazi se učitelji približujejo končanju svoje poklicne poti. Pri tem se pojavljajo 

pritiski iz okolja po čimprejšnjem umiku starejših učiteljev, ki naj dajo prostor mlajšim in 

zagnanim. Vendar pa Huberman (1993) opozori, da so tudi učitelji v zadnjem obdobju lahko 

zelo zagreti, vendar se to kaže na drugačen način. V tem obdobju postanejo v sodelovanju s 

kolegi bolj poglobljeni in kakovostni. Na razplet te faze imajo velik vpliv vse predhodne. Učitelj 

lahko prepozna umik kot vedrega, kjer preusmeri energijo na aktivnosti izven šole, znotraj 

razreda pa h konkretnim ciljem. Lahko gre za zagrenjen umik, ko učitelj izraža nezadovoljstvo 

nad učenci, starši, vodstvom in politiko. Tretji umik pa je značilen za izdane učitelje, ki so se 

tekom kariere močno angažirali, ob koncu pa so podlegli občutku izčrpanosti. S-model loči 

sproščeno in zagrenjeno izpreganje. Pri obeh gre za postopno poklicno poslavljanje in 

zmanjševanje angažiranosti. Obe skupini zaznavata pomanjkljivosti šolskega sistema, vendar 

se na to različno odzivata. Sproščeni učitelji bodo opozarjali na te pomanjkljivosti in iskali 

možne rešitve, še vedno bodo ohranjali stik z učenci. Zagrenjeni učitelji pa ne vidijo rešitev, 

ostanejo izčrpani, izgubljajo stik z učenci, imajo disciplinske probleme, izključujejo se iz 

odločanja na ravni šole.  
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7 Smernice za poučevanje učencev s posebnimi potrebami pri 

predmetu šport 

Učenci s PP so si med sabo zelo različni, saj se njihove PP pojavljajo na kontinuumu od 

manj do bolj izrazitih, od začasnih do stalnih. Pomembno je, da učitelj pozna osnovne 

značilnosti posamezne skupine PP, vendar pa je pri prilagajanju učnega procesa treba narediti 

dobro diagnostično oceno učenčevih močnih področij in primanjkljajev. Pri tem je potrebno 

sodelovanje šolskega tima skupaj z učencem in njegovimi starši (Kavkler, 2011). 

Zavedati se moramo, da težav pri športu nimajo le učenci, ki so usmerjeni kot učenci s 

PP, ampak tudi učenci, ki imajo blage težave z gibanjem zaradi težav s poslušanjem in 

razumevanjem navodil, razumevanjem prikazane demonstracije ali razumevanjem zahtev. Pri 

pouku športa učitelji pogosto opažajo tudi »nerodne« učence, ki imajo zmerne gibalne 

primanjkljaje in težave s koordinacijo gibanja, zato je pouk treba prilagajati tudi njim (Knight 

in Chedzoy, 1997). 

Za napredovanje učencev s PP pri pouku športa mora učitelj prilagoditi pouk. Pred tem 

mora prepoznati učenčeve PP, za kar potrebuje (Knight in Chedzoy, 1997): 

- spretnosti opazovanja: vedeti mora, katere spretnosti oziroma vedenja sploh opazuje; 

- znanje o: 

o učnem načrtu, 

o vplivu primanjkljajev na učni potencial in pričakovanja, 

o učenčevih interesih, preteklih izkušnjah, močnih področjih in primanjkljajih, 

o morebitnih zdravstvenih stanjih, ki vplivajo na izvajanje športnih dejavnosti; 

- zmožnosti: 

o prilagajanja učenčevim zmogljivostim, 

o izbrati ustrezno stopnjo pomoči (fizična pomoč učitelja, vodenje s pomočjo 

sošolca, dodatna ustna ali slikovna navodila), 

o uporabe različnih stilov poučevanja, 

o učence aktivno vključiti v načrtovanje in ocenjevanje, 

o analizirati učenčevo gibanje in uriti posamezne komponente gibalne naloge, ki 

učencu predstavlja izziv, 

o postaviti časovno primerno dosegljive in realne cilje, 

o oblikovati primerne skupine glede na zahteve naloge in upoštevati socialne 

spretnosti učencev, 

o beležiti in ocenjevati individualen napredek in 

o sodelovati s SRP in drugimi pedagogi, ki poučujejo učenca. 

V nadaljevanju predstavljamo osnovna izhodišča za poučevanje učencev s splošnimi PP 

in izhodišča za prilagajanje pouka učencem, ki so usmerjeni kot učenci s PP. Nato 

predstavljamo tudi pomoč SRP v okviru dodatne strokovne pomoči. 
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7.1 Prilagoditve za učence s posebnimi potrebami 

V nadaljevanju so predstavljene prilagoditve glede na primanjkljaje, ki so izraženi pri 

učencih s splošnimi PP in pri posamezni skupini PP. Pri skupini učencev s primanjkljaji na 

posameznih področjih učenja (PPPU) smo ločili učence z disleksijo, dispraksijo in 

neverbalnimi specifičnimi učnimi težavami. Posebej smo vključili tudi učence z motnjami 

pozornosti in hiperaktivnosti (ADHD), ki po Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami 

(ZOUPP-1, 2011) niso samostojna skupina PP, imajo pa primanjkljaje, ki jih ovirajo pri pouku 

športa.  

7.1.1 Splošne posebne potrebe 

Nekateri učenci se pri pouku športa soočajo z raznimi težavami, čeprav niso usmerjeni 

kot učenci s PP. Kljub temu jim je treba zagotoviti ustrezno obravnavo med poukom in 

upoštevati njihove PP. V nadaljevanju predstavljamo nekatere vedenjske izraze učencev, ki jih 

učitelj lahko opazi pred ali med učno uro, možne vzroke zanje in predloge za učitelje, kako se 

soočati z njimi. 

Preglednica 2: Predstavitev neželenih vedenj, ki se pojavljajo pred uro športa, razlogov 

zanje in predlaganih ukrepov (Knight in Chedzoy, 1997). 

VEDENJE UČENCA MOŽNI VZORKI PREDLAGANI UKREPI 

- Izostajanje od predmeta.  

- Pogosto iskanje 

izgovorov za 

nesodelovanje pri športu. 

- Strah. 

- Občutki neuspeha.  

- Skrivanje znakov zlorab 

idr. 

- Opazovanje vzorcev in 

sprožiteljev, ki povečajo 

pogostost tega vedenja. 

- Ugotavljanje pravih 

vzrokov in njihovo 

odpravljanje. 

- Pozabljanje športne 

opreme. 

- Pomanjkanje spretnosti 

preoblačenja. 

- Težave z zaporedji 

(pravilni vrstni red 

preoblačenja).  

- Neprimerna oblačila 

(socialni vidik).  

- Možne težave s kožo.  

- Nizka telesna 

samopodoba idr. 

- Izvedba treninga 

preoblačenja. 

- Organizacija garderobe. 

- Usvajanje rutine 

preoblačenja kot del 

učne pomoči.  

- Zagotavljanje primernih 

oblačil. 

- Nezmožnost ohranjanja 

pozornosti pri 

preoblačenju. 

- Preveč motilcev,  

- Pomanjkanje spretnosti.  

- Težave z organizacijo. 

- Težave s koncentracijo. 

- Pomoč pri preoblačenju 

(SRP). 

- Zmanjšanje dražljaje. 

- Zagotavljanje prostora, 

kjer bo učenec sam, brez 

sošolcev. 
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Preglednica 3: Predstavitev neželenih vedenj, ki se pojavljajo med uro športa, razlogov 

zanje in predlaganih ukrepov (Knight in Chedzoy, 1997). 

VEDENJE UČENCA MOŽNI VZORKI PREDLAGANI UKREPI 

- Učenec teka okrog, se 

dotika pripomočkov, se 

ne odziva na klice 

učitelja. 

- Učenec kriči, povzroča 

hrup. 

- Ima težave s 

prilagajanjem v drugih 

okoljih. 

- Ne razume, kaj naloga 

zahteva.  

- Ne sliši navodil.  

- Se ne zmore ustaviti, ko 

se to zahteva. 

- Odstranitev nepotrebnih 

motilcev,  

- ustvarjanje rutine in 

seznanjanje učencev s 

pravili,  

- pripravljanje aktivnih 

nalog 

- zagotavljanje kotička za 

umiritev. 

- Odklanjane dela v paru, 

skupinskega dela. 

- Strah ga je zavrnitve.  

- Ima pomanjkanje znanj 

za sodelovanje z 

drugimi. 

- Učitelj oblikuje 

pare/skupine.  

- Menjavanje skupin, 

parov, da učenci dobijo 

izkušnje z 

raznovrstnimi partnerji. 

- Odklanjanje 

posameznih nalog. 

- Preveč zahtev znotraj 

ene naloge,  

- Pretežka naloga. 

- Razdeljevanje naloge na 

manjše enote.  

- Upoštevanje, da je 

učenec usvojil osnovno 

veščino, ki jo potrebuje 

za izvedbo naloge. 

- Izvajanje nalog skozi 

igro. 

- Ne posluša navodil. 

- Ne gleda demonstracij.  

- Ima odkrenljivo 

pozornost. 

- Težave s sluhom, 

predelovanjem 

informacij, nezmožnost 

izluščiti bistvo od 

dražljajev (vidna/slušna 

diskriminacija), 

predolga navodila, 

nerazumevanje 

besednjaka, monoton 

govor, hrupno okolje. 

- Več čutno poučevanje.  

- Ponavljanje navodil. 

- Možnost za postavljanje 

vprašanj. 

- Oblikovanje jasnih in 

jedrnatih navodil. 

- Se počasi odziva. - Pomanjkanje 

razumevanja, 

pomanjkljivo 

zaznavanje in 

razumevanje vidnih in 

slušnih dražljajev. 

- Ponovitev pomembnih 

navodil.  

- Več čutno podajanje 

navodil.  

- Fizično vodenje učenca. 

- Je socialno izoliran, 

osamljen. 

- Pomanjkanje socialnih 

spretnosti, pomanjkljiva 

telesna higiena. 

- Sodelovanje v paru z 

odraslim.  

- Fleksibilne skupine,  

- Možnost individualnega 

programa. 

- Učenje socialnih veščin. 
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Nadaljevanje preglednice 3: Predstavitev neželenih vedenj, ki se pojavljajo med uro 

športa, razlogov zanje in predlaganih ukrepov (Knight in Chedzoy, 1997) 

- Krši pravila, goljufa. - Nejasne zahteve naloge, 

nezmožnost 

razumevanja navodil, 

prevelika tekmovalnost, 

učiteljeva nedoslednost 

pri nagrajevanju, 

sojenju. 

- Jasen sistem 

nagrajevanja in 

kaznovanja.  

- Dovolj časa za 

osredotočenost na 

nalogo. 

- Jasna navodila, ki jih 

učenci razumejo in 

sprejemajo (pravičnost). 

- Ima moteče vedenje. - Notranje frustracije 

(npr. zaradi dolgčasa), 

prelahka ali prezahtevna 

naloga, premalo časa za 

izvedbo naloge  

- Možnost dodatnih 

pojasnitev pri nalogah.  

- Zagotavljanje ustrezne 

zahtevnosti posameznih 

nalog. 

- Preprečevanje možnih 

nevarnosti zaradi 

motečega vedenja.  

- Je fizično nasilen. - Pomanjkanje 

samokontrole, 

pomanjkanje občutka 

lastne vrednosti. 

- Postavljanje 

individualnih ciljev za 

modifikacijo vedenja. 

- Pojavlja se zanj 

netipično vedenje 

(agresivnost, apatično 

vedenje). 

- Doživljanje travme, 

slabo počutje, spor s 

prijatelji/sošolci 

- Poiskati razlog za 

vedenje (pogovor z 

otrokom, drugimi 

učitelji, starši). 

- Pomanjkljiva 

koncentracija. 

- Predolga učna ura,  

- neustrezen prostor,  

- preveč ali premalo 

zahtevna naloga  

- Individualni trening za 

spodbujanje zmožnosti 

koncentracije,  

- Načrtovanje primerno 

zahtevnih aktivnosti – 

diferenciacija. 

- Ravnodušno vedenje. - Pomanjkanje spanja, 

lakota,  

- pomanjkanje fizičnih 

zmogljivosti 

- Omogočanje odmorov, 

počitka. 

- Izvajanje vaj za 

razvijanje fizičnih 

aktivnosti. 

- Je razredni »klovn«. - Preusmerjanje 

pozornosti od naloge, ki 

je prezahtevna 

- Negativne spodbude 

učitelja ali sošolcev. 

- Individualni razgovor z 

učencem.  

- Sprememba vzorcev 

vedenja. 

- Strategije za soočanje z 

neuspehom. 

 

Večina učencev s primanjkljaji pri pouku športa ima zmerne učne težave, zaradi česar 

imajo težave s procesiranjem informacij, koordinacijo in zaznavne težave, zato morajo biti 

deležni dobre poučevalne prakse. Kljub temu pa zgolj dobra poučevalna praksa za nekatere 

učence ni dovolj in potrebujejo dodatne prilagoditve glede na njihovo vrsto PP in izražene 
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primanjkljaje. V nadaljevanju bomo pri vsaki od skupin učencev s PP izpostavili, katere 

prilagoditve koristijo učencem iz posamezne skupine. Prilagoditve smo oblikovali za vsako od 

vrst posebnih potreb (izobraževalne, motorične, organizacijske in socialne). 

7.1.2 Slepi in slabovidni učenci 

Pred načrtovanjem pouka športa za učenca s slepoto ali slabovidnostjo mora učitelj 

športa pridobiti podatke o vrsti težav z vidom, o morebitnih spremljajočih primanjkljajih, 

preteklih izkušnjah s športom (Haegele, b. d.) in morebitnih negativnih vplivih ali nevarnostih 

gibalnih aktivnosti na učenčeve oči oz. za bolezen, zaradi katere ima težave z vidom (Willings, 

b. d.). 

Izobraževalne posebne potrebe: 

Športne vsebine za učence s slepoto in slabovidnostjo je treba vnaprej načrtovati in 

poučevati namerno. Cilj učenja je razvoj vseživljenjskih veščin. Gibalne aktivnosti spodbujajo 

tako gibalni razvoj kot tudi socialne veščine in jezikovne spretnosti (Willings, b. d.).  

Pri pouku je pomembno, da učitelj vse, kar počne, natančno opisuje, kaj se dela, oziroma 

se bo delalo, ter učencu to tudi fizično pokaže na njegovem telesu ali z uporabo tipnih tabel. S 

tipnimi tablami prikažemo fizično postavitev igrišča (Haegele, b. d.). Navodila za dinamične 

gibalne naloge lahko razložimo tudi na način, da učenec s slepoto ali slabovidnostjo prime 

učitelja športa in občuti gibanje učiteljevega telesa (ang. hand-under-hand instruction) (prav 

tam). Pri igrah, kjer je treba zadeti tarče, lahko tarče opremimo z zvočnimi oznakami (prav 

tam). Učence nagovarjamo po imenih, da tudi slepi učenec ve, komu je vprašanje namenjeno 

in kdo govori. Z učencem lahko komuniciramo tudi s pomočjo dotika – npr. dotik rame je znak 

za začetek ali konec dejavnosti. Učenca vnaprej opozorimo na spremembe pri postavitvi 

rekvizitov v telovadnici ali morebitnih glasnih šumih, ki jih lahko predvidimo (Kesič Dimic, 

2010). 

Vsako nalogo mora učenec s slepoto ali slabovidnostjo gibalno preizkusiti, saj s tem 

pridobi informacije, ki jih učenci brez težav z vidom dobijo po vidni poti (Willings, b. d.).  

Gibalne posebne potrebe: 

Učenci imajo kljub slepoti enako potrebo po gibanju, vendar pa jim manjkajo spodbude 

in želja po gibanju. Spodbujanje slepega učenca h gibanju najpogosteje poteka po slušni poti, 

lahko tudi s pomočjo vonja in tipa (Kobal Grum in Kobal, 2006).  

Slepi in slabovidni otroci imajo nižje aerobne sposobnosti zaradi premajhne aktivnosti 

in strahu pred poškodbami (Šlamberger idr., 2006). Pri njih je posebej treba spodbujati grobo 

in fino motoriko, usmerjati k uporabi ostalih čutil in vzpostaviti koordinacijo oko–roka 

(Nuzdorfer, 2012). 

Mnogi učenci s slepoto ali slabovidnostjo imajo lahko težave s splošno gibalno izvedbo 

teka. Učenci, ki imajo težave z vidom že od rojstva, imajo težave z razumevanjem gibanja rok 

med tekom. Učitelj športa in učenec s slepoto ali slabovidnostjo naj primeta dve palici. Učitelj 

športa z gibanjem rok premika palice, kar občuti tudi učenec (Haegele, b. d.). 
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Organizacijske posebne potrebe: 

Pri vključevanju učenca s slepoto ali slabovidnostjo je treba poskrbeti za njegovo 

varnost. Telovadnica in igrišče naj bosta opremljena s tipnimi oznakami za orientacijo. Prostor 

naj bo čim bolj pospravljen in predvidljiv, vrata naj bodo zaprta, da se učenec vanje ne zaleti. 

Prostori naj bodo primerno osvetljeni, da lahko v njih izkoristi morebiten ostanek vida, oziroma 

da ga svetloba ne moti. V garderobi mora imeti stalno mesto za oblačila in obutev, ki je 

primerno označeno (Karpljuk, Nuzdorfer, Usenik, Videmšek, Hadžić, idr., 2013 in Willings, b. 

d.). 

Pripomočki naj bodo intenzivnih in kontrastnih barv, uporabljajo naj zvočne 

pripomočke (npr. žoge). Žoge naj bodo večje in mehkejše, lahko jih tudi obtežimo, da postanejo 

počasnejše. Žoge lahko nadomestimo z baloni, ki dlje časa ostanejo v zraku. Goli naj bodo 

večji, koši večji in nižji, opremljeni naj bodo z zvočnimi signali, ki sporočajo, če so zadeli gol 

oz. koš (Haegele, b. d.). Namesto vizualnih znakov je treba uporabljati zvočne znake (npr. 

piščalke, glasbila). Različna gibanja (npr. pri plesu) je treba pokazati na svojem in otrokovem 

telesu (Kobal Grum in Kobal, 2006). 

Učenec s slepoto ali slabovidnostjo naj najprej ob pomoči učitelja športa razišče 

telovadnico, da se spozna z opremo, mejami igrišč in morebitnimi dejavniki, ki bi lahko ovirali 

njegovo varnost (Letcher, 2006). Meje igralnih polj lahko označimo tako, da na črte prilepimo 

debelejšo vrv ali barvne trakove, v kote polja postavimo zastavice, večje stožce ali pa vodnike, 

ki lahko besedno usmerjajo učenca po polju (Haegele, b. d.). 

Pri nekaterih aktivnostih (npr. tek) učenec s slepoto ali slabovidnostjo potrebuje 

vodnika. To vlogo lahko prevzame učitelj športa, spremljevalec, specialni ali rehabilitacijski 

pedagog ali učenec brez PP, ki mu lahko zaupamo. Učenec s slepoto ali slabovidnostjo in 

vodnik naj držita vrv, tako da lahko učenec s slepoto ali slabovidnostjo čim bolj prosto teče. 

Namesto vodnika lahko dejavnosti teka organiziramo na tekaški stezi, ki je opremljena z 

označbami za slepe in slabovidne ali pa učenca usmerimo, da teče proti zvoku (Willings, b. d.). 

Socialne posebne potrebe: 

Učence s slepoto ali slabovidnostjo spodbujamo, da se pogovarjajo in igrajo s sošolci. 

Med prostimi dejavnostmi potrebujejo dodatne usmeritve, ki so jim v pomoč pri vključevanju 

v dejavnosti. Učenci s slepoto ali slabovidnostjo morajo za samostojno izvajanje gibalnih nalog 

najprej pridobiti zaupanje v svoje zmožnosti. Zaupanje bodo pridobili tako, da jih najprej učitelj 

športa ali spremljevalec vodi skozi nalogo, šele nato naj poskusijo sami (Willings, b. d.).   

Učenci s slepoto ali slabovidnostjo, ki jim pri športu pomaga sošolec, so pri predmetu 

šport aktivnejši od učencev, ki te pomoči nimajo (Haegele, b. d.). Delo lahko organiziramo 

tako, da vsi učenci naloge izvajajo v paru, ne le učenec s slepoto ali slabovidnostjo. Učencu s 

slepoto ali slabovidnostjo za delo v paru določimo različne sošolce, da pridobi čim več socialnih 

izkušenj (prav tam). 
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7.1.3 Gluhi in naglušni učenci 

Težave s sluhom običajno ne vplivajo neposredno na gibalne zmožnosti učencev z 

gluhoto in naglušnostjo (Barboza in sod., 2015, v Barboza, Ramos, Abreu in Castro, 2019), 

posredno pa na sledenje pouku športa vplivajo težave z jezikom in ravnotežjem (Barboza, 

Ramos, Abreu in Castro, 2019). 

Izobraževalne posebne potrebe: 

Učitelji športa morajo gluhim in naglušnim učencem prilagoditi podajanje navodil. Med 

podajanjem navodil naj učenec učitelja športa gleda v obraz, da mu lahko bere z ustnic. Učitelj 

športa naj navodila podkrepi s kretnjami. Navodila naj bodo kratka. Pomembna je tudi natančna 

demonstracija naloge (Barboza, Ramos, Abreu in Castro, 2019; Reich in Lavay, 2009). 

Demonstracija je bolj učinkovita kot razlaga s kretnjami (Bizjak, Karpljuk, Strah, Štihec, 

Videmšek, Hadžič in Dervišević, 2005). 

Gluhi in naglušni učenci imajo pogosto šibko besedišče, zato se mora učitelj športa 

zavedati, da ga učenec morda ne razume. Nove besede naj učitelj športa uporablja v različnih 

situacijah, da zagotovi razumevanje (Ambrožič, Košir, Likar, Somrak in Majer, 2003). 

Učitelj športa si lahko pomaga tudi z grafičnimi simboli (npr. za začetek in konec 

aktivnosti) ali slikovnimi prikazi nalog. Učitelj športa in učenec se lahko dogovorita o pomenu 

določenih gibalnih gest, s katerimi učitelj pridobi učenčevo pozornost (Barboza, Ramos, Abreu 

in Castro, 2019), in določita gesto, s katero bo učenec učitelja opozoril nase (v primeru, ko 

potrebuje pomoč) (Reich in Lavay, 2009). Učitelj športa lahko vzpostavi strategijo »ustavi se 

in poglej«, ki je kombinacija glasovnega in vidnega sporočila (Vize, b. d.). 

Pri učenju in uporabi novih besed, ki poimenujejo športne pripomočke ali gibalne 

naloge, naj učitelj na list napiše novo besedo in doda še fotografijo (Reich in Lavay, 2009). 

Pomembno je preverjanje razumevanja navodil in zahtev naloge. Lahko se zgodi, da bo 

učenec preslišal oz. spregledal navodilo in ne bo mogel slediti poteku učne ure, kar lahko 

povzroči stisko (Reick in Lavay, 2009). 

Pri naglušnih učencih naj učitelj športa ugotovi, s kakšne razdalje ga učenec še lahko 

sliši. Razdaljo naj upošteva pri podajanju ustnih navodil (Reich in Lavay, 2009).  

Če učenec uporablja slovenski znakovni jezik in ima tolmača, mora učitelj športa s 

tolmačem vzpostaviti učinkovit sistem sodelovanja. Tolmač naj učencu pove navodilo, učitelj 

pa demonstrira nalogo. Pomagajo si lahko s seznamom besedišča, ki se pogosto uporablja pri 

pouku športa (Andrews, 2018). 

Pri pouku športa naj učitelj športa vzpostavi rutino, s katero zagotovi večjo 

predvidljivost in poveča občutek varnosti (Vize, b. d.).  

Pri sprejemanju nove snovi, razumevanju, utrjevanju in preverjanju znanja potrebujejo 

gluhi in naglušni učenci več časa (Ambrožič, Košir, Likar, Somrak in Majer, 2003).  
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Gibalne posebne potrebe: 

Pri učencih s težavami sluha se zaradi poškodbe ravnotežnega organa lahko pojavljajo 

tudi težave z ravnotežjem. Sluh ima sicer velik pomen pri nadzorovanju in uravnavanju gibanja, 

prav tako pri sinhronizaciji in ritmizaciji gibanja. Če je do okvare sluha prišlo že ob rojstvu ali 

zgodaj v otroštvu, imajo lahko težave zaradi pomanjkanja gibalnih izkušenj (Bizjak idr., 2005). 

Karpljuk idr. (2013) izpostavljajo, da mora biti učitelj športa pozoren na prikrite 

nepravilnosti v gibalnem razvoju in jih z ustreznimi aktivnostmi sistematično odpravljati ter 

nadomeščati s pravilnimi gibalnimi vzorci. Gluhi in naglušni učenci potrebujejo več aktivnosti 

za spodbujanje senzomotorike in psihomotorike, za vzpostavljanje pravilnega mišičnega tonusa 

in ravnotežja (prav tam). 

Organizacijske posebne potrebe: 

Učitelj mora zagotoviti varnost slušnih pripomočkov, kot so slušni aparat ali polžev 

vsadek, pred mehaničnimi poškodbami (Karpljuk idr., 2013). Predvsem je treba biti pozoren 

pri smučanju, plavanju in igrah z žogo. Priporočljivo je tudi, da učenec slušni pripomoček med 

poukom športa odstrani, da se ne bi med aktivnostmi poškodoval (Ambrožič, Košir, Likar, 

Somrak in Majer, 2003).  

V telovadnicah pogosto odmeva, kar lahko moti učence, ki uporabljajo slušne 

pripomočke. Učitelj športa mora predvideti dejavnosti, ki bi lahko bile preveč hrupne in na to 

vnaprej opozoriti učenca. Prilagodi se lahko tudi telovadnica, da postane akustično primernejša 

(Reich in Lavay, 2009). 

Socialne posebne potrebe: 

Nekaterim učencem je neprijetno zaradi njihovega primanjkljaja in ga skušajo prikriti 

(Reich in Lavay, 2009). Učitelj naj ga pred sošolci ne izpostavlja zaradi težav s sluhom, ampak 

naj oblikuje strategije poučevanja, ki so primerne za vse učence. S tem omogoči, da bo gluh oz. 

naglušen učenec pri pouku športa sproščen in se bo tudi sam lažje vključil v socialno sredino. 

Učitelj lahko organizira igre, v katerih se ni dovoljeno govorno sporazumevati in s tem omogoči 

gluhemu in naglušnemu učencu, da enakovredno sodeluje v aktivnosti. 

Učitelj športa lahko pri prilagojeni športni vzgoji naleti na težave z vzpostavljanjem 

reda in discipline, z motiviranjem učenca za vadbo, zagotoviti morajo varnost in premostiti 

morebitne ovire pri sporazumevanju (Bizjak idr., 2005). Učitelj športa naj v skupinske 

aktivnosti vključi gluhega ali naglušnega učenca. Pri aktivnostih, ki predstavljajo učenčevo 

močno področje, naj ga učitelj športa izpostavi na pozitiven način. 

7.1.4 Učenci z govorno-jezikovnimi motnjami 

Otroci z govorno-jezikovnimi motnjami zaradi svojih primanjkljajev na govorno-

jezikovnem področju nimajo težav s samim gibanjem. Težave se lahko pojavijo zaradi 

nerazumevanja športnega besedišča. Zato imajo posebne potrebe izražene predvsem na 

socialnem in izobraževalnem področju. 
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Izobraževalne posebne potrebe: 

Učence z govorno-jezikovnimi motnjami pri pouku športa ovira šibko besedišče in 

razumevanje jezika, zato morajo biti morebitne abstraktne razlage poenostavljene in 

predstavljene na bolj konkretni ravni. Učinkovito je veččutno poučevanje (predvsem vizualna 

podpora s slikami in simboli), kratka in jasna navodila, dovolj časa za sprejemanje navodil in 

razlago novih pojmov, preverjanje razumevanja navodil in zahtev naloge. Pomembno je tudi, 

da učitelj športa razume učenčev govor. Pri tem je ustrezno preverjanje s parafraziranjem: »Če 

te prav razumem, mi praviš, da …«. Ko jim postavlja vprašanja, jim mora dati dovolj časa za 

razmislek in oblikovanje odgovorov (Andrews, 2018). 

Socialne posebne potrebe: 

Učenci z govorno-jezikovnimi motnjami imajo pogosto slabše razumljiv jezik, zaradi 

česar so lahko negativno izpostavljeni pred sošolci. Naloga učitelja športa je, da poišče in 

poudarja učenčeva močna področja, saj so lahko mnogi učenci z govorno-jezikovnimi 

motnjami na področju športa zelo uspešni.  

7.1.5 Gibalno ovirani učenci 

Učenci, ki imajo težave na področju gibanja, zaradi razvojnih značilnosti potrebujejo 

drugačen, bolj individualiziran pristop. Potrebujejo prilagojene metode, uporabo pripomočkov, 

razumevanje, medsebojno pomoč, prilagoditve časa in interdisciplinarno obravnavo (učitelj, 

šolska svetovalna služba, zdravstvene ustanove, svetovalni centri, fizioterapevti, delovni 

terapevti, starši) (Filipčič, 2012). 

Peljhan (2012) izpostavlja rehabilitacijsko stran športa za gibalno ovirane učence. 

Gibalno ovirani učenci so vključeni v različne obravnave, kot sta fizioterapija in delovna 

terapija, ki pa jim pogosto predstavljajo velik napor, zaradi česar jih manj radi obiskujejo. 

Primerno izbrana in ustrezno vodena športna vadba učencem predstavlja dejavnik razvijanja 

motoričnih funkcij in je lahko podpora strokovnim obravnavam, zato se učenci pogosteje z 

veseljem vključujejo pri predmetu šport. 

Razlogov za gibalno oviranost je več. Med najpogostejšimi so cerebralna paraliza, spina 

bifida, gibalna oviranost zaradi živčno-mišičnih obolenj ali poškodb glave in gibalna oviranost 

kot posledica poškodb ali deformacije hrbtenice, operacije tumorja (prizadetost določenega dela 

možganov), okvare udov in težav s sklepi (Lamovec, 2015). 

Izobraževalne posebne potrebe: 

Največ izobraževalnih posebnih potreb se pojavlja pri učencih s cerebralno paralizo in 

pri učencih s poškodbo glave, saj so lahko okvarjeni tudi nekateri centri možganov. Učenci s 

cerebralno paralizo imajo lahko prizadet govor in s tem težave pri sporazumevanju, motnje vida 

(gibanje zrkel, fiksacija pogleda) in vizualne zaznave (sestavljanje predmetov v procesu 

abstrakcije, prepoznavanje znanih stvari) ter težave z vidno-motorično koordinacijo (Lamovec, 

2015). Zaradi tega potrebujejo več časa za sprejemanje informacij, učitelj športa naj poučuje 

po več čutnih kanalih.  
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Gibalno oviranim učencem pri izvajanju nalog omogočimo več časa in nalogo razdelimo 

na manjše korake. S tem omogočimo, da lahko učenec doseže delne cilje (Rhinehart Neas, b. 

d.).  

Gibalne posebne potrebe: 

Gibalno ovirani učenci imajo največ posebnih potreb na področju gibanja. Obseg in 

vrsta gibalnih posebnih potreb sta odvisni od vzrokov gibalne oviranosti.  

Na področju gibanja se lahko pri učencih s cerebralno paralizo pojavljajo težave z 

obvladovanjem fine in grobe motorike, motnje koordinacije gibanja, pojav nenadzorovanega 

gibanja, težave z obvladovanjem ravnotežja, na slabšo zmožnost gibanja pa vplivajo še mišični 

krči, slabotnost, otopelost in počasni ali sunkoviti gibi (Lamovec, 2015).  

Gibalno ovirane učence spodbujamo k pridobivanju in ohranjanju kvalitetnejših 

gibalnih vzorcev, vzpostavljanju boljše kontrole trupa, inhibiciji patološki gibalnih vzorcev, 

pridobivanju čutno-gibalnih izkušenj; izvajamo trening vidno-motorične koordinacije in 

koordinacije oko – roka. Pomembno je načrtno izvajanje dejavnosti, ki povezujejo elemente 

glasbe, gibanja in govora, dejavnosti za spodbujanje senzomotoričnih in psihomotoričnih 

sposobnosti ter dejavnosti, ki ustvarjajo varno in spodbudno razpoloženje, saj s tem učencu 

omogočimo čustveno sproščenost in varnost (Karpljuk idr., 2013). Svetuje se vključevanje 

preventivne in korektivne gimnastike, sprostitvenih vaj, vaj za razvijanje ravnotežja, prav tako 

je potrebno zagotavljati stabilen položaj pri dejavnostih (Nuzdorfer idr., 2007). 

Cilj gibalnega učenja naj bo razvijanje osnovnih gibov. Pomembno je izbrati ustrezen 

model vključevanja učenca v aktivnosti, ki jih izvaja razred. Pri pripravi prilagoditev je treba 

upoštevati učenčeve specifične značilnosti (pogosto gre za kombinacijo različnih motenj). Z 

ustreznimi prilagoditvami zagotovimo doseganje standardov, ki jih predvideva učni načrt, 

hkrati pa učencu omogočimo uspešnost pri preverjanju in ocenjevanju. Prilagodi se lahko 

okoliščine – npr. nižje ovire, uporaba mehkejših žog in drugih pripomočkov, izvajanje naloge 

po manjših korakih ipd. (Ledinek, 2015).  

Učenci s spino bifido imajo nepravilno zaraščene vretenčne loke, zaradi česar je na 

nekem delu odprt hrbtenični kanal. Učence pogosto spremljajo glavoboli, slabosti in bruhanje, 

imajo krhke kosti (Lamovec, 2015). Športna dejavnost učencev s spino bifido izboljšuje 

prekrvavitev, mišični tonus, vpliva na splošno telesno pripravljenost, prispeva k večji 

samostojnosti. Pri športnih aktivnostih moramo upoštevati, da imajo otroci zmanjšano 

sposobnost občutenja posameznih delov telesa. Prizadeti del hrbtenice je treba zaščititi pred 

udarci. Osebe s spino bifido imajo težave z inkontinenco, zato se je treba izogibati intenzivnim 

vajam, saj sprožijo potrebo po izločanju, pri plavanju naj uporabijo zaščitne hlače, ki ne 

prepuščajo tekočine. V primeru zamašitve drenažne cevke, ki je namenjena uravnavanju 

pritiska možganske tekočine, se pojavljajo zaspanost, slabost, glavobol, otekline ali vedenjske 

spremembe. V športno dejavnost vključujemo aktivnosti za spodbujanje moči mišic rok in 

ramenskega obroča, dejavnosti usklajevanja in finomotoričnega nadzorovanja (Vute, 1999). 

Učenci z živčno-mišičnimi obolenji imajo posredno ali neposredno prizadete mišice. 

Pri težjih oblikah obolenj se pojavlja postopno propadanje mišičnih vlaken, posledica česar je 

delna ali popolna ohromelost določenih mišičnih skupin. To povzroča mnogo težav pri gibanju, 

pogosto so učenci tudi na invalidskem vozičku in odvisni od tuje pomoči. Pojavljajo se tudi 
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pridružene težave, kot so zmanjšana gibljivost sklepov, skolioza, težave z dihanjem, prizadetost 

srca. Zaradi opisanih težav se hitro utrudijo, zato potrebujejo dovolj počitka (Lamovec, 2015). 

Gibalno oviranim učencem prilagodimo športne pripomočke (npr. lažje in večje žoge, 

nižje mreže, večje koše in gole), zahteve naloge (npr. postavijo se bližje tarči, ki jo morajo 

zadeti, manj ponovitev naloge, ni jim treba upoštevati omejitev igrišča, odstranimo časovne 

okvire za izvedbo naloge, hodijo namesto tečejo), (Rhinehart Neas, b. d.). 

Organizacijske posebne potrebe: 

Učitelj športa lahko veliko informacij o učenčevem funkcioniranju in zmožnostih 

pridobi od staršev, kar uporabi kot smernice pri načrtovanju prilagoditev. Ker so gibalno ovirani 

učenci počasnejši tudi pri preoblačenju, jim moramo omogočiti dovolj časa, prav tako lahko 

nekaj minut prej zapustijo telovadnico, da se izognejo gneči na hodniku ob prehodu v drugo 

učilnico. Včasih je zaradi narave oviranosti in naloge treba izbrati alternativne načine 

udejstvovanja. Prav tako je potrebno razumevanje v primeru utrujenosti, saj se ob fizičnih 

naporih utrudijo hitreje kot vrstniki (Andrews, 2018).  

Gibalno oviranim učencem moramo omogočiti ustrezen dostop do telovadnice, igrišča 

in športnih površin na dnevih dejavnosti (Ahčin, Morel Bera, Čuk, Fučka, 2003).   

Socialne posebne potrebe: 

Pri učencih s cerebralno paralizo se lahko pojavijo motnje vedenja in osebnosti 

(hiperaktivnost, čustvena nestabilnost, motnje pozornosti in koncentracije, impulzivnost, nizka 

toleranca, frustracija, zaprtost). Pri učencih s cerebralno paralizo je mogoče zaslediti tudi nizko 

samozaupanje in motivacijo (predvsem pri gibanju) (Lamovec, 2015). 

7.1.6 Dolgotrajno bolni učenci 

Dolgotrajno bolni učenci imajo pri pouku športa pogosto prilagoditve, ki so pomembne 

za ohranjanje njihovega zdravja. V nekaterih primerih so lahko opravičeni športne vzgoje. 

Bolezni lahko v različnem obsegu ovirajo učenca tako v vsakdanjem življenju kot pri pouku 

športa. Učenci z dolgotrajnimi boleznimi so zaradi zdravljenja pogosto odsotni od pouka, med 

stranskimi učinki zdravljenja pa je tudi utrujenost, kar moramo upoštevati pri načrtovanju 

pouka športa. Opisali bomo, kakšne posebne potrebe se najpogosteje pojavljajo pri učencih z 

astmo in sladkorno boleznijo. 

Med pogoste dolgotrajne bolezni pri otrocih sodi astma (dosega tudi do 10 % otrok). 

Med sprožilci za astmatični napad je telesni napor, pa tudi izpostavljenost močnim vonjem 

(dim, osvežilci …), izpostavljenost hladnemu zraku, emocionalni stres idr. Verjetnost 

astmatičnega napada zaradi telesnega napora je manjša v primerih, ko je zrak topel in dovolj 

vlažen, kot pa mrzel in suh, kar moramo upoštevati pri prilagoditvi okolja (zagotoviti ustrezno 

zračenje telovadnice). Kljub možnosti napada med športnimi aktivnostmi, pa so le-te za učence 

z astmo zelo pomembne, saj omejevanje telesne aktivnosti poslabša bolezen. Ustrezna telesna 

pripravljenost zviša prag, pri katerem se začnejo pojavljati znaki astme. Za učence z astmo je 

priporočljivo, da se ogrevajo z intenzivnostjo, ki še ne sproži napada, saj to pozitivno vpliva na 

njihovo kasnejše naprezanje. Pri vadbi mora učitelj slediti navodilom zdravnika. Navadno 

svetujejo, da pred večjimi kratkotrajnimi obremenitvami (npr. tekmovanje v teku) dobijo 

kratkodelujoči bronhodilatator oziroma pred dolgotrajnimi obremenitvami (npr. pohod) 
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dolgodelujoči bronhodilatator. Zdravilo naj ima učenec s seboj tudi pri pouku. Pouk športa 

lahko prilagodimo tako, da učenec uporablja merilec srčnega utripa, da lahko obremenitev 

poteka nadzorovano v območju individualno določenih aerobnih con, vadba teka naj poteka 

intervalno, med igrami z žogo organiziramo krajše vaje preciznosti za umiritev tempa, v času 

cvetenja se zadržujemo v notranjih prostorih (Muha Sladoje, 2003). 

Druga pogosta dolgotrajna bolezen je tudi sladkorna bolezen. Šport je za učence s 

sladkorno boleznijo pomemben, ker pomaga pri uravnavanju bolezni, kljub temu pa se mora 

učitelj zavedati, da je poraba sladkorja med zahtevno vadbo dvakratna v primerjavi s stanjem 

mirovanja Zaradi tega morajo učenci prilagoditi raven vbrizganega inzulina, da ne pride do 

hipoglikemije. Učenec naj si pred in po uri športa izmeri raven sladkorja v krvi in glede na to 

prilagaja intenzivnost vadbe ter vnos inzulina in ogljikovih hidratov (po vadbi). Učitelj mora 

biti med samo vadbo pozoren na morebitne znake hipoglikemije in imeti v bližini hrano (vir 

glukagona), da jo učenec po potrebi lahko zaužije (Murn, Bratina, Žerjav Tanjšek, Bratanič, 

Kržišnik in Battelino, b. d.). 

Izobraževalne posebne potrebe 

Dolgotrajno bolni učenci pogosto jemljejo zdravila, ki vplivajo na njihovo utrujenost in 

zmanjšujejo zmožnosti na področju ohranjanja pozornosti in koncentracije. Tem učencem je 

zato potrebno prilagajati podajanje navodil. Ta naj bodo kratka, jasna, izražajo naj eno zahtevo. 

Učitelj naj preveri razumevanje navodil in jih po potrebi ponovi. Dolgotrajno bolni učenci se 

hitro utrudijo, zato naj jim učitelj športa omogoča krajše dejavnosti in vmesne odmore.  

7.1.7 Učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja 

Učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja (PPPU) so učenci, za katere je 

značilno neskladje med njihovimi splošnimi intelektualnimi sposobnostmi in dejanskimi 

učnimi rezultati; imajo izrazite in obsežne težave pri osnovnih štirih šolskih veščinah (branje, 

pisanje, pravopis in/ali računanje), ki jim onemogočajo napredovanje v procesu učenja; imajo 

pomanjkljive kognitivne in metakognitivne strategije ter moten tempo učenja; prav tako imajo 

motenost enega ali več psiholoških procesov (npr. pozornost, spomin, jezikovno procesiranje, 

socialna kognicija, percepcija, koordinacija, časovna in prostorska orientacija itn.); hkrati pa 

njihovi primanjkljaji niso posledica okvare čutil, motenj v duševnem razvoju, čustvenih in 

vedenjskih motenj ter drugih dejavnikov, ki izhajajo iz okolja (lahko pa se pojavljajo skupaj z 

njimi) (Magajna idr., 2008). 

Znotraj skupine učencev s PPPU prepoznavamo učence z disleksijo, dispraksijo, 

neverbalnimi specifičnimi učnimi težavami in diskalkulijo. Podrobneje bomo opisali posebne 

potrebe pri športu za učence z disleksijo, dispraksijo in neverbalnimi specifičnimi učnimi 

težavami. 

Disleksija 

Disleksija je v osnovi motnja branja in pisanja, vendar pa gre pri učencih z disleksijo 

tudi za težave z motenimi psihološkimi procesi kot so pozornost, spomin, jezikovno 

procesiranje, socialna kognicija, percepcija, koordinacija, časovna in prostorska orientacija ipd. 

(Magajna idr., 2008). Našteti psihološki procesi vplivajo na izvajanje nalog pri predmetu šport. 

Ker so notranje narave, jim pogosto pravimo, da so skriti primanjkljaji, zaradi česar mora imeti 
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učitelj več znanj, da jih prepozna in upošteva pri poučevanju. Disleksija se pogosto sopojavlja 

tudi z drugimi primanjkljaji, kot so motnje pozornosti in hiperaktivnost, dispraksija.  

Izobraževalne posebne potrebe: 

Učenci z disleksijo bodo imeli pri pouku športa težave z osredotočenostjo na nalogo, 

hitrim odzivanjem na verbalna navodila (npr. za zamenjavo strani gibanja, sledenje ritmu) in z 

razumevanjem navodil, z delovnim spominom, s sledenjem zaporedjem, z vizualno-motorično 

koordinacijo, z zapomnitvijo dogovorjene taktike pri skupinskih igrah (Thomson, 2007). 

Splošna priporočila, ki jih lahko učitelj športa uporablja pri poučevanju celega razreda, 

so (Portwood, 2003): 

- minimalna ustna navodila; 

- vsako nalogo, aktivnost je treba demonstrirati (učitelj sam ali s pomočjo enega od 

učencev); 

- uporaba vizualnih ključev (npr. na tleh naj bodo barvne pike, vsak učenec ima pri 

ogrevanju svojo piko, da ima dovolj prostora); 

- razdelitev naloge na manjše, dosegljive vmesne cilje; 

- vsako veščino je treba učiti izolirano; šele ko jo učenci usvojijo, jim lahko postavimo 

sestavljeno nalogo z več veščinami. 

Za lažjo zapomnitev pravil pri športnih igrah Thomson (2007) predlaga, da jih učitelj 

športa predstavi s pomočjo mnemotehnik, rim ali pesmic. Ker so učenci z disleksijo dobri 

vizualni misleci, pri razlagi pravil (npr. gibanje v polju) uporabimo razne shematske prikaze. 

Gibalne posebne potrebe: 

Učenci z disleksijo imajo lahko pri športu težave s hitrostjo gibanja, ravnotežjem, 

koordinacijo, ocenjevanjem hitrosti (npr. približevanjem žoge pri žoganju), ocenjevanjem 

razdalje (npr. globine pri skoku z gredi, oddaljenosti od gola, koša, pri premikanju med 

ovirami), z usvajanjem novih gibalnih veščin in pri spreminjanju smeri gibanja. Pogosto 

delujejo nerodno (Portwood, 2003; Thomson, 2007).  

Pri usvajanju novih gibalnih nalog potrebujejo več zavestne kontrole gibanja, predvsem 

pri načrtovanju zaporednega gibanja. Izziv jim predstavljajo tudi naloge z več hkratnimi 

zahtevami. Težave se kažejo kot nepravilen položaj telesa pri nalogah, nestabilnost, 

prevračanje, nerodnost (Portwood, 2003). V raziskavi, ki sta jo opravila Fawcett in Nicolson 

(1996, v Portwood, 2003), je imelo 95 % učencev z disleksijo težave s telesno držo in z 

mišičnim tonusom.  

Organizacijske posebne potrebe: 

Učenci z disleksijo imajo težave s časovno orientacijo in z načrtovanjem časa. Učitelj 

športa lahko pri pouku uporablja različna ponazorila (npr. peščeno uro), ki olajšajo učencu 

razumevanje časovne dolžine naloge.  

Socialne posebne potrebe: 

Nekateri učenci z disleksijo imajo zaradi neuspehov na učnem področju lahko slabo 

samopodobo, kar je lahko opazno tudi pri pouku športa. Pri mnogih učencih z disleksijo je šport 

močno področje, zato naj bo učitelj športa pozoren na učenčeve dosežke in naj ga pohvali.  
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Učenci z disleksijo imajo nekatera močna področja, ki jih lahko izkoristimo pri pouku 

športa in s tem pripomoremo k razvoju pozitivne samopodobe. Uspešni so pri 

večdimenzionalnem razmišljanju, izvirnem in izvirnem reševanju problemov, so vzdržljivi in 

dlje časa zmožni ponavljati isto veščino (npr. metanje na koš) (Thompson, 2007). 

Dispraksija 

Dispraksija ali razvojna motnja koordinacije, ki vpliva na aktivnosti vsakdanjega 

življenja. Učenci z dispraksijo se soočajo z enostavnimi motoričnimi nalogami kot so 

zapenjanje gumbov, odpiranje pipe, zavezovanjem čevljev ipd. Zaradi slabih motoričnih 

sposobnosti in težav z načrtovanjem gibanja se pri pouku športa soočajo s številnimi težavami.  

Izobraževalne posebne potrebe: 

Učenci z dispraksijo potrebujejo prilagoditve na področju podajanja navodil in 

demonstracije. Ne morejo se učiti na podlagi opazovanja, zato pri gibalnih aktivnostih 

potrebujejo opisovanje. Pri tem pa moramo motorično aktivnost razdeliti na najmanjše korake 

in preveriti razumevanje navodil in zahtev naloge (Andrews, 2018). 

 Učitelj športa mora pred začetkom izvajanja naloge preveriti, če je učenec usvojil 

začetni položaj (npr. razkorak, postavitev nog). Pri učenju novih gibov učenec z dispraksijo 

potrebuje fizično vodenje. Na primer pri kroženju z rokami naprej naj ga učitelj športa prime 

za roke in z njimi zakroži naprej, da učenec občuti, kaj »naprej« sploh pomeni (Hints and tips 

for PE lessons, b. d.). 

 Učenci z dispraksijo imajo težave z začenjanjem aktivnosti in s sledenjem zaporedju. 

Pri tem jim lahko pomagamo s sprotnim opisovanjem. Tudi učence z dispraksijo naj učitelj 

športa spodbuja, da pred motoričnim izvajanjem naloge opišejo načrt lastnega gibanja. S tem 

razvijajo zavedanje telesa in usvajajo športno besedišče (Hints and tips for PE lessons, b. d.). 

Gibalne posebne potrebe: 

Za učence z dispraksijo je značilno, da imajo težave pri zasnovi lastnega gibanja, 

drobnem načrtovanju in oblikovanju gibanja. Težave so posledica okvare ali nezrele 

organizacije gibanja, primanjkljajev na zaznavnem, miselnem in jezikovnem delovanju 

(Šinkovec idr., 2012). 

Učenci z dispraksijo zaradi težav z usklajevanjem gibov težko lovijo, mečejo in udarjajo 

žoge, zato jim pri dejavnostih z žogo prilagodimo opremo. Uporabljajo naj večje loparje, 

mehkejše žoge, velikost žog prilagajamo glede na zahtevo naloge. Učenci z dispraksijo imajo 

težave z usvajanjem gibalnih vzorcev. Pri tem jim je v pomoč glasba, štetje ali rime, saj se lahko 

gibajo glede na ritem, ki ga slišijo (Hints and tips for PE lessons, b. d.). 

Zaradi težav z usvajanjem gibalnih aktivnosti učenci z dispraksijo potrebujejo tudi 

prilagojeno ocenjevanje. Glede na obseg in izraženost težav so lahko tudi opravičeni 

ocenjevanja športa.  

Organizacijske posebne potrebe: 

Učencu v telovadnici naj učitelj športa označi prostor, ki predstavlja varno mesto. Z 

umikom v ta prostor lahko učitelju sporoča, da potrebuje dodatno pomoč. Tudi pri izvajanju 

drugih dejavnosti je potrebno s stožci, zastavicami dodatno označiti prostor, na katerem se 
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aktivnost izvaja. Samo nalepljene črte niso dovolj, saj se pogosto prekrivajo, kar pri učencu z 

dispraksijo povzroča zmedo (Hints and tips for PE lessons, b. d.). 

Učenci z dispraksijo imajo težave z načrtovanjem gibanja v spreminjajočem se okolju z 

veliko motečimi dejavniki, zato naj učitelj športa pred poukom odstrani morebitne moteče 

dejavnike. Okolje naj bo čim bolj predvidljivo, v učni uri naj učitelj športa vzpostavi rutino 

(Hints and tips for PE lessons, b. d.). 

Pri dejavnostih kot sta kolesarjenje ali kotalkanje morajo imeti učenci z dispraksijo 

ustrezno zaščitno opremo (Hints and tips for PE lessons, b. d.). 

Pojavljajo se lahko težave s preoblačenjem v športno opremo, iskanjem telovadnice, 

zamujanjem, počasnostjo (Šinkovec idr., 2012). Omogočiti jim moramo več časa za pripravo 

na pouk.  

Socialne posebne potrebe: 

Učenci z dispraksijo pogosto dosegajo slabše rezultate kot vrstniki, kar lahko negativno 

vpliva na njihovo motivacijo za gibanje in ukvarjanje s športom. Učitelj športa naj jih spodbuja, 

da zapisujejo svoje dosežke (npr. število odbojev žogice z loparjem, čas pri teku) in spremljajo 

svoj lasten napredek. Učitelj športa naj za pouk načrtuje več dejavnosti, ki nimajo tekmovalnega 

značaja (npr. plezanje, golf, joga, borilne veščine, veslanje ipd.), saj so tovrstni športi pogosto 

primernejši za učence z dispraksijo. Poleg tega pa so to tudi športi, s katerimi se bo učenec 

lahko ukvarjal v odraslosti (Hints and tips for PE lessons, b. d.). 

Dodatno je treba razvijati gibalne spretnosti, ki so pomembne pri skupinskih igrah, da 

se učenci lažje soočajo z zahtevami skupinskih iger. Učenje novih skupinskih iger naj poteka v 

čim bolj statičnem okolju, ki se kasneje nadgrajuje v dinamično okolje. V primeru, da učenca 

z dispraksijo postavimo v preveč spreminjajoče se okolje, zahtevam naloge ne bo mogel slediti 

(Hints and tips for PE lessons, b. d.). 

Šola mora delovati preventivno na način, da starši ne bi posegali po opravičilih za šport. 

Kljub temu da učenci z dispraksijo niso vedno uspešni, je več drugih dejavnikov, zakaj je šport 

potreben – socializacija, druženje s prijatelji, različni dražljaji, prijetna doživetja. Cilj je, da se 

otrok v prostem času ukvarja s športom (Šinkovec idr., 2012). L. Magajna in S. Pečjak (2008) 

poudarjata pomen močnih področij in socialne vključenosti, ki sta po njunem mnenju močna 

varovalna dejavnika. 

Učitelj mora poznati vzroke in posledice dispraksije, poleg tega ima pomembno vlogo 

pri tem, da učencem približa šport in ga prilagodi tako, da bodo v njem čim bolj uspešni glede 

na svoje zmožnosti (Šinkovec idr., 2012).  

Neverbalne specifične učne težave 

Učenci z neverbalnimi specifičnimi učnimi težavami (NSUT) imajo težave z 

obdelovanjem neverbalnih informacij, kar povzroča težave z učenjem po vidni poti in 

interpretacijo informacij, ki so jih prejeli po vidni poti.  

NSUT so pogosto predstavljene kot motnje življenjskega učenja, zato je potrebno 

zavedanje, da jim težave povzročajo povsem vsakdanje in samoumevne stvari (npr. odpiranje 

pipe, zavezovanje vezalk, preoblačenje) (Košak Babuder, 2011). 
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Izobraževalne posebne potrebe: 

Učenec z NSUT se težko znajde v kompleksnih šolskih situacijah, zato potrebuje 

številne prilagoditve. Poleg primanjkljajev ima nekatera izrazitejša močna področja, med 

katerimi so verbalne sposobnosti, jezikovno razumevanje, kratkoročni in dolgoročni slušni 

spomin, širok besedni zaklad (Košak Babuder, 2011). 

Učenci z NSUT imajo težave pri učenju športa predvsem zaradi primanjkljaja na vidnem 

področju in področju koordinacije ter ravnotežja, kar se izraža kot vizualno-prostorske težave, 

organizacijske težave, težave ocenjevanja, celostnega predelovanja informacij, socialne 

integracije, ravnotežja, koordinacije, prepoznavanja vzorcev in vizualnega pomnjenja (Košak 

Babuder, 2011). 

Nevrološke disfunkcije ovirajo sprejem neverbalnih informacij, kar jim otežuje učenje 

s pomočjo opazovanja. Poučevanje učencev z NSUT mora biti natančno, jasno razloženo in 

opisano z besedami, korak za korakom (Košak Babuder, 2011). 

Učitelj športa mora preverjati razumevanje športne terminologije in navodil, saj je 

govorno izražanje učencev z NSUT lahko boljše kot razumevanje (Suporting Students with 

Nonverbal Learning Disabilities, b. d.). 

Učitelj športa se mora izogibati sarkazmu, metaforam, slengu, saj bo učenec z NSUT 

tako informacijo razumel dobesedno. Prav tako učenec z NSUT ne bo razbral zahteve zgolj na 

podlagi neverbalne komunikacije ali z »branjem med vrsticami« (Thompson in Rourke, b. d.). 

Gibalne posebne potrebe: 

Učenci z NSUT imajo slabo psiho-motorično koordinacijo. Pri njih lahko prepoznamo 

izrazite razlike pri uporabi dominantne oziroma nedominantne strani telesa in težave pri 

aktivnostih prečkanja telesne sredine (Thompson in Rourke, b. d.). 

Učenci z NSUT z zakasnitvijo dosegajo gibalne razvojne mejnike. Pri učenju hoje in 

drugih gibalnih aktivnosti so pogoste težave s stabilizacijo telesa. Zaradi pogostih padcev so 

razvili strah pred določenimi oblikami gibanja. Pogost je strah pred višino, zato se učenci z 

NSUT izogibajo plezanju. Ker so v prvih letih življenja dobili manj senzomotoričnih izkušenj 

kot učenci brez težav, so pri gibanju manj okretni (Thompson in Rourke, b. d.). 

Učenci z NSUT se zaradi sprememb v delovanju desne možganske hemisfere drugače 

učijo motoričnih spretnosti. Pri tem potrebujejo več zavestne kontrole. Npr. pri nalogi, ki 

zahteva lovljenje ravnotežja, se morajo učenci z NSUT »spomniti« prejšnje izkušnje ravnotežja 

in kognitivno doseči ravnotežni položaj. To njihovo občutenje lahko primerjamo s tem, ko po 

vožnji s čolnom spet stopimo na trdna tla. Zaradi tega potrebujejo več časa pri usvajanju novih 

gibalnih spretnosti. Vožnje kolesa brez pomožnih koles se lahko učijo tudi več let (Thompson 

in Rourke, b. d.). 

Učitelj športa naj učencu z NSUT daje sprotne, konstruktivne in spodbudne povratne 

informacije glede izvajanja gibalnih nalog. 
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Organizacijske posebne potrebe: 

Učencem z NSUT pouk športa prilagodimo tako, da čim bolj strukturiramo okolje, 

ustvarimo rutino, o morebitnih spremembah jih predčasno obvestimo, nove informacije pa 

podajamo po verbalni poti (Košak Babuder, 2011). 

Zaradi težav v prostorski predstavljivosti pri učencih z NSUT obstaja večje tveganje 

poškodb. Učitelj naj delo v telovadnici organizira tako, da odstrani nepotrebne pripomočke, 

drogove, drseče blazine in druge stvari, ki bi lahko povzročile poškodbe (Thompson in Rourke, 

b. d.). 

Zaradi težav s prostorsko orientacijo imajo učenci z NSUT lahko težave pri selitvi iz 

razreda do telovadnice. Potrebujejo dodaten čas ali pomoč sošolca, ki jim bo pomagal do 

telovadnice (Thompson in Rourke, b. d.). 

Socialne posebne potrebe: 

Pomanjkanje motoričnega razvoja lahko povzroči tudi socialne stiske. Učenci z NSUT 

imajo težave z razumevanjem neverbalne komunikacije, upoštevanjem osebnega prostora in 

zavedanjem položaja telesa v prostoru. Pri pouku športa zaradi dinamičnega in manj 

strukturiranega okolja pogosto prihaja do situacij, v katerih napačno odreagirajo. Učitelj športa 

lahko v športne dejavnosti vključi socialne igre ali aktivnosti za ozaveščanje sošolcev o 

primanjkljajih učenca z NSUT in s tem izboljša razumevanje primanjkljajev (Thompson in 

Rourke, b. d.). 

7.1.8 Učenci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami 

Učenci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami zaradi svojih primanjkljajev nimajo težav 

neposredno na gibalnem področju, so pa zaradi svojih vedenjskih in čustvenih značilnosti lahko 

velik izziv za učitelje športa.  

Vedenjske težave učencev se lahko pojavljajo zaradi njihove ekstravertiranosti 

(vključuje verbalno in fizično agresivnost proti drugim, pomanjkanje kontrole nad jezo, 

prepiranje), zaradi introvertiranosti (anksioznost, žalost, osamljenost, nizka samopodoba) ali 

zaradi hiperaktivnosti (pretirani telesni gibi, nemirnost, impulzivne reakcije) (Gresham  in  

Elliott, 1990, v Zurc in Jelovčan, 2017). 

Izobraževalne posebne potrebe: 

Učenci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami (ČVM) pogosto doživljajo razne stiske, 

zaradi katerih sta njihova pozornost in zmožnost spremljanja pouka slabši. Pri poučevanju 

učencev s ČVM mora učitelj športa pridobiti njihovo pozornost pred podajanjem navodil in 

preveriti razumevanje navodil. Za učence s ČVM je značilna slabša miselna koncentracija, 

površno dojemanje razlag in slabša motivacija. Pomembne so tudi sprotne pozitivno naravnane 

povratne informacije (Horvat, Juhant, Kožuh, Ravnikar, Škoflek, 2003).  

Učenci s ČVM naj pri delu v paru ali skupini sodelujejo z učenci, ki niso konfliktni, jih 

sprejemajo in jim pomagajo, ko potrebujejo pomoč (Horvat, Juhant, Kožuh, Ravnikar, Škoflek, 

2003). 
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Gibalne posebne potrebe: 

Učenci s ČVM zaradi čustvenih in vedenjskih motenj nimajo gibalnih posebnih potreb, 

se pa le-te lahko pojavljajo zaradi morebitnih drugih pridruženih primanjkljajev.  

Organizacijske posebne potrebe: 

Ob morebitnih vedenjskih izbruhih naj učitelj športa predvidi prostor za umik in 

umiritev (Horvat, Juhant, Kožuh, Ravnikar in Škoflek, 2003). 

Socialne posebne potrebe: 

Za poučevanje učencev s ČVM je potrebno poznati razloge za njihove motnje. Na 

vedenje učencev in pojav neustreznega vedenja vplivajo dejavniki kot so kurikulum, šolsko 

okolje, vodenje šole, komunikacija z učencem, povezanost šole in družine, mehanizmi 

nagrajevanja in kaznovanja ter učiteljevo vodenje (Rutter in Mortimore, 1980, v Zurc in 

Jelovčan, 2017). Učitelj mora za lažje razumevanje otrokovih težav raziskati vpliv teh 

dejavnikov in ustrezno prilagoditi svoje delo z njim.  

Pri učencih s čustvenimi in vedenjskimi motnjami je treba zavedanje, da lahko pogosteje 

in hitreje uporabljajo stvari na nepredvidljiv ali neobičajen način, kar lahko privede do 

poškodbe oseb, pripomočkov. Nevarnost predstavljajo tudi uhajanje, neupoštevanje navodil in 

pravil v neznanih in nevarnih situacijah. Za uspešno delo s temi otroki je pomembno ustvariti 

in ohranjati ustrezen osebni odnos (Karpljuk idr., 2013). 

V primeru neustreznega vedenja svojo kritiko usmerjamo na njihovo vedenje, ne na njih 

kot osebo (Nuzdorfer, 2012) in jim povemo, kako in zakaj bi lahko ravnali ustrezneje. Njihove 

uspešne poskuse pohvalimo (Karpljuk idr., 2013). 

Učitelj športa si lahko delo z otroki s ČVM olajša tako, da jih dobro spozna, z njimi 

naveže bolj oseben stik, pozna njihove interese in močna področja, ki jih lahko uporabi kot 

motivacijo in reguliranje ustreznega vedenja. Učinkovito je lahko tudi postavljanje ciljev s 

sistemom nagrajevanja. V komunikaciji z njimi je ustrezno tvorjenje povedi na način, da jim 

predstavimo zahtevo (namesto postavljanja vprašanj, ali želijo nekaj narediti), in da smo 

dosledni pri izpolnjevanju zahtev. V nekaterih primerih je treba organizirati tudi »time out« 

sistem, pri čemer je potrebna pomoč drugega učitelja. V primerih, ko so učenci preveč 

tekmovalni in so njihove vedenjske težave povezane s sprejemanjem poraza, naj se učitelji 

poslužujejo aktivnosti, pri katerih učenec tekmuje sam s sabo (Andrews, 2018). 

Učitelj mora skrbeti za varnost vseh otrok, zato mora prepoznati potencialno nevarne 

situacije in jih pravočasno preprečiti ali ustaviti. Če prepozna znake, ki napovedujejo morebitno 

moteče vedenje, naj poskusi preusmeriti učenca k drugi dejavnosti, da prepreči nekontroliran 

izbruh. Ponudi naj mu dejavnosti, ki omilijo primanjkljaje, ki so posledica njegove specifične 

življenjske situacije. Vedenjsko težavni otroci imajo pogosto tudi nižjo samopodobo, ker so 

gibalno manj spretni, zato naj jim učitelj poskuša zagotoviti dovolj primernih gibalnih 

dejavnosti, s katerimi bodo razvijali gibalne sposobnosti in zadostili naravnim potrebam 

(Karpljuk idr., 2013). 
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7.1.9 Učenci z motnjo avtističnega spektra 

Učenci z motnjami avtističnega spektra (MAS) so zelo raznolika skupina, saj se njihove 

PP izražajo na zelo širokem kontinuumu. Skupni so jim primanjkljaji na področju socialne 

interakcije, komunikacije, socialne imaginacije in fleksibilnosti mišljenja. Pogosto imajo tudi 

težave z grobo in s fino motoriko. Zato jim je treba nameniti posebno pozornost pri razvijanju 

motorike, zaznavanja, posnemanja, govora, socializacije, samostojnosti, nekateri potrebujejo 

tudi pomoč pri razvijanju funkcionalnih spretnosti (Nuzdorfer, 2007). 

Izobraževalne posebne potrebe: 

Učitelji športa naj pri poučevanju učencev z MAS uporabljajo vidne ključe kot pomoč 

za razumevanje, ponudijo naj čas za vprašanja in dodatno razlago, preverjajo naj razumevanje 

navodil in zahtev naloge, pri govoru naj se izogibajo metaforam in sarkazmu, uporabljajo naj 

vizualni urnik aktivnosti znotraj učne ure, v primeru spremembe rutine naj jih na to predhodno 

opozorijo. Predvsem morajo biti dosledni pri upoštevanju pravil, ki so jih postavili. Pri nalogah, 

kjer je potrebna fizična pomoč (dotikanje), je učence treba prej opozoriti na to, saj jim telesni 

stik lahko predstavlja stisko (Andrews, 2018). 

Navodila za aktivnosti naj bodo kratka in natančna, podkrepljena z vizualnimi prikazi 

naloge oziroma gibov in demonstracijo aktivnosti odgovornosti (7 Tips for Including Kids with 

Autism in Physical Education, 2016). 

Učitelji športa lahko pri posameznih dejavnostih (npr. ogrevanje) uporabijo kartice, na 

katerih je narisan gib. To učencem z MAS omogoča, da lažje razumejo nalogo, so pri učenju 

samostojni in delajo v svojem tempu (Ellerton, 2017). 

Gibalne posebne potrebe: 

Učenci z MAS pogosto zamujajo pri usvajanju gibalnih mejnikov, tako na področju fine 

(prijem pisala, striženje s škarjami, zavezovanje vezalk ipd.) kot grobe motorike. Ta zakasnitev 

vpliva tudi na vsakodnevne gibalne spretnosti doma in v šoli. Pogosto imajo težave pri 

aktivnostih, ki zahtevajo dobre sposobnosti vidno-motorične koordinacije (Zachry, b. d.; 

Bergland, 2014).  

Raziskava (MacDonald, 2014, v Bergland, 2014) o delovanju možganov pri izvajanju 

gibalnih aktivnosti je pokazala, da so bili pri učencih z MAS pri izvajanju gibalnih nalog 

aktivnejši deli možganov, ki so odgovorni za zavestno gibanje, medtem ko je bil pri vrstnikih 

brez MAS aktivnejši center za avtomatizacijo gibalnih nalog. Pri učencih z MAS so ugotovili 

manjšo povezanost med področji možganov, ki sodelujejo pri usklajevanju in izvajanju gibov. 

Ta strokovna spoznanja so pomembna za razumevanje gibalnega razvoja učencev z MAS, saj 

potrebujejo več časa za usvajanje novih gibalnih spretnosti.  

Učenci z MAS imajo lahko težave s prepoznavanjem gibov. Prav tako imajo lahko 

težave s sledenjem zaporedjem. Učenci z MAS imajo pogosto tudi telesne tike (npr. zibanje, 

obračanje), ki jih lahko ovirajo pri izvajanju gibalnih nalog (Ellerton, 2017). 

Učenci z MAS naj pri pouku športa izvajajo vaje za zavedanje svojega telesa, saj imajo 

na tem področju težave (Groft–Jones in Block, 2006). 
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Učenci z MAS potrebujejo načrtno učenje rokovanja s športnimi pripomočki, saj jih 

lahko uporabljajo na nepredvidljive ali stereotipne načine, s čimer lahko ogrožajo tudi varnost 

sebe in drugih (Groft–Jones in Block, 2006). 

Organizacijske posebne potrebe: 

Učitelji športa lahko učencem z MAS pomagajo tako, da ustvarijo mirno, predvidljivo 

okolje, omogočajo učencem, da se zadržujejo vedno v istem delu telovadnice ali igrišča, če se 

tam počutijo varnejše (Andrews, 2018). 

Predvidljivost učne ure lahko učitelji športa dosežejo z uporabo vizualnega urnika. Vanj 

naj vključijo preoblačenje v garderobi pred in po učni uri, vse športne dejavnosti, pripravljanje 

in pospravljanje športnih pripomočkov idr. odgovornosti (7 Tips for Including Kids with 

Autism in Physical Education, 2016). 

Učitelji športa naj telovadnico opremijo tako, da na pomembna mesta postavijo vizualne 

table, na katere se sklicujejo pri podajanju navodil. Na primer namesto navodila »tecite po širini 

telovadnice« lahko rečejo »tecite od rdeče do modre zastave« (Groft–Jones in Block, 2006).  

Nekateri učenci z MAS ob motečih vizualnih, zvočnih, taktilnih in drugih dražljajih ne 

morejo slediti pouku. Učiteljo športa naj v telovadnici odstranijo morebitne moteče dejavnike 

kot so močne luči, glasba, piščalke ipd. Mnogih dražljajev pa se pri pouku športa ne da 

preprečiti ali predvideti (npr. cviljenje čevljev, zvok pri odbijanju žoge, kričanje učencev pri 

tekmovanjih ipd.). V situacijah, ko je motečih dražljajev preveč, naj učitelji športa učencem z 

MAS omogočijo umik v varen prostor, če jih motijo zvočni dražljaji, lahko uporabljajo čepke 

ali slušalke (7 Tips for Including Kids with Autism in Physical Education, 2016; Groft–Jones 

in Block, 2006). 

Zaradi težav s fino motoriko imajo težave tudi pri preoblačenju (zadrge, gumbi) in 

preobuvanju (vezanje vezalk), zato jim moramo za te aktivnosti omogočiti več časa (Zachry, b. 

d.).  

Socialne posebne potrebe: 

Učenci z MAS pogosto ne marajo telesnih stikov, zato so zanje primernejše individualne 

igre, kjer se lahko prosto gibajo po prostoru. Pri nalogah, kjer je potrebna fizična pomoč, je 

učence z MAS treba prej opozoriti na to, saj jim telesni stik lahko predstavlja stisko. Pri delu v 

paru naj sodelujejo z učenci, s katerimi se ujemata in rada sodelujeta (Andrews, 2018). 

Skupinske igre so za učence z MAS težke tudi zato, ker imajo težave z razumevanjem 

koncepta skupine, z razumevanjem navodil, s predvidevanjem in s prepoznavanja situacij 

tekom igre, na katere bi se morali odzivati (Foust, b. d.).  

Učence z MAS naj učitelji športa naučijo, da bodo znali prositi za pomoč, ko kakšne 

naloge ne bodo znali samostojno opraviti. S tem učenci z MAS krepijo občutek odgovornosti 

(7 Tips for Including Kids with Autism in Physical Education, 2016). 

Učenci z MAS imajo lahko težave pri prepoznavanju čustev. Pri pouku športa je veliko 

možnosti za občutenje različnih čustev (strah pred novim, veselje ob uspehu, jeza ali žalost ob 

porazu ipd.). Učitelji športa naj učence z MAS spodbujajo k prepoznavanju teh čustev. Učitelji 

športa naj tudi opišejo situacije in razložijo, kakšna čustva doživljajo sami, učenci z MAS ali 

pa njihovi sošolci (7 Tips for Including Kids with Autism in Physical Education, 2016). 
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7.1.10 Motnje pozornosti in hiperaktivnosti (ADHD) 

Motnja pozornosti in hiperaktivnosti je ena pogostejših PP v zadnjem času. Za učence 

z ADHD je značilna kratkotrajna in odkrenljiva pozornost (zaradi hrupa, gibanja), težko sledijo 

navodilom in zaključijo nalogo, težje poslušajo in predelajo slušno podana navodila, so nemirni, 

imajo težave s spreminjanjem neustreznega vedenja (npr. neprestano govorjenje, motenje 

učitelja ali drugih učencev), težave s čakanjem v vrsti in z impulzivnostjo (reagiranje brez 

predhodnega razmisleka ali zavedanja o morebitnih posledicah) (Andrews, 2018).  

Izobraževalne posebne potrebe: 

Učenci z ADHD imajo zaradi pomanjkljive pozornosti in koncentracije težave z 

upoštevanjem navodil. Učitelji športa naj ustvarijo rutino, v katero vpeljejo dogovorjen znak, s 

katerim pridobijo učenčevo pozornost. Učitelji športa učencem z ADHD pri pouku športa 

pomagajo z vzpostavitvijo očesnega stika in s klicanjem po imenu, ko želijo pridobiti njegovo 

pozornost. Navodila morajo biti jasna, kratka in konkretna. Učence z ADHD lahko pri pouku 

usmerjamo tudi tako, da so oni tisti, ki pokažejo demonstracijo naloge celotnemu razredu 

(Andrews, 2018). 

Učenci z ADHD učinkoviteje delujejo v manjših skupinah, kjer je manj motečih 

dejavnikov. Učitelji naj organizirajo učno uro z nalogami po postajah, kjer je jasno opredeljen 

začetek in konec naloge. Naloge naj bodo kratke in naj urijo eno spretnost hkrati. Delo po 

manjših skupinah učiteljem športa omogoči tudi to, da prej opazijo neželeno vedenje in 

pravočasno posredujejo (Higgins, Sluder, Richards in Buchnan, 2018). 

Učitelji športa naj učenje nove spretnosti organizirajo tako, da jo razdelijo na najmanjše 

možne enote in vsako enoto urijo z različnimi nalogami. Učenci z ADHD dlje ohranjajo 

pozornost pri kratkih in raznolikih nalogah (Mulrine in Flores–Marti, b. d.).   

Gibalne posebne potrebe: 

Več kot polovica učencev z ADHD ima težave na področju fine in grobe motorike ter 

motorične koordinacije (Kaiser, Schoemaker, Albaret in Geuze, 2015), mnogi pa tudi z 

zmožnostjo ohranjanja ravnotežja in organiziranjem motoričnih informacij (Feng, Cheng in 

Wang, 2007). 

Težave z ohranjanjem pozornosti povzročajo tudi težave na področju gibalnih spretnosti 

(Brossard–Racine, Shevell, Snider, Belanger in Majnemer, 2012). 

Učenci z ADHD imajo veliko energije, ki jo lahko sprostijo pri pouku športa. Mnogi 

učenci z ADHD so fizično dobro pripravljeni in jih ni strah pred izvajanjem novih aktivnosti 

(npr. plezanje za višini). Učitelji morajo pri učencih z ADHD zaradi njihove impulzivnosti še 

dodatno predvideti varnostne ukrepe (Mulrine in Flores–Marti, b. d.).   

Organizacijske posebne potrebe: 

Učenci z ADHD bolje funkcionirajo v okolju, ki je dobro strukturirano, dejavnosti pa 

potekajo v ustaljeni rutini. Vmesni čas med prehodom iz ene dejavnosti v drugo, ki ni 

strukturiran, učencem z ADHD ponuja več možnosti za sprehajanje, drezanje sošolcev in druga 

neželena vedenja. Poleg tega se učenci z ADHD v strukturiranem okolju počutijo varnejši 

(Higgins, Sluder, Richards in Buchnan, 2018). 
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Socialne posebne potrebe: 

Učitelji športa naj zagotovijo jasno rutino in pravila, ki jih pogosto obnavljajo, naj 

odstranijo moteče dejavnike. Za začetek naloge naj uporabijo dogovorjen znak, s pohvalami 

spodbujajo primerno vedenje, učencu naj dajo zadolžitve, s katerimi se bo lahko sošolcem 

predstavil v pozitivni luči in gradil pozitivno samopodobo (Andrews, 2018). 

Učinkovita je metoda sodelovalnega učenja (Zentall, Craig in Kuester, 2011, v Higgins, 

Sluder, Richards in Buchnan, 2018), ki povečuje uspešnost in dosežke. Sodelovalno učenje 

učencem z ADHD omogoča, da se v varnem okolju počutijo čim bolj sproščeno in ostanejo čim 

bolj izolirano od dražljajev, ki jih povzroča velika skupina učencev (prav tam).  

Učenci z ADHD se dobro odzivajo na pozitivne povratne informacije in pohvale.  

Pohvale naj učencu z ADHD natančno sporočajo, kaj je storil, da si je pohvalo zaslužil, saj s 

tem najbolj spodbujamo želeno vedenje (Higgins, Sluder, Richards in Buchnan, 2018). Pravila, 

ki veljajo pri pouku športa, naj učitelji obesijo na vidno mesto v telovadnici. Pravila naj bodo 

zapisana na način, ki opisuje želeno vedenje (npr. »Ko učitelj govori, učenci tiho poslušajo.«) 

in ne na način prepovedi (npr. »Ko učitelj govori, učenci ne kričijo.«). Tudi intervencije, ki 

izpostavljajo negativno vedenje učenca, to vedenje še podkrepijo. Učinkovita je uporaba 

opozorilnega znaka, ki učence z ADHD opozori na neustrezno vedenje in jim daje možnost, da 

svoje vedenje spremenijo. V primeru, če učenec z ADHD ne preneha z neželenim vedenjem, 

naj ga učitelj športa usmeri v del telovadnice, kjer bo lahko individualno izvajal nalogo. Ukrep 

v obliki mirnega počitka (ang. timeout) pri pouku športa ni ustrezen, ker je šport namenjen 

gibanju (prav tam). 

Učinkovita strategija, s katero lahko učitelji preprečujejo pojav neželenih vedenj, je 

dodelitev razrednih nalog. Te naloge lahko obsegajo pomoč pri postavljanju in pospravljanju 

športne opreme, preverjanju, če so vsi učenci prišli iz garderobe v telovadnico; oblikovanje 

vlog, kot so vodja ogrevanja, kapetan ekipe, ipd. S tem dosežemo, da imajo učenci med uro 

pomembno zadolžitev, zaradi katere so primorani bolj slediti učni uri. Če učenci dobro opravijo 

svojo razredno nalogo, naj bodo za to nagrajeni. Nagrade naj bodo usmerjene v gibalne 

dejavnosti, npr. prosta igra zadnjih 10 minut pouka, igra z določenimi športnimi pripomočki, 

skrivalnice ipd. (Higgins, Sluder, Richards in Buchnan, 2018). 

7.2 Pomoč specialnega in rehabilitacijskega pedagoga v okviru dodatne 

strokovne pomoči 

Namen dodatne strokovne pomoči (DSP), ki jo izvajajo SRP, je premagovanje 

učenčevih primanjkljajev. Opisali bomo aktivnosti na posameznih področjih, ki jih lahko izvaja 

SRP kot del individualne DSP. Področja smo povzeli po avtoricah E. Knight in S. Chedzoy 

(1997), saj menimo, da sta izluščili področja, s katerimi lahko premagujemo primanjkljaje, ki 

ovirajo učence pri pouku športa, hkrati pa sta predlagali dejavnosti, ki so izvedljive v okviru 

dodatne strokovne pomoči.  

Zavedanje telesa v prostoru: nekateri učenci imajo slabo predstavo o svojem telesu 

(delih telesa, odnosih med njimi, gibanju), kar jih ovira pri izvajanju nalog, ki zahtevajo gibanje 

v prostoru. Možen vzrok je slabo razumevanje, zato je potrebne več vidne, tipne in glasovne 

simulacije (Knight in Chedzoy, 1997). 
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Aktivnosti, s katerimi lahko razvijamo zavedanje telesa v prostoru (Knight in Chedzoy, 

1997): 

- Učenec leži na hrbtu. Dotikamo se njegovih delov telesa, učenec jih poimenuje (npr. 

levo koleno, zapestje, čelo ipd.).  

- S prstom potuje po telesu glede na dele telesa, ki jih naštevamo (npr. dotakni se las, 

pojdi skozi čelo do nosu. Pot nadaljuj po roki do komolca …). 

- Učenec miži in se dotika delov telesa po učiteljevih navodilih (npr. z levo roko se 

dotakni desnega kolena). 

- Ogledalo: učitelj/sošolec pokaže statično ali dinamično gibanje, učenec ga ponovi. 

Ravnotežje: občutek za ravnotežje je osnova za vse gibalne aktivnosti. Težave z 

ravnotežjem se kažejo predvsem pri nalogah kot so učenje vožnje s kolesom, guganje, hoja po 

ozkih gredeh, plezanje po letveniku in drugih igralih, stoja na gibajočih ploščah ipd. Zmožnost 

ohranjanja ravnotežja je močno povezana z zmožnostjo ohranjanja napetosti v mišicah (Knight 

in Chedzoy, 1997). 

Aktivnosti, s katerimi lahko krepimo ravnotežje, so (Knight in Chedzoy, 1997):  

- Učenec leži na tleh z iztegnjenim telesom, mišice za nekaj trenutkov napne, nato sprosti. 

Medtem ko je učenčevo telo napeto, ga učitelj skuša zakotaliti. Ko napenja mišice, 

vdihne, ko jih sprosti, izdihne.  

- Učenec hodi po prostoru. Na znak »zamrzne« in poskuša nekaj sekund ohraniti tak 

položaj. 

- Učenec stoji na prstih z vzravnanim telesom (roke so ob telesu, pogled usmerjen 

naravnost) in šteje do 10.  

- Učenec podobno kot pri zgornji nalogi stoji na prstih, nato pa se preko zunanje strani 

stopal postavi na pete in ponavlja gibanje. Roke drži ob telesu.  

- Učenec z zaprtimi očmi hodi po prstih naprej in po petah nazaj. 

- Stoja na eni nogi s čim manj gibanja za vsaj 5 sekund. 

- Učenec kleči na kolenih, nato dvigne nogo, da stopalo postavi pred sabo, nogo vrne v 

prvotni položaj (klečanje), izmenično ponavlja z obema nogama.  

Tek: zmožnost ritmičnega teka je odvisna od ustrezne gibljivosti medeničnega pasu in 

uravnoteženosti moči v obeh polovicah telesa. Učencem, ki imajo težave s tekom, lahko 

pomagamo z vajami, ki krepijo ti dve področji (Knight in Chedzoy, 1997). 

Aktivnosti, s katerimi krepimo medenični pas in moč, so (Knight in Chedzoy, 1997): 

- Učenec leži na tleh z iztegnjenimi nogami. Iztegnjeno nogo dvigne do pravega kota in 

spusti nazaj na tla, naredi 10 ponovitev z vsako nogo. 

- Učenec leži na tleh s pokrčenimi koleni, stopala drži na tleh in dvigne boke proti stropu. 

Kolena se dotikajo, stopala so ves čas na tleh. Položaj zadrži za 5 sekund. 

- Učenec leži na tleh s pokrčenimi koleni, stopala drži na tleh, boke dvigne proti stropu. 

Na trebuh mu položimo riževo vrečko (ali nekaj podobnega), učenec z vijuganjem 

trebuha vrečko premika proti bradi.  

- Učenec se postavi v zgoraj opisani položaj. Z rokami vrečko premika pod hrbtom, da 

kroži okrog telesa. 

- Učenec leži na boku in zgornjo nogo dvigne v zrak, nato jo počasi spušča k tlom. Telo 

je ves čas poravnano. Obrne se še na drugi bok in ponovi z drugo nogo. 



 

 

44 

 

- Učenec sedi na tleh z iztegnjenimi nogami, roke so opora ob telesu. Učenec upogne 

koleni tako, da se s stopali dotakne tal. Noge dvigne, ne drsi z njimi do končnega 

položaja. Naredi 10 ponovitev.  

- Učenec sedi v zgoraj opisanem položaju, le da ima eno nogo iztegnjeno, drugo pa 

pokrčeno. Nato ritmično izmenjuje iztegnjeno in pokrčeno nogo. Naredi 10 ponovitev.  

- Učenec leži na trebuhu z rokami ob telesu. Glavo dvigne od tal in jo zadrži za 5 sekund, 

nato sprosti. 

- Učenec leži na trebuhu z iztegnjenimi rokami naprej. Od tal dvigne roke, glavo in 

iztegnjene roke, zadrži 5 sekund.  

Simetrija: simetrična integracija je predpogoj za izvajanje izoliranih gibov rok in nog 

(npr. pri teku, poskakovanju, igrah z loparjem) (Knight in Chedzoy, 1997). 

Aktivnosti za krepitev simetrije so (Knight in Chedzoy, 1997): 

- Učenec leži na tleh, roke ima iztegnjene ob telesu. Nato jih hkrati premika po tleh, da 

se srečata nad glavo. Roke so ves čas iztegnjene. Gibanje nekajkrat ponovi. Enako vajo 

ponovi z nogami. Pozorni smo na enakomerno gibanje obeh strani telesa. 

- Učenec stoji z zaprtimi očmi, roke ima iztegnjene pred sabo. Z rokami hkrati po zraku 

riše simetrične kroge (začne z velikimi, nadaljuje z manjšimi krogi). Pozorni smo, da 

roke delajo enako veliko kroge z enakim gibanjem. 

- Učenec stoji, roke odroči z dlanmi obrnjenimi navzgor in zadrži v tem položaju za 

približno dve sekundi. Nato dlani obrne proti tlom in nadaljuje z izmenjevanjem 

položaja dlani.  

- Učenec poskakuje na mestu (na tleh lahko označimo z piko). Pozorni smo, da nogi 

odriva sočasno. 

- Učenec poskakuje z nogami skupaj in narazen, nato še z eno nogo naprej, drugo nazaj 

in izmenjuje. 

- Učenec zgornjim poskokom doda še gibanje rok. Sočasno s poskakovanjem jih dviga v 

odročenje ali vzročenje. Pozorni smo, da je gibanje telesa ves čas simetrično.  

- Učenec sledi gibalnemu vzorcu poskokov (naprej, nazaj, levo in desno). Pri 

poskakovanju naj vzpostavi ritem. 

- Učenec odbija (večjo) žogo z obema rokama hkrati. Pri odbijanju vzpostavimo ritem. 

Nato žogo meče v zrak in lovi. 

- Učenec in učitelj ležita na tleh na trebuhu, njuni glavi sta razmaknjeni približno en 

meter. Podajata si žogo, tako da jo učenec z obema rokama nese do glave (pokrčene 

roke) in nato roke iztegne do učitelja. 

Lateralnost in stranska dominantnost: lateralnost je notranji občutek, da se telo deli na 

levo in desno stran. Učenci s koordinacijskimi težavami imajo pogosto težave z ločevanjem 

leve in desne, prav tako nimajo jasne prednostne roke. Prav učenci, ki nimajo definirane 

dominantnosti ene roke, imajo največ koordinacijskih težav. Predpogoj za dominantnost ene 

roke so izkušnje simetrične uporabe obeh rok. Pomanjkanje simetrične integracije pomeni 

nestabilnost v predelu ramen, kar vpliva na težave z držo in fino motoriko (predvsem pisanje), 

lahko pa tudi na prostorsko orientacijo (Knight in Chedzoy, 1997).  
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Aktivnosti za prepoznavanje težav z lateralnostjo in aktivnosti za razvijanje le-te 

(Knight in Chedzoy, 1997): 

- Učencu damo navodilo, naj dvigne riževo vrečko v zrak. Pri tem opazujemo, ali 

uporablja eno (levo ali desno) ali obe roki. Nato naj meče vrečko na označeno mesto na 

tleh. Opazujemo gibanje ramen, ali vedno meče z isto roko, in če menjava roke, s katero 

roko je met bolj tekoč? 

- Učenec pobira predmete, ki smo jih postavili po sobi na tla. Opazujemo, s katero roko 

jih pobira (vedno ista ali menjava)? Lahko mu damo tudi navodila, da jih najprej pobira 

samo z levo in nato samo z desno. Primerjamo tekočnost uporabe obeh rok. 

- Učenec meče vrečko v cilj (npr. koš za smeti). Meče z obema rokama, primerjamo 

natančnost vsake roke. 

- Učenec odbija večjo žogo najprej z obema rokama, nato še z levo in desno. Štejemo 

število odbojev.  

- Učenec kleči na tleh. Žogo ima pred seboj na levi strani in jo z iztegnjeno levo roko 

zakotali na desno stran telesa. Nato jo iz desne na levo zakotali z desno roko. 

Ritem in časovna usklajenost (ang. timing): ker imajo vsa gibanja svoj ritem, je 

pomembno, da učenci pridobijo notranji občutek za ritem. Usvajanje ritma naj poteka preko 

ponavljanja raznih gibalnih vzorcev. Po zaključku ene ponovitve naj bo 5 sekund odmora, da 

učenci dobro zaznajo njihov začetek in konec. V gibalne vzorce vključimo tudi gibanje preko 

telesne sredine (Knight in Chedzoy, 1997). 

Aktivnosti za spodbujanje ritma so (Knight in Chedzoy, 1997): 

- Učenec poskakuje v ritmu. Na tleh označimo dve mesti, na kateri skače. Skače lahko v 

različnih smereh (naprej in nazaj, levo in desno). Ob poskakovanju naj učenec šteje – 

številka in skok morata biti usklajena. 

- Učenec sedi na tleh, izmenično ploska in udarja z rokami po tleh. Med tem glasno šteje 

vsak udarec. 

- Učenec skače v različnih vzorcih, npr. trije sonožni poskoki, dva po desni nogi, trije po 

obeh, dva po levi. 

- Učenec skače s kolebnico sam ali pa kolebnico vrtita dve osebi, učenec pa preskakuje.  

- Učencu na hrbet naredimo vzorec: npr. dva udarca s celo dlanjo, trije udarci s konico 

prsta (trikrat ponovimo). Učenec ponovi vzorec na učiteljevem hrbtu. 

Spretnosti z žogo: metanje in lovljenje žoge je ena izmed osnovnih spretnosti, ki je 

osnova za vse športe z žogo. Za učenje metanja in lovljenja najprej uporabljamo napolnjene 

vrečke, nato večje žoge. Sčasoma se velikost žog zmanjšuje (Knight in Chedzoy, 1997). 

Aktivnosti za manipuliranje z žogo (Knight in Chedzoy, 1997):  

- Učenec drži riževo vrečko ali žogo in se premika po prostoru. Učitelj medtem našteva 

dele telesa, učenec pa se dela dotakne z riževo vrečko/žogo.  

- Učenec žogo potiska po tleh z različnimi deli telesa (npr. s kolenom, komolcem, ramo 

ipd.), potiska v različne smeri v prostoru. 

- Učenec v stoječem položaju drži žogo in jo spusti na tla. Nato se skloni in poskuša z 

obema rokama čim hitreje ustaviti njeno gibanje. Cilj je, da se čim hitreje odzove. 

- Učenec na enak način spusti žogo, kot je opisano zgoraj, le da pri tej nalogi počepne in 

odbijajočo žogo poskuša ujeti v naročje. 
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- Učenec z obema rokama odbije žogo od tal tako visoko, da se odbije nad glavo. Nato jo 

ujame. Tekmuje lahko, kako visoko lahko odbije žogo in kako nizko jo lahko ujame. 

Odbijanje preizkuša z različnimi žogami. 

- Učenec odbija in lovi žogo z obema rokama. Postopoma mu predstavimo vzorec: npr. 

dvakrat odbije in prime. Nato vzorec vsakič povečamo za en odboj.  

- Učenec izvaja nalogo podobno kot zgoraj, le da v vzorec dodaja še odboje z eno roko. 

Npr. tri odboje z obema rokama, dva odboja z levo, dva odboja z desno. Ko usvoji 

vzorce, dodamo še gibanje z žogo. 

- Učenec majhno žogico z eno roko odbije od tal in jo z drugo ujame. 

- Učenec majhno žogico z eno roko vrže v zrak in jo z drugo ujame. 

- Ko učenec usvoji odbijanje oziroma metanje žoge, naj to počne še v gibanju. 

- Učenec veliko žogo z obema rokama dvigne nad glavo in jo z vso močjo odbije od tal. 

S to nalogo krepi moč trupa. 

8 Smernice za spodbujanje socialne vključenosti 

Inkluzivno okolje nudi številne pozitivne socialne interakcije, ki jih lahko osebe s PP 

doživijo med svojimi vrstniki (Block, 2016, v Hersman in Hodge, 2017). Kljub temu da se 

osebe z in brez PP sočasno pojavljajo v istem prostoru, pa ne moremo vedno govoriti o 

pozitivnih interakcijah med njimi. Pogost vzrok za to je nepoznavanje značilnosti »drugačnih«, 

zaradi česar se osebe manj pogosto samoiniciativno odločajo vzpostaviti stik z njimi. Pozitivne 

socialne interakcije lahko krepimo z različnimi načrtovanimi dejavnostmi, ki jih lahko izvajamo 

tudi pri pouku športa (Hersman in Hodge, 2017). 

B. Hersman in Hodge (2017) sta opravila obsežno metaanalizo raziskav, opravljenih na 

temo spodbujanja socialne vključenosti učencev s PP pri pouku športa. Predstavila sta 

prednosti, ki jih prinaša takšna oblika dela. Prav tako sta na podlagi izsledkov predstavljenih 

raziskav oblikovala smernice, ki so lahko v pomoč pri spodbujanju socialne vključenosti 

učencev s PP.  

Tuje raziskave o socialni vključenosti (Butler in Hodge, 2004, Place in Hodge, 2001, v 

Hersman in Hodge, 2017) so pokazale pomanjkanje socialnih interakcij med učenci z in brez 

PP pri pouku športa. Pri večini interakcij, do katerih pride, je bila pobudnik oseba brez PP, kar 

kaže na omejene in enosmerne interakcije (Butler in Hodge, 2004, v Hersman in Hodge, 2017). 

Raziskave (Block, 2016, Block in Obrusnikova, 2007; v Hersman in Hodge, 2017) so pokazale, 

da je največja prednost inkluzivnega pouka športa v družbenem sprejemanju oseb s PP in 

sodelovanje z vrstniki. Rezultati omenjenih raziskav o prednostih inkluzivnega pouka so bili 

povod za oblikovanje strategij, ki vsem posameznikom omogočajo možnosti pozitivnega 

sodelovanja pri pouku športa. Vloga učitelja športa je, da pomaga razvijati in spodbujati 

socialne interakcije med učenci s PP in brez njih. Goodwin (2001) je v svoji raziskavi o 

medvrstniški interakciji učencev z gibalno oviranostjo ugotovil, da jim pomoč vrstnikov veliko 

pomeni in tudi pomaga pri vključevanju v dejavnosti, pri čemer pa se jim zdi pomembno, da 

znajo vrstniki vprašati, ali potrebujejo pomoč in jim jo nudijo, ko se to tudi učencem s PP zdi 

potrebno.  

Allport (1954, v Hersman in Hodge, 2017) je oblikoval »teorijo stikov«, v kateri 

izpostavlja štiri pogoje, ki morajo biti prisotni, da lahko pride do pozitivnih in pomembnih 

interakcij. Teorija je bila sprva oblikovana za namene spodbujanja interakcij med različnimi 
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rasnimi skupinami (prav tam), vendar jo lahko prenesemo tudi v kontekst oseb s posebnimi 

potrebami (Hersman in Hodge, 2017). Te pogoji so: 

1. Stiki z enakim statusom. 

2. Delitev skupnih ciljev. 

3. Sodelovanje med skupinami. 

4. Okolje, ki podpira stike med posamezniki. 

V nadaljevanju bomo opisali in razložili nekatere splošne smernice, ki usmerjajo učitelja 

športa v razvijanje primernega inkluzivnega okolja. 

- Učitelj kot vzor: Ljudje se večino vedenj naučimo s posnemanjem drugih, še posebej 

tistih, ki se nam zdijo pomembni. Učitelj zaradi tega predstavlja vzor, ki mu bodo sledili 

učenci (Block, 2016, v Hersman in Hodge, 2017). Zato mora spoštovati in sprejemati 

vsakega posameznika. To lahko udejanja tako, da dejavnosti prilagodi na način, ki mu 

omogoča, da se vsi lahko vključijo in sodelujejo glede na svoje sposobnosti. S tem daje 

občutek, da so mu vsi učenci pomembni. Pomemben je tudi način posredovanja 

povratnih informacij. Le-te morajo biti namenjene vsem učencem. S tem, ko učitelj 

vzpostavlja odnos z vsemi učenci, kaže, da je govoriti z otrokom s PP prav. Vzajemno 

delovanje z vsemi bo dajalo pozitiven zgled vsem (Hersman in Hodge, 2017). 

 

- Poučevanje ustreznih odzivov: Velik del odnosa se kaže preko komunikacije. Nekateri 

učenci imajo težave na področju komunikacije zaradi govorno-jezikovnih težav, 

tujejezičnosti ali težav s sluhom. V teh primerih je zaželeno, da se učitelj nauči vsaj 

nekaj ključnih besed v znakovnem jeziku in jih nauči tudi ostale učence (v primerih, ko 

ga učenec uporablja), uporablja kratka in enostavna navodila oziroma besedna navodila 

podkrepi z demonstracijo. Učitelj mora poučevati tudi o primernih reakcijah ob zmagi 

ali porazu. Nekateri učenci (učenci z motnjami avtističnega spektra, učnimi težavami, 

čustveno-vedenjskimi težavami) se včasih neprimerno odzovejo v situacijah, ko so 

razočarani, preobremenjeni ali se počutijo neprijetno. Zato je pomembno učence 

opremiti s strategijami za izkazovanje čustev na ustrezen način. V primerih, ko učenci 

doživljajo negativna čustva, naj jim učitelj ponudi možnost odmora, da se lahko 

pomirijo in preusmerijo pozornost nazaj na nalogo. Pri tem moramo biti pozorni, da 

učenci sedenja na klopi ne dojemajo kot kazen, saj imajo pravico do doživljanja jeze in 

razočaranja, morajo pa se naučiti ustreznih reakcij ob doživljanju teh čustev (Hersman 

in Hodge, 2017). 

 

- Krepitev ustreznih interakcij in vedenja: Najprej se morajo pojaviti določene 

interakcije, šele nato jih lahko spodbujamo. Pri tem je pomembno, da učitelj pozna 

aktivnosti, ki so učencem všeč in jih motivirajo in jih uporabijo kot priložnost za 

vzpostavljanje interakcij. Ena izmed možnih dejavnosti za spodbujanje interakcij je 

razlaga navodil med učenci. Vloga učitelja je tudi v tem, da pohvali in izpostavi vedenja 

in dejavnosti, pri katerih so učenci uspešni, saj s tem dodatno krepijo ustrezno vedenje. 

Na primer, če bo učitelj opazil, da učenec razlaga ali vodi sošolca s PP in to na primeren 

način pohvali, obstaja več možnosti, da se bo to dejanje ponovilo – tudi v drugih 

kontekstih (npr. med malico, odmori, po pouku). Učitelj mora prepoznati dejavnike, ki 

spodbujajo ali vodijo k neustreznim oblikam sodelovanja ali vedenja in jih pravočasno 

zaustaviti (Hersman in Hodge, 2017). 
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- Delo s spremljevalci: nekateri učenci imajo zaradi narave svojih PP osebnega 

spremljevalca, ki jih spremlja pri pouku. Kljub temu mora učitelj športa tudi te učence 

vključevati v aktivnosti s sošolci in pouka ne načrtovati zanje samo tako, da bi delali 

naloge individualno skupaj s spremljevalcem. V primeru, da je učenec preveč navezan 

na ali odvisen od spremljevalca, to poglobi socialno izoliranost in v nekaterih primerih 

celo fizično izolacijo. Učitelj športa naj opredeli vloge spremljevalca, skupaj lahko 

načrtujeta dejavnosti in razvijata strategije, ki olajšajo vključevanje in socialne 

interakcije med učenci. Pomembno se je zavedati, da je cilj učencu s PP pomagati, da 

postane čim bolj neodvisen in zna sodelovati z vrstniki (Hersman in Hodge, 2017). 

 

- Program vzajemnega poučevanja: Namen vzajemnega poučevanja je učenje primerne 

komunikacije med učenci z in brez PP. Učenje lahko poteka na več načinov: učenec 

brez PP ves čas poučuje učenca s težjimi PP, druga možnost je vzajemno mentorstvo 

med vrstniki, kjer se izmenjujoče poučujeta učenec z in brez PP, tretja možnost je, da je 

cel razred razdeljen v dvojice, v katerih se izmenično poučujejo, modelirajo in dajejo 

povratne informacije drug drugemu. Druga in tretja možnost sta primernejši za učence 

z lažjimi PP. Pri tem je pomembno, da učence načrtno učimo takšnega sodelovanja, prav 

tako pa jih je treba seznaniti z značilnostmi učenca s PP – na primer v primeru posebnih 

gibalnih ovir, načina komuniciranja (npr. učenci z avtizmom ne razumejo sarkazma), 

posebnosti v vedenju ipd. (Hersman in Hodge, 2017). 

 

- Prilagojeno izvajanje dejavnosti učnega načrta: Takšen način zahteva dobro 

načrtovanje pouka za učence z in brez PP. Učitelj oblikuje različne stopnje dejavnosti, 

ki vsem učenec omogočajo, da so uspešni glede na svoje zmožnosti. Tak način dela 

spodbuja motivacijo, saj omogoča doseganje osebnega uspeha. Tak način dela je lahko 

vpet v skupinsko delo (Hersman (2007, v Hersman in Hodge, 2017) je uporabil model 

avanturističnega izobraževanja), če so vsi učenci razvrščeni v skupine, kjer lahko 

razvijajo spretnosti skupinskega dela in v kateri vsak učenec glede na svoje zmožnosti 

lahko prispeva k dosegi skupnega cilja (Hersman in Hodge, 2017). 

 

- Ozaveščanje o posebnih potrebah: Ozaveščanje o PP je lahko eden od načinov 

ustvarjanja, razumevanja in sprejemanja razlik učencev s PP. Lieberman in Huston-

Wilson (2009, v Hersman in Hodge, 2017) opredeljujeta tri ravni zavedanja o PP: 

izpostavljenost, izkušnje in zagovorništvo. Na ravni izpostavljenosti lahko povabimo 

zunanje (odrasle) osebe s PP, ki se ukvarjajo s športom, učencem pokažemo video, ki 

prikazuje športno dejavnost namenjeno osebam s PP, učenci lahko izdelajo tudi 

raziskovalni projekt in ga predstavijo sošolcem. Učencem lahko pripravimo dejavnosti, 

pri katerih doživijo, kako je imeti določene PP (npr. gibanje z vozičkom, opornico, s 

prevezo za oči, z zamašenimi ušesi ipd.). To je raven izkušnje. Tretja raven pa 

predstavlja zagovorništvo za osebe s posebnimi potrebami. Ta oblika je najbolj 

intenzivna, saj morajo učenci brez PP zelo dobro spoznati funkcioniranje in potrebe 

učencev s PP, saj jih le tako lahko zastopajo v šolski in širši skupnosti. Učencem lahko 

predstavimo tudi športne dogodke, ki so namenjeni osebam s PP (na primer specialno 

olimpijado ali para olimpijado). Na teh prireditvah lahko sodelujejo kot prostovoljci 

(Hersman in Hodge, 2017). 
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- Možnosti v okolju: Tudi okolje ponuja mnoge možnosti športnega udejstvovanja, 

kamor bi se učenec s PP morda želel vključiti. Vloga učitelja športa je tudi v tem, da 

učencu predstavi možnosti (npr. fitnes, rekreacijska območja v parkih, športna društva 

ipd.) in mu predstavi načine, da se bo lahko posameznik dobro počutil tudi pri 

dejavnostih izven šole. Ta pomoč zajema učenje uporabe pripomočkov in opreme, 

navodila za varno uporabo in pa zmožnost zaprositve za pomoč, ko je to potrebno. 

Takšne strategije učinkovito pomagajo pri prehodu iz šolskega v zunanje okolje in še 

dodatno spodbujajo socializacijo (Lieberman in Houston-Wilson, 2009, v Hersman in 

Hodge, 2017). 
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9 EMPIRIČNI DEL 

9.1 Opredelitev raziskovalnega problema 

Učence s posebnimi potrebami pri doseganju ciljev pri predmetu šport ovirajo 

izobraževalne, organizacijske, socialne in gibalne PP. Ker predmet šport za mnoge učence 

pomeni glavni in edini vir telesne aktivnosti (Smernice EU o telesni dejavnosti, 2008), ki ima 

številne potrebne pozitivne učinke na celosten razvoj človeka in ohranjanje zdravja (Zurc in 

Jelovčan, 2017; Završnik, 2005), je treba, da učencem s PP v učnem procesu omogočimo 

prilagoditve okolja, metod dela in učnih ciljev, da lahko uresničijo svoje potenciale. Tudi pri 

pouku športne vzgoje je treba preučiti pogoje in ovire, ki učencem v učnem okolju omogočajo 

ali onemogočajo optimalno učenje (Magajna, idr., 2008) in jim glede na to omogočiti ustrezne 

prilagoditve. Z učiteljeve strani je pomembno timsko sodelovanje s strokovnjaki s področja PP, 

pridobivanje novih znanj, reflektiranje svojega poučevanja in opazovanje odzivanja učenca na 

prilagoditve (Pulec Lah in Košir, 2015; Sheckley in Allen, 1991), kar se povezuje s stopnjo 

njegovega profesionalnega razvoja. V empirični raziskavi smo raziskali učiteljevo lastno 

presojo kompetentnosti za poučevanje učencev s PP pri predmetu šport, njihovo oceno lastnega 

znanja o inkluziji, naravi težav učencev z vidnimi in skritimi PP in prepletenost kompetenc z 

njihovim profesionalnim razvojem. Raziskali smo tudi presojo kompetentnosti SRP za 

svetovanje učiteljem športa. Pri obojih nas je zanimalo, v kolikšni meri prepoznavajo PP pri 

predmetu šport, prilagajajo pouk ter kako in na kakšne načine sodelujejo med sabo.  

9.2 Cilji in raziskovalna vprašanja 

Splošni cilj raziskave je ugotoviti, kako učitelji športa in SRP ocenjujejo lastno 

kompetentnost za poučevanje učencev s PP pri predmetu šport. Specifična cilja pa sta 

prepoznati dejavnike, ki pripomorejo k razvijanju profesionalnega razvoja učiteljev športa in 

SRP in na podlagi rezultatov empirične raziskave in študije literature oblikovati smernice, ki 

bodo učiteljem športa v pomoč pri ustvarjanju inkluzivnega učnega okolja.  

Na osnovi ciljev smo si zastavili naslednja raziskovalna vprašanja: 

- S katerimi izzivi se najpogosteje srečujejo učitelji športa pri poučevanju učencev s PP? 

- Katere skupine učencev s PP najpogosteje izpostavljajo učitelji športa? 

- Na kakšen način (oblike, situacije) med sabo sodelujejo učitelji športa in SRP? 

- Kako sta povezana profesionalni razvoj in prilagajanje učnega procesa? 

- Kako ocenjujejo lastno kompetentnost za poučevanje športa učencev s PP učitelji športa 

in SRP? 

- Kako sta povezana profesionalni razvoj in ocena lastne kompetentnosti? 

- Kako so učitelji športa in SRP razvijali to kompetentnost, kateri dejavniki so k temu 

pripomogli?  

9.3 Raziskovalna metoda 

Pri raziskovalnem delu smo uporabili deskriptivno in kavzalno neeksperimentalno 

metodo. Pristop raziskovanja je bil kombiniran.  
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9.3.1 Opis vzorca 

Vzorec je slučajnostni, tako priložnostni kot namenski. V vzorec raziskave smo zajeli 

dve skupini: učitelje športa in specialne in rehabilitacijske pedagoge.  

V raziskavi smo analizirali odgovore 34 učiteljev športa in 35 specialnih in 

rehabilitacijskih pedagogov (od tega je 19 SRP stalno zaposlenih na šoli, 16 pa je mobilnih 

SRP).  

 

 

Graf 1: Frekvenčna razdelitev SRP in učiteljev športa glede na spol. 

Preglednica 4: Frekvenčna in strukturna porazdelitev SRP in učiteljev športa glede na 

strokovni naziv. 

 SRP Učitelji športa 

f f % f f % 

Brez naziva 19 54 % 9 26 % 

Mentor 12 34 % 9 26 % 

Svetovalec 4 11 % 15 32 % 

Svetnik 0 0 % 1 3 % 

Skupaj 35 100 % 34 100 % 

 

Več kot polovica SRP je še brez strokovnega naziva, tretjina je mentorjev, 4 % je 

svetovalcev. Pri učiteljih športa je tretjina svetovalcev, enako je število mentorjev in učiteljev 

brez naziva (26 %) in en učitelj z nazivom svetnik. 
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Preglednica 5: Frekvenčna in strukturna porazdelitev SRP in učiteljev športa glede na 

leta delovne dobe. 

 SRP Učitelji športa 

f f % f f % 

Manj kot 1 leto 9 26 % 3 9 % 

1 do 2 leti 2 6 % 3 9 % 

3 do 4 leta 3 9 % 2 6 % 

5 do 10 let 10 29 % 11 32 % 

11 do 18 let 10 29 % 5 15 % 

19 do 30 let 1 3 % 5 15 % 

31 do 40 let 0 0 % 5 15 % 

Skupaj 35 100 %  34 100 % 

 

Največ SRP sodi v skupino z delovno dobo med 5 in 10 let ter med 11 in 18 let (po 10 

anketirancev oz. 29 %), sledijo jim novinci, ki so zaposleni manj kot 1 leto (9 anketirancev oz. 

26 %). Med učitelji športa jih je največ (11 oz. 32 %) zaposlenih med 5 in 10 let. 

Zanimalo nas je tudi, v kolikšni meri je po njihovem mnenju pomemben pouk športa za 

učence s PP.  

Preglednica 6: Frekvenčna in strukturna porazdelitev odgovorov SRP in učiteljev 

športa glede na prepoznavanje pomena pouka športa za učence s PP. 

 SRP Učitelji športa 

f f % f f % 

Izjemno pomemben 21 60 % 23 68 % 

Precej pomemben 10 28 % 10 29 % 

Pomemben 3 8 % 1 3 % 

Manj pomemben 0 0 % 0 0 % 

Brez odgovora 1 3 % 0 0 % 

Skupaj  35 100 % 34 100 % 

 

Zanimalo nas je, v kolikšni meri SRP in učitelji športa prepoznavajo pomembnost pouka 

športa za učence s PP. Preglednica 6 kaže, da šport kot precej oziroma izjemno pomemben 

ocenjuje 31 oz. 88 % SRP in vsi razen enega učitelja športa (33 učiteljev oziroma 97 %).  

9.3.2 Merski pripomočki 

Podatki so bili zbrani s pomočjo spletnega in natisnjenega anketnega vprašalnika za 

učitelje športa in specialne in rehabilitacijske pedagoge, sestavljenega za namene raziskave. 

Spletni vprašalnik je bil dostopen preko orodja za spletno anketiranje 1ka. 

Opravili smo intervju z učiteljico športa za poglobljen vpogled v raziskovano 

problematiko. 
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Z anketnim vprašalnikom smo raziskovali, ali med učitelji športa in SRP poteka 

sodelovanje pri poučevanju učencev s PP. Ob tem nas je zanimalo, na kakšne načine poteka 

sodelovanje, kakšni so razlogi za (ne)sodelovanje, katere skupine učencev s PP poučujejo, 

kakšne primanjkljaje in značilnosti pri njih prepoznavajo, kakšni so najpogostejši izzivi, s 

katerimi se soočajo, katere prilagoditve uporabljajo pri pouku in kje so pridobili znanje o 

poučevanju učencev s PP.  

Vprašalnik je vseboval odvisne in neodvisne spremenljivke. Oba vprašalnika imata 3 

neodvisne spremenljivke (spol, leta delovne dobe in strokovni naziv). Vprašalnik za učitelje 

športa vsebuje skupaj 14 vprašanj, vprašalnik za SRP pa 10 vprašanj.  

Vprašalnik smo oblikovali na podlagi izhodišč iz literature in ga testirali pri treh učiteljih 

športa in dveh SRP ter na podlagi njihovih predlogov oblikovali končno verzijo.  

V okviru kvalitativnega raziskovanja je bil izbran raziskovalni polstrukturiran 

neposredni intervju. Sestavljen je bil iz dveh delov. V prvem delu smo pridobili osnovne 

podatke (spol, število let delovne dobe, strokovni naziv), drugi del pa je vseboval 10 okvirnih 

vprašanj, ki so služila za usmerjanje pogovora. Tekom intervjuja smo vprašanja prilagodili 

glede na potek pogovora. Za intervju smo se odločili z namenom pridobiti vpogled v konkretno 

izkušnjo sodelovanja med učiteljem športa in SRP.  

9.4 Postopek zbiranja podatkov 

Podatke smo pridobili z dvema anketnima vprašalnikoma in intervjujem. Prvi anketni 

vprašalnik je bil namenjen učiteljem športa, ki poučujejo predmet šport v redni osnovi šoli, 

drugi pa specialnim in rehabilitacijskim pedagogom, ki izvajajo dodatno strokovno pomoč na 

rednih osnovnih šolah. Intervju je potekal z učiteljico športa. Oba anketna vprašalnika in 

vprašanja za intervju so v prilogah. Zbiranje podatkov z anketnimi vprašalniki je potekalo od 

marca do junija 2019. Natisnjeni vprašalniki so bili na šole posredovani in prevzeti osebno, 

spletni pa so bili posredovani preko elektronskih naslovov.   

Intervju je bil izveden 19. junija 2019. Trajal je 50 minut in bil sneman z diktafonom.  

9.5 Postopek obdelave podatkov 

Pridobljene podatke smo obdelali s statističnim programom SPSS. V analizo smo 

vključili osnovno opisno statistiko (frekvenčna porazdelitev, strukturna porazdelitev). 

Normalnost distribucije smo izračunali s Shapiro–Wilk testom ter koeficientom asimetrije in 

sploščenosti. Pri analizi so bile uporabljene parametrične in neparametrične statistične metode.  

Za ugotavljanje razlik smo uporabili Kruskal Wallis test za neparametrične 

spremenljivke. 

Odgovore, pridobljene iz odprtih vprašanj, smo kodirali. Informacije, ki smo jih 

pridobili z intervjujem, smo vključili v rezultate in interpretacijo.  
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9.6 Rezultati in interpretacija 

9.6.1 Izzivi učiteljev športa pri poučevanju učencev s posebnimi potrebami 

Učiteljem športa smo ponudili 8 različnih izzivov, s katerimi se srečujejo pri poučevanju 

učencev s PP. Med predlaganimi postavkami so izbrali 3, ki jim predstavljajo največji izziv. 

Skupaj so zbrali 101 odgovor.  

Preglednica 7: Frekvenčna porazdelitev odgovorov glede na izbor izzivov, s katerimi se 

najpogosteje srečujejo učitelji športa. 

 Število navedb 

f f % 

Motiviranje učencev za sodelovanje. 27 26,8 % 

Zaradi prevelike skupine se učencu ne morem posvetiti. 24 23,8 % 

Pomanjkanje znanja o posebnih potrebah. 13 12,9 % 

Ocenjevanje. 12 11,8 % 

Vzpostavljanje reda in discipline. 8 7,9 % 

Strah pred poškodbami učenca. 7 6,9 % 

Vzpostavljanje avtoritete. 6 5,9 % 

Občutek prevelike odgovornosti. 3 3 % 

Drugo.1 1 1 % 

Skupaj 101 100 % 

 

Iz preglednice 7 je razvidno, da največ učiteljev športa (27) vidi kot oviro motiviranje 

učencev za sodelovanje, 24 učiteljev pa dejavnik prevelike skupine, ki jih ovira pri tem, da bi 

se posameznemu učencu lahko individualno posvetili. Pri natisnjenih vprašalnikih smo opazili, 

da je več učiteljev pri tej postavki dopisalo še besedne in simbolne znake (klicaji, debelo 

obkroževanje), ki so nakazovali, da jim prevelika skupina predstavlja veliko oviro. Samo 7 

učiteljev dejavnika motiviranje učencev za sodelovanje in 10 učiteljev dejavnika prevelike 

skupine ni izbralo za najpogostejše izzive. Ostale izzive je označilo manj kot pol anketiranih 

učiteljev športa. 13 učiteljev športa je izpostavilo, da jih pri poučevanju ovira pomanjkanje 

znanja o PP, 12 učiteljem pa predstavlja izziv ocenjevanje učencev s PP. Manjši delež učiteljev 

(8) se sooča z izzivi vzpostavljanja reda in discipline, strah jih je morebitnih poškodb (7), težave 

imajo z vzpostavljanjem avtoritete (6). Najmanj učiteljev (3) pa vidi poučevanje učencev s PP 

kot preveliko odgovornost. Eden izmed učiteljev je dodal odgovor, da ima težave z 

vključevanjem učenca v skupino. 

Šport je ena izmed dejavnosti, pri kateri je kakovost izvedbe odvisna tudi od motivacije 

učencev. Kocijančič (2007) je v svojem diplomskem delu raziskoval motive za ukvarjanje s 

športom pri učencih med 11. in 14. letom. Kot enega od dejavnikov, ki prispevajo k motivaciji 

za sodelovanje pri športu, avtor navaja, da mora učitelj poznati posameznikove sposobnosti, 

želje, potrebe in probleme. Lahko rečemo, da je to še posebej pomembno pri učencih s PP. 

                                                 
1 Vključevanje učenca v skupino. 
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Kocijančič (prav tam) navaja, da se športu pogosteje izogibajo učenci s slabše razvitimi 

gibalnimi sposobnostmi, ki jih prav tako lahko pripišemo učencem s PP. Učitelji lahko 

motivacijo dvignejo s primernimi nalogami. To pomeni, da učencem naloge predstavljajo 

dovolj velik izziv, hkrati pa niso nedosegljive. Učenci so deležni prilagoditev, kot so razdelitev 

naloge na manjše korake, na izbiro se jim ponudita dve ali več aktivnosti, učitelji za učence 

načrtujejo naloge z različno obremenitvijo in učencem omogočajo uporabo raznolikih 

pripomočkov (Jurak in Kovač, 2010). 

Večina anketiranih učiteljev športa kot izziv pogosto prepoznava problem prevelike 

skupine učencev, ki jo poučujejo, zaradi česar se učencu s PP ne morejo posvetiti v tolikšni 

meri, kot bi bilo to potrebno za njegov optimalni razvoj. Glede na odgovore učiteljev športa bi 

bilo smotrno spodbujanje timskega sodelovanja s SRP. Nekateri učenci s PP, ki obiskujejo 

dodatno strokovno pomoč, imajo tudi takšne primanjkljaje (npr. na socialnem in gibalnem 

področju), ki jih lažje premagujejo z ustreznimi intervencijami tekom aktivnosti pri rednem 

pouku kot v individualni situaciji. Zato bi bilo treba spodbujati timsko poučevanje, saj le-to 

prinaša številne pozitivne učinke tako za učence s PP in za učence brez njih, kot tudi za učitelje 

športa in SRP. S tem učitelji športa in SRP širijo obseg svojih kompetenc glede poučevanja 

učencev s PP in timskega poučevanja. Prisotnost SRP v skupini je koristna tudi z vidika 

preventive in zgodnjega odkrivanja učencev, ki niso usmerjeni kot učenci s PP, a se pri športu 

soočajo z raznimi izzivi, za premagovanje katerih bi učenci, ki niso usmerjeni kot učenci s PP, 

potrebovali pomoč. 

Rezultati naše raziskave kažejo, da 13 učiteljev pri poučevanju učencev s PP ovira 

pomanjkanje znanja, 12 učiteljev pa izzive vidi v ocenjevanju. Ocenjevanje pri predmetu šport 

predstavlja kritično področje že samo po sebi, ne le z ozirom na učence s PP. Težnja po ne 

ocenjevanju športa izhaja iz prepričanja, da je glavni namen športa pridobivanje trajnih gibalnih 

navad in ne storilnostnih dosežkov in primerjanje med učenci (Kristan, 2009). Pri učencih, ki 

niso zadovoljni z oceno pri športu, pogosteje opazimo, da se počutijo manj vredne, oblikujejo 

negativno samopodobo in se začnejo izogibati športnim aktivnostim (prav tam). Ker pa so ocene 

pri predmetu šport v trenutnem šolskem sistemu realnost, pa to od učiteljev terja, da ocenjevanju 

namenjajo več pozornosti. Na oceno vpliva več dejavnikov, med katerimi so tudi prirojene 

sposobnosti, telesna zgradba in telesne ovire, zato mora učitelj pri ocenjevanju te dejavnike tudi 

oceniti, pri čemer se izpostavlja vprašljivost objektivnosti. Učencem s PP se v sklopu 

individualiziranega programa zagotovi tudi prilagoditve pri preverjanju in ocenjevanju. Učitelj 

šport mora biti dobro seznanjen z zapisanimi prilagoditvami, saj mu to lahko predstavlja 

podlago za ocenjevanje. Ob pojavu morebitnih dilem mu lahko svetuje tudi SRP.  

Tudi nekateri drugi avtorji so raziskovali izzive, s katerimi se srečujejo učitelji športa. 

P. Nuzdorfer (2007) izpostavlja težave z vzpostavljanjem reda in discipline, motiviranjem 

učencev za vadbo, s skrbjo za varnost, z ovirami pri sporazumevanju in pomen dobre 

demonstracije. K. Dervarič (2003) je v svojem diplomskem delu prepoznala, da se učitelji pri 

poučevanju učencev s PP najpogosteje srečujejo s pomanjkanjem časa, nezadostno 

usposobljenostjo za poučevanje in pomanjkanjem didaktičnih pripomočkov. Raziskava med 

šolskimi svetovalnimi delavci je pokazala, da si želijo več znanja glede preverjanja in 

ocenjevanja znanja učencev z učnimi težavami in znanja glede motiviranja učencev z učnimi 

težavami za šolsko delo (Čačinovič  Vogrinčič  in  Bregar  Golobič  2008). 
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Raziskava avtorjev (Coates in Vickerman, 2008), ki je analizirala izzive, ki jih 

zaznavajo učenci s PP, je pokazala, da so njihove pozitivne izkušnje vključevanja v razred 

omejene zaradi pomanjkanja usposobljenosti učiteljev športa za poučevanje učencev s PP, učni 

načrti pa so premalo prilagojeni učencem s PP. Kot dejavnik zmanjševanja vključenosti v razred 

zaznavajo tudi diskriminacijo s strani vrstnikov, ki pa bi jo učitelji bili dolžni zmanjšati (prav 

tam). 

Intervjuvana učiteljica športa izpostavlja dve skupini učencev – učenci, ki so »skriti« 

(opravljajo naloge, ampak so vedno zadnji in nenatančni) in »odkriti«, ki ovirajo pouk na način, 

da so pri štafetnih igrah vedno zadnji, težko sledijo navodilom, pri tekmovalnih igrah so 

navadno v skupini, ki izgubi in so zaradi tega tarča sošolcev. Opaža tudi izrazite težave s 

pozornostjo, kar povzroči, da je tak učenec ves čas izpostavljen, saj se mora učitelj načrtno 

osredotočati nanj. Ker je telovadnica manj strukturiran prostor kot učilnica, so učenci v njej 

bolj nemirni, pa tudi bolj sproščeni. Zaradi nemirnosti ima učiteljica več dela z vzpostavljanjem 

reda in discipline. Hkrati pa izpostavlja, da so sploh mlajši učenci v programu, ki ga izvajata 

skupaj s SRP, veliko bolj motivirani za izvajanje vaj, s katerimi urijo fino motoriko, 

grafomotoriko, vidno sledenje, koordinacijo, orientacijo, aktivnosti za spodbujanje pozornosti 

in koncentracije, kot pa v individualni situaciji pri DSP ali v učilnici.  

Naše raziskovalno vprašanje se je glasilo: »S katerimi izzivi se najpogosteje srečujejo 

učitelji športa pri poučevanju učencev s PP?« Ugotovili smo, da največ učiteljev športa vidi 

izziv v motiviranju učencev s PP za sodelovanje in posvečanju učencem s PP zaradi prevelike 

skupine učencev. Glede na pogostost izbranih postavk si sledijo izzivi, kot so pomanjkanje 

znanja o PP, ocenjevanje učencev s PP, vzpostavljanje reda in discipline, strah pred poškodbami 

učencev s PP, vzpostavljanje avtoritete in občutek prevelike odgovornosti. Eden izmed 

anketiranih učiteljev je dodal, da mu izziv predstavlja vključevanje učenca v skupino. 
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9.6.2 Najpogosteje izpostavljene skupine učencev s posebnimi potrebami s strani 

učiteljev športa 

SRP in učitelji športa so poročali o številu učencev iz posamezne skupine PP, ki so jih 

že poučevali. Podatki so prikazani v tabeli 6.  

Preglednica 8: Primerjava učiteljev športa in SRP glede števila učencev s PP, ki so jih 

že poučevali. 

   
1–2 

učenca 

3–4 

učenci 
Več kot 5 

Še niso 

poučeva

li 

skupaj 

Učenci z okvaro vidne 

funkcije (slepi in 

slabovidni) 

ŠPO f (f %) 7 (21%) 2 (6%) 0 (0%) 24 (73%) 33 (100%) 

SRP f (f %) 11 (31%) 3 (9%) 1 (3%) 20 (57%) 35 (100%) 

Učenci   z okvaro slušne 

funkcije (gluhi in 

naglušni učenci) 

ŠPO f (f %) 17 (52%) 0 (0%) 0 (0%) 16 (48%) 33 (100%) 

SRP f (f %) 17 (49%) 4 (11%) 2 (6%) 12 (34%) 35 (100%) 

Učenci z govorno-

jezikovnimi motnjami 

ŠPO f (f %) 16 (48%) 5 (15%) 2 (6%) 10 (30%) 33 (100%) 

SRP f (f %) 8 (23%) 6 (17%) 21 (60%) 0 (0%) 35 (100%) 

Gibalno ovirani učenci 
ŠPO f (f %) 16 (48%) 7 (21%) 4 (12%) 6 (18%) 33 (100%) 

SRP f (f %) 14 (40%) 7 (20%) 8 (23%) 6 (17%) 35 (100%) 

Dolgotrajno bolni učenci 
ŠPO f (f %) 15 (45%) 4 (12%) 1 (3%) 13 (39%) 33 (100%) 

SRP f (f %) 7 (20%) 7 (20%) 19 (54%) 2 (6%) 35 (100%) 

Učenci s primanjkljaji na 

verbalnih področjih 

učenja (npr. disleksija) 

ŠPO f (f %) 8 (25%) 8 (25%) 9 (28%) 7 (22%) 32 (100%) 

SRP f (f %) 3 (9%) 3 (9%) 29 (83%) 0 (0%) 35 (100%) 

Učenci s primanjkljaji na 

neverbalnih področjih 

učenja (npr. dispraksija, 

neverbalne specifične 

učne težave) 

ŠPO f (f %) 5 (15%) 11 (33%) 3 (9%) 14 (42%) 33 (100%) 

SRP f (f %) 5 (14%) 12 (34%) 13 (37%) 5 (14%) 35 (100%) 

Učenci z motnjami 

avtističnega spektra 

ŠPO f (f %) 17 (52%) 8 (24%) 1 (3%) 7 (21%) 33 (100%) 

SRP f (f %) 11 (31%) 9 (26%) 13 (37%) 2 (6%) 35 (100%) 

Učenci s čustvenimi in z 

vedenjskimi motnjami 

ŠPO f (f %) 12 (35%) 6 (18%) 11 (32%) 5 (15%) 34 (100%) 

SRP f (f %) 8 (23%) 9 (26%) 15 (43%) 3 (9%) 35 (100%) 

Učenci z motnjami 

pozornosti in 

hiperaktivnosti (ADHD) 

ŠPO f (f %) 12 (35%) 8 (24%) 10 (29%) 4 (12%) 34 (100%) 

SRP f (f %) 6 (17%) 6 (17%) 22 (63%) 1 (3%) 35 (100%) 

Drugo2 
ŠPO f (f %) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 3 (100%) 3 (100%) 

SRP f (f %) 0 (0%) 1 (14%) 0 (0%) 6 (86%) 7 (100%) 

 

 

 

                                                 
2 Odgovor »drugo«: učenci s skotopičnim sindromom in pridružene motnje (disleksija, ADHD) 
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Preglednica 9: ANOVA glede razlike v številu učencev, ki so jih poučevali učitelji športa 

in SRP. 

 Vsota 

kvadratov 

g Povprečje 

kvadratov 

F p 

Učenci z okvaro vidne 

funkcije  

Med skupinami 3,280 1 3,280 1,808 0,183 

Znotraj skupine 121,589 67 1,815   

Skupaj  124,870 68    

Učenci  z okvaro slušne 

funkcije  

Med skupinami 1,271 1 1,271 0,605 0,439 

Znotraj skupine 140,671 67 2,100   

Skupaj  141,942 68    

Učenci z govorno-

jezikovnimi motnjami 

Med skupinami 0,200 1 0,200 0,159 0,691 

Znotraj skupine 84,003 67 1,254   

Skupaj  84,203 68    

Gibalno ovirani učenci 

Med skupinami 0,122 1 0,122 0,089 0,767 

Znotraj skupine 92,168 67 1,376   

Skupaj  92,290 68    

Dolgotrajno bolni 

učenci 

Med skupinami 0,003 1 0,003 0,002 0,964 

Znotraj skupine 90,954 67 1,358   

Skupaj  90,957 68    

Učenci s primanjkljaji 

na verbalnih področjih 

učenja 

Med skupinami 0,417 1 0,417 0,503 0,481 

Znotraj skupine 55,525 67 0,829   

Skupaj  55,942 68    

Učenci s prim. na 

neverbalnih področjih 

učenja 

Med skupinami 1,968 1 1,968 1,790 0,185 

Znotraj skupine 73,684 67 1,100   

Skupaj  75,652 68    

Učenci z motnjami 

avtističnega spektra 

Med skupinami 0,512 1 0,512 0,422 0,518 

Znotraj skupine 81,256 67 1,213   

Skupaj  81,768 68    

Učenci s čustvenimi in z 

vedenjskimi motnjami 

Med skupinami 0,200 1 0,200 0,191 0,664 

Znotraj skupine 70,003 67 1,045   

Skupaj  70,203 68    

Učenci z ADHD 

Med skupinami 1,978 1 1,978 2,246 0,139 

Znotraj skupine 59,008 67 0,881   

Skupaj  60,986 68    

 

Tako učitelji športa kot SRP so v anketnem vprašalniku odgovarjali na vprašanje, koliko 

učencev iz posamezne skupine PP so že poučevali. V preglednici 8, v kateri so podani odgovori 

učiteljev športa (ŠPO) in SRP, lahko vidimo primerjavo med učitelji športa (ŠPO) in SRP, da 

so pri nekaterih skupinah PP odstopanja, ki pa niso statistično pomembna (preglednica 9). Iz 

podatkov lahko sklepamo, katere skupine PP so med učitelji športa pogosteje prezrte. To so 

učenci z govorno-jezikovnimi motnjami. Kar 10 učiteljev pravi, da jih še ni poučevalo, medtem 

ko je ta skupina tretja najpogostejša med SRP (21 SRP je poučevalo več kot 5 učencev). Med 
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učitelji športa so manj zastopani tudi dolgotrajno bolni učenci, učenci s primanjkljaji na 

verbalnih in neverbalnih področjih učenja in učenci z motnjami avtističnega spektra. Učenci z 

govorno-jezikovnimi motnjami nimajo tako izraženih posebnih potreb na gibalnem področju, 

več primanjkljajev imajo na področju razumevanja govora in jezika, kar pa pri pouku športa 

lahko kompenzirajo z opazovanjem sošolcev in s tem zakrijejo svoje primanjkljaje.   

V nadaljevanju so učitelji športa v vprašalniku med izbranimi skupinami učencev s PP 

izbrali tisto skupino, v katero sodi učenec s PP, ki so ga že poučevali in je po njihovi oceni 

zaradi svojih ovir in primanjkljajev ter PP težko usvajal cilje pri predmetu šport.  

Preglednica 10: Frekvenčna in strukturna porazdelitev skupin učencev s PP. 

 f f % 

Gibalno ovirani učenci 10 29 % 

Učenci z motnjami avtističnega spektra 7 21 % 

Učenci z motnjami pozornosti in hiperaktivnosti (ADHD) 6 18 % 

Učenci z okvaro vidne funkcije (slepi in slabovidni) 3 8 % 

Učenci z okvaro slušne funkcije (gluhi in naglušni učenci) 2 6 % 

Učenci s čustvenimi in z vedenjskimi motnjami 2 6 % 

Dolgotrajno bolni učenci 2 6 % 

Učenci s primanjkljaji na verbalnih področjih učenja (npr. disleksija) 2 6 % 

Učenci s primanjkljaji na neverbalnih področjih učenja (npr. 

dispraksija, neverbalne specifične učne težave) 
0 0 % 

Učenci z govorno-jezikovnimi motnjami 0 0 % 

Skupaj 34 100 % 

 

Iz preglednice 10 je razvidno, koliko učencev je v posamezni skupini, ki so po mnenju 

učiteljev športa težko usvajali in dosegali cilje predmeta. 

Največ učiteljev je izbralo učenca z gibalno oviranostjo (10 oz. 29 %), sledijo jim učenci 

z motnjami avtističnega spektra (7 oz. 21 %) in motnjami pozornosti in hiperaktivnosti (6 oz. 

18 %). Trije (8 %) izbrani učenci so iz skupine učencev z okvaro vidne funkcije, iz preostalih 

skupin (učenci z okvaro slušne funkcije, dolgotrajno bolni učenci, učenci s primanjkljaji na 

verbalnih področjih učenja in učenci s čustvenimi in z vedenjskimi motnjami) pa sta po dva (6 

%) učenca. Nihče ni izbral učencev z govorno-jezikovnimi motnjami in učencev s primanjkljaji 

na neverbalnih področjih učenja. Izbor skupin se ujema s podatki v preglednici 8, iz katere je 

razvidno, da učitelji športa redko prepoznajo učence z govorno-jezikovnimi motnjami oz. jih 

ne prepoznavajo kot učence s PP, ki bi potrebovali individualiziran pristop in prilagoditve. 

Večina učiteljev pogosteje prepoznava posebne potrebe učencev z gibalno oviranostjo, MAS in 

motnjami pozornosti in hiperaktivnosti. Njihove PP so pri pouku športa izrazitejše in jih 

pogosteje ovirajo pri doseganju ciljev.  

Pri učencih, ki so jih izbrali kot primer iz svoje prakse, ki ne dosegajo ciljev športa, so 

prepoznali različne težave, primanjkljaje in posebnosti. 
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Preglednica 11: Frekvenčna in strukturna porazdelitev težav in primanjkljajev, ki jih 

pri izbranih učencih zaznavajo učitelji športa. 

  f f % 

Slaba koordinacija. 21 61 % 

Težave pri predvidevanju v igri in pri gibanju. 20 59 % 

Primanjkljaji fine, grobe motorike. 19 56 % 

Težave s pozornostjo in koncentracijo. 18 52 % 

Nespretnost pri rokovanju s športnimi pripomočki. 17 50 % 

Težave pri gibanju, ki zahteva moč, vzdržljivost in fleksibilnost. 16 47 % 

Težave pri posnemanju gibanja, demonstracije. 14 41 %  

Težave pri sledenju ustno podanih navodil. 13 40 %  

Težave z načrtovanjem gibanja. 9 26 % 

Nespretnost pri preoblačenju. 8 23 % 

Slabša zapomnitev športne terminologije. 7 21 % 

Težave z upoštevanjem zaporedij. 7 21 % 

Prenos naučenih veščin v podobne situacije. 6 18 %  

Senzorni primanjkljaji vida ali sluha. 5 15 % 

Težave s poznavanjem rutine. 3 9 % 

 

Iz preglednice 11 je razvidno, da so učitelji športa pri izbranih učencih najpogosteje 

opažali slabo koordinacijo (21 učiteljev oz. 61 %), težave pri predvidevanju v igri in pri gibanju 

(20 učiteljev oz. 59 %) ter primanjkljaje fine in grobe motorike (19 učiteljev oz. 56 %). 

Najredkeje prepoznavajo primanjkljaj prenosa naučenih veščin v podobne situacije (6 učiteljev 

oz. 18 %), senzorne primanjkljaje vida in sluha (5 učiteljev oz. 15 %) in težave s poznavanjem 

rutine (3 učitelji oz. 9 %). Primanjkljaji, ki so bili po pogostosti srednje izbrani, so  težave s 

pozornostjo in koncentracijo (18 učiteljev oz. 52 %), nespretnost pri rokovanju s športnimi 

pripomočki (17 učiteljev oz. 50 %), težave pri gibanju, ki zahteva moč, vzdržljivost in 

fleksibilnost (16 učiteljev oz. 47 %), težave pri posnemanju gibanja, demonstracije (14 učiteljev 

oz. 41 %), težave pri sledenju ustno podanih navodil (13 učiteljev oz. 40 %), težave z 

načrtovanjem gibanja (8 učiteljev oz. 23 %), slabša zapomnitev športne terminologije (7 

učiteljev oz. 21 %) in težave z upoštevanjem zaporedij (7 učiteljev oz. 21 %). 

Preglednica 12: Preglednica primanjkljajev učencev z okvaro vidne funkcije. 

 f 

Senzorni primanjkljaji vida in sluha. 3 

Slaba koordinacija. 1 

Primanjkljaji fine, grobe motorike. 1 

Težave pri predvidevanju v igri in pri gibanju. 1 

Nespretnost pri rokovanju s športnimi pripomočki. 1 

Nespretnost pri preoblačenju. 1 

Slabša zapomnitev športne terminologije. 1 

Težave pri posnemanju gibanja, demonstracije. 1 
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Iz preglednice 12 je razvidno, da so vsi trije učitelji športa, ki so izbrali učenca iz skupine 

slepih in slabovidnih, prepoznali senzorne primanjkljaje vida. Prepoznali so še slabo 

koordinacijo, primanjkljaje fine in grobe motorike, težave pri predvidevanju v igri in gibanju, 

nespretnost pri rokovanju s športnimi pripomočki in pri preoblačenju, slabšo zapomnitev 

športne terminologije in težave pri posnemanju gibanja, demonstracije. 

Preglednica 13: Preglednica primanjkljajev učencev z okvaro slušne funkcije. 

 f 

Slaba koordinacija. 2 

Senzorni primanjkljaji vida in sluha. 2 

Težave pri gibanju, ki zahteva moč, vzdržljivost in fleksibilnost. 2 

Težave pri sledenju ustno podanih navodil. 2 

Težave s pozornostjo in koncentracijo. 1 

Primanjkljaji fine, grobe motorike. 1 

Težave z upoštevanjem zaporedij. 1 

Težave pri predvidevanju v igri in pri gibanju. 1 

Nespretnost pri rokovanju s športnimi pripomočki. 1 

Slabša zapomnitev športne terminologije. 1 

Težave pri posnemanju gibanja, demonstracije.  1 

Iz preglednice 13 je razvidno, da sta oba učitelja, ki sta izbrala učenca iz skupine 

učencev z okvaro slušne funkcije, prepoznala težave s senzornim primanjkljajem sluha, težave 

s koordinacijo, težave pri gibanju, ki zahteva moč, vzdržljivost in fleksibilnost ter težave pri 

sledenju ustno podanih navodil. En učitelj je prepoznal še težave s pozornostjo in koncentracijo, 

primanjkljaje fine in grobe motorike, težave z upoštevanjem zaporedij, težave pri predvidevanju 

v igri in pri gibanju, slabšo zapomnitev športne terminologije in težave pri posnemanju gibanja, 

demonstracije.  

Preglednica 14: Preglednica primanjkljajev gibalno oviranih učencev. 

 f 

Slaba koordinacija. 10 

Primanjkljaji fine, grobe motorike. 10 

Težave pri gibanju, ki zahteva moč, vzdržljivost in fleksibilnost. 9 

Težave pri predvidevanju v igri in pri gibanju. 8 

Nespretnost pri rokovanju s športnimi pripomočki. 7 

Težave pri posnemanju gibanja, demonstracije. 5 

Prenos naučenih veščin v podobne situacije. 4 

Težave z načrtovanjem gibanja. 4 

Težave s pozornostjo in koncentracijo. 2 

Težave z upoštevanjem zaporedij. 2 

Nespretnost pri preoblačenju. 2 

Težave pri sledenju ustno podanih navodil. 2 
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Iz preglednice 14 je razvidno, da so vsi učitelji športa (10) pri gibalno oviranih učencih 

opazili težave s slabo koordinacijo ter primanjkljaje fine in grobe motorike. Večina opaža še 

težave pri gibanju, ki zahteva moč, vzdržljivost in fleksibilnost (9), težave pri predvidevanju v 

igri in pri gibanju (8) in nespretnost pri rokovanju s športnimi pripomočki (7). Polovica jih 

prepoznava težave pri posnemanju gibanja, demonstracije (5). Pri manj kot polovici učitelji 

športa opažajo tudi primanjkljaje pri prenosu naučenih veščin v podobne situacije (4), težave z 

načrtovanjem gibanja (4), težave s pozornostjo in koncentracijo (2), težave z upoštevanjem 

zaporedij (2), težave pri sledenju ustno podanih navodil (2) ter težave pri posnemanju gibanja 

in demonstracije (2).  

Preglednica 15: Preglednica primanjkljajev dolgotrajno bolnih učencev. 

 f 

Primanjkljaji fine, grobe motorike. 2 

Slaba koordinacija. 1 

Težave pri gibanju, ki zahteva moč, vzdržljivost in fleksibilnost. 1 

Težave pri predvidevanju v igri in pri gibanju. 1 

Nespretnost pri rokovanju s športnimi pripomočki. 1 

Težave pri posnemanju gibanja, demonstracije. 1 

Težave z načrtovanjem gibanja. 1 

Iz preglednice 15 je razvidno, da oba učitelja športa, ki sta izbrala učenca, ki sodita v 

skupino dolgotrajno bolnih učencev, prepoznavata primanjkljaje fine in grobe motorike, pri 

enem izmed učencev pa slabo koordinacijo, težave pri predvidevanju v igri in pri gibanju, 

nespretnost pri rokovanju s športnimi pripomočki, težave pri gibanju, ki zahteva moč, 

vzdržljivost in fleksibilnost, težave pri posnemanju gibanja, demonstracije in težave z 

načrtovanjem gibanja. 

Preglednica 16: Preglednica primanjkljajev učencev s primanjkljaji na verbalnih 

področjih učenja. 

 f 

Težave s pozornostjo in koncentracijo. 1 

Težave z upoštevanjem zaporedij. 1 

Slabša zapomnitev športne terminologije. 1 

Težave pri sledenju ustno podanih navodil. 1 

En učitelj, ki je izbral učenca s primanjkljaji na verbalnih področjih učenja, je napisal, 

da ne prepoznava nobenih primanjkljajev. V preglednici 16 je razvidno, da drugi učitelj športa 

pri svojem učencu prepoznava težave s pozornostjo in koncentracijo, težave z upoštevanjem 

zaporedij, slabšo zapomnitev športne terminologije in težave pri sledenju ustno podanih 

navodil.  
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Preglednica 17: Preglednica primanjkljajev učencev z MAS. 

 f 

Težave s pozornostjo in koncentracijo. 6 

Slaba koordinacija. 4 

Težave pri predvidevanju v igri in pri gibanju. 4 

Nespretnost pri rokovanju s športnimi pripomočki. 4 

Nespretnost pri preoblačenju. 4 

Primanjkljaji fine, grobe motorike. 3 

Težave pri gibanju, ki zahteva moč, vzdržljivost in fleksibilnost. 3 

Težave pri posnemanju gibanja, demonstracije. 3 

Težave z upoštevanjem zaporedij. 2 

Težave s poznavanjem rutine. 2 

Slabša zapomnitev športne terminologije. 2 

Težave pri sledenju ustno podanih navodil. 2 

Težave z načrtovanjem gibanja. 2 

Prenos naučenih veščin v podobne situacije. 1 

Iz preglednice 17 je razvidno, da učitelji športa (7) pri učencih z MAS pri večini 

prepoznavajo težave s pozornostjo in koncentracijo (6), slabo koordinacijo (4), težave pri 

predvidevanju v igri in pri gibanju (4), nespretnost pri rokovanju s športnimi pripomočki (4) in 

nespretnost pri preoblačenju (4). Ostali primanjkljaji, ki so jih prepoznali pri manj kot polovici 

izbranih učencev, so primanjkljaji fine, grobe motorike (3), težave pri gibanju, ki zahteva moč, 

vzdržljivost in fleksibilnost (3), težave pri posnemanju gibanja, demonstracije (3), težave z 

upoštevanjem zaporedij (2), težave s poznavanjem rutine (2), slabša zapomnitev športne 

terminologije (2), težave pri sledenju ustno podanih navodil (2), težave z načrtovanjem gibanja 

(2) in prenos naučenih veščin v podobne situacije (1). 

Preglednica 18: Preglednica primanjkljajev učencev s ČVM. 

 f 

Težave s pozornostjo in koncentracijo. 2 

Težave pri sledenju ustno podanih navodil. 2 

Slaba koordinacija. 1 

Težave pri predvidevanju v igri in pri gibanju. 1 

Prenos naučenih veščin v podobne situacije. 1 

Nespretnost pri rokovanju s športnimi pripomočki.  1 

Težave pri gibanju, ki zahteva moč, vzdržljivost in fleksibilnost.  1 

Težave pri posnemanju gibanja, demonstracije.  1 
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Iz preglednice 18 je razvidno, da sta oba učitelja športa pri svojih učencih s ČVM 

prepoznala težave s pozornostjo in koncentracijo ter težave pri sledenju ustno podanih navodil. 

Pri enem učencu sta prepoznala še slabo koordinacijo, težave pri predvidevanju v igri in pri 

gibanju, prenosu naučenih veščin v podobne situacije, nespretnost pri rokovanju s športnimi 

pripomočki, težave pri gibanju, ki zahteva moč, vzdržljivost in fleksibilnost ter težave pri 

posnemanju gibanja, demonstracije. 

Preglednica 19: Preglednica primanjkljajev učencev z ADHD. 

 f 

Težave s pozornostjo in koncentracijo. 6 

Težave pri predvidevanju v igri in pri gibanju. 4 

Težave pri sledenju ustno podanih navodil. 4 

Slaba koordinacija. 2 

Primanjkljaji fine, grobe motorike. 2 

Nespretnost pri rokovanju s športnimi pripomočki. 2 

Slabša zapomnitev športne terminologije. 2 

Težave pri posnemanju gibanja, demonstracije. 2 

Težave z načrtovanjem gibanja. 2 

Težave z upoštevanjem zaporedij. 1 

Nespretnost pri preoblačenju. 1 

Težave s poznavanjem rutine. 1 

Iz preglednice 19 je razvidno, da so vsi učitelji športa pri izbranih učencih z ADHD 

prepoznali primanjkljaj na področju pozornosti in koncentracije (6). Pri večini učencev so 

prepoznali še težave s predvidevanjem pri igri in gibanju (4) ter težave pri sledenju ustno 

podanih navodil (4). Redko so opazili slabo koordinacijo (2), primanjkljaje fine in grobe 

motorike (2), nespretnost pri rokovanju s športnimi pripomočki (2), slabšo zapomnitev športne 

terminologije (2), težave pri posnemanju gibanja in demonstracije (2), težave z načrtovanjem 

gibanja (2), težave z upoštevanjem zaporedij (1), nespretnost pri preoblačenju (1) in težave s 

poznavanjem rutine (1). 

Prepoznavanje učenčevih PP je osnova za načrtovanje ustreznih pristopov poučevanja 

in prilagoditev, hkrati pa je to veščina, ki je postala bolj pomembna z naraščajočim številom 

učencev s PP v redni osnovni šoli. Včasih je bil učitelj predvsem posredovalec znanja, bil je 

osredotočen na kurikulum in njegovo izvajanje. Zaradi večjega števila učencev s PP pa je moral 

postati tudi tisi, ki prepozna PP, spreten pri organiziranju raznolikih učnih priložnosti, ki 

konstruktivno pristopa k izzivom (Magajna, 2008). Tukaj niso izvzeti niti učitelji športa, čeprav 

tekom primarnega izobraževanja niso pridobili širokega spektra znanj glede poučevanja 

učencev s PP. Zaradi tega bi morali biti učitelji motivirani in pripravljeni skrbeti za stalno 

strokovno izpopolnjevanje na področju poučevanja različnih vrst PP, sodobnih pristopov 

poučevanja in učinkovitih oblik pomoči (Magajna, 2008). 

Nekateri učenci imajo PP, ki pri pouku športa niso jasno izražene, vendar pa vseeno 

vplivajo na uspešnost pri izvajanju nalog. Učenci s skritimi PP, zajeti v raziskavi (Moola, Fusco 

in Kirsh, 2011), so poročali, da imajo pomisleke pri razkrivanju svojih težav učitelju, saj se 

bojijo, da bi to razkritje lahko povzročilo izključenost.  
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Fitzgerald (2005) je opisal učenca z gibalno oviranostjo, ki je poročal, da učitelja športa 

dojema na način, da ta nanj gleda poniževalno in mu je zanj vseeno, saj vidi le stvari, ki jih 

učenec zaradi uporabe invalidskega vozička ne more narediti. Ta primer kaže, da so lahko 

prezrti tudi učenci z odkritimi PP. 

Intervjuvana učiteljica je na vprašanje o tem, če pozna vrsto PP učencev, ki jih poučuje, 

odgovorila, da se pri tistih učencih, ki pri športu nimajo težav, ne ukvarja z njihovimi PP. Opaža 

jih pri učencih, kjer so težave izrazite na gibalnem področju, pri nekaterih učencih pa so 

generalno znižane sposobnosti in pri teh učencih ve, da so usmerjeni kot določena skupina PP. 

To je lahko tudi razlog v zaznavanju oz. prepoznavanju enakega števila učencev, ki jih 

poučujejo učitelji športa in SRP, saj nimajo vsi učenci s PP težav pri športu. Učiteljica je 

izpostavila, da dobro pozna in predvsem tudi mora poznati PP učencev, ki so bili operirani 

zaradi njihovih fizičnih primanjkljajev in ovir. Pri svojem delu je pozorna tudi na učenca, ki je 

gluh in uporablja polžev vsadek, saj mora pri vsaki uri uporabljati zaščitno čelado, da ne pride 

do poškodb polževega vsadka. Na tega učenca mora biti posebno pozorna tudi pri ustnem 

podajanju navodil in zvočni primernosti telovadnice (da npr. glasba ni preglasna, da nič ne 

piska). Izpostavi še primere, ko so učenci imeli srčno napako, epilepsijo in sladkorno bolezen, 

saj so določene aktivnosti zanje lahko nevarne. Pogosto opazi tudi težave s hiperaktivnostjo, 

saj so zelo očitne, za učne težave pa pravi, da jih ne prepozna vedno. Imela pa je že izkušnjo, 

ko je pri učencu sama posumila, da ima disleksijo, saj je imel izrazite težave z orientacijo in 

gibanjem v prostoru (levo, desno, naprej, nazaj). Pove, da je deček razumel pojme, ampak se ni 

bil zmožen gibati v skladu z njimi. O svojih sumih je poročala SRP, ki je opravila diagnostični 

pregled in potrdila, da ima deček res disleksijo.  

Pri raziskovalnem vprašanju »Katere skupine učencev s PP najpogosteje izpostavljajo 

učitelji športa?« smo ugotovili, da se število prepoznanih skupin učencev s PP med učitelji 

športa in SRP razhaja. Učitelji športa najpogosteje izpostavljajo skupino gibalno oviranih 

učencev, učencev z motnjami avtističnega spektra in učence z motnjami pozornosti in 

hiperaktivnosti. Redkeje izpostavljajo učence z okvarami vidne funkcije, učence z okvaro 

slušne funkcije, učence s čustvenimi in z vedenjskimi motnjami, dolgotrajno bolne učence in 

učence s primanjkljaji na verbalnih področjih učenja. Najredkeje prepoznavajo in izpostavljajo 

učence s primanjkljaji na neverbalnih področjih učenja in učence z govorno-jezikovnimi 

motnjami. 
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9.6.3 Sodelovanje učiteljev športa ter specialnih in rehabilitacijskih pedagogov 

Učitelji športa in SRP so odgovorili na vprašanje o  medsebojnem sodelovanju. V 

primeru, da so že sodelovali, so opredelili še pogostost tega sodelovanja. 

Preglednica 20: Frekvenčna in strukturna porazdelitev sodelovanja med učitelji športa 

in SRP. 

 SRP Učitelji športa 

f f % f f % 

Tedensko 6 17 % 3 9 % 

Mesečno 0 0 % 3 9 % 

Občasno  22 63 %  17 50 % 

Še niso sodelovali 7 20 % 11 32 % 

Skupaj  35 100 % 34 100 % 

 

Preglednica 21: Frekvenčna in strukturna razdelitev učiteljev športa, ki še niso 

sodelovali s SRP. 

 f f % 

Do sedaj še ni bilo potrebe po sodelovanju. 6 55 % 

SRP nimamo na šoli. 2 18 % 

SRP se mi zdi nedostopen. 1 9 % 

Sam nisem želel prositi za pomoč ali sodelovanje.  1 9 % 

Drugo (učitelj ni vedel, da je SRP na razpolago za njegovo področje). 1 9 % 

Skupaj  11 100 % 

Z učitelji športa še ni sodelovalo 7 (20 %) SRP, saj to sodelovanje še ni bilo potrebno. 

Med učitelji športa je 11 (32 %) takih, ki s SRP še niso sodelovali. Največ učiteljev športa (6 

oz. 55 %) do sedaj še ni imelo potrebe po sodelovanju, dva (18 %) učitelja športa poročata, da 

SRP nimajo na šoli, po en (9 %) učitelj športa pa je odgovoril, da se muu SRP zdi nedostopen, 

učitelj sam ni želel prositi za pomoč in pa ni bil seznanjen, da je SRP na razpolago tudi za 

področje športa.  

Zanimalo nas je, koliko let delovnih izkušenj imajo učitelji in SRP, ki še niso sodelovali 

drug z drugim. Med tistimi učitelji športa, ki še niso sodelovali s SRP, je med tremi učitelji iz 

prve starostne skupine (manj kot 1 leto) bil le eden, ki še ni sodeloval. Med učitelji z delovno 

dobo od 1 do 2 leti so trije učitelji športa in še nihče izmed njih ni sodeloval s SRP. Med učitelji 

z delovno dobo 3 do 5 let sta dva učitelja športa, eden od njiju še ni sodeloval s SRP. Med 

učitelji z delovno dobo 5 do 10 let je 11 učiteljev, štirje izmed njih s SRP še niso sodelovali. 

Med učitelji z delovno dobo 19 do 30 let je pet učiteljev, dva izmed njih s SRP še nista 

sodelovala.  

Trije od sedmih SRP, ki še niso sodelovali z učiteljem športa, so zaposleni manj kot eno 

leto, ostali pa so enakomerno porazdeljeni v drugih skupinah glede na leta delovne dobe. Iz 

kategorije z 1 do 2 leti delovne dobe so vsi (2) že sodelovali z učitelji športa. 
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Graf 2: Zadovoljstvo učiteljev športa glede medsebojnega sodelovanja s specialnimi in 

rehabilitacijskimi pedagogi. 

 

 

Graf 3: Zadovoljstvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov glede medsebojnega 

sodelovanja z učitelji športa. 

Učitelji športa in SRP so pri odprtem vprašanju v anketnem vprašalniku izpostavili 

nekatere vidike medsebojnega sodelovanja. Iz njihovih odgovorov lahko razberemo ovire in 

priložnosti sodelovanja. 

Učitelji športa prednosti sodelovanja in doprinos k lastnemu delu s specialnim in 

rehabilitacijskim pedagogom vidijo predvsem pri medsebojni pomoči, saj imajo SRP več 

izkušenj s poučevanjem učencev s PP in tako predstavljajo dodaten vir informacij, lahko dajo 

natančna navodila za izvajanje pouka glede na specifične značilnosti učenčevih PP. Prednost 

sodelovanja vidijo tudi v tem, da SRP na šoli glede na izražene potrebe po dodatnem znanju 

organizirajo tudi izobraževanja o določeni temi. K boljšemu sodelovanju pripomorejo tudi 

osebnostne značilnosti SRP, zaradi katerih jih učitelji športa prepoznavajo kot dostopne.  
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Učitelji športa so izpostavili tudi nekatere dejavnike, ki ovirajo medsebojno 

sodelovanje. Najpogosteje so izpostavili pomanjkanje časa za redno in poglobljeno sodelovanje 

glede na število otrok, ki imajo PP. Izpostavili so tudi problematiko mobilnih SRP, saj na šoli 

niso stalno prisotni. To še dodatno vpliva na pomanjkanje časa in možnosti za sodelovanje ter 

pomanjkanje kadra, ki se ukvarja z učenci s PP, kar še zlasti velja za večje šole. Izpostavili so 

tudi nerazumevanje dinamike dela s strani SRP, saj je pri pouku športa en učitelj za cel razred, 

pri individualnih urah pa je delo ena na ena. Eden izmed učiteljev športa prepoznava tudi, da se 

področje športa SRP zdi manj pomembno.  

SRP med pozitivnimi vidiki in izkušnjami sodelovanja opisujejo možnost izvajanja 

individualnih vaj z učencem ob strokovnem vodenju učitelja športa (razlaga metodičnih 

postopkov učenja npr. prevala). Ob tem nekateri poudarjajo tudi možnost izmenjave dobre 

prakse in znanj. Izpostavljajo, da so učitelji športa, s katerimi sodelujejo, strokovnjaki na 

svojem področju, imajo posluh za učence s PP, razumejo tudi njihove stiske. Nekateri SRP so 

prisotni tudi pri samem pouku – kot opazovalci (pridobivanje informacij o otroku preko 

gibanja), kot pomočniki/podpora učitelju športa (pomoč učencu pri izvajanju nalog), en SRP je 

tudi pripravil ure prilagojene športne vzgoje (sedeča odbojka) za cel razred, v katerega je 

vključen učenec z gibalno oviranostjo. Več SRP je pripravilo prilagoditve za izvajanje pouka 

športa in ocenjevanje ter predstavilo učenčeve PP učitelju športa in opredelilo vpliv njegovih 

PP na sodelovanje pri pouku športa. Pri prilagoditvah ocenjevanja SRP poročajo, da učitelji 

športa manj zapletajo stvari kot drugi učitelji. SRP vidijo pozitivno stran sodelovanja v tem, da 

je med njimi vzpostavljen pretok informacij, od učiteljev športa so seznanjeni z informacijami 

s področja razvoja posameznih splošnih in specifičnih gibalnih vzorcev. En anketiranec je 

izpostavil zelo dobro vključenost učitelja športa v strokovni tim – učitelj športa je bil vključen 

v načrtovanje individualiziranega programa, sistematično je pristopal k prepoznavanju gibalnih 

sposobnosti učenca, pripravil cilje in načrt dela ter spremljal učenčev napredek. Ta isti učitelj 

športa je veliko prispeval s svojim lastnim udejstvovanjem – opazil je otroke in krepil njihova 

močna področja.  

SRP prepoznavajo kot ovire v sodelovanju z učitelji športa pomanjkanje 

samoiniciativnosti učiteljev pri prilagajanju pouka, nekateri med učitelji športa celo zanikajo 

PP učencev in odklanjajo kakršno koli sodelovanje, saj se jim ne zdi potrebno. V nekaterih 

primerih SRP pogrešajo povratne informacije o ustreznosti prilagoditev, ki so jih predlagali. 

Izpostavljajo, da so nekateri učitelji športa preveč usmerjeni v dosežke športno nadarjenih 

učencev in na ta račun primanjkuje posluha za učence s PP. Nekateri učitelji športa ne 

prilagajajo aktivnosti in ciljev učencem s PP, kažejo pomanjkanje znanja s področja PP in 

nerazumevanje, zakaj učenci določenih nalog ne zmorejo izvajati – težko razumejo specifične 

značilnosti učencev s PP. SRP so izpostavili še, da se nekateri učitelji športa ne počutijo kot del 

tima, SRP pri nekaterih učiteljih prepoznavajo miselnost, da oni zmorejo vse sami. Kot težavo 

zaznavajo tudi, da so učenci s PP opravičeni pouka, kar se zdi učiteljem športa najlažji ukrep, 

saj se jim v tem primeru ni treba ukvarjati z učencem s PP ter njegovim prilagajanjem in 

vključevanjem v pouk.  

Obe skupini pedagogov kot pozitivno izpostavljata medsebojno pomoč in izmenjavo 

znanj. Iz zapisov lahko prepoznamo, da na možnost sodelovanja vplivajo osebnostne 

značilnosti obeh profilov strokovnjakov, ki so povezane z njihovimi stališči in osebno 

pripravljenostjo. Med SRP je več takih, ki isto področje (pripravljenost učitelja na sodelovanje,  

prilagajanje pouka in ocenjevanja, izmenjava povratnih informacij, vključenost učiteljev športa 
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v strokovni tim) opisujejo kot prednost oziroma so zadovoljni s sodelovanjem, drugi pa ta ista 

področja vidijo kot pomanjkljivost, oviro. Nihče od SRP ni izpostavil pomanjkanja časa kot 

dejavnika, ki ovira sodelovanje, medtem ko je to izpostavilo več učiteljev športa.  

Učitelji športa in SRP med sabo sodelujejo na različne načine. Največ jih sodeluje takrat, 

ko SRP učitelja športa seznani s PP, najmanj pa je že imelo izkušnjo timskega poučevanja. 

Devet učiteljev športa in šest SRP še ni sodelovalo z drugim profilom, kar se sicer ne sklada s 

predstavljenimi podatki v tabeli 9, kjer sta 2 učitelja in 1 SRP več označila, da še nista 

sodelovala.  

 

 

Legenda:  

a – Usklajevanje urnika glede izvajanja DSP. 

b – SRP je učitelja seznanil s PP učenca. 

c – SRP je dal priporočila za organiziranje ustreznega učnega okolja. 

d – SRP je svetoval glede načinov in strategij poučevanja. 

e – SRP je svetoval glede načina in prilagoditve ocenjevanja.  

f – Sodelovanje v sklopu timskih sestankov in strokovnih skupin. 

g – Sodelovanje pri pripravi individualiziranega programa. 

h – Timsko poučevanje. 

i – Ni bilo sodelovanja. 

Graf 4: Načini sodelovanja med SRP in učitelji športa. 

 

Iz grafa 4 lahko razberemo pogostost sodelovanja med SRP in učitelji športa glede na 

način sodelovanja. SRP so pogosteje izpostavili različne načine sodelovanja z učiteljem športa 

(126 rezultatov za različne oblike sodelovanja), medtem ko so učitelji športa označili skoraj za 

polovico manj oblik sodelovanja (le 72). Večji je tudi delež učiteljev športa, ki še niso 

sodelovali s SRP. Ugotovimo lahko, da SRP na več različnih načinov sodelujejo z učitelji športa 

kot pa obratno. Glede na podatke v tabeli 9 pa lahko rečemo tudi, da SRP pogosteje sodelujejo 

z učitelji športa kot obratno.  
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Največ učiteljev športa (19 oz. 56 %) in SRP (27 oz. 77 %)  je sodelovalo v primerih, 

ko je SRP učitelju predstavil PP učenca. 23 SRP (66 %) pogosto učiteljem svetuje glede načina 

in prilagoditev ocenjevanja, sledi svetovanje glede organizacije ustreznega učnega okolja (18 

SRP oz. 51 %), sodelovanje s sklopu timskih sestankov in strokovnih skupin (18 SRP oz. 51 

%) in svetovanje glede načinov in strategij poučevanja (17 SRP oz. 49 %). Učitelji športa in 

SRP so v enaki meri izbrali sodelovanje pri usklajevanju urnika za izvajanje DSP (N = 12), 

enako število učiteljev športa (12 oz. 35 %) pa s SRP (12 oz. 34 %) sodeluje tudi pri pripravi 

individualiziranega programa. Učitelji športa so veliko redkeje kot SRP izbrali, da je SRP dal 

priporočila za organiziranje ustreznega učnega okolja, da je SRP svetoval glede načinov in 

strategij poučevanja in glede načina in prilagoditev ocenjevanja. Pri vseh treh načinih je SRP v 

vlogi tistega, ki deli znanje oziroma svetuje. Tako SRP kot učitelji športa pa so najmanjkrat 

sodelovali tako, da so skupaj timsko poučevali.  

Sodelovanje med učitelji je tudi dejavnik, ki vpliva na profesionalni razvoj. Sodelovanje 

med učitelji in razvijanje pozitivnega odnosa do sodelovanja kot načina za uspešno poučevanje 

in poklicno rast je del socialnega razvoja, ki kot ena izmed dimenzij vpliva na profesionalni 

razvoj (Bell, 1993). Clark (1995, v Valenčič Zuljan, 2012) izpostavi zmožnost vprašati za 

pomoč in podporo, kar je lahko vzvod za sodelovanje med SRP in učitelji športa. Bechtel in 

O'Sullivan (2006, v Ha in Wang, 2009) sta ugotovila, da je podpora sodelavcev pomemben 

sestavni del učinkovitega poklicnega razvoja. Tudi Hargreaves in Fullan (2000) govorita o 

interaktivnem profesionalizmu, ki pomeni dajanje in sprejemanje pomoči. Pri tem spodbujata 

srečevanje in delo učiteljev v majhnih skupinah, znotraj katerih učitelji načrtujejo, preizkušajo 

učni proces in ocenjujejo svojo učinkovitost.  

Na sodelovanje vplivajo mnogi zunanji dejavniki in viri. Med načeli v Beli knjigi o 

vzgoji in izobraževanju (Valenčič Zuljan idr., 2011) načelo o avtonomnosti strokovnih delavcev 

izpostavlja, da mora biti učiteljem omogočeno strokovno presojanje in ravnanje, ki vključuje 

sodelovanje in iskanje pomoči. Prav tako k sodelovanju strokovne delavce zavezuje načelo 

interdisciplinarnosti. Raziskava (Maher, 2016), izvedena med šolami v Severni Angliji, je 

pokazala, da le 6 % vseh anketiranih SRP meni, da je pouk športa najpomembnejši (kar ga 

uvršča na 9 mesto med 11 predmeti), zaradi česar je vključenost SRP v pouk športa zelo majhna. 

Med prvimi tremi izpostavljenimi predmeti so angleščina, matematika in znanost, za športom 

pa sta se uvrstili zgodovina in umetnost. Kot razlog za večjo pomembnost angleščine so navedli, 

da je jezik osnova za usvajanje drugih predmetov in pa bolj pomemben dejavnik za pridobivanje 

poklica, saj se rezultati upoštevajo pri vpisu na višje ravni izobraževanja. Opaziti je 

pomanjkanje zavedanja in razumevanja o pozitivnih učinkih športa in gibalnih spretnosti na 

učni proces, še posebej za učence s PP (Dennison in Dennison, 1989). SRP pogosteje sodelujejo 

z učitelji, ki poučujejo predmete, kot so jeziki in matematika, saj se učenci pri teh predmetih 

bolj očitno soočajo z učnimi težavami. Poleg tega jih v to »sili« tudi sistem, ki ocene pri teh 

premetih uporablja za primerjanje v raznih mednarodnih raziskavah, prav tako pa se znanje teh 

predmetov preverja na nacionalni ravni. Maher in Macbeth (2014) izpostavljata, da se državna 

oblast, višješolske institucije in tudi starši zavzemajo za doseganje večje pismenosti in 

matematične pismenosti (ang. numeracy), zaradi česar manj poudarka namenjajo doseganju 

rezultatov na področju športa.  

Pedagogi v naši raziskavi so izpostavili nekatere izzive, s katerimi se srečujejo pri 

sodelovanju. Sodelovanje je učinkovitejše, če imajo pedagogi o tem tudi nekaj teoretičnega 

znanja (Polak, 2007). Učitelji so v raziskavi avtorja Grenierja (2011) opisali timsko poučevanje 
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kot predano sodelovanje, ki zahteva fleksibilnost, sprejemanje kompromisov, deljen občutek 

odgovornosti, razvijanje tolerance in sprejemanje razreda. Poučevalni stil in osebnost učiteljev 

morata biti združljiva, saj le tako lahko oba pridobita pozitivne izkušnje o skupnem sodelovanju 

(prav tam). 

Ena izmed oblik timskega sodelovanja je timsko poučevanje. Solis idr. (2012, v Pulec 

Lah in Košir, 2015) so glede na rezultate več raziskav ugotovili, da večina učiteljev in SRP kot 

koristi medsebojnega sodelovanja navaja napredovanje učencev z učnega in s socialnega 

vidika. Sodelovanje med učiteljem in SRP omogoča doseganje ciljev iz splošnega kurikuluma 

in premostitev vrzeli med splošnimi in posebnimi izobraževalnimi znanji (Grenier, 2011). 

Nekateri domači in tuji avtorji (v Pulec Lah in Košir, 2015) poudarjajo, da bi bilo za kakovostno 

vključevanje učencev s PP  pomembno, da se timska pomoč učitelja in SRP v čim večji meri 

udejanja v razredu. 

Smith in Green (2004) sta v svoji raziskavi izpostavila prednosti in slabosti 

udejstvovanja SRP pri pouku športa. Kot prednost navajata omogočanje individualne podpore 

učencu s PP (izvajanje aktivnosti ena na ena), kar učitelju omogoča, da nemoteno poučuje 

celoten razred. Na drugi strani pa kot pomanjkljivosti izpostavljata izolacijo in segregacijo 

učenca. Z individualno podporo se lahko še okrepijo ovire v sodelovanju med učenci s 

posebnimi potrebami in brez njih kot tudi med učenci s PP in učiteljem športa. Poleg tega lahko 

učitelj športa sam sebe dojema kot neprimerno usposobljenega in kompetentnega za poučevanje 

učenca s PP (Maher, 2016). 

Nekateri avtorji (Alborz, Pearson, Farrell in Howes, 2009; Causton-Theoharis in 

Malmgren, 2005; Harris, 2011; v Maher, 2016) nakazujejo, da lahko pri nekaterih učencih s PP 

fizična bližina SRP pri uri spodbuja proces sprejemanja s strani učitelja in sošolcev, medtem 

ko so drugi avtorji (Bassett, Haldenby, Tanner in Trewhitt, 2010; v Maher, 2016) ugotovili, da 

imajo SRP zanemarljiv vpliv na izobraževanje.  

Blok in Zeman (1996, v Grenier, 2011) sta primerjala pridobivanje motoričnih spretnosti 

in spremembe v socialnih odnosih med razredi, kjer je potekalo timsko poučevanje in 

individualno poučevanje športa za učence s PP in brez njih. Ugotovila sta, da so se izboljšali 

odnosi v razredu, kjer je poučeval tudi SRP. Uspešno timsko sodelovanje med učiteljem in SRP 

je bila posledica skupne poučevalne filozofije, medsebojnega spoštovanja in zaupanja. 

SRP lahko učiteljem športa svetujejo tudi glede načrtovanja diferenciranega pouka, v 

primeru, če imajo pomanjkanje znanja, spretnosti in izkušenj s tega področja. SRP imajo tudi 

specifična znanja s področja vključevanja učencev s PP, poleg tega pa tudi bolj celovito 

prepoznavajo učenčeve PP, zaradi česar lažje načrtujejo prilagoditve. Vendar pa izkušnje 

nekaterih SRP, ki so bili zajeti v raziskavi Maherja (2016), kažejo, da kar 91 % SRP meni, da 

ne prispevajo k oblikovanju inkluzivnega pouka športa. Razlog so učitelji športa, ki specialnih 

in rehabilitacijskih pedagogov ne vključujejo v načrtovanje svojih učnih ur.  

Kot najpogostejši način sodelovanja z učiteljem športa SRP navajajo »klepet« (Maher, 

2016), ki večinoma zajema pogovor o tem, katere dejavnosti bodo izvajali, ali bo SRP delal s 

skupino ali individualno, na katere varnostne elemente morajo biti pozorni ipd. Tako so SRP v 

večini primerov le seznanjeni z vsebino ure, pri kateri sodelujejo, namesto da bi dejansko 

sodelovali pri načrtovanju. Učitelji športa tudi določajo, v kolikšni meri si želijo vpetost SRP 

pri svojem pouku. Nekateri SRP izpostavljajo, da so sodelovali tudi z učitelji športa, ki so želeli 
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od njih pridobiti znanje. Tako so se pri SRP pozanimali, ali je določena aktivnost ustrezna za 

posameznega učenca, se posvetovali o primernih skupinskih dejavnostih in možnostih 

vključitve učenca s PP v to aktivnost (prav tam). 

Kot razlog za pomanjkanje skupnega načrtovanja SRP vidijo v časovnih omejitvah in 

težavah pri usklajevanju (Maher, 2016). Na tem področju bi morda bile potrebne sistemske 

spremembe, ki bi urnik dela organizirale tako, da bi le-ta vključeval čas za sodelovanje med 

strokovnimi delavci. Preko skupnega načrtovanja bi lahko SRP najbolj pripomogli k 

diferenciaciji pouka za učence s PP (prav tam), saj se najučinkovitejša praksa udejanja tam, kjer 

SRP in učitelji športa skupaj sodelujejo pri načrtovanju in izvajanju pouka (Vickerman in 

Blundell, 2012).  

S. Pulec Lah in J. Košir (2015) sta v svoji raziskavi o sodelovanju med učitelji in 

specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi ugotovili, da v največji meri sodelujejo v situacijah, 

ko SRP opazujejo v razredu ter nudijo sprotno podporo. Le redko pa sodelujejo pri oblikah 

hkratnega timskega poučevanja, poučevanja s pomočjo drugega, vzporednega poučevanja in 

alternativnega poučevanja.  

Raziskava med slovenskimi učitelji in izvajalci dodatne strokovne pomoči (Havaj in 

Polak, 2014) je pokazala, da najpogosteje medsebojno sodelujejo pri timski pripravi in 

evalvaciji individualiziranega programa, izmenjevanju idej za delo in informacij o učencih s 

PP. Več kot polovica SRP, zajetih v omenjeni raziskavi, še ni timsko poučevala.  

Slovenski šolski svetovalni delavci izpostavljajo pomanjkanje sodelovalnih oblik dela 

kot oviro za nudenje učinkovite pomoči učencem z učnimi težavami, hkrati pa timsko delo 

uvrščajo najnižje na seznamu vsebin za nadaljnje izobraževanje in usposabljanje (Čačinovič 

Vogrinčič in Bregar Golobič, 2008). 

V raziskavi o profesionalnem razvoju slovenskih razrednih učiteljev (Obran in Ivanuš 

Grmek, 2010) so ugotovili, da si učitelji med seboj pomagajo tako, da se pogovarjajo, 

izmenjujejo mnenja in izkušnje, kar vpliva na njihov profesionalni in osebnostni razvoj. 

Učitelji, zajeti v omenjeni raziskavi, menijo, da je potrebno vseživljenjsko izobraževanje in 

razvijanje sposobnosti, spretnosti, učenja in osebne rasti. Večina učiteljev razrednega pouka 

meni, med študijem niso dobili dovolj znanja in da se pravo učenje začne šele v praksi (prav 

tam). 

Friend (2008) kot enega pomembnih elementov sodelovanja izpostavlja podporni 

kontekst v okviru šolske kulture, za katero je odgovoren ravnatelj. Ravnatelj je tisti, ki lahko 

urnik pedagoškega dela organizira tako, da bo omogočil čas za sodelovanje (Rafoth in Foriska, 

2006; v Friend, 2008). S tem ravnatelj pripomore tudi k profesionalnemu razvoju zaposlenih, 

saj se pedagoški delavci bolj zavedajo pričakovanj glede sodelovanja in postanejo bolj spretni 

pri izvajanju sodelovalnih praks (Friend, 2008).  

Sodelovanje je pomembno tudi pri načrtovanju, izvajanju in vrednotenju 

individualiziranega programa. Pomembno je, da učitelji športa sodelujejo pri načrtovanju 

individualiziranega programa tudi za učence v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju, saj 

lahko s svojim znanjem o pristopih svetujejo učitelju razrednega pouka in SRP o izvajanju 

pouka športa. Hkrati pa lahko spoznajo učenca, ki ga bodo v višjih razredih poučevali tudi sami 

(Ledinek, 2015).  
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S. Pulec Lah in M. Kavkler (2011) sta po različnih avtorjih povzeli ugotovitve o načinih 

podpore in pomoči učiteljem za učinkovito poučevanje učencev s PP. SRP jim lahko pomagajo 

pri iskanju ustreznih informacij o naravi PP, prepoznavanju in ocenjevanju učenčevih 

zmožnosti, primanjkljajev in močnih področij, načrtovanju učnega okolja, poučevalnega 

pristopa, specifičnih strategij in materialov, pri načrtovanju, izvajanju in vrednotenju 

individualiziranega programa, pri zagotavljanju priložnosti za timsko delo, izmenjavo izkušenj 

in supervizijo. SRP so lahko podpora učitelju športa tudi z zagotavljanjem neposredne pomoči 

učencu v razredu ali zunaj, v individualni situaciji (prav tam).  

Anketirana učiteljica športa je predstavila konkretno obliko sodelovanja s SRP in sicer 

v okviru interesne dejavnosti, ki jo izvajata že 6 let. V teh letih se je oblika izvajanja nekoliko 

spremenila, saj se sproti učita sodelovanja, hkrati pa se tudi prilagajata skupini otrok oziroma 

dinamiki dela z njimi. Interesna dejavnost je namenjena učencem od 2. do 4. razreda, ki so 

usmerjeni kot učenci s PP in vsem, ki imajo težave na področju učenja, gibanja ali vedenja 

(predlagajo jih razredničarke). V skupini je v zadnjem šolskem letu (2018/19) bilo 18 učencev. 

Izvaja se enkrat tedensko pred poukom, ko so učenci še spočiti, v okviru razširjenega programa, 

ki ga financira občina. 

Interesna dejavnost se izvaja v večnamenski dvorani, poudarek je na gibanju, osnovni 

motoriki, vajah brain gym (SRP je opravila izobraževanje) in pa na dejavnostih, s katerimi 

učenci urijo vidno pozornost (npr. igra »Kaj se je spremenilo na meni?«) in slušno pozornost 

(npr. variacije igre »dan, noč«), na vajah sproščanja (tapkanje, masaže), številnih vajah za 

urjenje koordinacije, ravnotežja, plesanja in orientacije v prostoru. Čez leta izvajanja interesne 

dejavnosti sta ugotovili, da učencem primanjkuje spretnosti pri križnem gibanju, koordinaciji  

noga–roka, oko–roka, zato veliko rokujejo z različnimi športnimi pripomočki. Včasih 

sestavljajo tudi lego kocke in ob tem obe pedagoginji opažata, da nekateri izmed vključenih 

učencev lego kock sploh ne poznajo. Čez leto ustvarijo tudi mapo z izdelki in fotografijami na 

tleh narisanih osmic, črt, krogov, da tudi starši lahko spremljajo njihovo delo.  

Na koncu leta naredijo z učenci evalvacijo programa, kjer učenci po navadi izpostavijo, 

da jim je bilo všeč, da so kdaj tudi zmagali (v razredu se to skoraj nikoli ne zgodi), da si nekatere 

stvari lažje zapomnijo, pedagoginji pa pri učencih opažata, da imajo pogosteje občutek lastne 

uspešnosti. Ob koncu šolskega leta se največji napredek pozna na področju fine motorike in 

grafomotorike, kar vpliva tudi na izboljšanje pisave. Izboljša se tudi pozornost, učenci se znajo 

umiriti in poslušati navodila. Ta izboljšana pozornost je pri učencih opažena tudi pri rednem 

pouku športa.  

Možnost za nadaljnje sodelovanje s SRP vidi v sistematizaciji ur, v okviru katerih bi 

potekala skupinska pomoč za učence s podobnimi težavami.  

Prednost takšnega sodelovanja učiteljica športa vidi v tem, da imajo učenci res nekaj od 

udeležbe na opisani delavnici, predvsem v času, ko je vse večje število odločb o usmerjanju. 

Izpostavi tudi to, da se na celi šoli občuti timski duh in dobro medsebojno sodelovanje različnih 

profilov na šoli (razredničarke, pomočnica ravnatelja, ki je po izobrazbi pedagoginja, 

svetovalna služba). Pove, da sama lahko prilagodi aktivnosti, če ve, kako. Če SRP ve, da ima 

učenec enake težave s svinčnikom kot z loparjem, je to že dvojno preverjena informacija. Pove 

tudi, da je za uspešno sodelovanje pomembno, da med njima ni nobenega tekmovanja ali 

primerjanja. S SRP se obravnavata kot enakovredni ena drugi, poznata njuna močna področja 

in sta odprti za učenje.  
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Izpostavi tudi, da se na predmetni stopnji sodelovanje konča. Dva učitelja športa 

poučujeta bolj na način, da dasta žogo in se učenci igrajo, ker se že znajo. Tisti, ki imajo težave, 

pa odnehajo.   

Učiteljica športa sodeluje s specialno in rehabilitacijsko pedagoginjo tudi tako, da SRP 

opazuje učenca, s katerim ima DSP, pri pouku športa. Predvsem ji je bila v veliko pomoč 

specialna in rehabilitacijska pedagoginja ob začetku službovanja na šoli, saj je prej delala v 

vrhunskem športu in je imela za učence previsoke zahteve. V preteklem šolskem letu se je na 

šoli zaposlila še ena SRP in učiteljica športa jo je povabila na hospitacijo v telovadnico, saj je 

tam mogoče učenca opazovati in oceniti njegove sposobnosti (npr. kako je izgubljen, ko dobi 

navodilo z dvema zahtevama).  

Veliko aktivnosti, ki jih s SRP izvajata pri interesni dejavnosti, učiteljica športa uporabi 

tudi pri svojem pouku. Poleg aktivnosti pa se je priučila tudi načina komunikacije z učenci in 

prilagajanja zahtev njihovim sposobnostim. Izpostavi, da je pridobila na samozavesti pri delu z 

učenci s PP in se znebila strahu. Naučila se je tudi bolj celostno oceniti njihove sposobnosti.  

Tretje raziskovalno vprašanje se je glasilo: »Na kakšen način (oblike, situacije) med 

sabo sodelujejo učitelji športa in SRP?« Ugotovili smo, da je večina učiteljev športa in SRP že 

sodelovala. Večinoma je njihovo sodelovanje občasno. Pedagogi, ki še niso sodelovali, so 

poročali, da do sedaj še ni bilo potrebe po sodelovanju. Ugotovili smo, da SRP na več različnih 

načinov sodelujejo z učitelji športa kot učitelji športa s SRP. Obe skupini pedagogov 

najpogosteje sodelujeta na način, da SRP učitelju športa predstavi učenčeve posebne potrebe. 

Med pogostejšimi načini sodelovanja so še svetovanje SRP učitelju športa glede načina in 

prilagoditev ocenjevanja, sodelovanje v sklopu timskih sestankov in pri pripravi 

individualiziranega programa, usklajevanje urnika za izvajanje dodatne strokovne pomoči, 

sodelovanje, pri katerem SRP učitelju športa nudi priporočila za organiziranje ustreznega 

učnega okolja ter priporočila glede načinov in strategij poučevanja. Najredkeje timsko 

poučujejo. 

9.6.4 Povezanost profesionalnega razvoja in prilagajanja učnega procesa 

S pomočjo prilagoditev lahko učitelji uresničujejo koncept diferenciacije in 

individualizacije pouka. Učitelji športa so na tri stopenjski lestvici (1 = nikoli, 2 = občasno, 3 

= pogosto) označili, kako pogosto izvajajo naštete prilagoditve. Preglednica s podrobnejšimi 

podatki opisne statistike o pogostosti izvajanja prilagoditev s strani učitelja je v prilogah. 
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Preglednica 22: Pogostost izvajanja prilagoditev s strani učitelja športa. 

 M SD 

Dodatne pohvale za trud. 2,82 0,387 

Kratka in konkretna navodila. 2,76 0,496 

Podajanje individualnih navodil učencu. 2,71 0,462 

Vizualna demonstracija dejavnosti. 2,62 0,493 

Več časa za usvajanje znanja, spretnosti. 2,44 0,561 

Fizično usmerjanje učenca pri dejavnosti. 2,32 0,535 

Uporaba različnih pripomočkov – pomagal. 2,32 0,589 

Ustaljena struktura učne ure (vzpostavljanje rutine). 2,29 0,629 

Zmanjšanje količinskega in časovnega obsega dejavnosti glede na cilje ure.  2,29 0,579 

Uporaba lažjih, počasnejših in večjih pripomočkov (npr. balon namesto žoge). 2,29 0,462 

Reduciranje učnih vsebin, ki jih zaradi primanjkljajev niso zmožni izvajati.  2,29 0,524 

Razlaga športnega besednjaka. 2,18 0,576 

Omogočanje krajših odmorov. 2,12 0,640 

Ocenjevanje teoretičnih vsebin namesto praktičnih. 1,59 0,557 

 

Učitelji športa najpogosteje učence s PP dodatno pohvalijo za trud (M = 2,82; SD = 

0,387), med pogostimi prilagoditvami so še konkretna in jasna navodila (M = 2,76; SD = 0,496), 

individualna navodila (M = 2,71; SD = 0,462), vizualna demonstracija dejavnosti (M = 2,62; 

SD = 0,493). Najredkeje uporabijo ocenjevanja teoretičnih vsebin namesto praktičnih (M = 

1,59; SD = 0,557). 

Preglednica 23: Pogostost izvajanja posameznih prilagoditev s stani učiteljev športa 

glede na delovno dobo. 

Št. 

doseženih 

točk 

Delovna doba f f % 

Manj 

kot 1 

leto 

1 

do 

2 

3 

do 

4 

5 

do 

10 

11 

do 

18 

19 

do 

30 

31 

do 

40 

 

 

25,00 / / / / / / 1 1 2,9 % 

27,00 / / / / / 1 / 1 2,9 % 

28,00 / / / 1 / 1 / 2 5,9 % 

29,00 / / / / 1 1 / 2 5,9 %  

31,00 1 / 1 1 / / / 3 8,8 % 

32,00 / 2 / 1 / / / 3 8,8 % 

33,00 / 1 / 1 2 / 2 6 17,6 % 

34,00 1 / / 3 / 2 / 6 17,6 % 

35,00 / / / 2 / / / 2 5,9 % 

36,00 / / 1 / 1 / 2 4 11,8 % 

37,00 1 / / / / / / 1 2,9 % 

38,00 / / / / 1 / / 1 2,9 % 

39,00 / / / 2 / / / 2 5,9 % 

Skupaj 3 3 2 11 5 5 5 34 100 % 
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Preglednica 22 predstavlja pogostost izvajanja prilagoditev oz. seštevek točk, ki so jih 

posamezni učitelji športa dobili glede na pogostost uporabljenih prilagoditev pri poučevanju 

učencev s PP. Minimalno skupno število točk je 25, maksimalno pa 39 (za pogosto izvajanje 

vseh navedenih prilagoditev je možnih 42 točk).  

Največ učiteljev športa (6 oz. 18 %) je zbralo 33 oziroma 34 skupnih točk. Večina med 

njimi je iz zadnjih štirih skupin glede na delovno dobo. Prav tako so najmanjše število točk (od 

25 do 29) izbrali učitelji športa iz zadnjih štirih skupin glede na delovno dobo. Največ točk sta 

zbrala dva učitelja, ki imate med 5 in 10 let delovne dobe. 

Preglednica 24: Razlike v pogostosti uporabe prilagoditev glede na delovno dobo. 

 Kruskal-

Wallis H 

g P 

Ustaljena struktura učne ure (vzpostavljanje rutine). 9,474 6 0,149 

Podajanje individualnih navodil učencu. 5,403 6 0,493 

Vizualna demonstracija dejavnosti. 10,632 6 0,100 

Kratka in konkretna navodila. 3,235 6 0,779 

Fizično usmerjanje učenca pri dejavnosti. 12,296 6 0,056 

Več časa za usvajanje znanja, spretnosti. 0,781 6 0,993 

Zmanjšanje količinskega in časovnega obsega dejavnosti 

glede na cilje ure.  

1,884 6 0,930 

Razlaga športnega besednjaka. 7,528 6 0,275 

Dodatne pohvale za trud. 16,729 6 0,010 

Uporaba različnih pripomočkov – pomagal. 4,314 6 0,634 

Uporaba lažjih, počasnejših in večjih pripomočkov (npr. 

balon namesto žoge). 

8,789 6 0,186 

Ocenjevanje teoretičnih vsebin namesto praktičnih. 5,867 6 0,438 

Omogočanje krajših odmorov. 5,860 6 0,439 

Reduciranje učnih vsebin, ki jih zaradi primanjkljajev 

niso zmožni izvajati.  

5,310 6 0,505 

 

Statistična pomembnost pogostosti uporabe prilagoditev glede na delovno dobo je 

prisotna le pri postavki dodatne pohvale za trud (H=16,729; g=6; p=0,01). Mann–Whitney U 

test (preglednica v prilogah) kaže, da so statistično pomembne razlike med starostnima 

skupinama 19–30 let in 11–18 let ter med starostnima skupinama 19–30 let in 31–40 let. 

Anketiranci v skupini 19–30 let manj pogosto prilagajajo pouk tako, da dajejo dodatne pohvale 

za trud (M=2,20; SD=0,447).  

 Pri ostalih prilagoditvah ni statistično pomembnih razlik med leti delovne dobe in 

uporabo prilagoditev.  
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Preglednica 25: Razlike v pogostosti uporabe prilagoditev glede na strokovni naziv. 

 Kruskal-

Wallis H 

g P 

Ustaljena struktura učne ure (vzpostavljanje rutine). 2,814 3 0,421 

Podajanje individualnih navodil učencu. 4,119 3 0,249 

Vizualna demonstracija dejavnosti. 8,158 3 0,043 

Kratka in konkretna navodila. 3,628 3 0,305 

Fizično usmerjanje učenca pri dejavnosti. 2,651 3 0,449 

Več časa za usvajanje znanja, spretnosti. 1,830 3 0,608 

Zmanjšanje količinskega in časovnega obsega dejavnosti 

glede na cilje ure.  

2,057 3 0,561 

Razlaga športnega besednjaka. 3,286 3 0,350 

Dodatne pohvale za trud. 3,021 3 0,388 

Uporaba različnih pripomočkov – pomagal. 2,492 3 0,477 

Uporaba lažjih, počasnejših in večjih pripomočkov (npr. 

balon namesto žoge). 

5,158 3 0,161 

Ocenjevanje teoretičnih vsebin namesto praktičnih. 2,655 3 0,448 

Omogočanje krajših odmorov. 0,532 3 0,912 

Reduciranje učnih vsebin, ki jih zaradi primanjkljajev 

niso zmožni izvajati.  

1,230 3 0,746 

Statistična pomembnost pogostosti uporabe prilagoditev glede na strokovni naziv se 

izkaže pri postavki vizualna demonstracija dejavnosti. Z Mann-Whitney U testom smo 

ugotovili, da statistično pomembna razlika obstaja med skupinama mentorjev in svetovalcev 

(preglednica v prilogah). Pri drugih prilagoditvah ni statistične pomembnosti med strokovnim 

nazivom in uporabo prilagoditev.   

Rezultate o pogostosti izvajanja prilagoditev, prikazane v preglednici 23, lahko 

interpretiramo na različne načine. Učitelji z več kot petimi leti delovne dobe najpogosteje 

prilagajajo pouk. Glede na model profesionalnega razvoja po Berlinerju spadajo v skupino 

učiteljev, za katere je značilno, da njihova znanja usmerjata intuicija in znanje, pri poučevanju 

so analitični in previdni. V Hubermanovem modelu pa te učitelje lahko umestimo v fazo, za 

katero sta značilna poklicna aktivnost in eksperimentiranje. Na tej fazi Huberman svoj model 

že začenja razvijati v dve smeri, ki na koncu vodita do umirjenega umika ali pa zagrenjenosti. 

Glede na to, da so učitelji iz iste skupine tudi najredkeje izvajali prilagoditve, bi lahko rekli, da 

se zanje profesionalni razvoj odvija proti zagrenjenosti. Žal pa naše raziskovanje ni bilo dovolj 

poglobljeno, da bi lahko pogostost prilagoditev povezali še z drugimi dejavniki. 

Prilagajanje pouka učencem s PP je pomembno z vidika omogočanja uspeha. V primeru 

pogostih neuspehov na učnem področju lahko razvijejo negativno samopodobo. Pomembno je, 

da najdejo področje, na katerem so uspešni, da doživljajo samopotrditev in uspeh. To lahko 

dosežejo tudi pri športu, če je le-ta ustrezno prilagojen. V kolikor se pojavljajo neuspehi tudi 
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pri športu, lahko pride do vedenjskih in osebnostnih težav (Lamovec, 2015). Podobno 

prepoznava tudi anketirana učiteljica športa, ki izpostavi, da učenci številne negativne izkušnje 

prinesejo k športu že od drugih predmetov (neuspeh, vedno so zadnji, slabe ocene), zato se ji 

zdi pomembno, da jim omogoči tudi sproščeno gibanje, kljub temu da morda s tem le deloma 

dosežejo cilje pri športu.  

Tako učitelji v raziskavi kot anketirana učiteljica izpostavljajo pomen ustreznih navodil 

in demonstracije, ki sta lahko del veččutnega učenja. Prav kratka in konkretna individualna 

navodila so pogosto izpostavljena v smernicah dobre poučevalne prakse (Magajna, 2008).  

Zmožnost prilagajanja je močno povezana z znanjem o namenu posameznih 

prilagoditev kot tudi z znanjem o primanjkljajih učencev s PP. Kljub temu pa Haegele in 

Sutherland (2015) izpostavljata, da je kritična lastnost pri zagotavljanju primernih učnih 

izkušenj za učence s PP pozitiven odnos učiteljev športa. Pozitiven odnos pa lahko učitelji 

gradijo, če do učencev s PP nimajo negativnih predsodkov in stališč. Fitzgerald (2005) je v 

svoji raziskavi ugotovil, da imajo učenci s PP raje pouk športa v primerih, ko so svoje učitelje 

prepoznavali kot premišljene in obzirne. Pozitivna naravnanost učiteljev je tako najbolj kritičen 

dejavnik pri zagotavljanju pozitivnih izkušenj učencev s PP pri pouku športa (Block in 

Obrusnikova, 2007).  

V razmahu inkluzivnega izobraževanja je vse večja odgovornost za uspeh posameznega 

učenca na učitelju, ki mora vsebino pouka zagotoviti na tak način, da spodbuja raznoliko učenje 

in s tem spodbuja sposobnosti vseh učencev (Coates, 2012). Pri tem pa mu pomaga znanje 

diferenciacije in individualizacije.  

Nekateri učitelji bodisi zaradi pomanjkanja znanja bodisi zaradi negativnih stališč v 

zvezi z učenci s PP niso naklonjeni prilagajanju. Fitzgerald (2005) je v svoji raziskavi ugotovil, 

da učitelji želijo ohraniti in zaščititi svoje delo, namesto da bi raziskovali nove možnosti, s 

katerimi bi omogočili boljše vključevanje učencev v dejavnosti. Do podobnih ugotovitev je 

prišel tudi Bredahl (2013), ko so učitelji zavrnili izvajanje prilagoditev, ki so jih predlagali 

učenci sami (npr. alternativa aerobnemu ocenjevanju, omejitve igranja nogometa zaradi okvare 

vidne funkcije). Bredahl (2013) je v svoji raziskavi tudi ugotovil, da so učenci s PP stopnjo 

udeleženosti v pouk športa najpogosteje povezali s stopnjo učiteljeve motivacije in 

pripravljenosti na prilagajanje dejavnosti zanje. Veliko učencev je poročalo o delni ali popolni 

izključenosti iz pouka športa, kar pa ima lahko za učence posledice na socialnem področju 

(Fitzgearld, 2005).  

Če so učenci vključeni v pouk športa, ki ni prilagojen njihovim PP, se med učitelji in 

vrstniki lahko ustvarijo prepričanja, da učenci s PP ne morejo doseči vnaprej določenih stopenj 

nalog. Prav tako tudi učenci s PP menijo, da z vrstniki ne morejo sodelovati (Goodwin in 

Watkinson, 2000). Neupoštevanje prilagoditev vodi do tega, da učenec s PP ne more slediti 

dejavnosti oziroma nalogi. Občutek nezmožnosti ohranjanja dejavnosti lahko vodi do občutka 

zadrege in negativnih socialnih interakcij z vrstniki (Bredahl, 2013). Temu se je mogoče 

izogniti, če so učitelji pripravljeni prilagajati in spreminjati dejavnosti glede na potrebe 

vključenih učencev. Za to pa potrebujejo dovolj znanja o sami naravi PP in možnostih 

prilagajanja in vključevanja teh učencev.  

Fitzgerald in Stride (2012) izpostavljata dva elementa, ki vplivata na dojemanje športa. 

To sta možnost izbire in odnos učitelja. Nekateri učenci si pri pouku športa želijo izbrati ločeno 
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okolje za učenje športnih vsebin (npr. z osebnim asistentom), saj pri takšnem načinu pouka 

lažje zagotovijo prilagoditve pri izvajanju. V inkluzivno izvajanje pouka pa so vključeni 

občasno.  

Nadaljnje izobraževanje učiteljev lahko izboljša odnos učiteljev do učencev in pa 

poveča znanje o strategijah, ki učencem omogočajo prilagoditve in izbiro dejavnosti (Coates in 

Vickerman, 2008). Ključnega pomena je možnost ustreznega stalnega izobraževanja, ki 

omogoča pridobivanje znanj in spretnosti s področja refleksije, učnega načrta predmeta ter 

metodičnega in interakcijskega vidika poučevanja (Jävinen, 1995, v Javornik Krečič, 2008). 

Atkinson in Black (2006) sta v svoji raziskavi ugotovila, da učenci s PP menijo, da bi se njihove 

izkušnje pri športu izboljšale, če bi učitelji imeli dovolj znanja o prilagajanju dejavnosti.  

Tudi nekateri SRP menijo, da bi učitelji športa morali pouk načrtovati in izvajati tako, 

da bo le-ta bolj vključujoč za učence s PP in bo ustrezal njihovim individualnim potrebam 

oziroma sposobnostim. Nekateri avtorji (Maher, 2010; Morley idr., 2005; Smith, 2004, v 

Maher, 2016) so ugotovili, da se od učencev s PP pogosto pričakuje, da bodo sledili 

prevladujoči kulturi in se vključili v obstoječi pouk, ki je v osnovi namenjen učencem brez PP. 

Pri tem se odpira vprašanje, ali učitelji nimajo dovolj znanja za načrtovanje in izvajanje 

aktivnosti za vključevanje učencev s PP ali pa se zavestno odločijo, da iz različnih vzrokov pri 

svojem poučevanju ne bodo upoštevali PP učencev (Maher, 2016). 

Kot posledica pomanjkanja prilagoditev pouka športa se mnogi učenci sami želijo 

izključiti iz športnih dejavnosti, saj ne zmorejo biti udeleženi v aktivnostih, ki so namenjene 

celotnemu razredu.  

Anketirana učiteljica pove, da po vseh letih sodelovanja zna sama oblikovati 

prilagoditve. Pri interesni dejavnosti opazi, na katerih področjih imajo učenci težave, kar ji 

omogoča, da vnaprej pripravi prilagoditve za izvajanje pouka. Pove pa tudi, da včasih preprosto 

pusti nalogo takšno kot je in je ne prilagaja. Razlog je v njenem prepričanju, da pogosto s 

prilagajanjem učencem vse prinesemo na pladnju in na tak način zaviramo njihovo ustvarjalnost 

ter iznajdljivost pri reševanju gibalnih problemov. Brez prilagajanj pa dobi vpogled v to, kako 

se učenec znajde. Takšen načina uporablja pri raznih štafetnih igrah, vajah po postajah in igrah 

z žogo, kjer ni nič narobe, če gre v levo namesto v desno. V tem kontekstu učiteljica tudi deli 

svoje mnenje o tem, da se ji učenci s PP zdijo prevečkrat negativno izpostavljeni že pri drugih 

predmetih, zato se ji zdi še toliko bolj pomembno, da so lahko vsaj pri pouku športa lahko bolj 

sproščeni. Pri podajanju navodil za izvajanje aktivnosti je pozorna, da pridobi pozornost tistih 

učencev, ki imajo težave z razumevanjem navodil (jih opozori, da jo pogledajo; dvakrat ponovi 

navodilo), pogosto se poslužuje tudi strukturiranja nalog od enostavnih do bolj sestavljenih, da 

lahko vsi učenci napredujejo po svojih zmožnostih in v svojem tempu.  

Četrto raziskovalno vprašanje se glasi: »Kako sta povezana profesionalni razvoj in 

prilagajanje učnega procesa?«. Ugotovili smo, da učitelji športa najpogosteje prilagajajo pouk 

tako, da dajejo dodatne pohvale za trud, kratka in konkretna navodila, podajajo individualna 

navodila učencu s PP, vizualno demonstrirajo dejavnosti in omogočajo več časa za usvajanje 

znanj, spretnosti. Redkeje fizično usmerjajo učenca s PP pri dejavnostih, vzpostavljajo rutino, 

zmanjšajo količinski in časovni obseg dejavnosti, prilagodijo pripomočke, reducirajo vsebine, 

dodatno razlagajo športni besednjak in omogočajo krajše odmore. Najredkeje se poslužujejo 

ocenjevanja teoretičnih vsebin namesto praktičnih. Statistično pomembne razlike obstajajo pri 

prilagoditvi dodatne pohvale za trud. Najredkeje dodatne pohvale za trud dajejo učitelji športa 
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z 19–30 leti delovne dobe. Pri ostalih prilagoditvah ni statistično pomembnih razlik glede na 

leta delovne dobe. 

9.6.5 Primerjava ocene lastne kompetentnosti učiteljev športa in SRP 

Pri SRP smo preverjali njihovo oceno lastne kompetentnosti za svetovanje učiteljem 

športa glede poučevanja športa posamezne skupine PP. Pri učiteljih športa pa smo preverjali 

oceno lastne kompetentnosti samostojnega poučevanja učencev iz posamezne skupine PP. V 

preglednici 24 so prikazane srednje vrednosti in standardni odklon njihovih ocen. Izbirali so 

med tremi ocenami: 1 – nisem kompetenten, 2 – zadovoljivo kompetenten in 3 – zelo 

kompetenten. Preglednica s podrobnejšo opisno statistiko je v prilogah.  

Preglednica 26: Ocene kompetentnosti specialnih in rehabilitacijskih pedagogov in 

učiteljev športa pri svetovanju in delu z učencu s PP. 

 SRP (N=35) Učitelji športa (N=34) 

M SD M SD 

Učenci z okvaro vidne funkcije 1,40 0,553 1,50 0,564 

Učenci   z okvaro slušne funkcije 1,69 0,676 1,65 0,597 

Učenci z govorno-jezikovnimi motnjami 2,26 0,657 1,94 0,422 

Gibalno ovirani učenci 2,11 0,676 2,15 0,500 

Dolgotrajno bolni učenci 2,20 0,632 1,85 0,610 

Učenci s primanjkljaji na verbalnih 

področjih učenja 
2,51 0,658 1,97 0,717 

Učenci s prim. na neverbalnih področjih 

učenja 
2,11 0,676 1,68 0,638 

Učenci z motnjami avtističnega spektra 2,14 0,733 1,68 0,535 

Učenci s čustvenimi in z vedenjskimi 

motnjami 
2,03 0,664 1,97 0,521 

Učenci z ADHD 2,31 0,631 1,97 0,521 

 

S testom normalnosti porazdelitve (preglednica v prilogi) smo preverili normalnost 

porazdelitve in ugotovili, da porazdelitev ni normalna. Zato smo za ugotavljanje razlik med 

oceno lastne kompetentnosti SRP in učiteljev športa uporabili Wilcoxson test za neodvisne 

vzorce. 
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Preglednica 27: Razlika med oceno lastne kompetentnosti učiteljev športa in SRP. 

 
Mann-

Whitney U 

Wilcoxon 

W 
Z 

p  

(2-smerna) 

Učenci z okvaro vidne funkcije 537,500 1167,500 -0,799 0,424 

Učenci  z okvaro slušne funkcije 585,000 1180,000 -0,134 0,894 

Učenci z govorno-jezikovnimi motnjami 429,000 1024,000 -2,395 0,017 

Gibalno ovirani učenci 586,500 1216,500 -0,120 0,905 

Dolgotrajno bolni učenci 430,000 1025,000 -2,252 0,024 

Učenci s primanjkljaji na verbalnih 

področjih učenja 
354,000 949,000 -3,130 0,002 

Učenci s prim. na neverbalnih področjih 

učenja 
395,500 990,500 -2,633 0,008 

Učenci z motnjami avtističnega spektra 386,000 981,000 -2,773 0,006 

Učenci s čustvenimi in z vedenjskimi 

motnjami 
566,500 1161,500 -0,405 0,685 

Učenci z ADHD 419,500 1014,500 -2,451 0,014 

 

Učitelji športa in SRP se statistično pomembno razlikujejo o oceni lastne 

kompetentnosti za poučevanje učencev z govorno-jezikovnimi motnjami, dolgotrajno bolnimi 

učenci, učenci z verbalnimi in neverbalnimi PPPU, učenci z motnjami avtističnega spektra in 

učenci z motnjami pozornosti in hiperaktivnosti. Pri ostalih skupinah učencev s PP ni statistično 

pomembnih razlik v oceni lastne kompetentnosti med učitelji športa in SRP.  

Razloge za razliko v oceni kompetentnosti lahko iščemo v podatkih, prikazanih pri 

drugem raziskovalnem vprašanju (Preglednica 8), ki prikazuje število učencev iz posamezne 

skupine PP, ki so jih že poučevali tako SRP kot učitelji športa. Glede na to, da so učitelji športa, 

zajeti v raziskavi, prepoznali manjše število učencev z govorno-jezikovnimi motnjami, 

dolgotrajno bolnih učencev in učencev s primanjkljaji na verbalnih in neverbalnih področjih 

učenja, je razumljivo, da se počutijo manj kompetentne v primerjavi s SRP, ki se z njimi soočajo 

precej pogosteje. Učitelji športa prepoznavajo večji delež učencev z MAS in motnjami 

pozornosti in hiperaktivnosti v primerjavi z zgoraj naštetimi skupinami, vendar pa gre pri teh 

učencih za specifične vedenjske vzorce kot tudi izobraževalne PP, ki zahtevajo več 

poglobljenega znanja o sami naravi motenj kot tudi o pristopih in strategijah dela s temi učenci.  

Iz ocene kompetentnosti lahko sklepamo tudi o dejanski kompetentnosti. Rezultati, 

pridobljeni v naši raziskavi, so primerljivi tudi z rezultati drugih študij. Smith in Green (2004) 

sta v svoji študiji ugotovila, da se mnogo učiteljev ne čuti dovolj kompetentnih za primerno 

poučevanje učencev s PP. Zato večina učencev s PP ni deležna kakovostnega pouka športa 

(Klein in Hollingshead, 2015).  

Slovenski učitelji so pogosto prepoznani kot obupani in preobremenjeni zaradi občutka, 

da z raznoliko populacijo učencev v razredu ostajajo sami (Magajna idr., 2008, v Pulec Lah in 

Kavkler, 2011). Tisti učitelji, ki menijo, da niso usposobljeni za poučevanje raznolike skupine 

učencev, ne upoštevajo njihovih PP. Strokovni viri in pogosto tudi praksa kažejo, da je številne 

učitelje treba malce spodbuditi in jih podpreti ter jim ponuditi različne možnosti usposabljanja. 

Na tak način se čutijo pri poučevanju učencev s PP bolj uspešni, kar viša njihovo oceno lastne 

kompetentnosti (Pulec Lah in Kavkler, 2011). 
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Peto raziskovalno vprašanje se glasi: »Kako ocenjujejo lastno kompetentnost za 

poučevanje športa učencev s PP učitelji športa in SRP?« Učitelji športa se najbolj kompetentni 

počutijo za poučevanje učencev z gibalno oviranostjo, SRP pa za poučevanje učencev s 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja. Med učitelji športa in SRP se pojavljajo 

statistično pomembne razlike pri oceni kompetentnosti pri skupini učencev z govorno-

jezikovnimi motnjami, pri dolgotrajno bolnih učencih, pri učencih s primanjkljaji na verbalnih 

področjih učenja, učencih s primanjkljaji na neverbalnih področjih učenja, učencih z motnjami 

avtističnega spektra in pri učencih z motnjami pozornosti in hiperaktivnosti. 

9.6.6 Povezanost profesionalnega razvoja in ocene kompetentnosti  

Preverjali smo, kateri dejavniki vplivajo na oceno kompetentnosti pri učiteljih športa in 

SRP.  

Primerjali smo oceno kompetentnosti glede na strokovni naziv in leta delovne dobe, 

posebej za učitelje športa in SRP. Razlike smo ugotavljali s Kruscal Wallis testom, saj gre za 

neparametrično porazdelitev podatkov. Ugotovili smo, da pri učiteljih športa ni statistično 

pomembnih razlik med oceno kompetentnosti in nazivom oziroma leti delovne dobe pri nobeni 

izmed skupin PP (preglednici v prilogi). Pri SRP pa pri polovici skupin učencev s PP obstajajo 

statistično pomembne razlike glede na strokovni naziv ter pri treh skupinah učencev s PP glede 

na leta delovne dobe. 

Preglednica 28: Razlike med strokovnim nazivom in oceno kompetentnosti za SRP. 

 
Kruskal-

Wallis H 
g p Razlika med kategorijama 

Učenci z okvaro vidne 

funkcije 
1,083 2 0,582  

Učenci   z okvaro slušne 

funkcije 
3,382 2 0,184  

Učenci z govorno-

jezikovnimi motnjami 

9,539 2 0,008 »brez naziva« in »mentorji« (2p=0,08)  

 »brez naziva« in »svetovalci« (2p=0,26) 

Gibalno ovirani učenci 1,754 2 0,416  

Dolgotrajno bolni učenci 
10,331 2 0,006 »brez naziva« in mentorji (2p=0,08)  

»brez naziva« in »svetovalci« (2p=0,14) 

Učenci s primanjkljaji na 

verbalnih področjih 

učenja 

9,590 2 0,008 »brez naziva« in mentorji (2p=0,03) 

Učenci s prim. na 

neverbalnih področjih 

učenja 

6,571 2 0,037 »brez naziva« in mentorji (2p=0,27) 

Učenci z motnjami 

avtističnega spektra 
4,791 2 0,091  

Učenci s čustvenimi in z 

vedenjskimi motnjami 

8,270 2 0,016 »brez naziva« in mentorji (2p=0,14) 

»brez naziva« in »svetovalci« (2p=0,23) 

Učenci z ADHD 5,632 2 0,060  
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Iz preglednice 28 je razvidno, da so statistično pomembne razlike glede na strokovni 

naziv SRP pri kompetentnosti svetovanja glede učencev z govorno-jezikovnimi motnjami, 

dolgotrajno bolnih učencev, učencev s primanjkljaji na verbalnih in neverbalnih področjih 

učenja in pri učencih s čustvenimi in z vedenjskimi težavami. Pri vseh naštetih skupinah PP so 

statistično pomembne razlike med SRP brez naziva in mentorji ter med SRP brez naziva in 

svetovalci pri učencih z govorno-jezikovnimi motnjami, dolgotrajno bolnih učencih in učencih 

s čustvenimi in vedenjskimi težavami.  

 Podrobnejša analiza (primerjanje aritmetičnih sredin ocene kompetentnosti za vsako PP 

glede na strokovni naziv) je pokazala, da se pri poučevanju učencev z govorno-jezikovnimi 

motnjami, dolgotrajno bolnih učencem, učencev s primanjkljaji na neverbalnih področjih 

učenja in učencev s čustvenimi in vedenjskimi motnjami najbolj kompetentne počutijo 

svetovalci, pri poučevanju učencev z verbalnimi primanjkljaji učenja pa mentorji. Pri ostalih 

skupinah pa ni statistično pomembne povezanosti med oceno kompetentnosti in strokovnim 

nazivom.  

Preglednica 29: Statistična analiza povezave med leti delovne dobe in oceno 

kompetentnosti za SRP. 

 Kruskal-

Wallis H 
g p 

Razlike med 

kategorijama 

Učenci z okvaro vidne funkcije 5,637 5 0,343  

Učenci z okvaro slušne funkcije 8,427 5 0,134  

Učenci z govorno-jezikovnimi motnjami 
15,158 5 0,010 1 in 4 (2p=0,02) 

1 in 5 (2p=0,04) 

Gibalno ovirani učenci 

13,009 5 0,023 1 in 4 (2p=0,04) 

3 in 4 (2p=0,23) 

4 in 5 (2p=0,24) 

Dolgotrajno bolni učenci 
13,802 5 0,017 1 in 4 (2p=0,006) 

1 in 5 (2p=0,004) 

Učenci s primanjkljaji na verbalnih področjih 

učenja 

10,221 5 0,069  

Učenci s prim. na neverbalnih področjih učenja 7,269 5 0,201  

Učenci z motnjami avtističnega spektra 9,851 5 0,080  

Učenci s čustvenimi in z vedenjskimi 

motnjami 

10,299 5 0,067  

Učenci z ADHD 10,246 5 0,069  

Legenda: 1 – manj kot 1 leto; 2 – 1 do 2 leti; 3 – 3 do 4 leta; 4 – 5 do 10 let; 5 – 11 do 18 let; 6 – 19 

do 30 let;  7 – 31 do 40 let. 

 

Iz preglednice 29 je razvidno, da so statistično pomembne razlike pri SRP glede na leta 

delovne dobe in oceno lastne kompetentnosti pri učencih z govorno-jezikovnimi motnjami, pri 

gibalno oviranih učencih in dolgotrajno bolnih učencih. Najbolj kompetentne se počutijo pri 

prvih dveh skupinah (učenci z govorno-jezikovnimi motnjami in gibalno ovirani učenci) tisti 

SRP, ki delajo med 5 in 10 let, najvišjo oceno kompetentnosti za poučevanju dolgotrajno bolnih 

učencev pa imajo SRP z delovno dobo med 11 in 18 let.  
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Preglednico o primerjavi aritmetičnih sredin glede na strokovni naziv in leta delovne 

dobe ter preglednice za izračun statistične pomembnosti med posameznimi skupinami se 

nahajajo v prilogah. 

Iz pridobljenih rezultatov lahko povzamemo, da imata strokovni naziv in leta delovne 

dobe večji vpliv pri skupini SRP kot pri učiteljih športa, saj se pri slednjih ne pojavljajo 

statistično pomembne razlike pri nobeni izmed skupin PP. Razloge za to lahko iščemo v tem, 

da SRP tekom svojega službovanja pridobivajo več izkušenj s poučevanjem raznolikih učencev 

in so primorani poglabljati svoje znanje, s tem pa krepijo občutek lastne kompetentnosti. 

Razlike, ki se pojavljajo pri skupini učencev z govorno-jezikovnimi motnjami, lahko 

poskušamo razumeti z vidika, da ti učenci v osnovi nimajo težav pri športu. Zato je večina SRP, 

ki je poučevala to skupino, verjetno redkeje soočena s svetovanjem glede športnih aktivnosti. 

Razlike se pojavljajo tudi pri skupini dolgotrajno bolnih učencev, v katero so vključeni učenci 

z različnimi tako zdravstvenimi kot izobraževalnimi značilnostmi. Prav tako skupina učencev 

s čustvenimi in z vedenjskimi motnjami predstavlja izziv SRP, pogosto pa so te učenci deležni 

tudi dodatne strokovne pomoči socialnega pedagoga, zaradi česar imajo SRP manj izkušenj in 

znanj za soočanje z njihovimi primanjkljaji. Skupina učencev s primanjkljaji na verbalnih in 

neverbalnih področjih učenja je precej obsežna in združuje raznolike PP. Tudi tukaj lahko 

sklepamo, da SRP z višjim strokovnim nazivom bolj celostno prepoznavajo njihove PP in jim 

nudijo učinkovitejšo obravnavo, zaradi česar višje ocenjujejo svojo kompetentnost. Na drugi 

strani pa so učitelji športa vedno soočeni s heterogeno skupino učencev in se v svojem procesu 

izobraževanja bolj usmerjajo v znanja poučevanja skupine in pa znanja vezana na kurikulum, 

kot pa na posamezne učence, ki imajo PP. 

SRP z delovno dobo od 5 do 10 let in 11 do 18 so pri vseh skupinah PP dosegali najvišje 

aritmetične sredine pri oceni lastne kompetentnosti. Glede na leta delovne dobe sodijo v tretjo 

fazo profesionalnega razvoja (Fullan in Hargreaves, 1992, 2012, v Javrh, 2008), za katero je 

značilno preizkušanje inovativnih pristopov, materialov in nalog ter samoocenjevanje dela. 

Prav tako je za to obdobje značilen idealizem, učitelji imajo večjo željo po izobraževanju in 

postanejo bolj suvereni. To lahko povežemo s tem, da tudi boljše ocenjujejo svojo 

kompetentnost. Ob prehodu na četrto fazo Hubermanovega modela se zniža raven entuziazma, 

zmanjšajo se karierne ambicije, lahko postanejo bolj odporni do sprememb in skeptični do 

šolskih reform (Valenčič Zuljan, 2012), zaradi česar se njihov profesionalni razvoj ne viša le 

linearno navzgor. 

Profesionalni razvoj poteka na dveh ravneh. Prva raven vključuje učiteljeva 

pojmovanja, ki so osebni konstrukti, oblikovani v posameznikovi zgodovini in so preplet 

njegovih izkušenj, spoznanj, doživetij. Vplivajo na način razumevanja, interpretiranja in 

delovanja posameznika (Valenčič Zuljan, 2001). Druga raven vključuje ravnanja, torej 

spretnosti, ki jih pridobimo skozi študij in izpopolnjevanje. Na obeh dveh ravneh ima ključno 

vlogo refleksija. Pojmovanja usmerjajo učiteljeva ravnanja in njihovo interpretacijo, ob tem pa 

pridobi povratno informacijo, ki je izhodišče za razmišljujočo analizo. Analiza mu pomaga 

ozavestiti pojmovanja in s tem izboljšati pedagoško prakso (Valenčič Zuljan, 2012). 

Skupek ravnanj in pojmovanj tako vpliva na posameznikovo konkretno prakso, ki daje 

določene rezultate. Glede na uspešnost teh rezultatov (npr. napredek učencev) pa učitelji lahko 

ocenjujejo svoj občutek kompetentnosti.  
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Po modelu čebule M. Marentič Požarnik (2005) so kompetence v predzadnji zunanji 

plasti, kar pomeni, da so le učne strategije bolj podvržene zunanjemu spreminjanju. Hkrati pa 

tudi notranje plasti vplivajo na bolj površinske. Torej učiteljeva avtentična osebnost, poklicna 

identiteta, pojmovanja in kompetence vplivajo na njegove strategije učenja, metode in tehnike 

poučevanja. To nam kaže drug vidik razumevanja občutka kompetentnosti, vendar pa v našem 

magistrskem delu nismo pridobili podatkov o njihovih osebnostnih lastnostih, poklicni 

identiteti in pojmovanjih, zaradi česar dobljenih podatkov ne moremo interpretirati na ta način. 

Profesionalna kompetentnost je skupek posameznikovih spretnosti, znanj, kvalifikacij, 

ki predstavljajo eno izmed pomembnih sestavin njegovega profesionalnega ravnanja (Valenčič 

Zuljan, 2012). K možnosti profesionalnega razvoja vpliva tudi možnost ustreznega stalnega 

izobraževanja, ki omogoča pridobivanje znanj in spretnosti s področja refleksije, učnega načrta 

predmeta ter metodičnega in interakcijskega vidika poučevanja (Jävinen, 1995, v Javornik 

Krečič, 2008). Hoyle (1989, v Marentič Požarnik, 1993) med lastnostmi, ki opredeljujejo 

profesionalnost, med drugim našteva tudi visoko raven specifičnih znanj in spretnosti ter 

sposobnost delovanja v nepredvidljivih problemskih situacijah, kar lahko povežemo s 

poučevanjem učencev s PP. 

Kompetentnost je razumljena tudi kot zmožnost učinkovitega delovanja v raznolikih 

situacijah, ki temelji na znanju, vendar pa z njim ni omejena. Kompetentnost se torej nanaša na 

to, kaj učitelj zna v teoriji in kaj bo hkrati zmožen narediti tudi v konkretni situaciji (Razdevšek 

Pučko, 2004, v Valenčič Zuljan, 2012). 

Znanje o PP je pomembno tudi za inkluzijo teh učencev. Ugotovitve raziskav o 

dojemanju športa učencev s PP z vidika učiteljev so pokazale, da učitelji teoretično podpirajo 

inkluzijo, vendar pa imajo različne pomisleke o njeni praktičnosti in uporabnosti (Haegele in 

Sutherland, 2015). 

Raziskava, v kateri so raziskovali perspektivo učencev glede njihovih izkušenj s 

predmetom šport, je pokazala, da so lahko njihove pozitivne izkušnje vključevanja v razred 

omejene zaradi pomanjkanja usposobljenosti učiteljev športa za poučevanje učencev s PP, učni 

načrti so premalo prilagojeni učencem s PP in da diskriminacija s strani vrstnikov lahko zmanjša 

njihovo celostno vključenost v razred (Coates in Vickerman, 2008). 

Anketirana učiteljica pove, da je v letih poučevanja pridobila veliko samozavesti pri 

poučevanju učencev s PP in je ni več tako strah. Ceni učenčev napredek in to, da se učenci tudi 

sami znajo veseliti, ko nekaj dosežejo (npr. ko se po treh letih nauči skakati s kolebnico). Pri 

sebi je ugotovila, da se lahko veliko nauči iz opazovanja učencev med aktivnostmi in 

pogovarjanja z njimi – mnogi učenci znajo tudi sami povedati, kje vidijo težave in so bolj 

pripravljeni sodelovati, če jim učitelj pride nasproti.  

Šesto raziskovalno vprašanje se glasi »Kako sta povezana profesionalni razvoj in ocena 

lastne kompetentnosti?« Pri učiteljih športa ni statistično pomembnih razlik v oceni 

kompetentnosti glede na leta delovne dobe oz. strokovni naziv. Pri SRP pa se glede na strokovni 

naziv pojavljajo statistično pomembne razlike pri poučevanju učencev z govorno-jezikovnimi 

motnjami, pri dolgotrajno bolnih učencih, učencih s primanjkljaji na verbalnih področjih učenja 

in pri učencih s primanjkljaji na neverbalnih področjih učenja. Prav tako so pri SRP statistično 

pomembne razlike glede na leta delovne dobe, in sicer pri učencih z govorno-jezikovnimi 

motnjami, pri gibalno oviranih učencih in dolgotrajno bolnih učencih.  
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9.6.7 Dejavniki razvoja lastne kompetentnosti pri učiteljih športa in SRP 

Raziskali smo, na kakšne načine so SRP in učitelji športa pridobili znanje o poučevanju 

učencev s PP pri predmetu šport.  

Preglednica 30: Načini pridobivanja znanja SRP in učiteljev športa. 

 SRP Učitelji športa 

f f % f f % 

Na fakulteti tekom študija 24 69 % 12 35 % 

S študijem literature 19 54 % 13 38 % 

Dodatna izobraževanja 19 54 % 22 64 % 

Kolonije in tabori za osebe s PP 1 3 % 1 3 % 

Pomoč SRP-ja3 0 0 %  11 32 % 

Brez znanj 2 6 % 3 9 % 

Drugo4 0 0 % 1 3 % 

Iz preglednice 30 je razvidno, da so SRP največ znanja o poučevanju športa učencev s 

PP pridobili na fakulteti tekom študija. Med njimi jih je 7 z najkrajšo delovno dobo, najmanj 

(po en anketiranec) pa je iz starostne skupine 1–2 leti in 19–30 let. Med učitelji športa jih je 

največ z znanji pridobljenimi v času študija na fakulteti iz skupine z delovno dobo 5–10 let (4 

anketiranci). Med SRP, ki nimajo znanja za poučevanje športa učencev s PP, sta dva, ki sta 

zaposlena manj kot dve leti. Med učitelji športa pa je eden z delovno dobo med 3 in 4 leta, dva 

pa med 19 in 30 let. Preglednica je v prilogah.  

Preverili smo, ali obstajajo statistično pomembne razlike glede izbire odgovora, kje so 

pridobili znanje in oceno lastne kompetentnosti. Ker gre za neparametrično porazdelitev, smo 

uporabili Kruscal Wallis test.  

Ugotovili smo, da obstajajo statistično pomembne razlike pri učiteljih športa glede 

pridobljenega znanja na fakulteti za skupino učencev z okvaro vidne funkcije (hi2=8,068; g=1; 

p=0,05). Pri učiteljih športa, ki nimajo znanja o poučevanju učencev s PP, je statistično 

pomembna razlika v oceni kompetentnosti za poučevanje učencev z motnjami pozornosti in 

hiperaktivnosti (hi2=5,006; g=1; p=0,25).  

Pri SRP so se statistično pomembne razlike pokazale pri dodatnih izobraževanjih, in 

sicer pri skupinah učencev z govorno-jezikovnimi motnjami (hi2=9,757; g=1; p=0,002), pri 

dolgotrajno bolnih učencih (hi2=4,639; g=1; p=0,31), pri učencih s čustveno-vedenjskimi 

motnjami (hi2=5,138; g=1; p=0,023) in učencih z motnjami pozornosti in koncentracije 

(hi2=4,222; g=1; p=0,04). Pri SRP, ki nimajo znanja o PP pri pouku športa, so statistično 

pomembne razlike pri poučevanju učencev z verbalnimi (hi2=4,192; g=1; p=0,041) in 

neverbalnimi učnimi težavami (hi2=5,229; g=1; p=0,022).  

Udeležba v formalnem izobraževanju, branje strokovne literature, raziskovanje lastne 

pedagoške prakse, neformalno druženje in izmenjava mnenj s sodelavci so med dejavniki, ki 

vplivajo na učiteljev profesionalni razvoj (Terhart, 1997, v Valenčič Zuljan, 2012). Iz rezultatov 

                                                 
3 Samo za učitelje športa. 
4 Preko prakse v šoli. 



 

 

87 

 

raziskave lahko ugotovimo, da v našem primeru za  profesionalni razvoj bolj skrbijo SRP kot 

pa učitelji športa. 

Uresničevanje pozitivnih družbenih in psiholoških koristi zahteva, da učenci pridobijo 

pozitivne izkušnje z dejavnostmi, ki so dobro načrtovane in izvedene. Da pa se bo to zgodilo, 

morajo biti učitelji dobro usposobljeni (Harris, 2018). Pregledali smo predmetnike študijskih 

programov Športna vzgoja in Specialna in rehabilitacijska pedagogika, da bi ugotovili, ali 

obstajajo predmeti, ki pokrivajo področje športa in PP. Manjši delež učiteljev športa poroča o 

tem, da so znanje pridobili med študijem na fakulteti. Tudi D. Ledinek (2015) izpostavlja, da 

so učitelji športa v času študija pridobili malo informacij in znanj o pristopih za delo z učenci s 

PP.  

Na Fakulteti za šport trenutno izvajajo obvezni predmet Specialna športna vzgoja (3. 

letnik), ki je sestavljen iz dveh modulov. Prvi zajema osnove športnih dejavnosti mlajših 

(predšolskih) otrok, drugi pa osnove športnih dejavnosti otrok in mladine s PP. Pri predmetu se 

med drugim seznanijo z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami in načrtovanjem 

športne vzgoje za različne skupine otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami (Specialna 

športna vzgoja, b. d.). Na drugi stopnji študija imajo izbirni predmet Športna vzgoja učencev s 

posebnimi potrebami. Med vsebinami predmeta so poznavanje razlike med kurikulumi za redno 

OŠ in prilagojenimi programi, poznavanje telesnega in gibalnega razvoja otrok s PP, 

poznavanje in razumevanje vloge integracije, inkluzije, stigmatizacije, segregacije in 

diferenciacije ter poznavanje vloge dopolnilnega pouka kot razširjenega programa OŠ (Športna 

vzgoja učencev s posebnimi potrebami, b. d.).  

V tujini obstajajo študijske smeri s poudarkom na športu oseb s PP. Na Univerzi v 

Olomoucu na Češkem že od leta 1991 obstaja študijska smer Prilagojena športna vzgoja, 

elemente prilagojene športne vzgoje pa imajo tudi nekatere druge češke univerze. Prilagojeno 

športno vzgojo v svoje programe vključujejo tudi v drugih državah (npr. Nemčija, Belgija) 

(Filipčič, 2003).  

V Angliji opažajo, da učitelji športa v OŠ niso ustrezno izobraženi, saj so v večini 

usposobljeni kot trenerji in ne kot pedagogi. Le-ti pa nimajo znanj o inkluziji, napredovanju in 

ocenjevanju. Poleg tega opažajo zapostavljenost športa kot šolskega predmeta, čeprav gre za 

edini predmet, ki je usmerjen na telo. Tako zaradi dajanja prednosti jezikovni pismenosti, 

matematiki in naravoslovnim predmetom, primanjkuje finančnih sredstev, ki bi učiteljem športa 

omogočala dodatna izobraževanja (Harris, 2018). 

Eden izmed vidikov izobraževanja učiteljev športa je tudi izobraževanje s strani 

fizioterapevtov, saj določeni učenci potrebujejo specifične načine dela zaradi njihovih telesnih 

značilnosti. Pri tem pa je treba izpostaviti, da pomoč fizioterapevta izhaja iz medicinskega 

diskurza invalidnosti in ne iz posebnih vzgojno-izobraževalnih potreb učenca, ki vključujejo 

tudi strategije vključevanja (Finkelstein, 2001). 

Več kot dve tretjini SRP je odgovorilo, da so znanje za poučevanje učencev pri predmetu 

šport pridobili med študijem. Med predmeti, ki se navezujejo na šport pri študiju SRP na 

ljubljanski Pedagoški fakulteti, so Učenje in poučevanje oseb s posebnimi potrebami: športna 

vzgoja (2. letnik), Učenje in poučevanje gibalno oviranih in dolgotrajno bolnih oseb (3. letnik) 

in Gibalne igre za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami (izbirni predmet) 
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(Predstavitveni zbornik 2019/20, 2019). V kontekst športa pa lahko postavimo tudi znanje glede 

vseh skupin PP, ki jih študenti pridobijo pri ostalih predmetih.  

Raziskava med učitelji v Severni Angliji je pokazala, da 91 % specialnih pedagogov 

tekom formalnega in neformalnega izobraževanja ni prejelo nobenih znanj glede športa. Zaradi 

tega nekateri avtorji (Vickerman in Blundell, 2012) dvomijo v usposobljenost specialnih 

pedagogov za pomoč pri vključevanju učencev s PP pri športu. V njuni raziskavi je 71 % 

specialnih pedagogov odgovorilo, da niso dovolj opremljeni z znanjem, spretnostmi in 

izkušnjami za vključevanje učencev s PP v pouk športa, kljub temu da menijo, da so ta znanja 

zanje koristna. Pomanjkljivost je tudi ta, da specialni pedagogi nimajo dovolj strokovnih znanj 

s področja športa (Smith in Green, 2004).  

Specialni pedagogi kot razlog za pomanjkanje izobraževanja na tem področju 

izpostavljajo razlog, da ne poznajo izobraževanj, ki bi pokrivali šport in PP (Maher, 2016). C. 

Razdevšek Pučko (2000) ugotavlja, da je izobraževanje učiteljev razdrobljeno, kar se odraža v 

podcenjevanju pedagoških študijev, pomanjkljivi profesionalni identiteti študentov, neenotni 

pedagoški doktrini in neenotnih pedagoških pristopih učiteljev. Slovenskemu izobraževalnemu 

sistemu pedagoških delavcev očitajo predvsem pomanjkanje praktičnega usposabljanja (prav 

tam). Povezavo med začetnim izobraževanjem, uvajanjem v pedagoški poklic ter sistemom 

nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja učiteljev izpostavlja načelo vseživljenjskega učenja 

in profesionalnega razvoja (Krek in Metljak, 2011). 

Več kot polovica SRP in učiteljev športa je znanje pridobila preko dodatnih 

izobraževanj. Pregledali smo Katalog programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja 

strokovnih delavcev. V zadnjih dveh letih (šolsko leto 2017/18 do 2018/195) so bila ponujena 

naslednja izobraževanja, ki so konkretno vezana na učence s PP pri predmetu šport: Poučevanje 

učencev s slepoto in slabovidnostjo pri predmetu šport, Gibalna inkluzija v vrtcu in šoli ter 

Playness pedagogika ter Vključevanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v športne 

programe. Ponujena so bila še nekatera druga izobraževanja, ki se dotikajo PP in bi se jih 

učitelji športa načeloma lahko udeležili. Glede na celotno število ponujenih izobraževanj v 

povezavi s športom, je zelo malo takih, ki so namenjena športu in PP. Pregledali smo še kataloge 

iz šolskih let pred 2017/18, vendar v njih nismo zasledili izobraževanj o učencih s PP pri športu. 

Slovenski učitelji, zajeti v raziskavi (MIZŠ, 2019), so izrazili izrazito potrebo po več 

izobraževanja in usposabljanja na področju učenja in poučevanja učencev s PP.  

K pridobivanju znanj o poučevanju učencev s PP so učitelji pogosto izzvani v situacijah, 

ko dejansko poučujejo učenca s PP. V šolah bi bilo treba spodbujati sodelovanje med SRP in 

učitelji športa, saj se lahko dopolnjujejo v svojem znanju in na tak način največ prispevajo za 

napredovanje učenca.  

Anketirana učiteljica športa pove, da je največ znanja o poučevanju učencev s PP 

pridobila preko sodelovanja s SRP in samoiniciativnega študija literature. Ob začetku svoje 

učiteljske poti ni niti vedela, kdo je SRP. Na fakulteti za šport so se učili o fizičnih ovirah – kaj 

posameznik lahko, oziroma česa ne sme, glede na neko okvaro. O PP, ki so povezane s 

pozornostjo, koncentracijo, hiperaktivnostjo, disleksijo ipd. pa niso veliko slišali. Bežno se 

                                                 
5 Pridobljeno s https://paka3.mss.edus.si/katis/Katalogi/KATALOG1819.pdf in 

https://paka3.mss.edus.si/katis/Katalogi/KATALOG1718.pdf 

 

https://paka3.mss.edus.si/katis/Katalogi/KATALOG1819.pdf
https://paka3.mss.edus.si/katis/Katalogi/KATALOG1718.pdf
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spominja, da so morda katero izmed teh stvari omenili pri predmetu didaktika, nič pa se niso 

učili o tem, kako konkretno pristopati k učencem s PP.  

Sedmo raziskovalno vprašanje se glasi: »Kako so učitelji športa in SRP razvijali to 

kompetentnost, kateri dejavniki so k temu pripomogli?« Ugotovili smo, da je največ SRP 

pridobilo znanje o poučevanju učencev s PP pri predmetu šport na fakulteti tekom študija, s 

študijem literature in na dodatnih izobraževanjih. Učitelji športa so največ znanja pridobili na 

dodatnih izobraževanjih, s študijem literature, na fakulteti in s pomočjo SRP. 
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10 SKLEP 

Magistrsko delo je ponudilo vpogled v sodelovanje med specialnimi in 

rehabilitacijskimi pedagogi in učitelji športa. Čeprav je več kot pol obeh skupin pedagogov že 

sodelovalo drug z drugim, je majhen delež tistih, ki sodelujejo na tedenski ali vsaj mesečni 

ravni. Tako lahko predvidevamo, da gre v sodelovanju le za posamezne intervencije ob 

morebitnih ovirah, na katere naletijo pri poučevanju, pri čemer gre za pomanjkanje 

sistematičnih pristopov k timskem poučevanju učencev s posebnimi potrebami. Morda k temu 

prispeva tudi narava dela specialnih in rehabilitacijskih pedagogov, saj je med njimi veliko 

mobilnih učiteljev, kar predstavlja dodatno oviro pri organizaciji časa za skupno načrtovanje in 

izvajanje.  

Tako učitelji športa kot SRP prepoznavajo velik pomen športa za učence s PP. Gibanje 

ima številne pozitivne učinke na telo in razvoj: pripomore k nastajanju nevronskih povezav, 

ima pozitivne vplive na gibalni razvoj, zdravje in dobro počutje, omogoča sprostitev (predvsem 

pri učencih, kjer je prisoten gibalni nemir), zaradi česar lažje sodelujejo pri pouku, raznolike 

gibalne aktivnosti imajo ugoden vpliv na fino motoriko, grafo motoriko, zaznavanje, pozornost 

in koncentracijo, sledenje navodilom, zmožnosti delovanja v skupini,  s športnim 

udejstvovanjem lahko krepijo samozavest in vztrajnost, pridobivajo nove življenjske izkušnje, 

z gibanjem se lahko izražajo. Med drugim izpostavljajo tudi možnosti socializacije skozi šport, 

gradnje socialnih odnosov in razvijanja socialne kompetentnosti (socialno in moralno 

presojanje).  

Raziskava je pokazala, da učitelji športa prepoznavajo predvsem tiste skupine učencev 

s PP, katerih primanjkljaji so vidni navzven in se morajo z njimi soočiti, saj vplivajo na samo 

dinamiko dela s celim razredom. Namen magistrskega dela je bil opozoriti tudi na tiste skupine, 

za katere velja, da imajo predvsem skrite primanjkljaje, ki pa jih prav tako ovirajo v učnem 

procesu. 

Pri preverjanju pogostosti uporabljenih prilagoditev med učitelji športa smo dobili samo 

splošno grobo sliko o pogostosti uporabljenih prilagoditev. Zanimivo bi bilo preveriti, katere 

prilagoditve so najpogostejše glede na posamezno skupino posebnih potreb in pa identificirati 

še morebitne druge učinkovite prilagoditve, ki niso bile predlagane v anketnem vprašalniku. 

Učitelji so sicer imeli možnost dopisati še svoje, vendar tega ni storil nihče. Več o prilagoditvah 

bi lahko izvedeli z intervjuji.  

Pri pridobivanju rezultatov anketnih vprašalnikov smo se soočali z osipom med 

reševanjem, predvsem pri učiteljih športa. Velik delež anketnih vprašalnikov ni bil izpolnjen v 

celoti, zaradi česar jih pri analizi rezultatov nismo upoštevali.  

Pri raziskovanju tematike športa učencev s posebnimi potrebami so se nam odprla še 

nekatera druga vprašanja, ki bi jih bilo vredno raziskati. Ker smo v literaturi zasledili veliko 

raziskav o možnostih socialnega vključevanja učencev s PP pri predmetu šport in tudi 

pomembnosti tovrstnega vključevanja, bi lahko dodatno preverili, kakšna so znanja učiteljev za 

načrtovanje teh dejavnosti. V tem kontekstu bi bilo treba raziskati tudi stališča in morebitne 

predsodke glede učencev s posebnimi potrebami, saj le-ta pomembno vplivajo na angažiranost 

učiteljev za izobraževanje na tem področju in načrtovanje inkluzivnega pouka.  

V literaturi nismo zasledili veliko opisov primerov dobre prakse sodelovanja med SRP 

in učitelji športa, kljub temu da glede na rezultate naše raziskave ta sodelovanja so in pogosto 
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prinašajo dobre rezultate. Enega izmed primerov je opisala intervjuvana učiteljica športa. 

Koristno bi bilo, če bi se takšne oblike sodelovanja kot primere dobre poučevalne prakse 

predstavili na raznih izobraževanjih, v zbornikih, pri strokovnih skupinah. Predvsem se nam 

zdi pomembno izpostaviti dejstvo, da vsak pedagog v sodelovanje prinaša svoja znanja, kot tudi 

močna področja pri delu z učenci. S tem omogočamo učenje drug od drugega in doseganje 

najboljših rezultatov v korist učencev.  

Predmet šport bi lahko raziskali tudi z vidika učencev s PP. Načeloma velja, da je šport 

med učenci najbolj priljubljen predmet, vendar pa se mu posamezni učenci izogibajo, saj jim 

neuspeh pri športnih aktivnostih predstavlja frustracijo in negativno izpostavljenost pred 

sošolci, kar vpliva na njihov socialni status v razredu in na njihovo samopodobo.  

Za konec naj izpostavimo, da je pomemben trud pedagoških delavcev za spodbujanje 

vseh učencev, ne le tistih s PP. Učenec bo imel pozitivne izkušnje s športom, tudi če mu učitelj 

ne bo vedno prilagajal aktivnosti. Le da ga bo spoštoval, videl, cenil in upošteval. 
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12 PRILOGE 

12.1 Anketni vprašalnik za učitelje športa 

Spoštovani! 

Sem Maja Zelič, študentka magistrskega študija Specialne in rehabilitacijske pedagogike na 

Pedagoški fakulteti v Ljubljani. V magistrskem delu raziskujem sodelovanje med specialnim in 

rehabilitacijskim pedagogom in učiteljem športa pri poučevanju učencev s posebnimi 

potrebami v drugem in tretjem vzgojno izobraževalnem obdobju. Šport je pomemben element 

celostnega razvoja učenca, pri čemer učenci s posebnimi potrebami potrebujejo celosten 

pristop, da lahko dosegajo cilje predmeta. 

Vprašalnik je anonimen, za reševanje boste potrebovali približno 10 minut, rezultati pa bodo 

uporabljeni izključno za raziskovalne namene magistrskega dela. 

V primeru, da ste v preteklosti ali še vedno sodelujete z učiteljem športa oziroma specialnim in 

rehabilitacijskim pedagogom, in bi želeli sodelovati s posredovanjem svojih izkušenj, mi 

prosim pišete na moj mail maja.zelic279@gmail.com.  

Za sodelovanje se vam najlepše zahvaljujem in vam želim uspešno pedagoško delo tudi v 

bodoče.  

1. Specialni in rehabilitacijski pedagog (SRP) je na naši šoli: 

a) Stalno prisoten, zaposlen na naši šoli 

b) Mobilni – prihaja le občasno 

c) Na šoli nimamo specialnega in rehabilitacijskega pedagoga 

d) Ne vem 

 

2. S katerimi skupinami učencev s posebnimi potrebami (PP) ste se že srečali pri svojem 

poučevanju?  

V spodnji preglednici so navedene skupine učencev s PP. Pri posamezni skupini 

označite, koliko otrok s temi PP ste že poučevali. 

 1–2 

učenca 

3–5 

učencev 

Več kot 5 

učencev. 

Učenca s to 

PP še nisem 

poučeval. 

Učenci z okvaro vidne funkcije (slepi in slabovidni)     

Učenci z okvaro slušne funkcije (gluhi in naglušni 

učenci) 

    

Učenci z govorno-jezikovnimi motnjami     

Gibalno ovirani učenci     

Dolgotrajno bolni učenci     

Učenci s primanjkljaji na verbalnih področjih učenja 

(npr. disleksija) 

    

Učenci s primanjkljaji na neverbalnih področjih 

učenja (npr. dispraksija, neverbalne specifične učne 

težave) 

    

Učenci z motnjami avtističnega spektra     

Učenci s čustvenimi in z vedenjskimi motnjami     

Učenci z motnjami pozornosti in hiperaktivnosti 

(ADHD) 

    

Drugo: ___________________     

mailto:maja.zelic279@gmail.com
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3. Kako pogosto sodelujete s specialnim in rehabilitacijskim pedagogom (SRP)? 

A. Tedensko. 

B. Mesečno. 

C. Občasno. 

D. Nisem še sodeloval s SRP. 

 

Če še niste sodelovali s SRP, odgovorite na prvi del. 

a) Kateri dejavnik je najbolj vplival na nesodelovanje? 

A. Specialnega in rehabilitacijskega pedagoga nimamo na šoli. 

B. Do sedaj še ni bilo potrebe po sodelovanju. 

C. Specialni in rehabilitacijski pedagog se mi zdi nedostopen. 

D. Sam nisem želel prositi za pomoč oz. sodelovanje. 

E. Drugo: _________________________________________________________ 

Če ste že sodelovali s SRP, odgovorite na drugi del. 

b) V kolikšni meri ste bili zadovoljni z dosedanjim sodelovanjem? 

A. Zelo zadovoljen. 

B. Delno zadovoljen. 

C. Nisem bil zadovoljen. 

Kratko opišite izkušnjo sodelovanja in utemeljite svojo oceno zadovoljstva (npr. 

kaj je prispevalo k temu, da ste bili s sodelovanjem delno zadovoljni)? 

 

 

 

4. Zagotovo ste v času svojega službovanja imeli vsaj enega učenca s PP, ki je težko dosegal 

cilje predmeta. Izberite si določenega učenca in ga uvrstite v skupino PP. Nato označite 

postavke, ki jih prepoznavate pri tem učencu. 

Skupina posebnih potreb (skupine so naštete pri 2. vprašanju): _______________________ 

Pri tem učencu sem prepoznaval/prepoznavam naslednje posebnosti (možnih več odgovorov): 

A. Slabo koordinacijo. 

B. Težave s pozornostjo in  koncentracijo. 

C. Senzorne primanjkljaje vida ali sluha. 

D. Primanjkljaje fine, grobe motorike. 

E. Težave z upoštevanjem zaporedij. 

F. Težave pri predvidevanju v igri in pri gibanju. 

G. Prenos naučenih veščin v podobne situacije. 

H. Nespretnost pri rokovanju s športnimi pripomočki. 

I. Nespretnost pri preoblačenju. 

J. Težave pri gibanju, ki zahteva moč, vzdržljivost in fleksibilnost. 

K. Težave s poznavanjem rutine. 

L. Slabša zapomnitev športne terminologije. 

M. Težave pri sledenju ustno podanih navodil. 

N. Težave pri posnemanju gibanja, demonstracije. 

O. Težave z načrtovanjem gibanja. 

P. Drugo: _____________________________________________________ 
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5. V spodnji tabeli so navedene različne značilnosti in vedenja učencev. Pri vsaki postavki 

označite, kako pogosto ste določeno vedenje prepoznavali pri učencih s PP, ki ste jih že 

poučevali oziroma jih poučujete. 

 nikoli redko občasno pogosto 

Imajo slabšo motivacijo.     

So vztrajni.     

Ne prepoznajo nevarnosti.     

Izogibajo se športnim aktivnostim.     

Nihajo v pripravljenosti za sodelovanje.     

Pozabljajo športno opremo.     

Prizadevajo si za doseganje dobrih ocen.     

Izgovarjajo se na primanjkljaje.     

Doživljajo frustracije.     

Imajo nizko samopodobo.     

Doživljajo strah pri učenju novih stvari.     

Imajo pomanjkljive spretnosti naravnih oblik gibanja.     

Sošolci jih ne izbirajo pri skupinskih igrah.     

Ob neuspehu ali porazu se odzovejo z neustreznim čustvenim 

odzivom (agresivnost, jeza, napadalnost ipd.). 

    

Drugo     

 

6. V kolikšni meri se počutite kompetentnega za poučevanje športa učencev s posameznimi 

PP? 

 nisem 

kompetenten 

zadovoljivo 

kompetenten 

zelo 

kompetenten 

Učenci z okvaro vidne funkcije (slepi in slabovidni)    

Učenci z okvaro slušne funkcije (gluhi in naglušni učenci)    

Učenci z govorno-jezikovnimi motnjami    

Gibalno ovirani učenci    

Dolgotrajno bolni učenci    

Učenci s primanjkljaji na verbalnih področjih učenja (npr. 

disleksija) 

   

Učenci s primanjkljaji na neverbalnih področjih učenja (npr. 

dispraksija, neverbalne specifične učne težave). 

   

Učenci z motnjami avtističnega spektra    

Učenci s čustvenimi in z vedenjskimi motnjami    

Učenci z motnjami pozornosti in hiperaktivnosti (ADHD)    

7. Kaj vam pri poučevanju učencev s PP predstavlja izziv? Obkrožite 3 odgovore, ki vam 

predstavljajo največji izziv. 

A. Motiviranje učencev za sodelovanje. 

B. Ocenjevanje učenčevega znanja. 

C. Vzpostavljanje avtoritete. 

D. Vzpostavljanje reda in discipline. 

E. Pomanjkanje znanja o posebnih potrebah. 

F. Zaradi prevelike skupine se učencu ne morem posvetiti. 

G.  Strah pred poškodbami učenca. 

H. Občutek prevelike odgovornosti. 

I. Drugo: ________________________________________ 
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8. Naštete so nekatere možne oblike sodelovanja učitelja športa in SRP. Obkrožite vse načine, 

na katere ste že sodelovali. 

A. S SRP sva se usklajevala glede urnika za izvajanje dodatne strokovne pomoči. 

B. SRP me je seznanil s težavami učenca s PP. 

C. SRP mi je dal priporočila za organiziranje ustreznega učnega okolja za učenca s 

PP. 

D. SRP mi je svetoval glede načinov in strategij poučevanja učenca s PP. 

E. SRP mi je svetoval glede načina in prilagoditev ocenjevanja učenca s PP. 

F. S SRP sva sodelovala v sklopu timskih sestankov in strokovnih skupin. 

G. S SRP sva skupaj pripravila individualiziran program za učenca. 

H. S SRP sva timsko poučevala. 

I. S SRP še nisem sodeloval. 

J. Drugo: ______________________________________________________________ 

 

9. Kje ste pridobili znanja o poučevanju učencev s PP? Možnih je več odgovorov. 

A. Na fakulteti tekom študija. 

B. S študijem literature. 

C. Na dodatnih izobraževanjih. 

D. Pomagal mi je specialni in rehabilitacijski pedagog. 

E. Udeležil sem se kolonije/tabora za osebe s PP s poudarkom na športnih aktivnostih. 

F. Nimam znanj o poučevanju učencev s PP. 

G. Drugo: _________________ 

 

10. Katere prilagoditve uporabljate pri poučevanju učencev s PP?  

 nikoli občasno pogosto 

Ustaljena struktura učne ure (vzpostavljanje rutine).    

Podajanje individualnih navodil učencu.    

Vizualna demonstracija dejavnosti.    

Kratka in konkretna navodila.    

Fizično usmerjanje učenca pri dejavnosti.    

Več časa za usvajanje znanja, spretnosti.    

Zmanjšanje količinskega in časovnega obsega dejavnosti glede na cilje ure.     

Razlaga športnega besednjaka.    

Dodatne pohvale za trud.    

Uporaba različnih pripomočkov – pomagal.    

Uporaba lažjih, počasnejših in večjih pripomočkov (npr. balon namesto 

žoge). 

   

Ocenjevanje teoretičnih vsebin namesto praktičnih.    

Omogočanje krajših odmorov.    

Reduciranje učnih vsebin, ki jih zaradi primanjkljajev niso zmožni izvajati.     

Drugo: ______________________________________________________    
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11. V kolikšni meri je po vaši presoji pouk predmeta šport pomemben za učence s PP? Prosimo, 

pojasnite svojo izbiro. 

A. Izjemno pomemben. 

B. Precej pomemben. 

C. Pomemben. 

D. Manj pomemben. 

E. Nepomemben.  

 

12. Koliko let ste že zaposleni? 

A. Manj kot 1 leto. 

B. 1 do 2 leti. 

C. 3 do 4 leta. 

D. 5 do 10 let. 

E. 11 do 18 let. 

F. 19 do 30 let. 

G. 31 do 40 let. 

 

13. Kakšen je vaš strokovni naziv? 

A. Nimam naziva. 

B. Mentor. 

C. Svetovalec. 

D. Svetnik. 

 

14. Obkrožite spol: 

A. Moški 

B. Ženska 

Ali se vam je tekom odgovarjanja na vprašanja porodilo kakšno vprašanje ali dilema, 

pri kateri bi vam bil v pomoč specialni in rehabilitacijski pedagog? 

Vprašanje, komentar: 

 

 

Najlepša hvala za vaš čas in sodelovanje! 

 

 

 

 

 

 

Utemeljite lastno izbiro: 
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12.2 Anketni vprašalnik za specialne in rehabilitacijske pedagoge 

Spoštovani! 

Sem Maja Zelič, študentka magistrskega študija Specialne in rehabilitacijske 

pedagogike na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. V magistrskem delu raziskujem sodelovanje 

med specialnim in rehabilitacijskim pedagogom in učiteljem športa pri poučevanju učencev s 

posebnimi potrebami v drugem in tretjem vzgojno izobraževalnem obdobju. Šport je pomemben 

element celostnega razvoja učenca, pri čemer učenci s posebnimi potrebami potrebujejo 

celosten pristop, da lahko dosegajo cilje predmeta. 

Vprašalnik je anonimen, za reševanje boste potrebovali približno 10 minut, rezultati pa 

bodo uporabljeni izključno za raziskovalne namene magistrskega dela. 

V primeru, da ste v preteklosti ali še vedno sodelujete z učiteljem športa oziroma 

specialnim in rehabilitacijskim pedagogom, in bi želeli sodelovati s posredovanjem svojih 

izkušenj, mi prosim pišete na moj mail maja.zelic279@gmail.com.  

Za sodelovanje se vam najlepše zahvaljujem in vam želim uspešno pedagoško delo tudi 

v bodoče.  

 

1. S katerimi skupinami učencev s posebnimi potrebami (PP) ste se že srečali pri svojem 

poučevanju? V spodnji preglednici so navedene skupine učencev s PP. Pri posamezni 

skupini označite, koliko otrok s temi PP ste že poučevali. 

 
1–2 

učenca 

3–5 

učencev 

Več kot 5 

učencev. 

Učenca s to 

PP še nisem 

poučeval. 

Učenci z okvaro vidne funkcije (slepi in slabovidni)     

Učenci z okvaro slušne funkcije (gluhi in naglušni 

učenci) 

    

Učenci z govorno-jezikovnimi motnjami     

Gibalno ovirani učenci     

Dolgotrajno bolni učenci     

Učenci s primanjkljaji na verbalnih področjih učenja 

(npr. disleksija) 

    

Učenci s primanjkljaji na neverbalnih področjih 

učenja (npr. dispraksija, neverbalne specifične učne 

težave) 

    

Učenci z motnjami avtističnega spektra     

Učenci s čustvenimi in z vedenjskimi motnjami     

Učenci z motnjami pozornosti in hiperaktivnosti 

(ADHD) 

    

Drugo: ___________________     

 

2. Kako pogosto sodelujete z učiteljem športa? 

E. Tedensko. 

F. Mesečno. 

G. Občasno. 

H. Nisem še sodeloval z učiteljem športa. 
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Če še niste sodelovali z učiteljem športa, odgovorite na prvi del. 

c) Obkrožite dejavnik, ki je najbolj vplival na nesodelovanje: 

F. Do sedaj še ni bilo potrebe po sodelovanju. 

G. Učitelj športa se mi zdi nedostopen. 

H. Za sodelovanje nisem imel časa. 

I. Drugo: ________________________________________________________ 

Če ste že sodelovali z učiteljem športa, odgovorite na drugi del. 

d) V kolikšni meri ste bili zadovoljni z dosedanjim sodelovanjem? 

D. Zelo zadovoljen. 

E. Delno zadovoljen. 

F. Sploh nisem zadovoljen. 

Kratko opišite izkušnjo sodelovanja in utemeljite svojo oceno zadovoljstva (npr. 

kaj je prispevalo k temu, da ste bili s sodelovanjem delno zadovoljni)? 

 

 

3. V kolikšni meri se počutite kompetentnega za svetovanje učitelju športa glede učenca iz 

posamezne skupine PP? 

 nisem 

kompetenten 

zadovoljivo 

kompetenten 

zelo 

kompetenten 

Učenci z okvaro vidne funkcije (slepi in slabovidni)    

Učenci z okvaro slušne funkcije (gluhi in naglušni 

učenci) 

   

Učenci z govorno-jezikovnimi motnjami    

Gibalno ovirani učenci    

Dolgotrajno bolni učenci    

Učenci s primanjkljaji na verbalnih področjih učenja (npr. 

disleksija) 

   

Učenci s primanjkljaji na neverbalnih področjih učenja 

(npr. dispraksija, neverbalne specifične učne težave). 

   

Učenci z motnjami avtističnega spektra    

Učenci s čustvenimi in z vedenjskimi motnjami    

Učenci z motnjami pozornosti in hiperaktivnosti 

(ADHD) 

   

 

4. Naštete so nekatere možne oblike sodelovanja učitelja športa in SRP. Obkrožite vse načine, 

na katere ste že sodelovali. 

A. Z učiteljem športa sva se usklajevala glede urnika za izvajanje dodatne strokovne 

pomoči. 

B. Učitelja športa sem seznanil s težavami učenca s PP. 

C. Učitelju športa sem dal priporočila za organiziranje ustreznega učnega okolja za 

učenca s PP. 

D. Učitelju športa sem svetoval glede načinov in strategij poučevanja učenca s PP. 

E. Učitelju športa sem svetoval glede načina in prilagoditev ocenjevanja učenca s PP. 

F. Z učiteljem športa sva sodelovala v sklopu timskih sestankov in strokovnih skupin. 

G. Z učiteljem športa sva skupaj pripravila individualiziran program za učenca. 

H. Z učiteljem športa sva timsko poučevala. 

I. Z učiteljem športa še nisem sodeloval. 

J. Drugo: _____________________________________________________________ 
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5. Kje ste pridobili znanje, ki ga uporabljate oziroma bi ga lahko uporabili pri svetovanju 

učitelju športa? Možnih je več odgovorov. 

A. Na fakulteti tekom študija. 

B. S študijem literature. 

C. Na dodatnih izobraževanjih. 

D. Udeležil sem se kolonije/tabora za osebe s PP s poudarkom na športnih aktivnostih. 

E. Nimam tovrstnih znanj. 

F. Drugo: _________________ 

 

6. V kolikšni meri je po vaši presoji pouk predmeta šport pomemben za učence s PP? Prosimo, 

pojasnite svojo izbiro. 

F. Izjemno pomemben. 

G. Precej pomemben. 

H. Pomemben. 

I. Manj pomemben. 

J. Nepomemben.  

 

 

 

7. Kot učitelj dodatne strokovne pomoči sem: 

A. Stalno prisoten na šoli (zaposlen na šoli) 

B. Mobilni učitelj 

 

8. Koliko let ste že zaposleni? 

A. Manj kot 1 leto. 

B. 1 do 2 leti. 

C. 3 do 4 leta. 

D. 5 do 10 let. 

E. 11 do 18 let. 

F. 19 do 30 let. 

G. 31 do 40 let. 

 

 

9. Kakšen je vaš strokovni naziv? 

E. Nimam naziva. 

F. Mentor. 

G. Svetovalec. 

H. Svetnik. 

 

10. Obkrožite spol: 

C. Moški 

D. Ženska 

 

Ali se vam je tekom odgovarjanja na vprašanja porodilo kakšno vprašanje ali dilema, ki 

bi jo želeli izpostaviti? 

Vprašanje, komentar: 

 

 

Najlepša hvala za vaš čas in sodelovanje!  

Utemeljite lastno izbiro: 
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12.3 Vprašanja za intervju 

1. Leta delovne dobe, strokovni naziv, spol 

 

2. Opišite svojo izkušnjo sodelovanja s SRP?  

Kdo je dal pobudo za sodelovanje? 

Na kakšen način je sodelovanje potekalo? 

Kako dolgo je potekalo? 

Ali ste skupaj načrtovali, izvajali in evalvirali program, sodelovanje? 

Kakšne primanjkljaje/močna področja ima učenec/učenci, ki je/so bili 

vključeni? 

Ali je SRP stalno prisoten na šoli? 

3. Kaj so po vašem mnenju pridobili učenci z in brez PP (glede na izobraževalno 

področje, vzgojno osebnostni vidik, socialni vidik)? 

4. Kaj ste ob sodelovanju pridobili vi (nova znanja glede na predmet, ki ga poučujete, 

nova znanja glede na PP (katere), spreminjanje, prepričanj, pojmovanj, vrednot 

povezanih s poučevanjem in učenjem)? 

5. Kakšne se vam zdijo prednosti in pomanjkljivosti takšnega sodelovanja? 

6. Kje vidite možnosti za nadaljevanje sodelovanja? 

7. Menite, da je pomembno sodelovanje med SRP in učiteljem športa? Zakaj? 

8. Zakaj ste se v opisanem primeru odločili za sodelovanje? Ali bi si ponovno želeli 

sodelovati? Na kakšen način? 

9. Navedite 2 dejavnika, ki spodbujata sodelovanje med učiteljem športa in SRP in 2 

dejavnika, ki sodelovanje ovirata. 

10. Kje ste pridobili znanja za poučevanje učencev s PP? 

Zapis intervjuja je dostopen pri avtorici.  
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12.4 Preglednice 

Preglednica 31: Opisna statistika glede pogostosti izvajanja prilagoditev učiteljev 

športa. 

 M Me Mo SD KA KA 

SN 

KS KS SN Min Max 

p_1 2,29 2,00 2 0,629 -0,309 0,403 -0,560 0,788 1 3 

p_2 2,71 3,00 3 0,462 -0,946 0,403 -1,178 0,788 2 3 

p_3 2,62 3,00 3 0,493 -0,507 0,403 -1,856 0,788 2 3 

p_4 2,76 3,00 3 0,496 -2,066 0,403 3,815 0,788 1 3 

p_5 2,32 2,00 2 0,535 0,144 0,403 -0,712 0,788 1 3 

p_6 2,44 2,00 2 0,561 -0,303 0,403 -0,900 0,788 1 3 

p_7 2,29 2,00 2 0,579 -0,103 0,403 -0,465 0,788 1 3 

p_8 2,18 2,00 2 0,576 0,004 0,403 -0,017 0,788 1 3 

p_9 2,82 3,00 3 0,387 -1,777 0,403 1,225 0,788 2 3 

p_10 2,32 2,00 2 0,589 -0,198 0,403 -0,551 0,788 1 3 

p_11 2,29 2,00 2 0,462 0,946 0,403 -1,178 0,788 2 3 

p_12 1,59 2,00 2 0,557 0,190 0,403 -0,918 0,788 1 3 

p_13 2,12 2,00 2 0,640 -0,102 0,403 -0,425 0,788 1 3 

p_14 2,29 2,00 2 0,524 0,256 0,403 -0,543 0,788 1 3 

Legenda: N – število anketiranih; M – aritmetična sredina; Me – mediana; Mo – modus; SD – 

standardna deviacija; KA – koeficient asimetrije; SN KA – standardna napaka koeficienta asimetrije; 

KS – koeficient sploščenosti; SN KS – standardna napaka koeficienta sploščenosti; Min – minimalna 

vrednost; Max – maksimalna vrednost. 

 

Preglednica 32: Preverjanje statistične pomembnosti za prilagoditev "Dodatne pohvale 

za trud." glede na delovno dobo. 

 delovna_doba N M Vsota rangov 

prilag_9 11 do 18 5 7,50 37,50 

19 do 30 5 3,50 17,50 

skupaj 10   

Statistični test 

 prilag_9 

Mann-Whitney U 2,500 

Wilcoxon W 17,500 

Z -2,449 

p (2-smerna) 0,014 

p (1-smerna) 0,032 
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Preglednica 33: Preverjanje statistične pomembnosti za prilagoditev "Dodatne pohvale 

za trud." glede na delovno dobo. 

 delovna_doba N M Vsota rangov 

prilag_9 19 do 30 5 3,50 17,50 

31 do 40 5 7,50 37,50 

Skupaj 10   

Statistični test 

 prilag_9 

Mann-Whitney U 2,500 

Wilcoxon W 17,500 

Z -2,449 

p (2-smerna) 0,014 

p (1-smerna) 0,032 

 

Preglednica 34: Preverjanje statistične pomembnosti kompetentnosti za poučevanje 

učencev z govorno-jezikovnimi motnjami glede na strokovni naziv. 

 naziv N M Vsota rangov 

kompet_3 brez naziva 19 12,92 245,50 

mentor 12 20,88 250,50 

Skupaj 31   

Statistični test 

 kompet_3 

Mann-Whitney U 55,500 

Wilcoxon W 245,500 

Z -2,652 

p (2-smerna) 0,008 

p (1-smerna) 0,016 

 

Preglednica 35: Preverjanje statistične pomembnosti kompetentnosti za poučevanje 

učencev z govorno-jezikovnimi motnjami glede na strokovni naziv. 

 naziv N M Vsota rangov 

kompet_3 brez naziva 19 10,71 203,50 

svetovalec 4 18,13 72,50 

Skupaj 23   

Statistični test 

 kompet_3 

Mann-Whitney U 13,500 

Wilcoxon W 203,500 

Z -2,225 

p (2-smerna) 0,026 

p (1-smerna) 0,044 
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Preglednica 36: Preverjanje statistične pomembnosti kompetentnosti za poučevanje 

dolgotrajno bolnih učencev glede na strokovni naziv. 

 naziv N M Vsota rangov 

kompet_5 brez naziva 19 13,00 247,00 

mentor 12 20,75 249,00 

Skupaj 31   

Statistični test 

 kompet_5 

Mann-Whitney U 57,000 

Wilcoxon W 247,000 

Z -2,667 

p (2-smerna) 0,008 

p (1-smerna) 0,020 

 

Preglednica 37: Preverjanje statistične pomembnosti kompetentnosti za poučevanje 

dolgotrajno bolnih učencev glede na strokovni naziv. 

 naziv N M Vsota rangov 

kompet_5 brez naziva 19 10,61 201,50 

svetovalec 4 18,63 74,50 

Skupaj 23   

Statistični test 

 kompet_5 

Mann-Whitney U 11,500 

Wilcoxon W 201,500 

Z -2,465 

p (2-smerna) 0,014 

p (1-smerna) 0,027 

 

Preglednica 38: Preverjanje statistične pomembnosti kompetentnosti za učence s 

primanjkljaji na verbalnih področjih učenja glede na strokovni naziv. 

 naziv N M Vsota rangov 

kompet_6 brez naziva 19 12,63 240,00 

mentor 12 21,33 256,00 

Skupaj  31   

Statistični test 

 kompet_6 

Mann-Whitney U 50,000 

Wilcoxon W 240,000 

Z -2,957 

p (2-smerna) 0,003 

p (1-smerna) 0,008 
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Preglednica 39: Preverjanje statistične pomembnosti kompetentnosti za učence s 

primanjkljaji na neverbalnih področjih učenja glede na strokovni naziv. 

 naziv N M  Vsota rangov 

kompet_7 brez naziva 19 13,34 253,50 

mentor 12 20,21 242,50 

Skupaj  31   

Statistični test 

 kompet_7 

Mann-Whitney U 63,500 

Wilcoxon W 253,500 

Z -2,274 

p (2-smerna) 0,023 

p (1-smerna) 0,039 

 

Preglednica 40: Preverjanje statistične pomembnosti kompetentnosti za učence s 

čustvenimi in vedenjskimi motnjami glede na strokovni naziv. 

 naziv N M Vsota rangov 

kompet_9 brez naziva 19 13,18 250,50 

mentor 12 20,46 245,50 

skupaj 31   

 kompet_9 

Mann-Whitney U 60,500 

Wilcoxon W 250,500 

Z -2,447 

p (2-smerna) 0,014 

p (1-smerna) 0,028 

 

Preglednica 41: Preverjanje statistične pomembnosti kompetentnosti za učence z 

govorno-jezikovnimi motnjami glede na leta delovne dobe. 

 Delovna doba N M Vsota rangov 

kompet_3 Manj kot 1 leto. 9 6,11 55,00 

5 do 10 10 13,50 135,00 

Skupaj 19   

Statistični test 

 kompet_3 

Mann-Whitney U 10,000 

Wilcoxon W 55,000 

Z -3,090 

p (2-smerna) 0,002 

p (1-smerna) 0,003 
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Preglednica 42: Preverjanje statistične pomembnosti kompetentnosti za učence z 

govorno-jezikovnimi motnjami glede na leta delovne dobe. 

 Delovna doba N M Vsota rangov 

kompet_3 Manj kot 1 leto. 9 6,39 57,50 

11 do 18 10 13,25 132,50 

Skupaj  19   

Statistični test 

 kompet_3 

Mann-Whitney U 12,500 

Wilcoxon W 57,500 

Z -2,915 

p (2-smerna) 0,004 

p (1-smerna) 0,006 

 

Preglednica 43: Preverjanje statistične pomembnosti kompetentnosti za gibalno 

ovirane učence glede na leta delovne dobe. 

 Delovna doba N M Vsota rangov 

kompet_4 Manj kot 1 leto. 9 6,39 57,50 

5 do 10 10 13,25 132,50 

Skupaj 19   

Statistični test 

 kompet_4 

Mann-Whitney U 12,500 

Wilcoxon W 57,500 

Z -2,848 

p (2-smerna) 0,004 

p (1-smerna) 0,006 

 

Preglednica 44: Preverjanje statistične pomembnosti kompetentnosti za gibalno 

ovirane učence glede na leta delovne dobe. 

 delovnadoba N M  Vsota rangov 

kompet_4 3 do 4 3 3,00 9,00 

5 do 10 10 8,20 82,00 

Skupaj 13   

Statistični test 

 kompet_4 

Mann-Whitney U 3,000 

Wilcoxon W 9,000 

Z -2,280 

p (2-smerna) 0,023 

p (1-smerna) 0,049 
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Preglednica 45: Preverjanje statistične pomembnosti kompetentnosti za gibalno 

ovirane učence glede na leta delovne dobe. 

 Delovna doba N M Vsota rangov 

kompet_4 5 do 10 10 13,15 131,50 

11 do 18 10 7,85 78,50 

Skupaj 20   

Statistični test 

 kompet_4 

Mann-Whitney U 23,500 

Wilcoxon W 78,500 

Z -2,260 

p (2-smerna) 0,024 

p (1-smerna) 0,043 

 

Preglednica 46: Preverjanje statistične pomembnosti kompetentnosti za dolgotrajno 

bolne učence glede na leta delovne dobe. 

 Delovna doba N M Vsota rangov 

kompet_5 Manj kot 1 leto. 9 6,67 60,00 

5 do 10 10 13,00 130,00 

Skupaj 19   

Statistični test 

 kompet_5 

Mann-Whitney U 15,000 

Wilcoxon W 60,000 

Z -2,757 

p (2-smerna) 0,006 

p (1-smerna) 0,0013 

 

Preglednica 47: Preverjanje statistične pomembnosti kompetentnosti za dolgotrajno 

bolne učence glede na leta delovne dobe. 

 Delovna doba N M Vsota rangov 

kompet_5 Manj kot 1 leto. 9 6,39 57,50 

11 do 18 10 13,25 132,50 

Skupaj  19   

Statistični test 

 kompet_5 

Mann-Whitney U 12,500 

Wilcoxon W 57,500 

Z -2,915 

p (2-smerna) 0,004 

p (1-smerna) 0,006 
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Preglednica 48: Preverjanje statistične pomembnosti pri oceni kompetentnosti glede na 

strokovni naziv pri učiteljih športa. 

 hi2 g p 

Učenci z okvaro vidne funkcije 1,067 3 0,785 

Učenci  z okvaro slušne funkcije 2,349 3 0,503 

Učenci z govorno-jezikovnimi motnjami 1,936 3 0,586 

Gibalno ovirani učenci 1,222 3 0,748 

Dolgotrajno bolni učenci 0,681 3 0,878 

Učenci s primanjkljaji na verbalnih področjih 

učenja 

6,743 3 0,081 

Učenci s prim. na neverbalnih področjih učenja 3,806 3 0,283 

Učenci z motnjami avtističnega spektra 3,836 3 0,280 

Učenci s čustvenimi in z vedenjskimi motnjami 1,748 3 0,626 

Učenci z ADHD 0,978 3 0,807 

Kruskal Wallis Test 

 

Preglednica 49: Preverjanje statistične pomembnosti pri oceni kompetentnosti glede na 

leta delovne dobe pri učiteljih športa. 

 Hi2 g p 

Učenci z okvaro vidne funkcije 8,945 6 0,177 

Učenci  z okvaro slušne funkcije 6,918 6 0,329 

Učenci z govorno-jezikovnimi motnjami 4,909 6 0,556 

Gibalno ovirani učenci 4,391 6 0,624 

Dolgotrajno bolni učenci 3,538 6 0,739 

Učenci s primanjkljaji na verbalnih področjih 

učenja 

10,717 6 0,098 

Učenci s prim. na neverbalnih področjih učenja 10,265 6 0,114 

Učenci z motnjami avtističnega spektra 9,204 6 0,162 

Učenci s čustvenimi in z vedenjskimi motnjami 4,154 6 0,656 

Učenci z ADHD 7,596 6 0,269 

Kruskal Wallis Test 

 

Preglednica 50: Izbrani odgovori SRP o načinih pridobljenega znanja glede na leta 

delovne dobe. 

 0–1 leto 1–2 leti 3–4 leta 5–10 let 11–18 

let 

19–30 

let 
Na fakulteti tekom študija 7 1 3 6 6 1 
S študijem literature 3 1 3 6 5 1 
Dodatna izobraževanja 1 0 2 8 7 1 
Kolonije in tabori za osebe s PP 0 0 0 1 0 0 
Brez znanj 1 1 0 0 0 0 

 


