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To je za otroke, ki so drugačni: 

otroke, ki ne dobijo zmeraj petic, 

otroke, ki imajo ušesa 

dvakrat večja kot vrstniki 

ali jim iz nosa visi svečka. 

 

To je za otroke, ki so drugačni: 

za otroke, ki so preprosto »taki«, 

otroke iz katerih se vsi norčujejo, 

ki imajo razbita kolena 

in večno mokre čevlje. 

 

To je za otroke, ki so drugačni 

in radi zganjajo norčije. 

A ko bodo odrasli, 

kar je dokazala zgodovina, 

so te drugačnosti tisto, 

zaradi česar so edinstveni. 

(Digby Wolfe) 
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POVZETEK  

V magistrskem delu smo se usmerili na otroke s cerebralno paralizo. Zanje je značilna trajna 

gibalna oviranost, ki je nastala kot posledica okvare možganov v njihovem zgodnjem 

razvojnem obdobju. Pri vključevanju otroka s cerebralno paralizo v redno osnovno šolo je 

pomembno, da učitelj otroka poučuje tako, da napreduje v skladu s svojimi zmožnostmi. Zato 

je pomembno, da ima učitelj ustrezno znanje o otrocih s cerebralno paralizo in da z otrokom in 

njegovimi starši dobro sodeluje. V empiričnem delu smo raziskali, kakšne izkušnje imajo 

učitelji razrednega pouka s poučevanjem otroka s cerebralno paralizo, kakšne izkušnje s 

šolanjem imajo otroci s cerebralno paralizo in kako njihovo šolanje zaznavajo njihovi starši. V 

raziskavi je sodelovalo 27 učiteljev, ki so poučevali/poučujejo otroke s cerebralno paralizo in 

23 staršev otrok s cerebralno paralizo, obe skupini vključenih pa sta odgovarjali na spletni 

vprašalnik. S tremi mladostniki s cerebralno paralizo, ki so imeli izkušnje šolanja v večinski 

osnovni šoli, smo izvedli intervju. Rezultati kažejo, da je tretjina učiteljev znanje o cerebralni 

paralizi dobila že pred vključitvijo otroka z omenjeno diagnozo v razred, večina pa šele po 

njegovi vključitvi. Pred vključitvijo otroka s cerebralno paralizo v razred je bilo največ (46 %) 

učiteljev zaskrbljenih, kako bodo svoje poučevanje znali prilagoditi otroku s cerebralno 

paralizo, največ (63 %) staršev pa se je balo, ali bo njihov otrok socialno sprejet. Vsi vključeni 

mladostniki so poročali, da pred vključitvijo v šolo niso doživljali nobenih skrbi oz. strahov. 

Večina staršev (69 %) je ocenila, da se je njihov otrok zelo dobro vključil v razred, kar je 

odgovorilo nekoliko manj učiteljev (55 %), vsi vključeni mladostniki pa so vključitev v razred 

ocenili kot dobro. Učitelji, starši in mladostniki sami so izpostavili nekatera močna področja, 

ki so po njihovem mnenju značilna za otroke s cerebralno paralizo oz. mladostnike same, kot 

so npr. področje jezika, dober spomin in vztrajnost. Učitelji in starši so ocenili, da imajo otroci 

s cerebralno paralizo pri šolskem delu in izven njega določene težave (npr. s prostorskimi 

predstavami). O težavah pri šolskem delu so poročali tudi vsi vključeni mladostniki, težave v 

vsakodnevnem življenju pa je prepoznal le eden izmed njih. Učitelji, starši in mladostniki so se 

strinjali, da učitelji pri delu z otroki s cerebralno paralizo upoštevajo večino prilagoditev, 

njihovo medsebojno sodelovanje pa ocenjujejo kot dobro. Dobljeni rezultati raziskave 

omogočajo nova spoznanja o izkušnjah izobraževanja otrok s cerebralno paralizo v rednih 

osnovnih šolah in predstavljajo izhodišče za (še bolj) kakovostno delo z njimi.  

Ključne besede: otroci s posebnimi potrebami, gibalna oviranost, cerebralna paraliza, učitelji, 

starši, sodelovanje. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

This master's thesis focuses on children with cerebral palsy (CP). Their significant permanent 

physical impairment occured as a result of brain damage in their early stage of development. 

When integrating a child with CP into a regular primary school it is important for him to be 

taught in accordance with his abilities. A teacher should have adequate knowledge of children 

with CP to cooperate with them and their parents. In the empirical part a research was made on 

what experiences primary teachers have with teaching a child with CP, what are children's 

experiences with schooling itself and what their parents' perspective is. The study involved 27 

teachers who teach or taught children with CP and 23 parents of those children. Both groups 

filled in an online questionnaire. An interview was made with three young people with CP who 

used to attend a regular primary school. According to the results, one third of the teachers had 

prior knowledge about CP and most of them educated themselves after a child joined in the 

class. Before integrating a child with CP in the class most teachers (46 %) were worried about 

adjusting their teaching to that child and most parents (63 %) were concerned about the child's 

social integration. On the other hand, all youths reported no worries or fear before starting 

school. 69 % of parents, 55 % of teachers and all three former pupils confirmed the integration 

as successful. They reported that children with CP are good at language, memory and 

perseverance, but have some difficulties in other fields, such as space perception. All three 

youths mentioned problems with school work, but only one of them identified them in everyday 

life. Teachers, parents and youths agreed that teachers adjust their work to children with CP 

and cooperate well. The results of the research enable new findings about educating children 

with CP in regular primary schools and are a starting point to an even better work.  

Key words: children with special needs, physical impairment, cerebral palsy, teachers, parents, 

cooperation. 
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1. UVOD  
 

Cerebralno paralizo sem bolj poglobljeno spoznala, ko sem se pred leti prijavila na razpisano 

delovno mesto spremljevalke deklice s cerebralno paralizo. Deklica je takrat obiskovala tretji 

razred redne osnovne šole. Na začetku nisem poznala vseh nalog, ki naj bi jih kot spremljevalka 

opravljala in nisem povsem razumela, kakšna so pričakovanja drugih do mojega dela. Zavedala 

pa sem se, da je dobro sodelovanje z učitelji in specialno pedagoginjo za moje delo pomembno, 

saj le na ta način lahko nudimo dobro pomoč in podporo deklici. Pri svojem delu sem 

spoznavala, da je ključnega pomena za delo z deklico tudi odnos, ki sva ga oblikovali, pa tudi 

sodelovanje z njenimi starši. Delo spremljevalke sem opravljala do konca njenega 

osnovnošolskega izobraževanja. V času najinega sodelovanja sem spoznala kar nekaj 

»cerebralčkov«, kot smo jih ljubkovalno imenovali tisti, ki smo z njimi delali. Spoznala sem, 

da so bili med sabo zelo različni, vsem pa je bilo nekaj skupnega – vsi so se trudili, da bi bili 

uspešni in zdeli so se mi zelo prisrčni.  

S pomočjo strokovne literature, ki sem jo prebrala v času svojega dela z deklico s cerebralno 

paralizo, sem pridobila veliko novega znanja s področja dela, ki mi je omogočilo, da sem 

deklico lažje razumela. Veliko novih izkušenj pa sem pridobila predvsem pri neposrednem delu 

z deklico. Spoznala sem, da sva najin odnos oblikovali tako v šoli kot popoldan, ko sva se 

družili. G. Čačinovič Vogrinčič (2008) poudarja, da je pri delu z učenci pomembna njihova 

vključitev v proces poučevanja: učenec naj bi skupaj z učiteljem in drugimi strokovnjaki 

načrtoval/soustvarjal delo in ga udejanjal, kar sem pri svojem delu z deklico upoštevala tudi 

sama. Delo sem načrtovala skupaj z njo in bila vesela, da je svoja pričakovanja in predloge 

znala dobro ubesediti. 

Prenova vzgoje in izobraževanja v Sloveniji je v dobrih dveh desetletjih omogočila spremembe 

pri vključevanju otrok s posebnimi potrebami v redno osnovno šolo. V redno osnovno šolo se 

v zadnjih letih vključuje večina otrok s posebnimi potrebami, med njimi tudi otroci s cerebralno 

paralizo. Pri vključevanju otrok s posebnimi potrebami v redne programe osnovne šole je 

pomembno, da omogočimo razvoj njihovih sposobnosti/zmožnosti ob upoštevanju njihovih 

posebnosti in ovir, s katerimi se pri učenju in odnosih z drugimi srečujejo. Zato je pri  

vključevanju otroka s cerebralno paralizo v redno osnovno šolo pomembno, da učitelj upošteva 

njegove individualne značilnosti in mu omogoči napredovanje v skladu z njegovimi 

zmožnostmi. V teoretičnem delu bomo opisali značilnosti gibalno oviranih otrok in značilnosti 



2 
 

cerebralne paralize ter posledice, ki jih ima poškodba/bolezen na razvoj in šolsko delo otroka s 

cerebralno paralizo. Predstavili bomo tudi zakonske osnove za šolanje otrok s cerebralno 

paralizo in opisali oblike pomoči in prilagoditve, ki jih otroci s posebnimi potrebami/cerebralno 

paralizo potrebujejo za uspešno izobraževanje. Opredelili bomo tudi vlogo učiteljev, njihova 

stališča in potrebne kompetence za poučevanje otrok s posebnimi potrebami, kar velja tudi za 

poučevanje otrok s cerebralno paralizo. Opisali bomo pomen sodelovanja med šolo in starši ter 

navedli prednosti omenjenega sodelovanja za otroka. 

V empiričnem delu bomo opisali raziskavo in dobljene rezultate o izkušnjah/stališčih učiteljev 

razrednega pouka s poučevanjem otroka s cerebralno paralizo in o izkušnjah šolanja, ki so jih 

imeli otroci s cerebralno paralizo in o katerih so poročali njihovi starši. 

 

2. OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI (OPP) 
 

»Osebe s posebnimi potrebami so osebe, ki imajo zaradi fizičnih, funkcionalnih in osebnostnih 

okvar ali primanjkljajev, zaradi razvojnih zaostankov ali neugodnih socialnih in materialnih 

pogojev nemoten psihofizični razvoj ter težave pri zaznavanju, pri razumevanju, pri odzivanju 

na dražljaje in pri gibanju, pri sproščanju in komuniciranju s socialnim okoljem« (Skalar, 1999, 

str. 122). 

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

otroci oz. otroci z okvaro vidne funkcije, gluhi in naglušni otroci, otroci z govorno-jezikovnimi 

motnjami, gibalno ovirani otroci, dolgotrajno bolni otroci, otroci s primanjkljaji na posameznih 

področjih učenja, otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami in otroci z avtističnimi 

motnjami« (Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s 

posebnimi potrebami, 2015). 

»Otroci s posebnimi potrebami, ki se vključujejo v redni sistem vzgoje in izobraževanja, imajo 

kognitivne oziroma učne sposobnosti za uspešno vključitev, toda ker imajo primanjkljaje, ovire 

oziroma motnje, potrebujejo strokovno pomoč in prilagoditve« (Opara, 2015, str. 9). 

Idejo o inkluzivnem izobraževanju so postavili v ospredje številni mednarodni dokumenti, npr. 

Konvencija o otrokovih pravicah (1989), Salamanška izjava (1994), Lizbonska deklaracija, 

(2007). Prav tako je v Beli knjigi (2011, str. 25), ki vključuje temeljne smernice za delo na 

področju vzgoje in izobraževanja v Sloveniji poudarjeno, da morajo biti »enake možnosti v 
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izobraževanju […] usklajene s pravico posameznika do drugačnosti«. Tudi Zakon o 

organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI, 1996) v 2. členu med drugim 

navaja, da je potrebno zagotoviti enake možnosti za vzgojo in izobraževanje otrok, 

mladostnikov in odraslih s posebnimi potrebami. 

Z vključevanjem otrok s posebnimi potrebami (v nadaljevanju OPP) v redne šole se pogosto 

uporabljata termina integracija in inkluzija. Četudi se obe besedi pogosto uporabljata kot 

sinonima, med njima obstajajo razlike v njunem pomenu in razumevanju vključevanja otrok v 

vzgojno-izobraževalne programe (Kavkler, 2009). Galeša (1995) inkluzijo razume kot način 

vključevanja posameznikov v skupino, ki temelji na zmanjševanju strahu pred drugačnostjo, 

razvijanju prijateljstva, spoštovanju in razumevanju. Resman (2003) poudari, da integracijo 

lahko razumemo predvsem z vidika organizacije vključevanja posameznika v skupino (npr. 

organizacijski vidik vključevanja otroka v razred), inkluzija pa vključuje pedagoški, socialni in 

psihološki proces vključevanja posameznika v skupino in prilagajanje skupine nanj. Tudi za 

OPP je pomembno, da se kot drugi otroci vključijo v razred in so »logičen sestavni del 

socialnega, kulturnega, fizičnega in psihičnega okolja, kjer nihče ne doživlja občutka ali 

položaja drugačnosti ali izjemnosti« (Resman, 2003, str.70).  

Ključni dejavnik uspešnega inkluzivnega modela izobraževanja je socialna vključenost, ki mora 

zagotavljati enake možnosti vsem otrokom, ne glede na njihovo drugačnost. Socialna 

vključenost je torej pogoj za učinkovito izvajanje inkluzije. Osnova socialne vključenosti je 

spodbujanje socialnih odnosov vseh udeležencev v vzgojno-izobraževalnem sistemu (npr. tudi 

učiteljevih odnosov z učenci), ne samo socialnih odnosov med nekaterimi učenci. Socialna 

vključenost pomeni zagotavljanje pravic vsem, ki so v proces inkluzije vključeni, in ustvarjanje 

čim boljših razmer za razvoj, vzgojo in izobraževanje, med katerimi so tudi OPP. »Koncept 

temelji na sprejemanju in razumevanju različnosti ter preprečevanju socialne izključenosti 

zaradi ali na podlagi okvar« (Lebarič, Kobal Grum in Kolenc, 2006, str.19). Rezultati raziskave  

o socialnointegracijski vlogi šole za učence (Sardoč, Kolenc, Lebarič, 2003, v Lebarič idr., 

2006) so pokazali, da imajo učenci rednih šol pozitivna prepričanja o OPP in da podpirajo večjo 

vključenost teh otrok v vsakdanje življenje in delo šole. 

Za uspešno uresničitev inkluzije v šoli pa je pomembno tudi sodelovanje vseh zaposlenih, npr. 

učiteljev, specialnih in rehabilitacijskih pedagogov, vodstva šole idr., ki otroke lahko 

spodbudijo k vključevanju v skupne dejavnosti z vrstniki. Otroci se skozi interakcije z vrstniki 

naučijo izražati svoje mnenje in oblikovati svoj lasten odnos do družbe. Otroci, ki nimajo večjih 
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težav, se učijo sprejemati OPP kot enakovredne člane skupnosti. To vključuje tudi razumevanje 

njihovih težav in pripravljenost za sodelovanje in pomoč (Lebarič idr. 2006). Vključenost v 

razred/šolo je pomembna tudi za gibalno ovirane otroke, na katere se bomo usmerili v 

nadaljevanju. 

 

2.1 Gibalno ovirani otroci 
 

»Gibalno ovirani otroci imajo prirojene ali pridobljene okvare, poškodbe gibalnega aparata, 

centralnega ali perifernega živčevja. Gibalna oviranost se odraža v obliki funkcionalnih in 

gibalnih motenj« (Opara, 2005). 

Glede na stopnjo gibalne oviranosti (Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev …, 

2015) razlikujemo: 

- lažje gibalno ovirane otroke, 

- zmerno gibalno ovirane otroke, 

- težje gibalno ovirane otroke, 

- težko gibalno ovirane otroke. 

Lažje gibalno ovirani otroci imajo motnje gibov, ki povzročajo lažjo funkcionalno motenost 

(Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev …, 2015). Pri hoji v prostoru so 

samostojni, lahko pa imajo težave pri teku in daljši hoji, če ta poteka po neravnem terenu. Ti 

otroci so zmožni samostojno opravljati vsa opravila, težave pa imajo pri opravilih, ki zahtevajo 

dobro spretnost rok. Pri pisanju lahko uporabljajo posebna prilagojena pisala, manjše 

prilagoditve, kot so otroku prilagojen stol in miza, pa jim lahko olajšajo tudi sedenje na stolu 

ali za mizo. Lažje gibalno ovirani otroci so samostojni pri vseh opravilih, težave pa se pojavijo 

pri opravilih, ki zahtevajo dobro spretnost rok. Pripomočkov ne potrebujejo, pri nekaterih 

oblikah dela pa si olajšajo delo s posebnimi pisali, orodji, mizo in stolom. Potrebne so le manjše 

prilagoditve dela in pripomočkov, pri izvajanju šolskega dela ne potrebujejo pomoči. 

Zmerno gibalno ovirani otroci imajo motnje gibov, ki povzročajo zmerno funkcionalno 

motenost (Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev …, 2015). Pri hoji po prostoru 

in na krajše razdalje so samostojni. Nekateri pri hoji uporabljajo posebne pripomočke, kot so 

npr. posebno oblikovani čevlji, bergle, ortoze (ortopedska naprava za podporo pri hoji) (Opis 

poklica, b. d.). Zmerno gibalno ovirani otroci imajo težave pri gibanju, če hodijo po neravnem 
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terenu ali po stopnicah. Na srednjih in daljših razdaljah lahko uporabljajo prilagojeno kolo ali 

voziček. Imajo zmerne težave pri izvajanju gibanja, ki vključuje drobno motoriko. Pri izvajanju 

dnevnih opravil potrebujejo nadzor in pomoč, pri izvajanju  zahtevnejših opravil 

potrebujejo/uporabljajo pripomočke, pri izvajanju šolskega dela pa ne potrebujejo pomoči. 

Težje gibalno ovirani otroci imajo motnje gibanja, ki povzročajo težjo funkcionalno oviranost 

(Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev …, 2015). Ob uporabi pripomočkov 

lahko krajše razdalje samostojno premagajo, ne zmorejo pa samostojne hoje po stopnicah. 

Imajo težave z izvajanjem gibov, ki zahtevajo drobno motoriko, kar jih ovira pri opravljanju 

opravil, ki zahtevajo dobro funkcioniranje rok. Pri izvajanju dnevnih opravil potrebujejo delno, 

a stalno pomoč. Pri izvajanju večine šolskega dela potrebujejo pomoč druge osebe.  

Težko gibalno ovirani otroci imajo zelo hude motnje gibanja, ki povzročajo popolno 

funkcionalno odvisnost, saj ne zmorejo samostojnega gibanja (Kriteriji za opredelitev vrste in 

stopnje primanjkljajev …, 2015).   

V nadaljevanju bomo predstavili značilnosti oseb s cerebralno paralizo, ki vključuje tudi 

gibalno oviranost. 

 

3. CEREBRALNA PARALIZA 
 

»Cerebralna paraliza je motnja gibanja, drže in koordinacije, ki je posledica nenapredujoče 

okvare ali poškodbe nedozorelih možganov« (Soncek.org, b. d.). Osnovna značilnost cerebralne 

paralize je nezmožnost celotnega nadzora motoričnega delovanja, najbolj pa sta otežena nadzor 

mišic in koordinacija gibov. Izraz »cerebralna« pomeni, da vzrok težav leži v možganih, 

»paraliza« pa pomeni imeti težave z gibanjem in držo (Soncek.org, b. d.). 

Poškodba v možganih oseb s cerebralno paralizo vpliva na enega ali več področij, v odvisnosti 

od tega, kateri del možganov je bil pri njih poškodovan. Tako so za cerebralno paralizo značilni 

zategnjenost ali spastičnost, nehotni gibi, težave s premikanjem, požiranjem in z govorom 

(Soncek.org, b. d.). 

Cerebralni paralizi se pogosto pridružujejo tudi druge težave, kot so zmanjšane intelektualne, 

zaznavne, govorno-jezikovne, vedenjske in čustvene zmožnosti (Terzić idr., 2012), epilepsija 

ter učne in druge težave (Primožič in Bratec, 1996). 
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Pogostost cerebralne paralize je med 2 in 4 primeri na 1000 rojstev (Yeargin, 2011 v 

Soncek.org, b. d.). V Sloveniji je zabeležena pogostost cerebralne paralize med leti 1987 in 

1990 2,96 otrok na 1000 živorojenih otrok (Vrlič Danko, 2005). Zaradi razvoja medicine in 

posledično zaradi preživetja zelo zgodaj rojenih otrok in tistih z zelo nizko porodno težo, se 

pogostost cerebralne paralize povečuje (Soncek.org, b. d.). 

 

3.1 Značilnosti in razvrščanje otrok s cerebralno paralizo 
 

Dejavniki, ki prispevajo k nastanku cerebralne paralize so sicer raziskani, a jih je pri 

posameznem otroku težko jasno prepoznati (Soncek.org., b. d.). Dejavnike za nastanek 

cerebralne paralize glede na čas njihovega nastanka delimo v: (1) prenatalne, ki nastanejo pred 

rojstvom, (2) dejavnike, ki nastanejo ob porodu, in (3) dejavnike, ki nastanejo po rojstvu (do 2. 

leta otrokove starosti) (Cummins, 1994, v Soncek.org, b. d.). 

Med prenatalne dejavnike za nastanek cerebralne paralize (70 % vseh primerov) uvrščamo 

(Cummins, 1994, v Soncek.org, b. d.): 

- pomanjkanje kisika v možganih zarodka, 

- virusne ali bakterijske infekcije matere (rdečke, toksoplazmoza, okuženost z virusom 

HIV, herpes virus), 

- nesreče, poškodbe matere, 

- zlorabo alkohola ali drog pri materi v času nosečnosti, 

- neskladnost rh faktorjev med mamo in otrokom, 

- zlatenico pri otroku, 

- podedovane vzroke. 

Med dejavnike za nastanek cerebralne paralize uvrščamo zaplete med porodom (20 % vseh 

primerov), za katere je značilno (Cummins, 1994, v Soncek.org, b. d.): 

- otrokovo pomanjkanje kisika v času poroda, 

- otrokova poškodba možganov med porodom. 

Med dejavnike za nastanek cerebralne paralize uvrščamo zaplete po rojstvu (10 % vseh 

primerov), za katere je značilno (Cummins, 1994, v Soncek.org, b. d.): 

- otrokova poškodba glave, ki je lahko posledica padcev, avtomobilskih nesreč ali 

zlorabe, 
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- infekcije otrokovih možganov (npr. meningitis, encefalitis), 

- vročinski krči in napadi. 

Med dejavnike tveganja za nastanek cerebralne paralize pri otroku prištevamo tudi materino 

starost (manj kot 20 in več kot 40 let), očetovo starost (manj kot 20 let), zaporedje rojstva otroka 

(prvorojeni otrok ali najmanj petorojeni otrok), večrodnost otrok (npr. otrok je eden od 

dvojčkov, verjetnost tveganja pa se poveča predvsem, če je eden od dvojčkov umrl), nizka 

porodna teža otroka (pod 1000 g) in prezgodnji porod (otrok je nedonošenček – rojen pred 37. 

tednom nosečnosti). 

 

Oblike cerebralne paralize 

Poznamo več vrst/oblik cerebralne paralize. Glede na težave pri gibanju ločimo oblike 

cerebralne paralize (Hinchcliffe, 2007), kot so navedene v nadaljevanju.  

- Spastična cerebralna paraliza: mišice so trde in zategnjene (zvišan mišični tonus). Gibi 

so pogosto nenadzorovani, značilna je t.i. škarjasta hoja. Je najpogostejša oblika in se 

pojavlja pri 50 – 75 % vseh oseb s cerebralno paralizo. 

- Atetoidna: mišice prehajajo iz trdih v ohlapne. Zanjo so značilni nehotni gibi, ravnotežje 

in hoja pa sta nezanesljiva. Intenzivna čustva, ki jih osebe s cerebralno paralizo 

doživljajo, lahko pogostnost nehotnih gibov še povečajo. Pogoste so težave z govorom, 

ker osebe težko nadzorujejo mišice govornega aparata. Pojavlja se pri okoli 10 – 20 % 

oseb s cerebralno paralizo. 

- Ataksična: zanjo so značilne težave pri vzdrževanju ravnotežja, slabša koordinacija in 

nezanesljivi gibi. Pri osebah z omenjeno obliko cerebralne paralize se pojavljajo tudi 

težave v njihovem govoru in tremor. Osebe težko opravljajo naloge, ki zahtevajo hitre 

in natančne gibe. Prizadene okoli 5 – 10 % oseb s cerebralno paralizo.  

- Mešana: najpogosteje kombinacija dveh od zgoraj omenjenih oblik. Pojavi se pri 10 % 

oseb s cerebralno paralizo. 

Glede na prizadetost posameznih mišičnih skupin ločimo naslednje oblike cerebralne paralize 

(Katarinakesicdimic.com, b. d.): 

- tetraplegija: vključuje mišice vseh štirih okončin in trupa, lahko tudi mišice vratu in 

obraza, 

- diplegija: vključuje mišice nog (pogosteje) ali rok (redkeje), 
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- hemiplegija: vključuje mišice nog in rok po eni polovici telesa. 

 

3.3.1 Značilnosti ter razvrščanje otrok in mladostnikov s cerebralno 

paralizo 

 

Značilnosti otrok s cerebralno paralizo so različne, saj so pri nekaterih oblikah težave zelo blage 

in komaj opazne, pri nekaterih pa se le-te pojavljajo v težki obliki.  

Razvrščanje otrok in mladostnikov s cerebralno paralizo glede na grobe gibalne 

spretnosti 

Glede na grobe gibalne spretnosti oz. težave z njimi lahko otroke s cerebralno paralizo 

razdelimo na pet stopenj (I – V). Za vsako od posameznih stopenj so značilne določene 

funkcionalne omejitve v gibanju otrok in opredeljene potrebe po pripomočkih za gibanje. Na 

vsaki od petih stopenj je značilen drugačen razvoj, ki je pogojen s starostjo otroka/mladostnika. 

Zato so avtorji (npr. Groleger Sršen, 2008) vsako od petih stopenj opisali znotraj petih starostnih 

obdobij: do 2. leta starosti, od 2. do 4. leta starosti, od 4. do 6. leta starosti, od 6. do 12. leta 

starosti in od 12. do 18. leta starosti). V magistrski raziskavi smo se usmerili na značilnosti 

otrok s cerebralno paralizo pri otrocih na razredni stopnji osnovne šole, zato bomo v 

nadaljevanju na vsaki od petih stopenj cerebralne paralize (od I do V) opisali njene značilnosti 

za otroke/mladostnike od 6. do 12. leta starosti.  

Stopnja I: osebe večinoma hodijo brez omejitev, omejitve se pojavijo le pri zahtevnejših 

veščinah, pri katerih so potrebne grobe gibalne spretnosti. 

 

Otroci/mladostniki od 6. do 12. leta starosti lahko večinoma sami hodijo tudi po klančinah 

navzgor in navzdol (brez pomoči), hoja po stopnicah pa običajno poteka brez oprijemanja za 

ograjo. Sposobni so izvajati vse veščine, ki vključujejo grobe gibalne spretnosti, sposobni so 

teči in skakati, a so pri izvajanju teh aktivnosti bolj počasni, imajo slabše ravnotežje in 

koordinacijo. Sodelujejo lahko pri vseh gibalnih dejavnostih in športih.  

 

Stopnja II: osebe hodijo brez pripomočkov, omejitve pa so prisotne pri hoji na prostem ali v 

širši okolici. 

 

Otroci/mladostniki od 6. do 12. leta starosti večinoma samostojno hodijo. Težave imajo lahko 

pri hoji na daljše razdalje, pri vzdrževanju ravnotežja na neravnih površinah in na terenu z 
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naklonom, pri hoji v gneči, utesnjenih prostorih ali kadar kaj nosijo. Pri hoji po stopnicah, ki 

nimajo ograje, potrebujejo pomoč. Na prostem in v širšem okolju lahko hodijo ob podpori ali s 

pomočjo pripomočka, ki ga držijo z rokami, pri hoji pa lahko uporabljajo tudi pripomoček na 

kolesih, ki jim omogoča premagovanje daljših razdalj. Le nekateri otroci/mladostniki, ki so 

uvrščeni v II. stopnjo cerebralne paralize, so sposobni teči in skakati. Zaradi omejitev pri 

izvajanju grobih gibalnih veščin morda potrebujejo prilagoditve, ki zagotavljajo sodelovanje v 

dejavnostih na področju gibanja in športa. 

 

Stopnja III: osebe hodijo s pripomočki, omejitve so prisotne pri hoji na prostem ali v širši 

okolici. 

 

Za otroke/mladostnike od 6. do 12. leta je značilno, da pri hoji v zaprtih prostorih 

potrebujejo/uporabljajo pripomočke, ki jih držijo z rokami. Nekateri za sedenje potrebujejo pas, 

ki si ga pripnejo čez medenico – ta jim omogoča bolj ravno držo in boljše ravnotežje. Pri 

vstajanju s tal in ali s stola potrebujejo podporno površino ali pomoč druge osebe, za 

premagovanje daljših razdalj pa potrebujejo fizično pomoč ali nadzor. Zaradi omejitev pri hoji 

morda potrebujejo prilagoditve, ki zagotavljajo sodelovanje v dejavnostih na področju gibanja 

in športa, vključno z vozičkom na ročni pogon ali pripomočkom na električni pogon. 

 

Stopnja IV: osebe so pri gibanju omejene, pri gibanju na prostem in v širši okolici uporabljajo 

električni voziček ali jih prevažajo drugi. 

 

Večina otrok/mladostnikov med 6. in 12. letom starosti pri gibanju potrebuje fizično pomoč ali 

pripomoček na električni pogon. Za nadzor trupa in medenice potrebujejo prilagojeni sedež,  

pri večini premeščanj pa fizično pomoč druge osebe. Otroci/mladostniki se lahko gibajo po tleh 

(kotaljenje, plazenje, kobacanje), ob podpori hodijo na kratke razdalje ali pri tem uporabljajo 

pripomočke na električni pogon. Doma ali v šoli lahko uporabljajo tudi hoduljo, ki jim omogoča 

podporo telesa. Za premagovanje razdalj večinoma uporabljajo voziček na ročni pogon ali na 

električni pogon. Za sodelovanje v dejavnostih, pri katerih je potrebno gibanje, potrebujejo 

fizično pomoč druge osebe in/ali pripomoček na električni pogon. 

 

Stopnja V: samostojno gibanje osebe je zelo omejeno, celo ob uporabi pripomočkov. 
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Otroci/mladostniki med 6. in 12. letom starosti se v različnih okoljih prevažajo v vozičkih na 

električni ali na ročni pogon. Otroci/mladostniki imajo omejene sposobnosti vzdrževanja 

položaja glave in trupa ter imajo omejen nadzor gibanja rok in nog. Za izboljšanje poravnave 

glave, sedenje, stojo in/ali premikanje potrebujejo pripomočke, vendar tudi z njimi ne morejo 

premostiti vseh gibalnih omejitev. Pri premeščanju potrebujejo polno fizično pomoč odrasle 

osebe. V domačem okolju se nekateri zmorejo premikati po tleh na kratki razdalji, po prostoru 

pa jih lahko prenaša tudi odrasla oseba. Otroci/mladostniki se lahko gibajo le ob uporabi 

vozička na električni ali na ročni pogon, ki pa mora biti ustrezno prilagojen za sedenje. 

Sodelovanje v dejavnostih na področju gibanja in športa je možno le s prilagoditvami, ob fizični 

pomoči druge osebe in uporabi pripomočkov na električni pogon. 

 

Nekatere značilnosti otrok in mladostnikov s cerebralno paralizo na različnih področjih 

njihovega razvoja  

V tem podpoglavju se bomo usmerili na značilnosti otrok in mladostnikov s cerebralno paralizo, 

ki niso značilne le za področje gibanja, ampak vključujejo področje zaznavanja, govora, 

intelektualnih sposobnosti, socialno-čustveno področje delovanja idr.  

Nekateri avtorji (npr. Bratec in Primožič, 1996; Finnie, 1997, v Soncek.org, b. d.; Haskell in 

Barrett, 1993; Kraljič in Vodeb, 1994; Pasternack Chinitz, 1985; Stanton 1997, v Soncek.org, 

b. d.; Vrlič Danko, 2005) so opisali, da so za mnoge otroke in mladostnike s cerebralno paralizo 

(poleg težav na gibalnem področju) značilne tudi naslednje težave: 

1) na zaznavnem področju:  

- vid: slabši vid, ki je pogosto posledica škiljenja zaradi slabše kontrole očesnih mišic; 

- sluh: slabši sluh, ki se pojavljajo predvsem pri otrocih, ki imajo atetoidno obliko 

cerebralne paralize; 

- ostala čutila: posamezniki imajo lahko preveč ali pa premalo občutljivo okušajo, vonjajo 

ali zaznavajo dotike; 

- prostorska zaznava: posamezniki imajo težave z dojemanjem prostora in ocenjevanjem 

razdalj; 

- vidno-gibalne težave: pojavijo se pri prerisovanju vzorcev in oblik, saj mnogi ne 

zmorejo ustrezne ocene velikosti predmetov in ne zmorejo prepoznati ustreznega kota 

v vzorcu ter morebitne spremembe smeri vzorca, prav tako pa imajo težave z njihovim 
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prerisovanjem. Omenjene težave se kažejo tudi pri sledenju določenemu vzorcu, pri 

pisanju in branju;  

 

2) na področju intelektualnih sposobnosti in pri govoru ter učenju: 

- področje intelektualnega delovanja: težave (nižje intelektualne sposobnosti) so značilne 

le za nekatere otroke s cerebralno paralizo; 

- govor: težave z govorom se pojavljajo predvsem zaradi slabše kontrole mišic v ustni 

votlini (jezik, nebo, resonančne votline), zato se nekateri otroci (kljub ustreznemu 

govornemu razvoju) težje izražajo; 

- učne težave: pri mnogih so prisotne različne oblike učnih in specifičnih učnih težav (npr. 

disleksija, neverbalne specifične učne težave, specifične učne težave na področju 

matematike). Zato imajo pogosto težave pri branju, saj težko (vidno) razlikujejo med 

besedami (s podobnim razporedom črk) in v posameznih besedah ne prepoznajo 

izpuščenih črk. Prav tako se težave otrok in mladostnikov pogoste pokažejo tudi pri 

razlikovanju likov od ozadja, kar se v šoli kaže npr. v težavah pri iskanju določene 

vsebine na strani zvezka ali knjige, pri izpuščanju odstavkov v knjigi ali zapisih v 

zvezku. Težave otrok in mladostnikov s cerebralno paralizo, ki izhajajo iz gibalnih in 

zaznavnih težav ter težav v kognitivnem delovanju, se pri šolskem delu pogosto kažejo 

tudi pri pomnjenju vidno-zaznavnih vsebin, v prostorski predstavljivosti, pri 

razporejanju likov na podlago, pri vidni diskriminaciji zaznanih oblik in konstantnosti 

oblike, pri risanju in prerisovanju, pri zapisu računov po nareku, pri oceni dolžine, pri 

oceni količine (npr. števila kock v stolpcu), pri branju številk in besedila idr.; 

 

3) na socialno-čustvenem področju:  

- velik delež otrok s cerebralno paralizo ima težave pri socialnem vključevanju v skupino 

in razvito negativno samospoštovanje, ki so posledica njihovih težav na različnih 

področjih in/ali neugodnega odziva drugih nanje; 

- vedenjske težave: zaradi težav na različnih področjih razvoja se pri nekaterih otrocih in 

mladostnikov lahko pojavi uporništvo ali drugi vidiki izstopajočega vedenja; 

 

4) druge zdravstvene težave: 

- epilepsija: značilna je za približno 30 % otrok s cerebralno paralizo. Pojavlja se v 

različnih starostnih obdobjih, prav tako obstajajo različne jakosti napadov – od 

blažjih do težjih; 
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- težave na telesnem področju: za nekatere je značilna manjša telesna konstitucija, 

nizka telesna teža, nagnjenost k zaprtju, slabše razvite kosti, telesne deformacije, 

težave z žvečenjem in požiranjem, zobozdravstvene težave idr.  

Med otroki in mladostniki s cerebralno paralizo pa obstajajo velike individualne razlike v 

njihovih zmožnostih in težavah: npr. nekateri na zaznavno-motoričnem in kognitivnem 

področju delovanja nimajo večjih težav, drugi pa jih imajo (Vrlič Danko, 2005). Felc (1996) na 

osnovi rezultatov različnih raziskav zaključuje, da ima približno 80 % otrok s cerebralno 

paralizo večje težave pri učenju in šolskem delu. 

 

4. ZAKONSKE OSNOVE ZA IZOBRAŽEVANJE GIBALNO 

OVIRANIH OTROK/OTROK S CEREBRALNO PARALIZO 

 
»Prepričanje, da so osebe z motnjami v razvoju toliko drugačne, da potrebujejo posebne pogoje 

in načine vzgoje in izobraževanja, je stara toliko, kot je staro vzgajanje in izobraževanje teh 

oseb« (Opara, 2005). V nadaljevanju bomo predstavili zakonske osnove za izobraževanje OPP, 

med katere spadajo tudi gibalno ovirani otroci oz. otroci s cerebralno paralizo. 

4.1   Zakonske osnove za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami   

 
V Sloveniji se je pojem »otroci s posebnimi potrebami« uvedel s šolsko prenovo, z Belo knjigo 

leta 1995, in s šolsko zakonodajo, ki je temu sledila, tj. z Zakonom o osnovni šoli (1996), 

Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (1996) in Zakonom o 

usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2000). Z Belo knjigo (1995) smo dobili prvo 

poglobljeno in utemeljeno osnovo za spremembo zakonodaje v izobraževanju OPP s tem, ko 

so avtorji (Opara, 2005): 

- otroke s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami poimenovali kot »otroke s 

posebnimi potrebami« (in ne več kot otroke z motnjami v telesnem in duševnem 

razvoju), 

- poudarili pomen vključevanja otrok s posebnimi potrebami v redne oblike vzgoje in 

izobraževanja (namesto segreriranih), 

- vpeljali drugačno klasifikacijo otrok s posebnimi potrebami, 

- pri šolanju otrok s posebnimi potrebami utemeljili pomen strokovne pomoči in 

sodelovanja specializiranih strokovnjakov in 
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- predvideli zagotavljanje materialnih in kadrovskih pogojev za izobraževanje otrok s 

posebnimi potrebami. 

Pri oblikovanju sistema šolanja so avtorji Bele knjige (1995) upoštevali temelje inkluzivnega 

izobraževanja, ki so bili zasnovani po naslednjih načelih, in sicer po: 

- načelu enakih možnosti ob upoštevanju individualnih razlik med otroki, 

- načelu pravice do izbire in drugačnosti, 

- načelu ohranjanja ravnotežja med raznimi vidiki telesnega in duševnega razvoja, 

- načelu omogočanja uspešnega zaključka osnovne šole in nadaljevanje šolanja, 

- načelu sodelovanja učencev, učiteljev in staršev, 

- načelu ohranjanja splošnoizobraževalne naravnanosti osnovne šole in 

- načelu avtonomnosti šole in strokovnosti učitelja.  

Tem načelom je sledila tudi prenovljena različica Bele knjige, ki je izšla leta 2011. Temeljni 

zakon, v katerem so bile opredeljene ključne vsebine za izobraževanje OPP, je Zakon o 

usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP, 2011). V omenjeni zakonodaji je zapisano, 

da OPP lahko usmerimo v enega izmed ustreznih vzgojno-izobraževalnih programov, med 

njimi (glede na zmožnosti otroka) tudi v večinske osnovne in srednje šole. 

 

4. 2  Usmerjanje otrok s posebnimi potrebami/gibalno oviranih otrok 

 
V program osnovnošolskega izobraževanja s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo so vključeni tisti gibalno ovirani otroci, za katere ni značilen podpovprečen 

intelektualni razvoj, vendar jim je zaradi primanjkljajev, ovir oz. motenj potrebno zagotoviti 

prilagoditve in dodatno strokovno pomoč (Mori, 2002). 

Otroci, pri katerih je prepoznati različne težave v njihovem razvoju, so lahko vključeni v t. i. 

postopek usmerjanja. Z njim po predpisanem postopku ugotavljamo, kakšne so otrokove 

posebne potrebe po prilagoditvah v času šolanja glede na ugotovljene primanjkljaje, ovire in 

motnje ter kakšno pomoč potrebuje (Opara, 2005).  

Postopek o usmerjanju se lahko začne s pisno zahtevo staršev ali na zahtevo šole ali zavoda. 

Pisna zahteva za začetek usmerjanja se vloži na območni enoti Zavoda Republike Slovenije za 

šolstvo, pristojni glede na kraj stalnega prebivališča otroka s posebnimi potrebami. Postopek 

usmerjanja je začet, ko Zavod Republike Slovenije za šolstvo prejme popolno zahtevo za 

začetek postopka usmerjanja (ZUOPP-1, 2011). 
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Postopek usmerjanja izvaja strokovna komisija za usmerjanje, v katero so glede na vrsto 

otrokovih/mladostnikovih ovir, motenj in primanjkljajev lahko vključeni trije člani, med 

katerimi so lahko specialni in rehabilitacijski pedagog ustrezne smeri, psiholog in specialist 

pediater ali specialista pedopsihiater oz. specialist šolske medicine (Opara, 2005). Naloga 

strokovne komisije za usmerjanje otroka s posebnimi potrebami je, da preuči otrokove 

zmožnosti in odstopanja v razvoju. Omenjena komisija na podlagi ugotovitev pripravi 

strokovno mnenje o otroku/mladostniku in poda predlog za njegovo usmeritev v enega izmed 

zanj ustreznih programov, obliko, vrsto ter obseg pomoči, ki jih le-ta potrebuje. Na podlagi 

strokovnega mnenja komisije za usmerjanje  Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport izda 

odločbo o usmeritvi otroka. Prejmejo jo starši oz. zakoniti zastopniki ter šola oz. zavod, v 

katerega se otrok usmerja (Opara, 2005). 

V odločbi o usmeritvi so zapisane naslednje ugotovitve/sklepi (Vovk Ornik, 2015): 

- kakšne so vzgojno-izobraževalne potrebe otroka, 

- v kateri program vzgoje in izobraževanja se otroka usmerja, 

- datum vključitve v program ali zavod, 

- obseg, oblika in izvajalca dodatne strokovne pomoči otroku v programu/zavodu, 

- pripomočki, prostor, oprema in druge prilagoditve, ki morajo biti otroku zagotovljene, 

- začasni ali stalni spremljevalec otroku, 

- zmanjšanje števila učencev v oddelku glede na predpisane normative. 

Ustreznost otrokove usmeritve v določen program vzgoje in izobraževanja se vsaka tri leta 

preveri, s tem pa – skladno z otrokovim napredkom in težavami – omogočimo potrditev 

vključitve v program ali morebitne spremembe programa. M. Javornik (2003) opozarja, da si 

morajo vsi vpleteni pri usmerjanju otrok s posebnimi potrebami prizadevati za »korist otroka«, 

saj je pri odločanju o otrokovem šolanju potrebno upoštevati vse okoliščine, ki so značilne za 

posameznega otroka, in za tega otroka izbrati najboljšo možnost. 

 

4.3    Individualiziran program in dodatna strokovna pomoč otroku s 

posebnimi potrebami 

 
V nadaljevanju bomo predstavili individualiziran program dela z OPP, tj. načrt dela z otrokom, 

za katerega je bila izdana odločba, ki ga izdela vzgojno-izobraževalna ustanova, v katero je 
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otrok usmerjen. V njem je opredeljena tudi dodatna strokovna pomoč otroku, katere značilnosti 

bomo v nadaljevanju prav tako opisali.  

Individualiziran program za OPP 

»Individualiziran program (IP) je načrt individualizacije vzgojno-izobraževalnega in razvojno-

rehabilitacijskega dela posameznega otroka oziroma učenca. Je osnovno vodilo 

učiteljev/vzgojiteljev in staršev pri zadovoljevanju posebnih potreb otroka, prilagojen potrebam 

posameznega učenca in tako zanj enako pomemben kot učni načrt ali kurikulum za vrtce« (Bela 

knjiga, 2011, str. 294). Pri OPP je cilj individualiziranega programa predvsem opredelitev 

prilagoditev poučevanja, ki so zapisane v ciljih, skladnih z njihovimi zmožnostmi (Bela knjiga, 

2011).  

V Sloveniji še ni pripravljenih natančnih navodil, katere vsebine naj individualiziran program 

vključuje. Strokovnjaki pa so v individualiziran program OPP dolžni zapisati vsebinska 

področja, ki so določena v Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP, 2007), 

ki v 29. členu določajo naslednjo vsebino: 

- oblike dela na posameznih vzgojnih in izobraževalnih področjih, 

- oblike dela pri posameznih predmetih ali predmetnih področjih, 

- način izvajanja dodatne strokovne pomoči, 

- način izvajanja fizične pomoči, 

- prehajanje med programi, 

- potrebne prilagoditve pri organizaciji, preverjanju in ocenjevanju znanja, napredovanju 

in časovni razporeditvi pouka.  

Za OPP, ki se vključujejo v redne sisteme vzgoje in izobraževanja, je pomembno, da so se 

zmožni uspešno vključiti v redno šolanje. Strokovno pomoč in prilagoditve potrebujejo, ker 

imajo določene primanjkljaje, ovire in motnje, ki jih lahko ovirajo pri njihovem šolskem delu 

(Opara, 2015). 

Dodatna strokovna pomoč 

OPP, ki so vključeni v redno šolanje, imajo možnost do izvajanja »dodatne strokovne pomoči«. 

Dodatna strokovna pomoč se lahko izvaja kot pomoč OPP za premagovanje primanjkljajev, 

ovir oziroma motenj, kot svetovalna storitev ali kot učna pomoč (ZUOPP, 2000). Izvajanje 

dodatne strokovne pomoči otrokom s posebnimi potrebami je uzakonjeno v 8. in 9. členu 

Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP, 2000). V Pravilniku o dodatni 
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strokovni pomoči za otroke s posebnimi potrebami (2013) so določeni obseg, način in pogoji 

izvajanja dodatne strokovne pomoči ter kriteriji za dodelitev pomoči tem otrokom. Dodatno 

strokovno pomoč izvajajo strokovni delavci, ki izpolnjujejo predpisane pogoje, npr. strokovni 

delavci vrtca, šole ali zavoda, lahko pa tudi zunanji strokovni delavci. 

Dodatna strokovna pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir oz. motenj ali kot učna pomoč 

se lahko izvaja v skupini ali individualno, lahko v oddelku ali izven njega. Praviloma se izvaja 

tedensko, lahko pa tudi v strnjeni obliki in občasno, kadar je to strokovno utemeljeno in je tako 

izvajanje v šoli ali javnem zavodu tudi mogoče organizirati. Kot svetovalna storitev pa se 

dodatna strokovna pomoč izvaja v okviru celostne obravnave otroka, ki je opredeljena v 

individualiziranem programu. Skupno število ur dodatne strokovne pomoči je največ pet ur 

tedensko, od katerih mora biti ena ura svetovalna storitev. Izjemoma pa se lahko skupno število 

ur dodatne strokovne pomoči otrokom z več motnjami ali slepim in slabovidnim dodatno 

poveča za največ tri ure tedensko, praviloma v prvem izobraževalnem obdobju. Praviloma se 

dodatna strokovna pomoč izvaja v času vzgojno-izobraževalnega procesa v šoli. 

Opara (2015) učno pomoč opisuje kot komplementarni del pomoči pri premagovanju 

primanjkljajev in ovir OPP. Z njo otroku lahko pomagamo usvojiti znanje. Učna pomoč se pri 

izvajanju dodatne strokovne pomoči lahko določi/izvaja največ dve uri tedensko (ZUOPP, 

2000). Otrok na ta način lahko dobi pomoč pri učenju različnih učnih vsebin/predmetov, pri 

katerih ima težave. Težje in težko gibalno oviranim otrokom se lahko v času izvajanja 

obveznega in razširjenega programa osnovne šole dodeli stalni ali začasni spremljevalec 

(ZUOPP-1, 2011). 

Svetovalna storitev pri izvajanju dodatne strokovne pomoči je namenjena oblikovanju 

podpornega okolja za uspešnejše vključevanje OPP v skupino (ZUOPP, 2000). Zato je 

namenjena tudi družinam OPP, strokovnim delavcem, ki poučujejo takega učenca, in tudi vsem 

ostalim učencem, ki so v skupini OPP. Svetovalno storitev lahko izvajajo svetovalni delavci 

šole ali učitelji za dodatno strokovno pomoč izven učne obveznosti ter strokovni delavci v 

vzgojno-izobraževalnih zavodih (ZUOPP, 2000). 

Dodatna strokovna pomoč je lahko namenjena reedukaciji OPP, kompenzaciji njegovih 

primanjkljajev in rehabilitaciji (Opara, 2005). Reedukacija pomeni usposobiti oziroma 

izboljšati funkcije in procese posameznika s posebnimi potrebami, da bo postal učinkovitejši 

(Opara, 2005). Gre za zelo zahtevno strokovno delo, ki ga lahko opravljajo specialni in 

rehabilitacijski ter inkluzivni ali socialni pedagogi. Ti lahko usposobijo OPP za uporabo 
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sredstev, pripomočkov, metod in tehnik učenja, ki mu bodo v pomoč pri nadaljnjem 

funkcioniranju.  

Kompenzacija pomeni, da iščemo načine, kako OPP usposobiti za premagovanje njihovih 

primanjkljajev, ovir oziroma motenj, da bodo lahko dosegli podobne cilje kot ostali (Opara, 

2005). To je izjemno kompleksen  proces, ki posamezniku omogoča dosegati najboljše 

rezultate, tako da izbere najboljše načine komuniciranja in učenja.  

Opara (2015) rehabilitacijo opiše kot pripravo otroka, da spozna samega sebe, svoje potenciale 

in ovire oziroma motnje in da razvije svojo identiteto. Tako si bo posameznik znal postavljati 

ustrezne učne cilje  in jih bo praviloma tudi dosegel. 

Opara (2015) pojasnjuje, da so udeleženci dodatne strokovne pomoči vsi, ki se vključujejo v 

obravnavo posameznega OPP. Strokovnega izvajalca dodatne strokovne pomoči, ki mora 

prepoznati posebne potrebe, primanjkljaje in ovire otroka, primerja z moderatorjem, katerega 

naloga je ugotoviti, na kakšen način posameznik lahko dosega najboljše rezultate. S tem mora 

seznaniti tudi učitelje, ki otroka poučujejo. Pri delu z OPP imajo pomembno vlogo tudi drugi 

strokovni delavci šole, tj. šolska svetovalna služba in vodstvo šole, za učinkovito delo z OPP 

pa je pomembno tudi dobro sodelovanje šole s starši.  

Eden izmed temeljnih pogojev za uspeh OPP v šoli so tudi ustrezne učne prilagoditve, ki so 

odvisne od otrokovih težav. Otroci s cerebralno paralizo zaradi svojih gibalnih in drugih 

značilnih težav pri šolskem delu potrebujejo specifične prilagoditve, ki jih bomo v nadaljevanju 

tudi opisali. 

 

4.4 Prilagoditve pri izobraževanju gibalno oviranega otroka/otroka s 

cerebralno paralizo 

 
V primeru, da je v večinsko osnovno šolo vključen gibalno oviran učenec (oz. otrok s cerebralno 

paralizo), je potrebno zagotoviti optimalne prilagoditve, ki jih upoštevamo pri poučevanju, pri 

preverjanju in ocenjevanju znanja ter na drugih področjih dela z otrokom. Prav tako je gibalno 

oviranemu otroku (oz. otroku s cerebralno paralizo) potrebno prilagoditi tudi izvajanje različnih 

šolskih aktivnosti (npr. športne in kulturne dni, prireditve, ekskurzije, naravoslovne dni) 

(Navodila za izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem …, 2003). 
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V nadaljevanju bomo znotraj posameznih vrst prilagoditev našteli najbolj pogoste prilagoditve, 

ki jih gibalno ovirani otroci (oz. otroci s cerebralno paralizo) potrebujejo za optimalno 

premagovanje svojih težav. Te vključujejo prostorske prilagoditve, prilagoditve na področju 

preverjanja in ocenjevanja znanja in prilagoditve na drugih področjih poučevanja, ki jih bomo 

povzeli glede na predpisana navodila za njihovo izvajanje (Navodila za izobraževalne programe 

s prilagojenim izvajanjem …, 2003).  

Prostorske prilagoditve v izobraževanju gibalno oviranih otrok: 

- dostop do šole brez arhitektonskih ovir, 

- zagotovljen parkirni prostor za invalide, 

- prilagojeno stranišče (npr. možen dostop z vozičkom, več prostora), 

- zagotovljen prehod med nadstropji šole (npr. dvigalo, gosenice), 

- prilagojen stol za sedenje v klopi, 

- prilagojena miza za sedenje v klopi.  

Prilagoditve na področju preverjanja in ocenjevanja znanja gibalno oviranih otrok: 

- podaljšan čas pri pisanju preizkusov znanja, 

- napovedano ustno ocenjevanje znanja, 

- manjše število nalog istega tipa, kot so na preizkusu znanja ostalih učencev, 

- preverjanje/ocenjevanje znanja s pomočjo spremljevalca (spremljevalec piše po 

nareku otroka s cerebralno paralizo), 

- drugi načini preverjanja znanja (npr. obkroževanje odgovorov, podčrtavanje 

odgovorov, povezovanje pravilnih odgovorov, polodprta vprašanja namesto odprtih 

vprašanj), 

- individualno preverjanje znanja, 

- povečan tisk pri nalogah, vključenih v preizkuse znanja, 

- spremljevalec/učitelj bere navodila nalog, vključenih v preizkuse znanja. 

Prilagoditve na drugih področjih poučevanja: 

- prilagoditev učnih listov, ki jih učenci dobijo pri pouku (npr. velikost pisave, krajša 

vsebina), 

- uporaba računalnika pri pouku, 

- vnaprej pripravljeni izročki, ki omogočajo lažje spremljanje učne snovi, 

- spremljevalec zapisuje učno snov v zvezek učenca, 

- otrok uporabi nastavke za pisala, 
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- otrok ima več časa za izvedbo aktivnosti (do 50 %), 

- otrok pri izvajanju merjenja uporabi prilagojene merske pripomočke (npr. 

prilagojen geotrikotnik), 

- otrok opiše postopek načrtovanja, kadar ne zmore natančno narisati ali izvesti 

praktične naloge. 

Med prilagoditve, ki so tudi za gibalno oviranega učenca (oz. otroka s cerebralno paralizo) 

napisane v individualiziranem programu, spadajo tudi druge prilagoditve dela, ki posameznemu 

otroku omogočajo napredek v skladu z njegovimi težavami/zmožnostmi.  

Gibalno oviranemu otroku (oz. otroku s cerebralno paralizo) je potrebno zagotoviti tudi 

asistenta (spremljevalca), ki otroku nudi fizično in specialno-pedagoško pomoč (Navodila za 

izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem …, 2003), njegovo delo in naloge pa bomo 

v nadaljevanju tudi opisali. 

 

4.5  Spremljevalec gibalno oviranega otroka 

 
Opara pravi (2005), da se spremljevalec lahko dodeli gibalno oviranim otrokom (in s tem tudi 

otrokom s cerebralno paralizo), ki potrebujejo fizično pomoč pri izvajanju šolskega dela. 

Gibalno ovirani otroci pri gibanju pogosto potrebujejo delno ali popolno pomoč druge osebe, 

pogosto pa uporabljajo tudi ročni ali električni voziček. Pomoč spremljevalca gibalno 

oviranemu otroku je lahko občasna ali stalna. 

Spremljevalec otroku pomaga predvsem pri organizaciji dela, pri pisanju in premikanju po 

prostoru. Njegova naloga je tudi, da se povezuje s pedagoškimi in svetovalnimi delavci, z 

vodstvom šole in po potrebi tudi z drugimi strokovnjaki, ki spremljajo otrokov razvoj. Prav 

tako je pomembno, da dobro sodeluje  s starši otroka. V nadaljevanju bomo dela in naloge 

spremljevalca še bolj podrobno predstavili. 

Rakovnik (2009) navaja naslednje naloge spremljevalca gibalno oviranega otroka: 

- naloge, vezane na pomoč pri gibanju, 

- naloge, ki omogočajo pomoč otroku pri izvajanju osnovnih življenjskih aktivnosti, 

- naloge, ki so vezane na neposredno vzgojno-izobraževalno delo, 

- ostale naloge spremljevalca gibalno oviranega otroka (npr. sodelovanje pri 

dejavnostih, v katere je vključen gibalno oviran otrok). 
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Božič (2000, v Zobec, 2012 ) naloge spremljevalca gibalno oviranega otroka v osnovni šoli 

opiše znotraj različnih področij, na katerih ima otrok težave.   

(1) Naloge, ki so vezane na pomoč pri gibanju: 

- prevzem otroka, fizična pomoč pri prihodu in odhodu iz šole, 

- namestitev in prilagoditev otroka (nameščanje na stol, tricikel, hoduljo, bergle, 

voziček, dvigovanje, prenašanje, prelaganje, posedanje, vstajanje, spremljanje, 

pomoč pri hoji), 

- namestitev in prilagoditev delovnega okolja (npr. mize, stola, delovnih 

pripomočkov), 

- fizična pomoč pri vključevanju v športne, kulturne, naravoslovne dejavnosti, šolo v 

naravi, tabore idr. aktivnosti, 

- pomoč pri uporabi ortotskih in ortopedskih pripomočkov, 

- pomoč pri prenašanju šolskih potrebščin,  

- pomoč pri prehodu iz razreda v razred. 

 

(2) Naloge, ki vključujejo pomoč pri izvajanju življenjskih aktivnosti: 

- pomoč pri osebni higieni, razen nege urogenitalnega predela (intimna nega), 

- slačenje, oblačenje, obuvanje, 

- pomoč pri hranjenju in pitju. 

Pri opravljanju nalog, ki vključujejo pomoč pri izvajanju življenjskih aktivnosti, je pomembno, 

da spremljevalec upošteva zasebnost in intimnost otrok ter da svoje delo opravlja etično.  

(3) Naloge, ki vključujejo neposredno delo/pomoč v vzgojno-izobraževalnem procesu: 

- priprava pripomočkov za šolsko delo pred, med in po pouku (pri matematiki – 

geometriji, likovni umetnosti, tehnični vzgoji, gospodinjstvu, fiziki, kemiji, jezikih, 

športu), 

- pomoč pri zapisu učne snovi v zvezke, delovne liste, kadar je potrebno, ter pri 

zapisovanju učenčevih odgovorov pri pisnem preverjanju znanja, 

- pomoč pri uporabi računalnika, 

- pomoč pri pripravi didaktičnih pripomočkov, pomoč pri pisanju domačih nalog v 

šoli, v primeru bolezni pa tudi doma, 

- sodelovanje pri interesnih dejavnostih, v katere je otrok vključen. 

(4) Ostale naloge, ki jih spremljevalec opravlja: 
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- v primeru bolezni otroka ali daljše odsotnosti vzdržuje stik s šolo, obiskuje otroka v 

bolnišnici ali na domu, 

- sodeluje pri interesnih dejavnostih, v katere je v okviru šole vključen otrok, 

- po dogovoru lahko spremljevalec občasno v prostem času spremlja otroka na razne 

dejavnosti, 

- sodeluje in se povezuje s pedagoškimi in strokovnimi delavci ter starši, je 

enakovreden član timskih sestankov, 

- se redno izobražuje in usposablja, kar mu omogoča kvalitetno, etično in odgovorno 

opravljanje dela. 

Dela, ki ne sodijo v delo spremljevalca gibalno oviranega otroka, so npr. nadomeščanje 

učiteljev ali drugih strokovnih delavcev, izvajanje prevoza učencev, izvajanja varstva in nege 

na domu učenca in izvajanje učne pomoči OPP (Božič, 2000, v Zobec, 2012). 

Za spremljevalca gibalno oviranega otroka je pomembno, da dobro pozna svoje delo in je dovolj 

usposobljen za nudenje pomoči, prav tako pa je za delo z otrokom pomembno, da je dovolj 

empatičen, da se otroku zna približati in z njim vzpostaviti pozitiven odnos (Rakovnik, 2009). 

Za učinkovito delo z otroki (tudi tistimi s cerebralno paralizo) pa so pomembni tudi učitelji, 

zato jim bomo v nadaljevanju namenili posebno pozornost. 

 

5. VLOGA IN USPOSOBLJENOST UČITELJEV ZA 

POUČEVANJE OTROK S CEREBRALNO PARALIZO 

 
»Učitelj, ki zna ustvariti vsem, še posebno pa otrokom s posebnimi potrebami, primerno 

socialno in učno okolje, je osrednji člen uspešnosti tega izobraževanja« (Marentič Požarnik, 

2003, str. 105). To velja tudi za otroke s cerebralno paralizo. 

Uspešno vključevanje OPP v redne osnovne šole lahko zagotovijo le usposobljeni učitelji, ki 

imajo dovolj metodičnega znanja, znanja s področja diferenciacije in individualizacije pouka in 

znanja o vzpostavljanju dobrih medosebnih odnosov med  učenci (Vovk Ornik, 2016). 

»Pomembna je [učiteljeva] didaktična usposobljenost, obenem pa mora biti usposobljen 

poučevati otroke socialnih veščin in samozaupanja v razredu« (Peček, 1999, str. 366). Le kot 

tak je lahko postavljen v središče učnega procesa: poleg ustreznega strokovnega znanja mora 

imeti znanje in občutek za spoznavanje učencev, njihovih posebnosti in njihovih potreb. 
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Rezultati raziskave (Razdevšek Pučko in Rugelj, 2006), v kateri so diplomanti Pedagoške 

fakultete v Ljubljani poročali o svoji usposobljenosti in kompetencah za učiteljski poklic, so 

pokazali, da imajo največji primanjkljaj ravno na področju specialno pedagoških znanj za delo 

z OPP. Podobno so pokazali tudi rezultati raziskave (Štemberger, 2013), v kateri so učitelji 

poročali, da so v času izobraževanja pridobili le malo znanja za delo z OPP in bi se na 

omenjenem področju želeli dodatno izobraziti. Podobno tudi ugotovitve raziskave, ki je bila 

opravljena tudi med učitelji (Peklaj in Puklek Levpušček, 2006), kažejo na razlike med 

kompetencami, ki jih učitelji pridobijo v času študija, in tistimi, ki jih kasneje potrebujejo pri 

svojem delu. Na področju poučevanja OPP bi potrebovali predvsem več znanja s področja 

prepoznavanja in ravnanja z otroki, ki odstopajo v razvoju, in znanja o uporabi različnih učnih 

strategij za delo z njimi. 

Resman (2003) ugotavlja, da ni uspešne inkluzije brez usposobljenega in motiviranega učitelja. 

»Potrebne usposobljenosti učiteljev pa ni mogoče doseči s pomočjo izoliranih posegov, na 

primer s tem, da dodamo nove vsebine ali kakšen predmet v programe izobraževanja učiteljev 

ali razpišemo nekaj posamičnih seminarjev ali modulov« (Marentič Požarnik, 2003, str.105). 

Učitelji pri delu z OPP potrebujejo različne spretnosti in veščine, da bi prepoznali nekatere 

njihove vedenjske značilnosti in učne posebnosti, izbrali učinkovite učne metode pri delu z 

učenci in bi znali uporabiti učinkovite načine komunikacije, ki bi spodbudila produktivno 

sodelovanje s starši, drugimi učitelji, s šolskimi svetovalnimi delavci ter drugimi  

specializiranimi strokovnjaki in institucijami (Marentič Požarnik, 2003). 

Po podatkih Evropske agencije za razvoj izobraževanja OPP (b. d.) so temeljne vrednote in 

kompetence, ki naj bi jih (inkluzivni) učitelj pridobil/imel, naslednje: 

- spoštovanje raznolikosti učencev: raznolikost učencev mora biti razumljena kot vir in 

sredstvo za izobraževanje in je ne smemo razumeti kot oviro,  

- pomoč vsem učencem: učitelj mora imeti visoka pričakovanja do vseh učencev. To je 

mogoče doseči s spodbujanjem akademskega, praktičnega, socialnega in čustvenega  

razvoja vseh učencev, 

- sodelovanje z drugimi udeleženimi: učiteljev pristop je ključen pri sodelovanju s starši, 

družinami in drugimi strokovnjaki s področja izobraževanja, 

- osebni strokovni razvoj učitelja: poklic učitelja pomeni vseživljenjsko izobraževanje. 

Rutar (2012) je oblikoval pedagoška vprašanja, na katera naj bi znal odgovoriti vsak učitelj, ki 

bi poučeval OPP. 
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- Ali dovolj dobro poznam posebnosti in značilnosti OPP? 

- Ali imam dovolj znanja o vzgojno-izobraževalnih potrebah OPP? 

- Ali sem seznanjen z ustreznimi materialnimi pogoji za delo z OPP? 

- Ali razumem pomembnost urejenega fizičnega in socialnega okolja za poučevanje/ 

sprejemanje OPP?  

- Ali se počutim dovolj sposobnega za ustrezno vključevanje OPP v razred? 

 »Odgovori na zapisana vprašanja so nujni prvi pogoj za katero koli uspešno izvajanje 

vključevanja otrok s posebnimi potrebami v običajna šolska okolja. Vsaka šola bi morala zato 

še pred vključitvijo otroka ali otrok poskrbeti za to, da bodo vsi učitelji iskreno in pošteno 

odgovorili na vprašanja, odgovore nanje pa nato še temeljito pretresli. Odgovori morajo biti 

namreč pomembno vodilo pri delu šolskih oblasti in vseh drugih ljudi, ki so vključeni in 

motivirani za vključevanje otrok s posebnimi potrebami, med katere sodijo tudi starši, osebni 

spremljevalci otrok, psihologi, socialni delavci in drugi strokovnjaki« (Rutar, 2012, str. 22). 

Učiteljski poklic zahteva visoko usposobljenost za delo, zato je pomembno ozavestiti, da je v 

tem poklicu potrebno vseživljenjsko izobraževanje (Peklaj, 2008). 

Različni avtorji (npr. Galeša, 1995; Lesar, 2009; Marentič Požarnik, 2003) poudarjajo, da je za 

kakovostno poučevanje OPP med drugim potrebno oblikovanje pozitivnih stališč do njih in 

njihovih težav. Zato se bomo v nadaljevanju predstavili, kaj so stališča in kakšna stališča učitelji 

lahko oblikujejo do poučevanja OPP. 

5.1  Učiteljeva stališča do poučevanja OPP 

 
 »Stališča opisujejo odnos posameznika do drugih ljudi, predmetov in pojavov, ki ga označujejo 

čustva, spoznanja in težnja k ustreznemu vedenju« (Musek in Pečjak, 2001, str. 283). Stališča 

so torej miselna, vrednostna, čustvena in akcijska ravnanja, ki usmerjajo posameznikovo 

pozitivno ali negativno vedenje (Musek in Pečjak, 2001). 

M. Ule Nastran (2004) opredeljuje stališča iz vidika treh komponent: spoznavne ali kognitivne 

komponente, čustvene ali emotivne komponente in konativne ali dejavnostne. 

Kognitivna komponenta temelji na znanju, spoznanju ali informacijah o osebi, objektu ali 

situaciji. Druga komponenta vključuje pozitivni ali negativni odnos (čustva), ki jih v 

posamezniku vzbujajo določene osebe ali situacije. Tretja, tj. dejavnostna komponenta 

vključuje težnjo posameznika za delovanje (Ule Nastran, 2004). Že oblikovana stališča je težko 
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(pre)oblikovati, za njihovo spreminjanje pa je pogosto potrebno daljše časovno obdobje 

(Hauptman, 2012).  

Tako  tudi stališča učiteljev pomembno prispevajo k načinu dela v razredu, zato je prav, da jih 

učitelji poznajo in se zavedajo njihovega vpliva na vzgojno-izobraževalno delo. Pomembno je 

predvsem, da učitelj pri sebi prepozna negativna stališča do drugih in svojega dela, saj lahko 

neugodno vplivajo na njegovo delo in odnose z drugimi (Xu, 2012). 

Stališče pogosto zamenjujemo s sorodnimi pojmi, npr. prepričanji. Bistvena razlika med 

prepričanjem in stališčem je, da je prepričanje zasnovano na kognitivni, stališče pa na 

kognitivni, čustveni in dejavnostni komponenti. Ko govorimo o prepričanju, se sklicujemo na 

dejstva in argumente (Ule Nastran, 2004). 

Rezultati raziskav o stališčih učiteljev do vključevanja OPP v redne osnovne šole (Peček in 

Lesar, 2006; Schmidt in Čagran, 2011) kažejo, da imajo učitelji bolj negativna stališča 

predvsem do vključevanja otrok  z večjimi težavami v redne šole, prav tako pa so negativna 

stališča do njihovega vključevanja bolj značilna za učitelje s pomanjkljivim znanjem z 

omenjenega področja. Učitelji razrednega pouka so v raziskavi  M. Peček in I. Lesar (2006) 

odgovorili, da bi najtežje poučevali učence s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, nato učence 

s težjimi učnimi težavami, slepe, gluhe in naglušne ter dolgotrajno bolne otroke. Avtorici na 

osnovi rezultatov raziskave zaključujeta, da pri nekaterih učiteljih razrednega pouka lahko 

prepoznamo negativna stališča do vključevanja OPP v redno osnovno šolo. Križnar (2008, str. 

103) pri raziskovanju stališč in vloge učiteljev v vključevanje OPP v redno osnovno šolo 

ugotavlja, da bi morali učitelji njihovo vključevanje pojmovati kot »del svojega dela, ne pa le 

kot težavo in dodaten napor«. 

Tudi B. Marentič Požarnik ugotavlja (2003), da je učiteljevo delo z OPP kakovostno in uspešno 

le, če se svojih stališč do učencev zavedajo in preoblikujejo svoja morebitna napačna/negativna 

prepričanja o učencih, ki imajo različne težave. Za učitelja je  pomembno tudi ozaveščanje 

učenčevih »močnih področij«, ki mu omogočajo učinkovito delovanje z njim. Galeša (1995) 

vidi ustrezen koncept obravnave OPP na podlagi njihovih zmožnosti ali sposobnosti namesto 

poudarjanja prizadetosti oz. motnje. Tudi po mnenju Opare (2005) se je pri razumevanju  OPP 

potrebno usmeriti v njihov potencial in ne v primanjkljaje. Ustrezna usmerjenost pomoči 

učiteljev v razvijanje močnih področij OPP lahko vodi do napredka kljub različnim motnjam in 

težavam, ki jih OPP imajo. Vendar izsledki raziskave (Opara, 2005) kažejo na razhajanja v 

percepciji učiteljev na eni strani in staršev ter otrok s težavami na drugi strani na močnih 
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področijih OPP. Večina učiteljev (98 %), udeleženih v omenjeni raziskavi, meni, da so pozorni 

na močna področja učencev, medtem ko njihovi straši (61 %) in učenci (51 %) tega pri 

vsakodnevnem šolskem delu ne zaznavajo oziroma zaznavajo usmerjenost predvsem na njihove 

težave.  

Za oblikovanje pozitivnih učiteljevih stališč do učencev in svojega dela je potrebna tudi 

podpora ravnatelja, specialnih in rehabilitacijskih pedagogov, psihologov in drugih svetovalnih 

delavcev ter staršev, torej širšega okolja, ki učitelju omogoča učinkovito delo z otrokom. Poleg 

podpore sodelavcev pa je za učiteljevo učinkovito delo pomembno tudi, da pozna in dobi 

ustrezne oblike pomoči pri delu z OPP, ki jih bomo v nadaljevanju tudi opisali. 

 

5.2   Oblike pomoči, ki učitelju omogočajo učinkovito poučevanje OPP 

 
Za učinkovito poučevanje in pomoč OPP učitelji najpogosteje potrebujejo naslednje oblike 

pomoči in podpore (Marentič Požarnik, 2003): 

- pomoč pri iskanju in zagotavljanju ustreznih informacij o otrokovih težavah/motnjah, 

- pomoč pri prepoznavanju in ocenjevanju učenčevih zmožnosti in posebnih potreb, 

- pomoč pri osnovnem poučevanju v razredu v smislu zagotavljanja različnih razvojnih 

in učnih potreb, učnega materiala, primernega učnega okolja ter primernega pristopa, 

- pomoč in podporo pri izvajanju različnih oblik pomoči ter podpore OPP, 

- pomoč pri načrtovanju, izvedbi in evalvaciji individualiziranega programa, 

- zagotavljanje možnosti za izmenjavo izkušenj, timsko delo in reševanje problemov, 

- zagotavljanje različnih oblik usposabljanja in izobraževanja, 

- pomoč in podporo za učinkovito sodelovanje s starši OPP. 

Kupljenik (2007) ugotavlja, da si učitelji pri poučevanju OPP želijo predvsem: 

- dovolj splošnega znanja o OPP, 

- navodila in napotke za delo z OPP, zlasti v smislu prilagoditev pri vzgojno- 

izobraževalnem delu, 

- znanje o tem, kako prepoznati OPP, 

- znanje o pripravi individualiziranega programa. 

Medveš (2003) v strokovni razpravi izpostavi, da morajo učitelji razumeti pomen 

individualnosti razvoja vsakega otroka, upoštevati njegove specifične potrebe v  življenjskih in 
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učnih situacijah in se na podlagi tega znanja (do)usposobiti tudi za uporabo posebnih tehnik ter 

metod specialne pedagogike.  

Pomoč in podporo učiteljem za delo z OPP v Sloveniji nudijo tudi različna društva (npr. Društvo 

BRAVO, Sonček - zveza društev za cerebralno paralizo, Center za avtizem ipd.) in zunanje 

institucije za nudenje pomoči otrokom/mladostnikom s težavami (npr. Svetovalni center za 

otroke in mladostnike). Pri učiteljevem delu z otroki v šoli pa ima pomembno vlogo tudi 

sodelovanje s starši, saj učitelji in starši lahko otroku skupaj nudijo dodatno oporo pri 

spoprijemanju s težavami. 

 

6. SODELOVANJE MED UČITELJI IN STARŠI KOT 

POMEMBEN DEJAVNIK UČINKOVITEGA DELA Z 

OTROKOM (S CEREBRALNO PARALIZO) 

 
Sodelovanje šole s starši je pomembna naloga šole, saj je prav učinkovitost dela z učenci 

pogojena z dobrim sodelovanjem med šolo in starši (Mrvar, 2008). Sodelovanje med učitelji, 

drugimi zaposlenimi na šoli, ki so pomembni za otroka (npr. svetovalni delavci), in starši je 

namenjeno boljšemu delu z otrokom in spodbujanju čim bolj učinkovitega razvoja otroka, prav 

tako pa sodelovanje lahko poveča razumevanje težav. Dobri ali slabi učinki sodelovanja 

učiteljev in staršev se pogosto odrazijo v otrokovem odzivanju (Kalin idr., 2009). Zato veliko 

strokovnjakov s področja vzgoje in izobraževanja vedno bolj prepoznava pomen kakovostnega 

sodelovanja med šolo in starši pri otrokovemu nudenju pomoči (Schmidt, 2001).  

Ugotovitve raziskave o kakovosti sodelovanja med učitelji in starši v slovenski osnovni šoli 

(Kalin idr., 2009) kažejo, da se tako učitelji kot starši zavedajo pomembnosti medsebojnega 

sodelovanja, visoka raven zavedanja pa se je pokazala predvsem pri starših z višjo stopnjo 

izobrazbe. Starši z višjo izobrazbo so kot najpomembnejši razlog za sodelovanje z učitelji 

navedli željo po vzdrževanju dobrega odnosa z učiteljem, ki posledično pozitivno vpliva na 

otroka. Starši z nižjo izobrazbo pa so kot najpomembnejši razlog za sodelovanje z učitelji 

izpostavili, da dobro sodelovanje z učiteljem lahko prispeva k otrokovemu učnemu uspehu, saj 

bo učitelj zaradi dobrega sodelovanja z njimi bolj pozoren na ocenjevanje otrokovega znanja. 

Tudi učitelji, ki so bili vključeni v raziskavo, so si želeli sodelovanja s starši in so bili na to 

sodelovanje pripravljeni (Kalin idr., 2009). V raziskavi so tako starši kot učitelji (samo)ocenili, 
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da so pripravljeni za kakovostno sodelovanje, a so bile ocene staršev o učiteljevi 

usposobljenosti za delo s starši boljše, kot so jih o svoji usposobljenosti podali učitelji sami.  

J. Kalin s sodelavci (2009) navaja nekatere učinke dobrega sodelovanja učiteljev in staršev na 

učence. 

- Učenci ob dobrem sodelovanju učiteljev in staršev težijo k temu, da bi dosegli več, ne 

glede na ekonomsko, socialno, kulturno poreklo ali izobrazbo staršev.                                                                                                                                              

- Učenci, katerih starši dobro sodelujejo z učitelji, dosegajo boljše ocene, so pri pouku 

bolj pozorni na učno snov, izbirajo zahtevnejše predmete in programe ter bolj redno 

izdelujejo domače naloge.  

- Učenci, katerih starši dobro sodelujejo z učitelji, se pogosteje vključujejo v šolske 

interesne dejavnosti in izvenšolske organizirane dejavnosti kot učenci, ki nimajo 

podpore staršev in z učitelji ne sodelujejo dobro. 

- Učenci zaradi dobrega sodelovanja staršev in učiteljev pogosteje prevzemajo 

odgovornosti, povezane s šolsko in oddelčno skupnostjo. 

- Učenci, katerih starši z učitelji pogosto sodelujejo, imajo manj problemov kot učenci, 

katerih starši z učitelji ne sodelujejo pogosto. 

- Pri učencih, ki jih starši in učitelji podpirajo, je zaznati manjšo mero rizičnega vedenja, 

če pa se že zgodi, se vedenje večinoma ne ponavlja. 

- Učenci, katerih starši in učitelji medsebojno dobro sodelujejo, so manjkrat obravnavani 

na centrih za socialno delo, v vzgojnih posvetovalnicah ali usmerjeni v institucije s 

posebnim vzgojno-izobraževalnim programom. 

- Otroci z drugačnim kulturnim ozadjem so bolj motivirani za šolsko delo in želijo biti 

uspešni, če njihovi starši in učitelji/strokovni delavci dobro sodelujejo.  

D. Intihar in M. Kepec (2002) navajata ugotovitve številnih raziskav (npr. Becher, 1986; 

Conoley, 1987; Epstein in Henderson, 1992), ki izpostavljajo pomen dobrega sodelovanja med 

učitelji in starši za otrokovo boljšo učno uspešnost, razvijanje učnih in delovnih navad, boljše 

sodelovanje pri pouku, razvoj samospoštovanja in socialnih spretnosti, vzpostavljanje bolj 

kakovostnega odnosa do šole in zmanjševanje disciplinskih težav.  

Otrokov odnos do šole in šolskega dela se bo torej spremenil, ko bodo starši spremenili odnos 

do otroka in njegovega šolskega dela, k temu pa prispeva tudi učiteljev pozitiven odnos do 

otroka in poročanje staršem o otrokovih zmožnostih. Pomembno je, da učitelji in starši izražajo 

medsebojno spoštovanje drug do drugega, kažejo pristno zanimanje za otroka in kaj bo 
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sogovornik povedal, kar je temelj vsakega kakovostnega sodelovanja. Dobro sodelovanje med 

učitelji in starši lahko pripeva tudi k izboljšanju otrokovega samospoštovanja (Kalin idr., 2009). 

M. Kalin in sodelavci (2009) izpostavijo tudi nekatere prednosti za učitelje, ki jih ima njihovo 

dobro sodelovanje s starši. 

- Učitelj, ki dobro sodeluje s starši in s tem prispeva k učenčevi uspešnosti, se lahko 

počuti dobro, saj je učencu pomagal k doseganju uspehov.  

- Informacije, ki jih starši posredujejo učitelju, so lahko zanj osnovni vir spoznavanj o 

otrokovem delovanju izven šole. Družinske okoliščine, otrokovi interesi in osebnostne 

lastnosti pomagajo učitelju bolje razumeti učenca. Na ta način učitelj učenca lažje vodi, 

ga usmerja in mu pomaga pri učenju, kar lahko prispeva k učnim rezultatom.  

- Dober učni uspeh učenca lahko poveča učiteljevo zadovoljstvo s svojim delom. 

Spoznanje, da je dobro sodelovanje (s starši in učenci) vplivalo na ugodne vzgojno-

izobraževalne rezultate, učitelja lahko motivira za še bolj kakovostno delo z učenci in 

sodelovanje s starši. 

- Starši, ki z učiteljem dobro sodelujejo, mu lahko izkazujejo podporo, mu vzbujajo 

občutek vrednosti in spoštovanja, kar učitelja lahko dodatno motivira za delo.  

Učiteljevo sodelovanje s starši lahko poteka skozi različne formalne ali neformalne oblike, ki 

jih bomo v nadaljevanju opisali. 

 

6.1 Oblike sodelovanja s starši 

 
Formalne oblike sodelovanja staršev z učitelji 

Med formalne oblike sodijo vse tiste oblike sodelovanja s starši, ki so predpisane in jih določa 

zakonodaja (Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje 

in izobraževanja, 2009). Med omenjene oblike sodelovanja spadajo roditeljski sestanki, 

govorilne ure in pisna sporočila. 

Roditeljski sestanki 

Najpogosteje so roditeljski sestanki namenjeni skupini staršev otrok iz določenega razreda. 

Obstajajo pa tudi množični roditeljski sestanki, ki so namenjeni več oddelkom hkrati. Teme 

oddelčnih roditeljskih sestankov zajemajo učno-vzgojno problematiko oddelka, informiranje 

staršev o aktualnih vprašanjih na ravni oddelka idr. teme, ki so aktualne in pomembne v razredu 

(Intihar in Kepec, 2002). Na roditeljskem sestanku razrednik skupaj s starši načrtuje vsebine, 
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oblike in metode medsebojnega sodelovanja, hkrati pa skupaj z drugimi sodelavci izvaja, 

spremlja, analizira in vrednoti vse oblike dela in sodelovanja. Število roditeljskih sestankov ni 

točno določeno, so pa pomemben element programa sodelovanja s starši. Večinoma razredniki 

izvedejo tri roditeljske sestanke letno (Intihar in Kepec, 2002). 

Govorilne ure 

Govorilne oziroma pogovorne ure so najbolj pogosta oblika sodelovanja s starši, razredniki in 

ostalimi učitelji (Intihar in Kepec, 2002). Večina staršev se jih redno udeležuje, saj so 

namenjene informativnim in svetovalnim razgovorom o njihovem otroku. Na govorilnih urah 

razrednik starše seznani o učno-vzgojnem uspehu, o lastnostih in posebnostih. Dobro je, da 

učitelj predhodno pripravi seznam, na katerega se vpišejo starši, ki se bodo govorilnih ur  

udeležili. Tako se učitelj lahko dobro pripravi na pogovor z njimi. Starši se lahko udeležijo 

govorilnih ur samoiniciativno ali na pobudo razrednika oz. drugega učitelja.  

Pisna sporočila 

Pisna sporočila so posredna individualna oblika komuniciranja med učitelji in starši (Intihar in 

Kepec, 2002). Potekajo lahko v obliki uradnih dopisov ali v manj formalnih oblikah, ki so 

staršem in učencem bližje (npr. zapisi v beležko). V sporočilih so zapisana vabila, obvestila, 

uradna obvestila in pisma. V nižjih razredih osnovne šole so pisna sporočila zapisana tudi v 

obliki učiteljevega komentarja učenčevega izdelka. Med pisna sporočila uvrščamo tudi 

sporočila staršev, namenjena razredniku ali vodstvu šole. Najpogostejša so opravičila in 

prošnje. 

Neformalne oblike sodelovanja staršev z učitelji 

Šola in starši lahko sodelujejo tudi skozi neformalne oblike sodelovanja. Te vključujejo bolj 

sproščeno druženje med sodelujočimi, hkrati pa staršem nudijo priložnost, da se tudi med seboj 

bolje spoznajo, povežejo in si nudijo medsebojno pomoč. Najpogostejše oblike neformalnega 

sodelovanja staršev s šolo so (Intihar in Kepec, 2002): 

- dan odprtih vrat, 

- sodelovanje staršev na razstavah in šolskih prireditvah, 

- vključevanje staršev v projekte, 

- obiski staršev pri pouku, 

- dnevi dejavnosti skupaj s starši, 

- svetovanje staršem za kvalitetnejšo pomoč otroku doma. 
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V nadaljevanju bomo predstavili tudi modele sodelovanja med učitelji, svetovalnimi delavci in 

starši, ki so značilni za slovenske osnovne šole. 

 

6.2  Partnerski model sodelovanja učiteljev in staršev 

 
Najustreznejši model sodelovanja med učitelji in starši je »partnerski model« (Novljan, 2004). 

Za ta model je značilno, da učitelji in starši prevzemajo specifično odgovornost za medsebojni 

odnos, v sodelovanju pa zavzemajo enakovreden položaj partnerjev: učitelji so strokovnjaki, ki 

staršem svetujejo, a prepuščajo odločitve v zvezi s količino dela z otrokom, starši pa ohranjajo 

svojo starševsko vlogo v odnosu in otroka spodbujajo v družinskem okolju (Novljan, 2004). 

Partnerski odnos med učitelji in starši pomeni delitev (so)odgovornosti za napredek in razvoj 

učenca. Pogoj za partnerski odnos je vzpostavitev zaupanja in spoštovanja med učitelji in starši, 

ki vključuje medsebojni dialog in podporo, tako učitelji kot starši pa stremijo k istemu cilju: 

otrokovi optimalni uspešnosti in razvoju (Kalin idr., 2009; Pšunder, 1994). 

Ugotovitve raziskave o sodelovanju med učitelji in starši (Kalin idr., 2009) so pokazale, da 

sodelovanje med obema skupinama ne poteka vedno partnersko.  »Pokazalo se je, da se pogledi 

učiteljev in staršev na kompetentnost drug drugega, na vodenje medsebojnega razgovora in tudi 

glede zelo specifičnega vidika medsebojnega sodelovanja, kakršno je prilagajanje govorilnih 

ur, med seboj pomembno razlikujejo» (Kalin idr., 2009, str. 163). V omenjeni raziskavi je 

polovica staršev ocenila, da so učitelji strokovnjaki za izobraževanje in vzgajanje, prav tako se 

večina učiteljev ni povsem strinjala, da starši dobro opravljajo svojo starševsko vlogo v odnosu 

do učencev. 

Pomembno pa je izpostaviti, da ni nujno, da je partnerski model najustreznejši v vseh situacijah 

in za vse starše (Šteh, 2008), učitelj pa naj presodi, kdaj je omenjeni model sodelovanja s starši 

najbolj učinkovit. Sodelovanje učiteljev, svetovalnih delavcev in staršev pa je še posebej 

pomembno pri delu z OPP, med katere spadajo tudi otroci s cerebralno paralizo, ki v šolskem 

kontekstu potrebujejo še več pomoči in podpore kot otroci, ki nimajo večjih težav v razvoju. 

Zato je kakovostno sodelovanje eden od ključnih temeljev za otrokov razvoj. 

V teoretičnem delu smo se usmerili predvsem na značilnosti otrok s cerebralno paralizo in 

opisali zakonske osnove za njihovo vključevanje v redne šole, na pomen učiteljevega dela z 

otroki ter poudarili pomen sodelovanja med učitelji in starši za napredek otrok, tudi tistih, ki 

imajo cerebralno paralizo. V empiričnem delu bomo prikazali potek in rezultate raziskave, v 
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kateri so nas zanimale učiteljeve izkušnje s poučevanjem otrok s cerebralno paralizo, izkušnje 

učencev s cerebralno paralizo z njihovim šolanjem in izkušnje staršev o šolanju njihovih otrok 

v redni šoli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

7. EMPIRIČNI DEL 

 

7. 1 Opredelitev raziskovalnega problema 

 
Število OPP, ki so vključeni v redno osnovno šolo v Sloveniji, narašča (Vrlič Danko, 2005), 

med njimi pa so tudi otroci s cerebralno paralizo. Za učiteljevo kakovostno poučevanje teh 

otrok je pomembno predvsem, da ima tudi specializirana znanja o značilnostih otrok s 

cerebralno paralizo in o tem, kako jim prilagoditi delo/poučevanje (Marentič Požarnik, 2003; 

Opara idr., 2010). Pri delu z učenci s cerebralno paralizo je pomembno tudi njihovo 

vključevanje v proces poučevanja (Čačinovič Vogrinčič, 2008), pa tudi sodelovanje med 

učitelji in starši (Kalin, 2009). V magistrski raziskavi nas je zanimalo, kakšne izkušnje imajo 

učitelji razrednega pouka s poučevanjem otrok s cerebralno paralizo, kakšne izkušnje s 

šolanjem imajo otroci s cerebralno paralizo in kako njihovo šolanje zaznavajo starši. Zanimalo 

nas je tudi, katere prilagoditve učitelji uporabljajo pri delu z učenci s cerebralno paralizo in 

kakšno je njihovo sodelovanje z otroki s cerebralno paralizo in njihovimi starši. 

 

7.2 Raziskovalna vprašanja  

 
V magistrski raziskavi smo si zastavili naslednja raziskovalna vprašanja. 

RV1: Koliko učiteljev je pridobilo znanje o otrocih s cerebralno paralizo in kje so ga pridobili? 

RV2: Kakšne so bile skrbi oz. strahovi učiteljev, staršev in otrok samih pred začetkom šolanja 

otrok s cerebralno paralizo v redni osnovni šoli? 

RV3: Kakšne so zaznave učiteljev, staršev in otrok samih o vključevanju otrok s cerebralno 

paralizo v razred? 

RV4: Kakšne so zaznave učiteljev, staršev in otrok samih o močnih področjih otrok s cerebralno 

paralizo? 

RV5: Kakšne so zaznave učiteljev, staršev in otrok samih o težavah, s katerimi se otroci s 

cerebralno paralizo srečujejo pri šolskem delu in izven njega? 

RV6: Katere prilagoditve so po oceni učiteljev značilne/potrebne pri poučevanju otrok s 

cerebralno paralizo? 

RV7: Kakšna je ocena učiteljev, staršev in otrok s cerebralno paralizo samih o sodelovanju z 

drugimi (npr. s specialnim in rehabilitacijskim pedagogom)? 
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7.3 Raziskovalna metoda 

 
Pri raziskovalnem delu smo uporabili deskriptivno kavzalno neeksperimentalno metodo 

pedagoškega raziskovanja.  

 

7.3.1 Opis vzorca 

 
V raziskavo smo vključili 27 učiteljev, ki so poučevali učence s cerebralno paralizo na razredni 

stopnji, 23 staršev otrok s cerebralno paralizo in tri mladostnike s cerebralno paralizo. Vzorec 

učiteljev in staršev, ki so sodelovali v raziskavi, je razmeroma majhen predvsem zato, ker je 

delež otrok s cerebralno paralizo v splošni populaciji razmeroma majhen (na 500 otrok je en s 

cerebralno paralizo) (Vrlič Danko, 2005). 

 

Med 27 učitelji, vključenimi v raziskavo, je bilo 25 žensk (93 %) in 2 moška (7 %). Največ 

učiteljic in učiteljev (v nadaljevanju učiteljev), tj. 8 učiteljev  (30 %), je imelo 0–5 let delovnih 

izkušenj na področju vzgoje in izobraževanja, 5 učiteljev (18 %) je imelo od 6–10 let teh 

izkušenj, 3 učitelji (11 %) so imeli 16–20 let delovnih izkušenj na omenjenem področju, 5 

učiteljev (18 %) pa je imelo 20 ali več let delovnih izkušenj na področju vzgoje in 

izobraževanja. Večina učiteljev (20 oz. 74,1 %) je poučevala otroka s cerebralno paralizo 1 leto, 

4 učitelji (17 %) so otroka s cerebralno paralizo poučevali 2 leti, 2 učitelja (7 %) sta otroka s 

cerebralno paralizo poučevala 3 leta ali več, 1 učitelj (4 %) pa je otroka s cerebralno paralizo 

poučeval manj kot 1 leto. 

  

Med 23 starši otrok s cerebralno paralizo, ki so sodelovali v raziskavi, je bilo 12 staršev (52 %), 

ki so imeli otroka cerebralno paralizo III. stopnje, 7 staršev (30 %), ki so imeli otroka s 

cerebralno paralizo II. stopnje, in 4 starši (17 %), ki so imeli otroka s cerebralno paralizo IV. 

stopnje. Skoraj polovica staršev (11 oz. 48 %) je vpisala otroka v šolo pri 7 letih, 9 staršev 

(39 %) je vpisalo otroka v šolo pri 6 letih, v dveh primerih (9 %) so otroka vpisali v šolo pri 6 

letih in pol, v enem primeru (4 %) pa pri 5 letih starosti. 

 

V raziskavo smo vključili tudi tri mladostnike – dva dečka, stara 11 in 12 let, ki obiskujeta 5. 

oz. 6. razred osnovne šole, in deklico, staro 16 let, ki zaključuje 1. letnik srednje šole. Omenjeni 

mladostniki so svoje izkušnje šolanja na razredni stopnji opisovali »za nazaj«.  
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7.3.2 Postopek zbiranja podatkov 

 
Pred izvedbo raziskave smo na URI Soča pridobili informacije o tem, v katere redne osnovne 

šole so vključeni učenci s cerebralno paralizo in kateri učenci se šolajo na razredni stopnji. Nato 

smo oblikovani dopis o namenu raziskave s prošnjo za sodelovanje v njej. Dopis o raziskavi 

smo naslovili na ravnatelje (v tajništvo) izbranih osnovnih šol, ki so jih otroci s cerebralno 

paralizo obiskovali. Prosili smo jih, da dostop do spletnih vprašalnikov posredujejo učitelju, ki 

je poučeval otroka s cerebralno paralizo, in staršem otrok s cerebralno paralizo. Starše treh 

mladostnikov, ki smo jih osebno poznali, smo prosili za soglasje za individualno izvedbo 

intervjuja z mladostniki. Učitelje, starše in mladostnike smo seznanili, da bodo pridobljeni 

podatki anonimni in uporabljeni le za namen raziskave. 

 

Zbiranje podatkov je trajalo približno mesec dni. Odziv staršev je bil zelo dober, njihovi 

odgovori na vprašanja pa poglobljeni. Nekoliko slabši je bil odziv učiteljev, pri katerih je trajalo 

več časa, da so izpolnili vprašalnike. Zato je bilo število vključenih učiteljev v raziskavo 

nekoliko manjše, kot smo ga načrtovali pred izvedbo raziskave (predvidevali smo, da bo v 

raziskavi sodelovalo 30 učiteljev, v končni vzorec pa smo jih zajeli 27). 

 

Potem ko smo zbrali podatke staršev in učiteljev, smo s tremi mladostniki izvedli intervju.  

Intervjuje smo najprej posneli, jih dobesedno prepisali in nato kvalitativno analizirali (Vogrinc, 

2008). 

 

7.3.3 Merski pripomočki 

 
V raziskavi smo oblikovali dva vprašalnika: za učitelje (Priloga 1) in za starše (Priloga 2). 

Vprašalnik za učitelje je  sestavljen iz demografskih podatkov (spol, leta zaposlitve na področju 

vzgoje in izobraževanja), vprašanj, s katerimi smo ugotavljali izkušnje učiteljev s poučevanjem 

otroka s cerebralno paralizo (čas poučevanja otroka, skrbi/strahovi učitelja pred poučevanjem 

otroka v razredu, pridobljeno znanje o cerebralni paralizi pred vključenostjo otroka v razred in 

pridobljeno znanje za delo z otrokom v času, ko je poučevanje otroka že potekalo, kako se je 

otrok vključil v razred, na katerih področjih je imel težave, katera so njegova močna področja, 

ali je otrok sodeloval pri urah športa) in podatkov o različnih prilagoditvah za otroka s 

cerebralno paralizo – prostorskih, ki jih je šola omogočila (npr. dostop do šole brez 

arhitektonskih ovir), prilagoditvah na področju preverjanja in ocenjevanja znanja ter 
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prilagoditvah na drugih področjih poučevanja/dela. V vprašalnik je bila vključena tudi ocena 

učiteljevega sodelovanje z otrokom, starši in drugimi strokovnimi delavci šole ter možnost 

opisa učiteljevih opažanj o poučevanju otroka s cerebralno paralizo in delom z njim. Nekatera 

vprašanja so izbirnega tipa, nekatera odprta, vprašanja o kakovosti sodelovanja z drugimi pa so 

vključevala možnost odgovora na 4-stopenjski lestvici (1 – zelo dobro, 2 – dobro, 3 – slabo in 

4 – zelo slabo).  

 

Vprašalnik za starše je vključeval vprašanja o starosti njihovega otroka ob vstopu v osnovno 

šolo, o stopnji cerebralne paralize, ki jo ima njihov otrok (s predhodnim opisom vsake stopnje), 

o morebitnih skrbeh staršev o otroku pred njegovim vpisom v šolo, o morebitnih ovirah otroka 

pri vpisu v šolo, sodelovanju staršev pri oblikovanju otrokovega individualiziranega programa 

in oceni vključitve otroka v razred. V vprašalnik je bila vključena tudi ocena sodelovanja 

staršev z učitelji in drugimi strokovnimi delavci šole, opis morebitnih težav otroka pri 

posameznih predmetih, otrokova močna področja delovanja in možnost opisa izkušenj staršev 

glede vključevanja njihovega otroka v redno šolanje in dela z njim. Nekatera vprašanja so bila 

izbirnega tipa, nekatera odprta, vprašanja o kakovosti sodelovanja z drugimi in o oceni 

vključenosti otroka v razred pa so vključevala možnost odgovora na 4-stopenjski lestvici (1 – 

zelo dobro, 2 – dobro, 3 – slabo in 4 – zelo slabo). 

 

Za mladostnike smo oblikovali vprašanja za polstrukturiran intervju (Priloga 3). Intervju smo 

uporabili z namenom, da bi poglobili spoznanja o izkušnjah mladostnikov z njihovim šolanjem 

na razredni stopnji. Vključeval je vprašanja o tem, s kakšnimi težavami se mladostniki soočajo 

glede na njihovo stopnjo cerebralne paralize, kakšne so bile izkušnje mladostnikov z začetkom 

šolanja, kako so se vključili v razred, kako so bili sprejeti s strani vrstnikov, kakšne medsebojne 

stike so z vrstniki vzpostavili tekom šolanja, katera so njihova močna področja in področja, na 

katerih so se soočali s težavami (pri šolskem delu in v vsakodnevnem življenju), katere so bile 

najpogostejše prilagoditve, ki so jim olajšale vsakodnevno premagovanje ovir, kakšno je bilo 

njihovo sodelovanje s strokovnimi delavci šole, ki so jim pomagali pri šolanju, in kakšne 

prilagoditve so imeli za obisk ekskurzij, izletov, naravoslovni dni idr. aktivnosti. 

 

7.3.4 Postopki obdelave podatkov 
 

Podatke, pridobljene z vprašalnikom za učitelje in starše, smo statistično obdelali s programom 

SPSS 22. Temeljna analiza je bila narejena z uporabo osnovno deskriptivne statistike. Pri 
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odgovorih na raziskovalna vprašanja, kjer so bili podatki pridobljeni na intervalni lestvici, smo 

dve skupini udeležencev (učitelji, starši) primerjali z Mann-Whitney preizkusom, saj smo 

predhodno ugotovili, da se pridobljeni podatki niso normalno razpršili. Podatke, pridobljene na 

osnovi nominalne lestvice, smo med dvema skupinama udeležencev (učitelji, starši) primerjali 

z uporabo hi-kvadrat preizkusa. Odgovore intervjuja, ki ga smo izvedli z mladostniki, smo 

vsebinsko analizirali ter jih primerjali z rezultati učiteljev in staršev.  

 

8. REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 
Rezultate empirične raziskave bomo glede na zastavljena raziskovalna vprašanja prikazali 

znotraj različnih vsebinskih sklopov, in sicer: (1) pridobivanje znanja pri učiteljih razrednega 

pouka o otrocih s cerebralno paralizo, (2) skrbi/strahovi učiteljev, staršev in otrok samih pred 

začetkom šolanja otrok s cerebralno paralizo v redni osnovni šoli, (3) zaznave učiteljev, staršev 

in otrok samih o vključevanju otrok s cerebralno paralizo v razred, (4) zaznave učiteljev, staršev 

in otrok samih o močnih področjih otrok s cerebralno paralizo, (5) zaznave učiteljev, staršev in 

otrok samih o težavah, s katerimi se otroci s cerebralno paralizo srečujejo pri šolskem 

delu/izven njega, (6) zaznave učiteljev, staršev in otrok samih o tem, pri katerih šolskih 

predmetih/področjih imajo otroci s cerebralno paralizo največ težav, (7) prilagoditve, ki so po 

oceni učiteljev značilne/potrebne pri poučevanju otrok s cerebralno paralizo, (8) ocena 

učiteljev, staršev in otrok samih o sodelovanju z drugimi. Dobljene rezultate bomo sproti 

interpretirali. 

 

8.1 Pridobivanje znanja pri učiteljih razrednega pouka o otrocih s 

cerebralno paralizo 

 
V vprašalniku, namenjenem učiteljem, nas je zanimalo, koliko učiteljev je pridobilo znanje o 

otrocih s cerebralno paralizo in kje so ga pridobili (RV1). Podrobneje smo raziskali, koliko 

učiteljev razrednega pouka je pridobilo ustrezno znanje za delo z otroki s cerebralno paralizo 

pred vključitvijo otroka v razred in koliko učiteljev je omenjeno znanje za delo z otrokom 

pridobilo po njegovi vključitvi v razred. Učitelji so na obe vprašanji odgovarjali z izbiro 

odgovora »da« ali »ne«. Če so na vprašanje odgovorili pritrdilno, so imeli možnost napisati, 

kako so pridobili znanje (npr. s prebiranjem strokovne literature, na fakulteti). V Tabeli 1 so 
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prikazani rezultati o tem, koliko učiteljev je pridobilo znanje za delo z otrokom s cerebralno 

paralizo pred njegovo vključitvijo v razred in koliko jih je dopolnilo svoje znanje po otrokovi 

vključitvi v razred. 

 

Tabela 1: Učiteljevo pridobivanje znanja o cerebralni paralizi pred otrokovo vključitvijo v 

razred in pridobivanje znanja za delo z njim po otrokovi vključitvi v razred. 

  

 
Učiteljevo pridobivanje znanja pred 

vključitvijo otroka v razred 

Učiteljevo pridobivanje znanja po 

vključitvi otroka v razred 

Odgovor F f % f f % 

DA 10 37,0 24 88,9 

NE 17 63,0 3 11,1 

Skupaj 27 100,0 27 100,0 

 

Iz rezultatov je razvidno, da je dobra tretjina (37 %) vključenih učiteljev pred vključitvijo otroka 

v razred imela predhodno znanje o cerebralni paralizi, preostali (63 %) pa si omenjenega znanja 

v tem času niso pridobili. Po vključitvi otroka s cerebralno paralizo v razred je znanje za delo 

z njim (dodatno) pridobila skoraj večina učiteljev (88,9 %), dobra desetina (11,1 %) pa tega 

znanja ni pridobila. 

 

Rezultati hi-kvadrat preizkusa (χ² = 15,565; g = 1; p = 0,000) so pokazali na statistično 

pomembne razlike v pogostosti pridobivanja znanja med učitelji pred vključevanjem otroka v 

razred in po njem. Na osnovi dobljenih pomembnih razlik in rezultatov o pogostosti 

pridobivanja znanja lahko zaključimo, da so učitelji po vključitvi otroka v razred pomembno 

pogosteje pridobili dodatne informacije za delo z omenjenim otrokom, kot so jih pridobili pred 

vključitvijo v razred. 

 

Učitelji, ki so odgovorili, da so pred vstopom otroka v razred pridobili znanje o cerebralni 

paralizi (10 učiteljev), in učitelji, ki so odgovorili, da so dodatna znanja za delo z otroki s 

cerebralno paralizo dobili, ko so že poučevali otroka s cerebralno paralizo (24 učiteljev), so 

dodatno pojasnili, kje so omenjena znanja pridobili. Rezultati o izvorih znanja učiteljev o 

cerebralni paralizi pred vključenostjo otroka s cerebralno paralizo v razred in izvori tega znanja 

po vključenosti otroka v razred so prikazani v Tabeli 2. 
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Tabela 2: Učiteljevi izvori znanja o cerebralni paralizi pred vključitvijo otroka v razred in po 

njegovi vključitvi v razred. 

 
Učiteljev izvor znanja pred 

vključitvijo otroka v razred 

Učiteljev izvor znanja po 

vključitvijo otroka v razred 

Odgovor F f % f f % 

Študij 5 50,0 / / 

Strokovna literatura 5 50,0 15 62,5 

Starši 3 30,0 18 75,0 

Sodelavci/strokovnjaki  

v okviru šole (svetovalna 

služba, spremljevalka, drugi 

učitelji) 

1 10,0 15 62,5 

Strokovnjaki izven šole 1 10,0 3 12,5 

Otrok sam 0 0 1 4,2 

 

Iz rezultatov je razvidno, da je 10 učiteljic informacije o cerebralni paralizi pred vključitvijo 

otrok v razred dobilo iz različnih virov – polovica med njimi (5) v času študija in s študijem 

strokovne literature, 3 učitelji so informacije pridobili od staršev, 1 učitelj pri sodelavcih v 

okviru šole ter 1 učitelj pri strokovnjakih izven šole, konkretneje na Univerzitetnem 

rehabilitacijskem centru Soča (URI Soča). Po vključitvi otroka v razred je 24 učiteljev 

odgovorilo, da so informacije za delo z učencem dobili iz različnih virov – 15 s študijem 

strokovne literature, 18 od staršev, 15 od sodelavcev/strokovnjakov v okviru šole, 3 od 

strokovnjakov izven šole (URI Soča, Cirius Kamnik, fizioterapevti in delovni terapevti), 1 

učitelj pa je informacije pridobil od otroka samega.  

 

Na osnovi omenjenih rezultatov lahko zaključimo, da tretjina učiteljev razrednega pouka (37 

% anketiranih učiteljev) pridobi informacije o učencih s cerebralno paralizo že pred njihovo 

vključenostjo v razred, večina pa informacije pridobiva šele po njihovi vključitvi v razred (89 % 

anketiranih učiteljev). 

 

Za uspešno delo z otrokom s cerebralno paralizo morajo učitelji poznati značilnosti gibalno 

oviranih otrok, značilnosti cerebralne paralize in posledice, ki se zaradi poškodb/bolezni kažejo 
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v njihovem razvoj in pri delu z njimi. Le na osnovi poznavanja temeljnih značilnosti otrok s 

cerebralno paralizo lahko učitelji uspešno pomagajo pri razvoju otrokovih zmožnosti. V skladu 

z navedenim tudi Medveš (2003) navaja, da šolski sistem potrebuje učitelje, ki bodo znali delati 

z različnimi otroki in razumeli tudi njihovo individualnost in specifične potrebe.  

 

Ker so učitelji iskali informacije o značilnostih otrok s cerebralno paralizo tudi pri starših (in 

ne le iz strokovne literature in od sodelavcev), to lahko nakazuje na učiteljevo zavedanje 

pomena dobrega sodelovanja s starši za otrokov razvoj in učni napredek. Zanimivo pa je, da so 

redki učitelji poročali, da so znanje o cerebralni paralizi (pred vključevanjem otroka s 

cerebralno paralizo) pridobili v času njihovega študija na fakulteti. Omenjena spoznanja se 

skladajo z rezultati raziskav (npr. Razdevšek Pučko in Rugelj, 2006; Štemberger, 2013), da 

imajo študenti razrednega pouka največji primanjkljaj ravno na področju specialno pedagoških 

znanj za delo z osebami s posebnimi potrebami (torej tudi z otroki s cerebralno paralizo). 

Omenjeni rezultati nakazujejo, da bi bilo informacije o OPP potrebno (še v večji meri) vključiti 

v študijske programe, v katerih se učitelji razrednega pouka izobražujejo. 

 

Učitelji lahko s pridobivanjem ustreznih informacij o cerebralni paralizi oblikujejo tudi bolj 

pozitivna stališča do težav otrok s cerebralno paralizo (Lesar, 2009; Marentič Požarnik, 2003), 

saj lažje razumejo, na katerih področjih imajo ti otroci težave in na katerih področjih so (lahko) 

uspešni. 

 

8.2 Strahovi učiteljev, staršev in otrok samih pred začetkom šolanja otrok s 

cerebralno paralizo v redni osnovni šoli 

 
Starši so odgovorili na vprašanje »Ali ste imeli pred vpisom otroka v šolo kakšne 

skrbi/strahove?«, učitelje pa smo vprašali »Ste imeli kakšne skrbi/strahove, preden ste dobili 

otroka s cerebralno paralizo v vaš razred?« (RV2). Oboji so lahko odgovorili z odgovorom DA 

ali NE. 

 

V Tabeli 3 so prikazani rezultati o tem, koliko staršev in učiteljev je na vprašanje odgovorilo 

pritrdilno oz. nikalno. 

 

Tabela 3: Strahovi staršev in učiteljev pred vključitvijo v razred v redni šoli. 
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  Strahovi staršev Strahovi učiteljev 

Odgovor F f % f f % 

DA 19 82,6 13 48,1 

NE 4 17,4 14 51,9 

Skupaj 23 100,0 27 100,0 

 

Iz rezultatov je razvidno, da je velika večina staršev pred vključitvijo otroka v razred oz. v šolo 

imela skrbi oz. strahove (83 %), med učitelji pa je bil ta odstotek precej nižji (48 %). Rezultati 

hi-kvadrat preizkusa (χ² = 6,402; g = 1; p = 0,011) so pokazali na statistično pomembne razlike 

v prisotnosti strahu pred vključevanjem otroka v razred med starši in učitelji. Na osnovi 

dobljenih pomembnih razlik in rezultatov o prisotnosti skrbi oz. strahov lahko zaključimo, da 

so ti bistveno bolj prisotni pri starših kot pri učiteljih.  

 

O njihovem doživljanju skrbi/strahov pred vključitvijo v šolo smo vprašali tudi mladostnike. 

Na vprašanje »Ali si imel/a kakšne skrbi/strahove pred vpisom v 1. razred?« so vsi trije 

odgovorili nikalno. Kot utemeljitev odsotnosti skrbi/strahu pa so vsi trije izpostavili 

vzpostavljeno socialno mrežo, saj so nekatere sošolce poznali že od prej (npr. »Dobro je bilo 

tudi to, da sem se v prvi razred vpisala s prijatelji iz vrtca, tako da me zaradi tega ni bilo strah.« 

(Mladostnik C)). 

 

Starši in učitelji, ki so odgovorili, da so pred vstopom otroka v razred imeli skrbi oz. strahove 

(19 staršev in 13 učiteljev), so s svojimi besedami dodatno opisali, na kaj so se skrbi oz. strahovi 

nanašali. Skrbi oz. strah učiteljev in staršev so prikazani v Tabeli 4. 

 

Tabela 4: Skrbi in strahovi učiteljev in staršev pred vključitvijo otroka v razred. 

 Učitelji Starši 

Odgovor F f % F f % 

Nepoznavanje značilnosti 

otrok s cerebralno paralizo 
4 30,8 / / 

Prepoznavanje otrokovih 

potreb 
4 30,8 / / 
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Prilagoditve 

pouka/poučevanja 
6 46,2 8 42,1 

Ohranjanje 

objektivnosti/nevtralnosti 
2 15,4 / / 

Gibanje / / 2 10,5 

Otrokove sposobnosti  2 15,4 7 36,8 

Sprejetost s strani sošolcev 2 15,4 12 63,2 

Učitelj / / 8 42,1 

Spremljevalec / / 5 26,3 

Drugo / / 2 10,5 

 

Iz rezultatov je razvidno, da so tako učitelji kot starši navajali različna področja skrbi oz. 

strahov, hkrati pa vidimo, da obstaja razlika v izpostavljenosti določenega področja.  

 

Pri učiteljih se skrbi/strahovi nanašajo na 4 področja:  

a) skrbi/strahovi zaradi pomanjkanja znanja/izkušenj: nepoznavanje značilnosti otrok s 

cerebralno paralizo na splošno (4 odgovori): npr. »Nisem poznala značilnosti otrok s 

cerebralno paralizo.« (Učitelj 11) ter nezmožnosti prepoznavanja otrokovih potreb (4 

odgovori): npr. »Ali bom vedela, kaj nuditi otroku, kakšno pomoč potrebuje ...« (Učitelj 

22), 

b) skrbi/strahovi, povezani z izvajanjem programa: načini prilagajanja pouka oz. 

poučevanja (6 odgovorov): npr.  »Kako delati s takšnim učencem, kako prilagoditi pouk, 

da bo večinoma vključen?« (Učitelj 22) ali »Kako bom izvedel pouk glede na težave 

učenca, kako bo delo zmogel učenec?« (Učitelj 19) in ohranjanje objektivnosti (2 

odgovora): npr. »Da ji bom popuščala tam, kjer to ne bo potrebno.« (Učitelj 2), 

c) skrbi/strahovi vezani na otrokove sposobnosti (2 odgovora): npr. »Kako bo delo zmogel 

učenec?« (Učitelj 19), 

d) skrbi/strahovi, vezani na sprejetost otroka s strani učencev (2 odgovora): npr. »Deček 

ima poleg cerebralne paralize še mnogo drugih primanjkljajev, zato učitelj nima prave 

predstave, kako se bo vključil v razred.« (Učitelj 8). 

 

Skrbi/strahovi staršev so se nanašali na tri področja:   
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a) potrebne prilagoditve: ki so se na eni strani nanašale na samo poučevanje (8 odgovorov): 

npr. »Ali bo nova šola kos vsem tem zahtevam iz odločbe?« (Starš 3), na drugi pa na 

gibanje otroka na splošno (2 odgovora): npr. »Stopnice« (Starš 16), 

b) otrokove sposobnosti (7 odgovorov): npr. »Kako bo šlo učenje, koncentracija,  

pisanje?« (Starš 4), 

c) socialno-emocionalno vključenost s strani vseh vpletenih, predvsem sošolcev (12 

odgovorov): npr. »Kako bo sprejeta med učence?« (Starš 16), pa tudi odnos in sprejetost 

s stani učiteljev (8 odgovorov): npr. »Kakšen odnos bodo imeli učitelji do nje in njenih 

prilagoditev?« (Starš 13) ter spremljevalcev (5 odgovorov): npr. »Kako se bosta ujela s 

spremljevalcem?« (Starš 21).   

 

Iz navedb učiteljev in staršev je razvidno, da se učitelji bojijo, ali bodo (dovolj) učinkovito 

delali z učenci s cerebralno paralizo – ali bodo prepoznali njihove potrebe ter kako bodo 

prilagodili pouk, da bodo otroci čim bolje vključeni v šolsko delo. Skrbi oz. strahovi staršev pa 

se v največji meri vežejo na socialno-emocionalno vključenost otrok: bodo sprejeti s strani 

vrstnikov, kakšen odnos bodo do otroka razvili učitelji in spremljevalci. Prav tako se starši v 

večji meri sprašujejo, če bo njihov otrok šolanje zmogel.  

 

Rezultati naše raziskave se ujemajo tudi z ugotovitvami raziskave o kompetencah učiteljev 

(Peklaj in Puklek Levpušček, 2006), ki jih pridobijo v času študija in tistimi, ki jih kasneje 

potrebujejo pri svojem delu. Učitelji so v omenjeni raziskavi navedli, da bi potrebovali 

predvsem več znanja s področja prepoznavanja in ravnanja z otroki, ki odstopajo v razvoju, in 

znanja o uporabi različnih učnih strategij za delo z njimi. Podobne navedbe je pokazala tudi 

naša raziskava. Zavedanje o pomenu usposobljenosti za delo z OPP/cerebralno paralizo je pri 

anketiranih  učiteljih veliko in podpira navedbe B. Marentič Požarnik (2003), ki pravi, da je 

osrednji člen izobraževanja učitelj, ki zna ustvariti vsem, še posebno pa OPP/cerebralno 

paralizo, primerno socialno in učno okolje. 

 

8.3 Zaznave učiteljev, staršev in otrok samih o vključevanju otrok s 

cerebralno paralizo v razred 

 
Tretje raziskovalno vprašanje (RV3) se nanaša na oceno, kako dobro so se otroci s cerebralno 

paralizo vključili v razred. Starši in učitelji so odgovorili na vprašanje »Kako se je po vašem 

mnenju otrok vključil v razred?«, odgovore so podali na 4-stopenjski lestvici. 



43 
 

 

V Tabeli 5 so prikazani rezultati o tem, na kakšen način so se ocene staršev in učiteljev o 

vključenosti otroka porazdelile. 

 

Tabela 5: Ocena vključenosti otroka v razred s strani staršev in učiteljev. 

  
Starši o vključenosti otroka s 

cerebralno paralizo v razred 

Učitelji o vključenosti otroka s 

cerebralno paralizo v razred 

Odgovor F f  % F f  % 

1 – zelo dobro 16 69,6 7 25,9 

2 – dobro  6 26,1 15 55,6 

3 – slabo  1 4,3 3 11,1 

4 – zelo slabo 0 0,0 2 7,4 

Skupaj 23 100,0 27 100,0 

M 1,35 2,00 

Me 1,00 2,00 

SD 0,573 0,832 

 

Iz rezultatov je razvidno, da je večina staršev vključitev otroka v razred ocenila kot zelo dobro 

(70 %), medtem ko je to oceno podalo precej manj učiteljev (26 %). Da je bila vključitev 

»dobra«, je ocenilo 26 % staršev ter 56 % učiteljev. Oceno »slabo« je izbral le eden od staršev, 

nihče izmed njih pa ni odgovoril, da je vključitev otroka v razred »zelo slaba«. Med učitelji pa 

so 3 vključitev otroka v razred ocenili kot »slabo« in 2  kot »zelo slabo«. Tudi primerjava 

srednjih vrednosti razkrije boljše ocene staršev (starši v povprečju dosegajo oceno 1,35, učitelji 

oceno 2,00). 

 

Mladostnike, ki so o svojem šolanju poročali »za nazaj«, smo vprašali: »Kaj meniš, kako si se 

vključil/a v razred?«. Vsi trije mladostniki so vključitev ocenili kot »dobro«. Pri tem je potrebno 

izpostaviti, da ne gre za oceno na večstopenjski lestvici, ampak za opisno oceno stanja, ki ga je 

mladostnik v intervjuju ocenil kot pozitivno. 

 

Porazdelitev odgovorov učiteljev in staršev o vključenosti otroka v razred je odstopala od 

normalne porazdelitve (Shapiro-Wilk preizkus, p < 0,000), zato smo za izračun razlik med 

skupinama učiteljev in staršev uporabili neparametrični Mann-Whitney U preizkus. Rezultati 



44 
 

so pokazali statistično značilne razlike med primerjanima skupinama (Mann-Whitney U = 

166,500; p = 0,002). Na osnovi dobljenih pomembnih razlik in rezultatov o uspešnosti 

vključitve otroka v razred zaključimo, da so starši podali statistično pomembno boljšo oceno o 

uspešnosti vključenosti otroka v razred kot učitelji. 

 

Učitelji, starši in mladostniki so s svojimi besedami opisali svoje izkušnje glede vključenosti 

(otroka s cerebralno paralizo oz. sebe) v razred. Analizirani (kategorizirani) rezultati omenjenih 

opisov učiteljev in staršev so prikazani v Tabeli 6, rezultate mladostnikov pa bomo predstavili 

v nadaljevanju. 
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Tabela 6: Ocena učiteljev in staršev o vključenosti otrok s cerebralno paralizo v razred. 

 

  

Učitelji o vključenosti 

otroka s cerebralno 

paralizo v razred 

Starši o vključenosti 

otroka s cerebralno 

paralizo v razred 

 Odgovor f f % F f % 

Dejavniki, ki vplivajo na 

lažjo vključitev otroka v 

razred 

Predhodno 

poznavanje sošolcev 
3 11,1 4 18,2 

Otrokova osebnost 6 22,2 2 9,1 

Vpliv starosti 

vrstnikov 
1 3,7 1 4,5 

Informiranje s strani 

šole/učiteljev 
1 3,7 5 22,7 

Informiranje s strani 

staršev 
/ / 2 9,1 

Vidiki, ki odražajo 

(ne)vključenost 

Socialno-emocionalna 

sprejetost s strani 

sošolcev 

    

Sprejetost s strani 

sošolcev 
13 48,1 9 40,9 

Interakcija z vrstniki 7 25,9 3 13,6 

Tesna prijateljstva 2 7,4 / / 

Pomoč sošolcev 8 29,6 4 18,2 

Enakovreden odnos 3 11,1 / / 

Izobraževalni vidik     

Vključenost v šolske 

dejavnosti 
8 29,6 / / 

Otrokov odnos do 

šole 
4 14,8 4 18,2 

Otrokov (ne)uspeh v 

šoli 
1 3,7 2 9,1 

 Drugo 1 3,7 2 9,0 

 

Iz zgornjih rezultatov lahko zaključimo, da so tako učitelji kot starši pri utemeljevanju ocene 

vključenosti otroka v razred v splošnem navajali dve skupini odgovorov: a) dejavnike, ki 

vplivajo na lažjo vključitev otroka v razred ter b) vidike, kako se (ne)vključitev otroka s 
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cerebralno paralizo odraža. Obe skupini odgovorov sta podrobneje predstavljeni v 

nadaljevanju.   

 

 

a) Tako učitelji kot starši so omenjali dejavnike, ki vplivajo na lažjo vključitev otroka v razred, 

vendar pa opazimo določene razlike v izpostavljenosti posameznih dejavnikov. Izpostavili so 

tri kategorije dejavnikov:  predhodno poznavanje sošolcev (3 odgovori učiteljev in 4 odgovori 

staršev): npr. »S sošolci so bili skupaj že iz vrtca, zato so bili navezani drug na drugega.« 

(Učitelj 20) ali »Otrok je bil z isto skupino otrok že tri leta v vrtcu in je bila vključitev v prvi 

razred zato lažja.« (Starš 7). 

 

b) Otrokovo osebnost, predvsem vidik ekstravertiranosti oz. introvertiranosti, so izpostavljali 

predvsem učitelji (6 odgovorov učiteljev in 2 odgovora staršev): npr. »Učenec je bil precej zaprt 

vase, težko je navezoval stike.« (Učitelj 24). 

 

c) Informiranje drugih otrok (in staršev) o cerebralni paralizi pa so izpostavili samo starši. 

Omenili so tako informiranje s strani šole (5 odgovorov): npr. »V razredu so bili otroci 

seznanjeni, zakaj se ne more gibati kot ostali in zakaj ne more početi določenih stvari kot oni. 

Odkrit pogovor je zmanjšal predsodke.« (Starš 5), kot z vidika staršev (2 odgovora): npr. »Na 

samem začetku prvega razreda sem na roditeljskem sestanku staršem ostalih učencev pojasnila, 

kaj pomeni sinovo stanje oz. cerebralna paraliza. Kakšne so njegove posebne potrebe. Verjetno 

je to bil velik dejavnik, ki je staršem olajšal razlago svojim otrokom ter jih pomiril.« (Starš 15). 

 

Drug sklop navedb pa se je nanašal na vidike oz. odraz (ne)uspešne vključitve otroka s 

cerebralno paralizo. Le-tega lahko dodatno razdelimo na dve podskupini: a) socialno-

emocionalno sprejetost s strani sošolcev ter b) akademski vidik. 

  

V okviru socialno-emocionalne sprejetosti s strani sošolcev zasledimo tako splošne kot bolj 

konkretne navedbe. V največji meri so učitelji (13 odgovorov) in starši (9 odgovorov) navajali 

splošno sprejetost s strani sošolcev: npr.  »V razredu so jo pa tudi tako zelo lepo sprejeli.« (Starš 

3), »S strani razreda je bil sprejet.« (Učitelj 11). So pa nekateri učitelji in starši vidik socialno-

emocionalne sprejetosti tudi bolj operacionalizirali:  
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a) interakcija med otrokom in sošolci (7 odgovorov učiteljev in 3 odgovori staršev): npr. 

»V nižjih razredih so se igrali z njo.« (Starš 8), »Sam si večkrat ne poišče družbe, tako 

da mu igro z ostalimi vrstniki predlagamo.« (Učitelj 8),  

b) nudenje pomoči otroku s strani sošolcev (8 odgovorov učiteljev in 4 odgovori staršev): 

npr. »So mu pomagali, če je potreboval pomoč.« (Učitelj 18), 

c) enakovreden odnos sošolcev do otroka s cerebralno paralizo (3 odgovori učiteljev): npr. 

»Otroci so jo sprejemali kot sebi enako.« (Učitelj 2), 

d) tesno prijateljstvo med otrokom s cerebralno paralizo in drugim učencem (2 odgovora 

učiteljev): npr. »Imel je najboljšega prijatelja.« (Učitelj 11). 

 

Drug vidik navedb v sklopu odgovorov, ki so se nanašali na vidike (ne)uspešne vključitve 

otroka s cerebralno paralizo, pa se je nanašal na izobraževalni vidik in so ga v večji meri 

izpostavljali učitelji: 

a) vključitev v pouk/šolske dejavnosti (8 odgovorov učiteljev): npr. »Bila je vključena v 

vse dejavnosti.« (Učitelj 3), 

b) otrokov odnos do šole (4 odgovori učiteljev in 4 odgovori staršev): npr. »Pri pouku je 

zavzeto sodeloval.« (Učitelj 5),  

c) otrokova uspešnost v šoli (1 odgovor učitelja in 1 odgovor starša): npr. »Učenka ni 

dohajala sošolcev pri šolskem delu.« (Učitelj 26). 

 

O njihovi zaznavi vključitve v razred smo vprašali tudi mladostnike. Zastavili smo jim tri 

vprašanja, in sicer: »Kaj meniš, kako si se vključil/a v razred?«, »So te na začetku šolanja 

sošolci sprejeli? Si imel/a kakšne težave z vključevanjem v razred? Če da, kakšne? Zakaj misliš, 

da so nastale? Če ne, kaj meniš, zakaj si se v razred dobro vključil/a?« in »Kako sicer ocenjuješ 

svoje stike/interakcije s sošolci/razredom na razredni stopnji? Prosim, opiši jih.«. Analizirani 

(kategorizirani) odgovori mladostnikov so predstavljeni v Tabeli 7.  

 

Tabela 7: Odgovori mladostnikov o svoji vključitvi v razred. 

 Mladostniki o vključitvi v razred   

Ocena vključenosti v razred Uspešna vključitev (3) 

Sprejetost ob začetku šolanja Sprejetost s strani sošolcev (3) 

Posmehovanje 

Pomoč sošolcev 

Empatija/razumevanje s strani sošolcev 
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Predhodno poznavanje sošolcev 

Ocena stikov/interakcij s 

sošolci/razredom na razredni 

stopnji 

Dobri odnosi (3) 

Pomoč sošolcev 

Vzajemna pomoč  

 

 

Vsi trije mladostniki svojo vključitev dojemajo kot uspešno. V okviru evalvacije vključenosti 

so se mladostniki osredotočili predvsem na vidike, na katere se vključenost odraža. Vsi trije so 

izpostavili socialno-emocionalno sprejetost s strani sošolcev. Dva mladostnika sta omenila, da 

so ju sošolci popolnoma sprejeli (»Tudi s sošolci, ki smo se prvič spoznali v prvem razredu, 

sem se dobro ujel.« (Mladostnik A), en mladostnik pa je omenil tudi negativne izkušnje v obliki 

posmehovanja (»Nekateri ja, drugi pa ne. Nekateri se želijo postavljati pred mano. Ker se ne 

morejo delati norca z drugih, se delajo iz mene.« (Mladostnik B)). Dva mladostnika sta v okviru 

evalvacije vključitve izpostavila tudi pomoč, ki sta je deležna s strani sošolcev (»Pomagali so 

mi pri vsakodnevnih opravilih, kot recimo pomoč pri pouku, če sem kaj potrebovala.« 

(Mladostnik C)). 

 

  Tako starši učitelji kot mladostniki so izpostavili podobne vidike uspešnega vključevanja otroka 

s cerebralno paralizo v razred. Poudarjajo pomen socialne sprejetosti s strani sošolcev, kar se 

ujema z rezultati raziskave  o socialnointegracijski vlogi šole za učence (Sardoč, Kolenc, 

Lebarič, 2003, v Lebarič idr., 2006), ki so pokazali, da imajo učenci rednih šol pozitivna 

prepričanja o OPP in da podpirajo večjo vključenost teh otrok v vsakdanje življenje in delo 

šole. Otroci s cerebralno paralizo se skozi interakcije z vrstniki učijo izražati svoje mnenje in 

oblikovati svoj lastni odnos do družbe. Sošolci se jih učijo sprejemati  kot enakovredne člane 

skupnosti. To vključuje tudi razumevanje njihovih težav in pripravljenost za sodelovanje in 

pomoč (Lebarič idr. 2006). Razred mora biti  oblikovan kot skupnost učencev, v katerem bo 

obstajal občutek pripadnosti, solidarnosti in skrb za ostale (Peček, Lesar, 2006). Tudi Galeša 

(1995) razume način vključevanja OPP  v skupino tako, da temelji na zmanjševanju strahu pred 

drugačnostjo, razvijanju prijateljstva, spoštovanju in razumevanju. To pa se ujema z enim 

izmed dejavnikov uspešnega vključevanja (informiranost), ki so ga navedli tako starši kot 

učitelji. Odgovori anketirancev se ujemajo tudi z navedbami Resmana (2003), ki pravi, da je 

pomembno, da se OPP kot drugi otroci vključijo v razred in so sestavni del socialnega, 

kulturnega, fizičnega in psihičnega okolja, kjer nihče ne doživlja občutka ali položaja 
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drugačnosti. Navedbe staršev, učiteljev in mladostnikov potrjujejo pomen ugodne šolske klime 

za uspešno vključevanje učencev s cerebralno paralizo v redno obliko šolanja. 

 

Omeniti velja tudi vlogo spremljevalca otroka, ki ga spremlja pri sodelovanju na dejavnostih, 

v katere je vključen gibalno oviran otrok (Rakovnik, 2009), saj tudi tam razvija in krepi 

interakcije s sošolci, kar je tudi eden izmed navedenih vidikov dobre vključitve v razred. Tudi 

N. Vovk Ornik (2016) v doktorski disertaciji navaja, da je za dobro vključenost OPP pomembna 

dobra socialna vključenost učenca v razred in njegova čustvena zrelost ter odzivanje učenca. 

Kar 48 % učiteljev, 40 % staršev in vsi mladostniki v naši raziskavi so kot pomemben dejavnik 

dobrega vključevanja v razred navedli sprejetost s strani sošolcev. 

 

8.4 Zaznave učiteljev, staršev in otrok samih o močnih področjih otrok s 

cerebralno paralizo 

 
Četrto raziskovalno vprašanje (RV4) se nanaša na zaznave učiteljev, staršev in mladostnikov o 

močnih področjih otrok/mladostnikov s cerebralno paralizo. Učitelji so odgovorili na vprašanje: 

»Katera so bila močna področja otroka s cerebralno paralizo, ki ste ga poučevali?«, starši na 

vprašanje: »Ocenite, katera so močna področja vašega otroka (kaj mu gre dobro, na katerih 

področjih je uspešen). Usmerite se lahko na njegove zmožnosti pri šolskem delu ali izven 

njega.«, mladostniki pa na vprašanji: »Katera so tvoja močna področja pri šolskem delu? Kako 

ti ta pomagajo pri šolskem delu?« ter »Katera so tvoja močna področja izven šolskega dela? Jih 

razvijaš v vsakodnevnem življenju? Če da, kako?«. Učitelji, starši in mladostniki so s svojimi 

besedami opisali njihovo videnje močnih področij. Analizirani (kategorizirani) rezultati 

omenjenih opisov učiteljev in staršev so prikazani v Tabeli 8, rezultate mladostnikov pa bomo 

predstavili v nadaljevanju. 
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Tabela 8: Učitelji in starši o močnih področjih otrok s cerebralno paralizo. 

 
  

Učitelji o močnih področjih  

otroka s cerebralno paralizo  

Starši o močnih področjih 

otroka s cerebralno paralizo  

 Odgovor F f % F f % 

Verbalne 

sposobnosti 

Besedno izražanje 7 25,9 5 21,7 

Tuji jeziki 6 22,2 6 26,1 

Prebiranje knjig 2 7,4 2 8,7 

Kognitivne 

sposobnosti  

Spomin 4 14,8 4 17,4 

Splošna razgledanost 2 7,4 / / 

Ustvarjalnost Domišljija 5 18,5 1 4,3 

Risanje 3 11,1 1 4,3 

Likovna umetnost / / 5 21,7 

Ustvarjalnost / / 2 8,7 

Specifični 

interesi 

Glasba / / 7 30,4 

Zanimanje za šport 2 7,4 4 17,4 

Naravoslovje / / 3 13,0 

Osebnostne 

lastnosti 

Vztrajnost 3 11,1 3 13,0 

Delovne navade 1 3,7 / / 

Ambicioznost 3 11,1 1 4,3 

Socialni čut 5 18,5 1 4,3 

Komunikativnost / / 3 13,0 

Dobrovoljnost 2 7,4 1 4,3 

Drugo Drugo 5 18,5 8 34,8 

 

Učitelji in starši so navedli širok spekter močnih področij otrok s cerebralno paralizo, za katere 

so bile značilne različne ravni abstraktnosti: od splošnih sposobnosti do specifičnih šolskih 

predmetov in interesov. Navedbe učiteljev in staršev lahko razdelimo v pet večjih skupin: 

verbalne sposobnosti, kognitivne sposobnosti, kreativnost, specifični interesi ter otrokove 

osebnostne lastnosti. 

 

V sklopu otrokovih verbalnih sposobnosti so učitelji (7 odgovorov) in starši (5 odgovorov) v 

največji meri izpostavljali otrokov občutek za besedno izražanje: npr. »Učenec je imel izreden 

občutek za pripovedovanje zgodb.« (Učitelj 15), »Govorno sporočanje.« (Učitelj 18), 

»Verbalno izražanje.« (Starš 2). V podobni meri (učitelji 6 odgovorov, starši 6 odgovorov) so 
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izpostavljali tudi nadarjenost za tuje jezike: npr. »Angleščina« (Učitelj 10), »Jeziki.« (Starš 16). 

V sklopu izpostavljanja verbalnih sposobnosti pa so učitelji (2 odgovora) in starši (2 odgovora) 

omenili tudi branje: npr. »Prebiranje knjig.« (Učitelj 23). 

 

V sklopu kognitivnih sposobnosti so tako učitelji (4 odgovori) kot starši (4 odgovori) izpostavili 

dober spomin oz. sposobnost pomnjenja: npr. »Slušni spomin.« (Učitelj 7), »Zelo močno 

področje je spomin.« (Starš 15). Dva učitelja pa sta izpostavila tudi otrokovo splošno 

razgledanost: npr. »Splošna razgledanost.« (Učitelj 19). 

 

V sklopu kreativnosti so učitelji (5 odgovorov) v večji meri kot starši (1 odgovor) izpostavili 

otrokovo domišljijo. Starši so v večji meri navajali konkretnejše navedbe: likovni pouk (5 

odgovorov) in risanje (1 odgovor). Dva starša sta izpostavila otrokovo ustvarjalnost. 

 

V okviru izpostavljanja specifičnih interesov so starši izpostavili glasbo (7 odgovorov) in 

naravoslovje (3 odgovori). Tako učitelji (2 odgovora) kot starši (3 odgovori) pa so izpostavili 

zanimanje za šport. 

 

Pomemben del odgovorov pa se je nanašal na osebnostne lastnosti. Tako učitelji kot starši so 

izpostavljali otrokovo vestnost: npr. vztrajnost (3 odgovori učiteljev in 4 odgovori staršev) in 

ambicioznost (3 odgovori učiteljev in 1 odgovor staršev). Učitelji (5 odgovorov) so v večji meri 

kot starši (1 odgovor) izpostavljali otrokov »socialni čut«: npr. »Občutek za ljudi in živali.« 

(Učitelj 23), starši pa so v večji meri (3 odgovori) izpostavljali komunikativnost: »Drugače pa 

je zelo komunikativen.« (Starš 6).  

 

Tabela 9: Mladostniki o svojih močnih področjih. 

 Mladostniki o svojih močnih področjih   

Močna področja pri šolskem delu Spomin (2) 

Tuji jeziki 

Govorni nastopi 

Branje 

Petje 

Športna aktivnost  

Risanje 

Močna področja izven šolskega dela Športna aktivnost (2) 

Komunikativnost (2) 
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Odprtost 

  

Mladostnike smo prosili, da izpostavijo svoja močna področja, tako pri šolskem delu kot izven 

njega. Navajali so podobne lastnosti kot učitelji in starši. Dva mladostnika sta izpostavila 

kognitivne sposobnosti, konkretneje dober spomin (»Imam zelo dober spomin. Med samim 

branjem si dosti zapomnim. Imam tudi fotografski spomin, saj ko sem nekaj vprašana, točno 

vem, kje v zvezku je to napisano.« (Mladostnik C)). Prav tako je opaziti, da kot močno področje 

zaznavajo svoje verbalne sposobnosti. En mladostnik je izpostavil nadarjenost za jezike 

(»Ležita mi tudi angleščina in italijanščina.« (Mladostnik B)), drug pa branje in govorne 

nastope (»Dobra sem v govornih nastopih in rada berem.« (Mladostnik C)). En mladostnik je 

kot močno področje izpostavil ročne spretnosti, ki se izražajo pri športu (»Ročne spretnosti 

dobro izkoriščam pri drži v vesi (pri športu) kot plezanju.«) in risanju (»Zelo rad rišem.« 

(Mladostnik A)). 

 

Pri močnih področjih izven šolskega dela sta dva mladostnika izpostavila svojo 

komunikativnost: npr. »Rad se pogovarjam s sestro.« (Mladostnik B), ki je dejavnik, ki so ga 

izpostavili tudi nekateri starši. Dva mladostnika pa sta v okviru močnih področij izven šolskega 

dela izpostavila tudi športno udejstvovanje: npr: »Treniram ju-juitsu dvakrat na teden. Kmalu 

bom polagal oranžni pas. Drugače pa rad kolesarim in spremljam šport po televiziji.« 

(Mladostnik A). 

 

Močna področja so tista področja, na katerih je lahko učenec uspešen, zato je pomembno, da 

jih učitelji opazijo in spodbudijo pri učencu. Rezultati kažejo, da so nekatera močna področja 

učencev s cerebralno paralizo v šolskem kontekstu prepoznavna tako pri učiteljih, starših in 

učencih samih (dobro verbalno izražanje, sposobnost učenja tujih jezikov), nekatera močna 

področja zaznavajo le učitelji, nekatera pa le starši. Ocene učencev glede lastnih močnih 

področij se razmeroma dobro ujemajo z ocenami staršev.  

 

O pomenu močnih področij je v Sloveniji potekala raziskava »Učenci z učnimi težavami v 

osnovni šoli: razvoj celovitega sistema učinkovite pomoči (Magajna in Pečjak, 2008). Avtorji 

so ugotavljali, da so močna področja, poleg socialne vključenosti, pomemben varovalni 

dejavnik pri OPP. Zavedanje lastnih močnih (in šibkih) področij je del metakognitivnega znanja 

posameznika. Primerna podpora učitelja, ustrezna izbira načinov poučevanja in učenja lahko 

vzpodbudi razvoj in napredek otroka v ugodni smeri. Zato je potrebno povečati zavedanje o 
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načinih odkrivanja in učinkovite rabe močnih področij v praksi, pri tem pa se osredotočiti tudi 

na tiste, ki so v šolskih situacijah prezrte ali slabše opazne.  

 

Nekatera nakazana razhajanja med zaznavanji učiteljev, mladostnikov s cerebralno paralizo in 

njihovih staršev v naši raziskavi pa kažejo morebiti tudi potrebo po boljši komunikaciji med 

udeleženci. Tudi B. Marentič Požarnik ugotavlja (2003), da je za učitelja pomembno 

ozaveščanje učenčevih »močnih področij«, kar učitelju omogoča učinkovito delovanje z 

učencem. Zato tudi navodila za izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem (Navodila 

za izobraževalne programe s prilagojenim izvajanje …, 2003) poudarjajo  sodelovanje staršev 

pri ugotavljanju otrokovih močnih področij. Informacije o otrokovem funkcioniranju doma, 

njegovih vedenjskih vzorcih, učnih navadah, spretnostih, interesih, motivaciji itd. bodo 

strokovnim delavcem v veliko pomoč pri prepoznavanju otrokovih močnih področij. 

 

 

8.5 Zaznave učiteljev, staršev in otrok samih o največjih težavah, s katerimi 

se otroci s cerebralno paralizo srečujejo pri šolskem delu in izven njega 

 
Peto raziskovalno vprašanje (RV5) se nanaša na težave, s katerimi se otroci s cerebralno 

paralizo srečujejo pri šolskem delu in izven njega. Učiteljem smo zastavili vprašanje »Na 

katerih področjih je imel otrok s cerebralno paralizo največje težave?« in jih prosili, da navedejo 

odgovore za 3 področja. Starši pa so odgovorili na vprašanje: »Pri katerem šolskem predmetu 

opažate, da ima otrok največje težave? Prosim, navedite ime predmeta in opišite vrsto težave.« 

Mladostnikom pa smo zastavili sledeča vprašanja: »Kaj ti pri šolskem delu povzroča največ 

težav? Na kakšen način?«, »Kaj ti v vsakodnevnem življenju povzroča največ težav? Na kakšen 

način?« ter »Pri katerih predmetih si imel/a težave? Prosim, opiši, kako so se te težave kazale.« 

Učitelji, starši in mladostniki so s svojimi besedami opisali svoje videnje težav, s katerimi se 

soočajo otroci s cerebralno paralizo. Analizirani (kategorizirani) rezultati omenjenih opisov 

učiteljev in staršev so prikazani v Tabeli 10, rezultate mladostnikov pa bomo predstavili v 

nadaljevanju. 
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Tabela 10: Odgovori učiteljev o področjih in staršev o šolskih predmetih, kjer je imel otrok s 

cerebralno paralizo največje težave. 

 
  

Učitelji o področjih, kjer je 

imel otrok največje težave  

Starši o šolskih predmetih, kjer je 

imel otrok največje težave 

 Odgovor f f % F f % 

Psihofizične 

sposobnosti 
Utrujenost 11 40,7 1 4,3 

 Hitrost pri šolskem 

delu 
2 7,4 / / 

Socialno-emocionalno 

področje  
Socialni stiki 10 37,0 / / 

 Nesamostojnost 2 7,4 / / 

 Strah pred 

neuspehom 
2 7,4 / / 

Verbalne sposobnosti Govor 5 18,5 / / 

 Govorni nastopi 3 11,1 / / 

Motorične sposobnosti Gibanje 9 33,3 / / 

 Športne aktivnosti 5 18,5 / / 

 Težave z rokami 4 14,8 / / 

 Težave s pisanjem 8 29,6 2 8,7 

Kognitivne 

sposobnosti 
Abstraktno mišljenje 2 7,4 4 17,4 

Matematika Matematika 3 11,1 15 65,2 

 Prostorske predstave 7 25,9 5 21,7 

 Računanje 4 14,8 2 8,7 

 Geometrija 3 11,1 4 17,4 

Jeziki Tuji jeziki 2 7,4 4 17,4 

 Razlika med fonetiko 

in zapisom besed 
/ / 2 8,7 

 Slovenščina / / 4 17,4 

 Branje /  1 4,3 

Specifični predmeti Likovna umetnost 2 7,4 2 8,7 

 Tehnični pouk / / 2 8,7 

 Fizika / / 1 4,3 

Odsotnost težav Odsotnost težav / / 2 8,7 
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Drugo Drugo 4 14,8 4 17,4 

 

Pri učiteljih smo vprašanje glede težav pri šolskem delu zastavili bolj splošno, vprašali smo jih 

po področjih, kjer je imel otrok s cerebralno paralizo največje težave. Posledično so njihovi 

odgovori bolj splošni, saj se nanašajo na področje in ne na specifični predmet. Starše pa smo 

zastavili vprašanje bolj usmerjeno, povprašali smo jih po šolskih predmetih, kjer so se otroci 

soočali z največjimi težavami. 

 

Ker je bilo vprašanje za učitelje zastavljeno bolj splošno, so navedli nekaj kategorij, ki jih pri 

starših ne najdemo, saj se nanašajo na otrokove splošne težave. Le-te so opisane v nadaljevanju.  

 

a) Psihofizične lastnosti, kjer so v največji meri izpostavljali utrujenost (11 odgovorov): npr. 

»Utrujenost. Kljub temu, da se nikoli ni pritoževal, so se videli znaki utrujenosti v drugi polovici 

pouka. Takrat je odšel v kotiček ali na zrak s spremljevalko, nato pa nadaljeval s poukom.« 

(Učitelj 23). Naša raziskava je torej pokazala, da kar 40 % učiteljev zaznava utrujenost kot 

večjo težavo otrok s cerebralno paralizo. Predvidevamo pa lahko, da je to povezano s težavami 

s spanjem, kar je ena izmed značilnosti otrok s cerebralno paralizo (Sonček.org., b. d.). Ker so 

otroci s cerebralno paralizo pogosto tudi šibke telesne konstitucije in telesno manj aktivni, imajo 

verjetno manj fizične kondicije za premagovanje zahtev šolskega dela  posledica pa je telesna 

utrujenost. 

 

b) Socialno-čustveno področje, kjer so v največji meri izpostavljali težave pri vzpostavljanju 

socialnih stikov z vrstniki (10 odgovorov): npr. »Socialni stiki. Težave je imel pri navezovanju 

stikov z novimi ljudmi.« (Učitelj 14) ali »Navezovanje socialnih stikov. Otrok je imel težave 

pri navezovanju stikov z vrstniki.« (Učitelj 16). Zanimivo je, da učitelji kar v 37 % zaznavajo 

težave v socialnih stikih, medtem ko tega starši in mladostniki sami ne zaznavajo. V sklopu 

tretjega raziskovalnega vprašanja starši vključenost otroka s cerebralno paralizo zaznavajo kot 

zelo dobro (69 %), vsi trije mladostniki pa so tudi izpostavili socialno-emocionalno sprejetost 

s strani sošolcev. Prav tako je 48 % učiteljev v tretjem raziskovalnem vprašanju potrdilo 

sprejetost učenca s cerebralno paralizo s strani sošolcev.  

Zakaj pri tem raziskovalnem vprašanju učitelji zaznavajo to kot drugo največjo težavo, nismo 

ugotovili, se pa zaznave učiteljev (glede na njihove konkretne izkušnje dela z otroki s 

cerebralno paralizo) nekoliko razlikujejo od konkretnih izkušenj/zaznav mladostnikov samih in 
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njihovih staršev na omenjenem področju delovanja. Možno je, da smo v raziskavo vključili tiste 

mladostnike, ki s sprejetostjo v vrstniško skupino niso imeli težav oz. so svoje socialne odnose 

z drugimi/vrstniki zaznali kot bolj pozitivne, kar morda velja tudi za ocene socialnih odnosov, 

ki so jih za otroke s cerebralno paralizo podali njihovi starši. 

 

c) Verbalne sposobnosti, kjer so omenjali govor na splošno (5 odgovorov): npr. »Govor – težje 

oblikovanje povedi v smislu izgovorjave,  počasnejši govor.« (Učitelj 21) ter govorne nastope 

(3 odgovori): npr. »Govorni nastop. Na začetku je imel težave z govornim nastopanjem, vendar 

smo z vzpodbudami sčasoma tudi to odpravili.« (Učitelj 23). Težave z govorom se pojavljajo 

predvsem zaradi slabše kontrole mišic v ustni votlini (jezik, nebo, resonančne votline), zato se 

nekateri otroci (kljub ustreznemu govornemu razvoju) težje izražajo (Sonček.org.,b. d.). 

 

d) Motorične sposobnosti, kjer so izpostavili: a) težave z grobo motoriko: težave z gibanjem na 

splošno (9 odgovorov): npr. »Težave z gibanjem.« (Učitelj 17) in s tem povezane težave pri 

udejstvovanju pri športnih aktivnostih: npr. »Športne dejavnosti.« (Učitelj 1) ter b) težave z 

rokami: tako z rokami na splošno (4 odgovori): npr. »Motnje motorike roke – učenka je imela 

težave pri vseh aktivnostih, ki so bile vezane na pisanje, risanje, oblačenje in druge spretnosti.« 

(Učitelj 4), kot težave vezane na drobno motoriko, ki se jasno odraža pri pisanju: npr. 

»Finomotorika. Občasno so se kazale težave pri pravilni drži pisala in pri rokovanju z 

ravnilom.« (Učitelj 15) ali »Pri slovenščini zaradi težav s pisanjem.« (Starš 6). Osnovna 

značilnost cerebralne paralize je nezmožnost celotnega nadzora motoričnega delovanja, najbolj 

pa sta otežena nadzor mišic in koordinacija gibov (Sonček.org., b. d.). 

 

e) Kognitivne sposobnosti, posebno razvitost abstraktnega mišljenja: npr. »Abstraktne stvari.« 

(Učitelj 25). Avtorja Haskell in Barret (1993) navajata, da so procesi abstrakcije za otroke s 

cerebralno paralizo  zelo težki. 

 

Med specifičnimi težavami pa so tako učitelji kot starši najpogosteje izpostavljali težave pri 

matematiki (3 odgovori učiteljev in 15 odgovorov staršev): npr. »Matematika. Splošno znano 

je, da pri cerebralni paralizi razumevanje matematike zelo težko. Funkcije v možganih, ki so 

zelo pomembne za razumevanje matematike so pri cerebralni paralizi poškodovane.« (Starš 

15). Med opisom specifičnih težav pri matematiki so pogosteje omenili težave pri: 
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a) prostorski predstavljivosti (7 odgovorov učiteljev in 5 odgovorov staršev): npr. »Težave pri 

prostorski orientaciji (branje tabel, povezovanje, razvrščanje), pri vidnem razločevanju (branje 

števil (zamenjava števk), upoštevanju znakov za aritmetične operacije).« (Učitelj 19) ali 

»Prostorski predstavi.« (Starš 8), 

 

b) geometriji (2 odgovora učiteljev in 4 odgovori staršev): npr. »Geometrija-matematika.« 

(Učitelj 9) ali »Pri matematiki. Težave so se pojavile tudi pri geometriji«. (Starš 21), 

  

c) računanju na splošno: npr. »Učenec je imel težave pri računanju z večjimi števili.« (Učitelj 

16) ali  »Matematika. Težave mu predstavljata računanje.« (Starš 19). 

 

Podobne ugotovitve navaja tudi A. Vrlič Danko (2005, str. 95), ki ugotavlja, da posledice 

cerebralne paralize predstavljajo »primanjkljaj pri splošnih dejavnikih, ki so pomembni za 

učenje matematike«. 

Starši so v večji meri kot učitelji izpostavili težave z jezikovnimi predmeti. Omenili so težave 

s tujim jezikom (4 odgovori) in slovenščino (4 odgovori). Pri tujih jezikih, posebej pri 

angleščini, so starši izpostavili težave pri zapisu besed, saj se fonetična izgovorjava razlikuje 

od zapisanega: npr. »Morda pri zapisu angleških besed (pisal kar po posluhu oz. kot izgovori) 

(Starš 22). Pri slovenščini pa so izpostavili težave s fino motoriko, zaradi katere so otroci imeli 

težave s pisanjem: npr. »Pri slovenščini zaradi težav s pisanjem.« (Starš 6). Te ugotovitve 

potrjujejo navedbe A. Vrlič Danko (2005), ki je v raziskavi  Preventivno svetovanje 

učiteljem in staršem pri integraciji otrok s posledicami cerebralne paralize v redno osnovno 

šolo ugotovila, da imajo otroci s cerebralno paralizo težave na področju branja in pisanja 

predvsem zaradi težav v sposobnosti kratkotrajnega pomnjenja vidnih dražljajev. Težave pri 

fini motoriki pa so prisotne predvsem zaradi primarne okrnjenosti sposobnosti nadzora mišic 

roke (Vrlič Danko, 2005). 

Tako učitelji kot starši pa so omenili tudi težave pri nekaterih specifičnih predmetih, predvsem 

pri likovni umetnosti (2 odgovora učiteljev in 2 odgovora staršev), kjer se težave nanašajo 

predvsem na rokovanje s pripomočki: npr. »Likovna umetnost: raba likovnih pripomočkov, 

razen risarskih.« (Učitelj 19) ali »Likovni pouk.« (Starš 12). Že omenjena raziskava A. Vrlič 

Danko (2005, str. 90) potrjuje tudi te zaznave učiteljev in staršev. Posledice cerebralne paralize 

na področju mobilnosti in vidne percepcije predstavljajo »objektivne ovire«, ki »dušijo otrokov 
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interes do risanja, saj ne vzpodbujajo veselja in lahkotnosti, ki je osnova za spontano likovno 

izražanje«.  

Dva starša sta odgovorila, da pri svojem otroku ne opažata težav: npr. »Zaenkrat smo 1. razred 

in še ni takšnih razlik.« (Starš 3). Tudi naslednjo zaznavo enega izmed staršev lahko potrdimo 

z že zgoraj omenjeno raziskavo, v kateri je zapisano, da »določen delež otrok v skupini otrok s 

posledicami cerebralne paralize ne kaže večjih oškodovanosti na perceptivno-motoričnem 

področju in kognitivnem področju (Vrlič Danko, 2005, str. 96). Prav tako pa približno 20 % 

otrok s posledicami cerebralne paralize nima šolskih problemov (Vrlič Danko, 2005). 

 

Tabela 11: Odgovori mladostnikov o težavah pri šolskem delu in vsakodnevnem življenju. 

 Mladostniki o težavah pri šolskem delu in 

vsakodnevnem življenju   

Težave v vsakodnevnem življenju Odsotnost težav (2) 

Gibanje 

Ravnotežje 

Osebna higiena 

Oblačenje 

Priprava obrokov 

Težave pri šolskem delu Težave s fino motoriko 

Uporaba geometrijskih pripomočkov (2) 

Rezanje (2) 

Risanje (2) 

Pisanje 

Izdelava izdelkov 

Utrujenost 

Zmedenost 

Težave pri šolskih predmetih Matematika (3) 

Računanje (2) 

Uporaba geometrijskih pripomočkov (2) 

Vidno-prostorske zaznave 

Abstraktno mišljenje 

Naravoslovje 

Likovna umetnost (2) 

Tehnični pouk 

Športna vzgoja 
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Tudi mladostnike smo vprašali o težavah, s katerimi se srečujejo pri šolskem delu in 

vsakodnevnem življenju. Dva mladostnika poročata, da nimata težav v vsakodnevnem življenju 

(»Nimam posebnih težav.« (Mladostnik B)), en mladostnik pa poroča o širšem spektru težav v 

vsakodnevnem življenju, ki so vezane tako na gibanje kot na izvajanje življenjskih aktivnosti 

(»Največ težav mi povzroča gibanje, ravnotežje. Potrebujem pomoč pri osebni higieni, včasih 

tudi pri oblačenju. Pri premagovanju daljših razdalj in pri hoji po stopnicah imam vedno ob sebi 

nekoga, ki mi pomaga. Pri daljših razdaljah tudi uporabim voziček, saj bi se drugače preveč 

utrudila. Starši mi tudi pripravijo zajtrk in ostale obroke.« (Mladostnik C)). 

  

V sklopu težav vezanih na šolsko delo so v največji meri izpostavljali težave pri delu, kjer je 

pomembna fina motorika (npr. rezanje, risanje, pisanje, uporaba geometrijskih pripomočkov). 

Med specifičnimi predmeti so vsi trije izpostavili težave z matematiko, pri čemer so tudi težave, 

s katerimi se soočajo, podobne: težave pri uporabi geometrijskih pripomočkov (»Pri matematiki 

uporaba šestila.« (Mladostnik B) in težave pri računanju (»Pri matematiki. Pri kakšnem 

računanju, kjer so se sošolcem zdeli logični postopki in izračuni, no, jaz pa nisem logik.« 

(Mladostnik C)) sta omenila dva mladostnika. 

 

Dva mladostnika pa sta omenila tudi težave pri likovni umetnosti, ki so se vezale na uporabo 

fine motorike (»Pri likovni pa natančnost pri risanju, rezanje.« (Mladostnik B)). 

 

Odgovori mladostnikov potrjujejo prisotnost težav, ki so posledica primarno prizadetih 

sposobnosti zaradi cerebralne paralize. »Primarno pogojenih težav ni mogoče odstraniti, je pa 

mogoče pri šolskem delu prilagoditi metode, oblike in materiale za dosego vzgojno- 

izobraževalnih ciljev,  ki naj bodo izbrani prav tako glede na otrokove težave« (Vrlič Danko, 

2005, str. 104). 

 

8.6 Prilagoditve, ki so po oceni učiteljev značilne/potrebne pri poučevanju 

otrok s cerebralno paralizo 

 
V Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 54/00, 2000)  je  med 

drugim zapisano, da se OPP, ki se usmerijo v izobraževalne programe s prilagojenim 

izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, glede na vrsto in stopnjo primanjkljaja, ovire 
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oziroma motnje, lahko prilagodi organizacija, način preverjanja in ocenjevanja znanja, 

napredovanje ter časovna razporeditev pouka. V sklopu šestega raziskovalnega vprašanja 

(RV6) smo preverili, kakšne prilagoditve so učitelji uporabljali pri pouku. Preverili smo tako 

prostorske prilagoditve kot prilagoditve na področju preverjanja in ocenjevanja znanja ter 

morebitne druge prilagoditve glede poučevanja in dela z otrokom s cerebralno paralizo.  

 

V Tabeli 12 so prikazani rezultati o tem, kakšne prostorske prilagoditve so bile ponujene s strani 

šole, v kateri je učitelj zaposlen in deluje.  

 

Tabela 12: Odgovori učiteljev o tem, katere prostorske ureditve je učencem (s cerebralno 

paralizo) nudila njihova šola. 

N = 27 Prostorske ureditve v šoli 

Odgovor* f f % 

Prilagojena miza za sedenje v klopi. 26 96,3 

Prilagojen stol za sedenje v klopi. 25 92,6 

Dostop do šole brez arhitektonskih ovir. 24 88,9 

Prilagojeno stranišče (npr. možen dostop z vozičkom, več 

prostora). 
24 88,9 

Zagotovljen parkirni prostor za invalide. 22 81,5 

Zagotovljen prehod med nadstropji šole (npr. dvigalo, gosenice). 7 25,9 

Opomba: *Možnih je bilo več odgovorov. 

 

Iz rezultatov je razvidno, da so učencem, ki so to potrebovali, v večini šol omogočili uporabo 

prilagojene mize (96 %) in stola (93 %). Velika večina šol omogoča tudi dostop do šole brez 

arhitektonskih ovir (89 %) ter prilagojeno stranišče (89 %) in zagotovljen parkirni prostor za 

invalide (82 %). Najmanj, in sicer le dobra četrtina (26 %), pa jih ima v šoli zagotovljen prehod 

med nadstropji šole (dvigalo, gosenice, ipd.), kar je lahko povezano s slabšimi finančnimi 

zmožnostmi šole, saj namestitev dvigala lahko predstavlja večji strošek.  
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V Tabeli 13 so prikazani rezultati o tem, kakšne prilagoditve na področju preverjanja in 

ocenjevanja znanja je potreboval otrok, ki so ga anketirani učitelji poučevali. 

 

Tabela 13: Odgovori učiteljev o tem, katere prilagoditve na področju preverjanja in 

ocenjevanja znanj je potreboval otrok, ki so ga poučevali. 

N = 27 

Prilagoditve na področju 

preverjanja in ocenjevanja 

znanj 

Odgovor* f f % 

Podaljšan čas pri pisanju preizkusov znanja. 27 100,0 

Napovedano ustno ocenjevanje znanja. 22 81,5 

Povečan tisk v nalogah, vključenih v preizkuse znanja. 21 77,8 

Več krajših prekinitev/pavz med preverjanjem znanja. 19 70,4 

Manjše število nalog istega tipa, kot so na preizkusu znanja imeli 

ostali učenci v razredu. 
18 66,7 

Drugi načini preverjanja znanja (npr. obkroževanje 

odgovorov/podčrtavanje odgovorov/povezovanje pravilnih 

odgovorov/polodprta vprašanja namesto odprtih vprašanj). 

18 66,7 

Omogočeno je bilo individualno preverjanje znanja. 18 66,7 

Spremljevalec/učitelj bere navodila nalog na preizkusu znanja. 17 63,0 

Preverjanje/ocenjevanje znanja s pomočjo spremljevalca 

(spremljevalec piše po nareku otroka s cerebralno paralizo). 
16 59,3 

Uporaba računalnika pri preverjanju znanja. 9 33,3 

Opomba: *Možnih je bilo več odgovorov. 

 

Iz rezultatov je razvidno, da so bili prav vsi učitelji (100 %) mnenja, da so otroci s cerebralno 

analizo potrebovali podaljšan čas pri pisanju preizkusov znanja. Velika učiteljev je kot potreben 

ukrep navedla tudi napovedano ustno ocenjevanje znanja (82 %) ter povečan tisk v nalogah, ki 

so vključene v preizkuse znanja (78 %). Kot bolj pogosto izvajane prilagoditve pri preverjanju 

in ocenjevanju znanja lahko omenimo še omogočanje pavz med preverjanjem znanja (70 %), 

manjše število nalog (67 %), druge načine preverjanja znanja (67 %) ter individualno 

preverjanje znanja (67 %). Najmanj, in sicer le dobra tretjina anketiranih učiteljev (33 %), je 

omenila, da je potrebna prilagoditev vezana na uporabo računalnika pri preverjanju znanja. 
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V Tabeli 14 so prikazani še rezultati o tem, katere druge prilagoditve pri delu z otrokom so 

učitelji uporabljali pri delu z otrokom. 

 

Tabela 14: Odgovori učiteljev o tem, katere druge prilagoditev je potreboval otrok, ki so ga 

poučevali. 

N = 27 
Druge prilagoditve pri 

delu z otrokom 

*Odgovor f f % 

Spremljevalec zapisuje učno snov v zvezek učenca. 24 88,9 

Prilagoditev učnih listov, ki jih učenci dobijo pri pouku (npr. 

velikost pisave, krajša vsebina ...). 
22 81,5 

Otrok ima več časa za izvedbo aktivnosti (do 50 %). 21 77,8 

Vnaprej pripravljeni izročki, ki omogočijo lažje spremljanje učne 

snovi. 
16 59,3 

Otrok pri izvajanju merjenja uporabi prilagojene merske 

pripomočke (npr. prilagojen geotrikotnik). 
15 55,6 

Otrok opiše postopek načrtovanja, kadar ne zmore natančno 

narisati ali izvesti praktične naloge. 
12 44,4 

Uporaba računalnika pri pouku. 10 37,0 

Otrok uporabi nastavke za pisala. 6 22,2 

Opomba: *Možnih več odgovorov. 

 

Rezultati so pokazali, da je veliko učiteljev kot potrebno prilagoditev izvajalo v obliki pomoči 

spremljevalca, tako da ta zapisuje učno snov v zvezek učenca (89 %), ter tudi prilagoditev učnih 

listov (82 %) in omogočanje otroku več časa za izvedbo aktivnosti (78 %). Kot bolj pogosto 

omenjene druge prilagoditve lahko omenimo še pripravljanje izročkov vnaprej (60 %) ter 

uporabo prilagojenih merskih pripomočkov (56 %). Najmanj učiteljev je ocenilo, da je potrebna 

uporaba računalnika pri pouku (37 %) ter uporaba nastavkov za pisala (22 %). 

 

O prilagoditvah pri izobraževanju, ki so jih (bili) deležni, smo povprašali tudi mladostnike. 

Zastavili smo jim vprašanje »Katere so tiste prilagoditve (zaradi cerebralne paralize), ki si jih 
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največkrat imel/a pri šolskem delu na razredni stopnji?«. Mladostniki so navedli prilagoditve, 

ki so jih bili deležni.  

 

Tabela 15: Navedbe mladostnikov o prilagoditvah pri izobraževanju v osnovni šoli. 

 Mladostniki o prilagoditvah izobraževanja 

Prilagoditve na področju preverjanja 

znanja 

Podaljšan čas pisanja preizkusa znanja (3) 

Povečan tisk nalog pri preverjanju znanja (3) 

Napovedano ustno ocenjevanje znanja (2) 

Pavza med preverjanjem znanja 

Manjše število nalog pri preizkusu znanja 

Uporaba računalnika pri preverjanju znanja 

Prilagoditve pri poučevanju Prejemanje izročkov (2) 

Prilagojenost merskih pripomočkov (2) 

Dodatna strokovna pomoč 

Prilagoditve izvajanja aktivnosti pri športni vzgoji 

Odmor med poukom 

Prostorske prilagoditve Prilagojenost mize 

Pomoč spremljevalca Spremljevalec zapisuje snov (2) 

Pomoč spremljevalca pri hoji po stopnicah 

Pomoč spremljevalca pri določenih predmetih  

 

Mladostniki so med prilagoditvami izobraževanja v največji meri izpostavljali prilagoditve na 

področju preverjanja znanja. Vsi trije mladostniki so omenili podaljšan čas pisanja preizkusa 

znanja ter povečan tisk nalog, vključenih v preverjanje znanja (»Pri pisanju preverjanja imam 

podaljšan čas, preverjanje je enako kot pri sošolcih, le povečano besedilo imam.« (Mladostnik 

A)). Dva mladostnika sta omenila napovedano ustno ocenjevanje znanja (»Imam napovedano 

ustno preverjanje znanja.« (Mladostnik A)). En mladostnik je omenil manjši obseg nalog ter 

odmor med pisanjem (»Včasih sem imela tudi manjši obseg nalog in pa odmor med preizkusom, 

da sem se malo sprehodila, zbistrila misli, nato pa nadaljevala s pisanjem.« (Mladostnik C)). 

En mladostnik je omenil, da pri preizkusih znanja uporablja računalnik (»Večinoma preverjanja 

pišem na računalnik, edino pri matematiki pišem test na list.« (Mladostnik A)). 

  

Druga pogosteje omenjena skupina prilagoditev se je nanašala na prilagoditve pri učenju. Vsi 

trije so omenili prejemanje izročkov (»Dobim zapiske.« (Mladostnik B)), dva sta omenila 

prilagojenost pripomočkov, konkretneje geotrikotnik (»Prilagojen geotrikotnik (z ročajem).« 

(Mladostnik B)). En mladostnik je omenil dodatno strokovno pomoč pri slovenščini ter 
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prilagoditve izvajanja aktivnosti pri športni vzgoji (»Kadar česa ne zmorem pri športu, mi 

učiteljica prilagodi izvajanje.« (Mladostnik A)). 

  

Samo en mladostnik je izpostavil prostorske prilagoditve, gre za prilagojenost mize (»Imam 

prilagojeno mizo z naklonom in podstavek za komolce.« Mladostnik A)). 

  

Vsi trije mladostniki so imeli oz. imajo pomoč spremljevalca. Pri pomoči, ki so jo deležni s 

strani spremljevalca, sta dva mladostnika omenila spremljevalčevo beleženje snovi (»V šoli me 

je spremljala spremljevalka, ki mi je med drugim tudi delala zapiske v zvezek, kadar nisem 

uspela vsega napisati, jaz pa sem samo poslušala.« (Mladostnik C)), eden pa je izpostavil 

njegovo pomoč pri premikanju po stopnicah ter pri specifičnih šolskih predmetih (»Pomoč 

spremljevalca pri hoji po stopnicah ter pri pouku tehnike in likovne.« (Mladostnik B)). 

 

Zanimalo nas je tudi, kakšna je izkušnja mladostnikov z udeležbo na ekskurzijah, izletih in 

naravoslovnih dnevih. V spodnji tabeli so prikazani analizirani (kategorizirani) odgovori 

mladostnikov na vprašanje: »Ali je imel tvoj razred prilagojene ekskurzije, izlete, naravoslovne 

dneve? Si se jih lahko udeležil/a tudi ti? Če da, so ti prilagodili način izvedbe? Kako?/Če ne, 

ali si pogrešal/a kakšno prilagoditev v izvedbi ekskurzij, izletov, naravoslovnih dni? Razloži, 

zakaj.« 

 

Tabela 16: Navedbe mladostnikov o prilagoditvah ekskurzij, izletov ali naravoslovnih dni. 

 Mladostniki o prilagoditvah ekskurzij, izletov ali 

naravoslovnih dni 

Stopnja udeležbe Na večini aktivnosti (2) 

Na vseh aktivnostih 

Prilagoditve Gibalni pripomoček (2) 

Pomoč spremljevalca 

Nadomestitev osnovne aktivnosti 

Skrb za prilagoditev 

 

Dva mladostnika sta omenila, da sta se udeležila večine, en pa se je udeležil vseh aktivnosti 

(»V šolo nisem šel le takrat, kadar smo imeli pohod v hribe, drugih dejavnosti pa sem se 

udeležil.« (Mladostnik B)). Z vidika prilagoditev sta dva mladostnika omenila uporabo 

gibalnega pripomočka (»V šolo nisem šel le takrat, kadar smo imeli pohod v hribe, drugih 

dejavnosti pa sem se udeležil.« (Mladostnik A)), en mladostnik pa je omenil pomoč 
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spremljevalca pri določenih športnih aktivnostih (»Ko smo šli plavat, mi je bil v veliko pomoč 

spremljevalec, saj mi plavanje ni šlo najbolje.« (Mladostnik A)). En mladostnik pa je izpostavil 

skrb in trud šolskih delavcev za ureditev prilagoditev in nadomestitev oz. prilagoditev 

aktivnosti (»Šol v naravi sem se vedno udeležila, je pa res, da je bilo kar nekaj prilagoditev, 

vendar smo vedno naredili tako, da sem se imela lepo. Tako sem se preizkusila v plezanju, 

streljanju z lokom, plavanju. Medtem, ko so sošolci šli na sprehod, sem pa igrala namizni tenis 

ali kaj podobnega. Dolgčas mi ni bilo nikoli.« (Mladostnik C)).  

 

Ker so prilagoditve za otroka s cerebralno paralizo zapisane v individualiziranem programu, ki 

ga pripravi strokovna skupina na šoli, kamor je učenec s cerebralno paralizo vključen, je 

pričakovati, da jih bodo učitelji upoštevali in izvajali. Predvidene prilagoditve naj bi otroku s 

cerebralno paralizo omogočile doseči vsaj minimalne cilje in standarde znanja razreda v 

katerega je/bo vključen (Navodila za izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem …, 

2003). 28 % staršev je v zaključnem vprašanju navedlo, da so morali vztrajati pri izvajanju 

določenih prilagoditev. To lahko razumemo kot neupoštevanje pravic otroka s cerebralno 

paralizo, kar ni v skladu z učiteljevo vlogo pri vključevanju OPP v večinske osnovne šole. 

Njegova vloga je opredeljena že v Konvenciji o pravicah invalidov (2008). Države, podpisnice 

pogodbe, so se zavezale, da bodo sprejele primerne ukrepe na vseh ravneh izobraževanja, ki se 

tičejo usposabljanja učiteljev in drugih strokovnih delavcev za delo z OPP in uresničevanje 

njihovi pravic v praksi (Kavkler, 2010). Predvidevamo lahko, da imajo nekateri učitelji premalo 

znanja, spretnosti in didaktične usposobljenosti za delo z učenci s cerebralno paralizo, kar je 

24 % učiteljev tudi navedlo. Le z ustreznimi veščinami je učitelj postavljen v središče učnega 

procesa: poleg ustreznega strokovnega znanja mora imeti znanje in občutek za spoznavanje 

učencev, njihovih posebnosti in njihovih potreb (Peček, 1999). Prav tako je enak odstotek 

učiteljev navedlo, da imajo zaradi poučevanja otroka s cerebralno paralizo več dela.  

 

8.7 Ocena učiteljev, staršev in otrok samih o sodelovanju z drugimi 

 
Osmo raziskovalno vprašanje (RV8) se nanaša na to, kako so učitelji, starši in otroci ocenili 

sodelovanje z drugimi. Starši in učitelji so odgovorili na vprašanje »Kako bi ocenili vaše 

sodelovanje z …?«, odgovore pa so podali na 4-stopenjski lestvici, kjer je ocena 1 pomenilo 

zelo dobro, ocena 2 dobro, ocena 3 slabo in ocena 4 zelo slabo sodelovanje. Pri določenih 

kategorijah (recimo spremljevalka) je odgovarjalo manj anketiranih, ker vsi niso imeli ustrezne 
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izkušnje, da bi lahko podali oceno. Za postavke, ki so jih ocenili tako starši kot učitelji, smo 

lahko odgovore statistično primerjali (neparametrični Mann-Whitney U preizkus). 

 

Tabela 17: Ocena staršev in učiteljev o sodelovanju z drugimi. 

  Starši Učitelji  

Odgovor N M Me SD N M Me SD 

Otrok     27 1,56 2,00 0,506 

Otrokov učitelj 23 1,70 1,00 0,876     

Starši     27 1,52 1,00 0,753 

Drugi učitelji     27 1,59 2,00 0,501 

Vodstvo šole 23 1,83 2,00 0,778 27 1,70 2,00 0,669 

Specialna 

pedagoginja 
23 1,57 1,00 0,728 27 1,63 2,00 0,742 

Spremljevalka 10 2,20 2,00 1,317 5 1,40 1,00 0,548 

Drugo*/** 7 2,00 2,00 1,000 2 2,50 2,50 0,707 

Opombe: Ocenjevalna lestvica: 1-zelo dobro, 2-dobro, 3-slabo, 4-zelo slabo; *Drugo v oceni 

staršev: svetovalna delavka (1), drugi učitelji (1), dodatna pomoč (1), brez utemeljitve (4); 

**Drugo v oceni učiteljev: zunanji sodelavci (1), brez utemeljitve (1). 

 

Srednje ocene so pokazale, da so starši kot »zelo dobro« ocenili sodelovanje s specialno in 

rehabilitacijsko pedagoginjo (M = 1,57; Me = 1,00) in z učiteljem (M = 1,70; Me = 1,00). 

Sodelovanje s preostalimi udeleženci, to so vodstvo šole, spremljevalka in drugi, pa so ocenili 

kot »dobro«. Učitelji na drugi strani pa so prav tako kot »zelo dobro« ocenili sodelovanje s 

starši (M = 1,52; Me = 1,00) ter s spremljevalko (M = 1,40; Me = 1,00). Sodelovanje s 

preostalimi udeleženci (učenci, drugi učitelji, vodstvo šole ter specialna in rehabilitacijska 

pedagoginja) pa so ocenili kot »dobro«. 

 

Porazdelitev odgovorov učiteljev in staršev o kakovosti sodelovanja z drugimi je odstopala od 

normalne porazdelitve (Shapiro-Wilk preizkus, p < 0,000), zato smo za izračun razlik med 

skupinama učiteljev in staršev pri postavkah, ki so neposredno primerljive, uporabili 

neparametrični Mann-Whitney U preizkus. 
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Tabela 18: Primerjava ocen staršev in učiteljev glede sodelovanja z drugimi (Mann-Whitney 

U preizkus). 

 

Sodelovanje z 

vodstvom šole 
Sodelovanja s SRP* 

Sodelovanje s 

spremljevalko 

Sodelovanje z 

drugimi 

udeleženci 

Mann-

Whitney 

U 

286,500 294,000 17,500 4,000 

p 

vrednost 
0,612 0,720 0,371 0,500 

*Opomba: SRP - specialno rehabilitacijska pedagoginja.  

 

Rezultati so pokazali, da ni nobenih statistično značilnih razlik med primerjanima skupinama 

glede sodelovanja s posameznimi udeleženci (p > 0,05). Na osnovi dobljenih rezultatov torej 

ne moremo zaključiti, da so starši in učitelji podali statistično pomembno različne ocene o 

sodelovanju s posameznimi osebami/z drugimi. Podane ocene kažejo na zelo dobro oz. dobro 

sodelovanje med vpletenimi v proces obravnave otroka s cerebralno analizo. 

O evalvaciji sodelovanja med njimi in učitelji ter strokovnimi delavci smo povprašali tudi 

mladostnike. Mladostnikom smo zastavili dve vprašanji: »Kako bi opisal/a sodelovanje z 

učitelji na razredni stopnji?« in »Ali si na razredni stopnji sodeloval/a še s kom, ki ti je pomagal 

pri učenju, npr. s specialno pedagoginjo? Kako ocenjuješ to sodelovanje?«. Analizirani 

(kategorizirani) odgovori mladostnikov so predstavljeni v tabeli 14.1.  

Tabela 19: Ocena mladostnikov o sodelovanju z drugimi. 

 Ocena mladostnikov o sodelovanju z drugimi 

Sodelovanje z učitelji Dober odnos (2) 

Razlike v kakovosti odnosa 

Sprejetost s strani učiteljev 

Nudenje pomoči (2) 

Enakopravna obravnava 

Sodelovanje s specialno pedagoginjo Dober odnos (3) 

Pomoč pri učenju (2) 

Pomoč pri dejavnostih 

Igranje 

Pogovor 

Prijetni občutki ob druženju 
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Iz odgovorov mladostnikov razberemo, da so vsi trije mladostniki sodelovanje, tako z učitelji 

kot specialno pedagoginjo, ocenili pozitivno. Dva mladostnika sta odgovorila, da se z učitelji 

dobro razumeta (»Z učitelji sem se dobro ujel. (Mladostnik B)), eden pa je izpostavil, da je bila 

stopnja kakovosti odnosa sicer odvisna od posameznega učitelja, vendar pa se ni počutil 

popolnoma sprejetega. (»Z nekaterimi smo se zelo razumeli, z nekaterimi pa malo manj. 

Drugače pa so me vsi dobro sprejeli.« (Mladostnik C)). Kot dejavnik dobrega sodelovanja so 

izpostavili nudenje pomoči (»Kadar sem kaj potreboval, so mi priskočili na pomoč (Mladostnik 

B)) ter enakopravno obravnavo (»Všeč mi je bilo, da niso delali razlik med mano in sošolci.« 

(Mladostnik C)). 

 

Tudi odnos s specialno pedagoginjo so vsi trije mladostniki ocenili pozitivno (»Razumeva se 

dobro.« (Mladostnik B)). Dva mladostnika sta omenila njeno pomoč pri učenju (»Proti koncu 

pa sva delali tudi snov, ki so jo takrat sošolci delali pri redni uri.« (Mladostnik C)), en 

mladostnik pa pomoč pri dejavnostih (»Včasih mi pomaga pri kakšnih dejavnostih. (Mladostnik 

A)). En mladostnik je izpostavil kakovost socialno-emocionalnega odnosa, ki sta ga zgradila 

tekom sodelovanja (»Ko sem bila mlajša, tudi ni bilo toliko snovi, tako da sva imeli čas se 

igrati, pogovarjati. Bilo mi je zanimivo in prijetno.« (Mladostnik C)). 

  

Odgovori anketiranih staršev in učiteljev kažejo zelo dobro oceno medsebojnega sodelovanja. 

Kalin in sodelavci (2009) navajajo, da je motivacija za sodelovanje pri starših toliko večja, ko 

gre za njihovega otroka in ko starši ob sodelovanju uvidijo koristi za svojega otroka. Očitno se 

tudi učitelji zavedajo prednosti dobrega sodelovanja. J. Kalin in sodelavci (2009) navajajo kot 

prednost dobrega sodelovanja s starši učiteljevo dobro počutje in zadovoljstvo ob zavedanju, 

da prispevajo k učenčevi uspešnosti in dobrim vzgojno-izobraževalnim rezultatom, z dobrim 

sodelovanjem s starši pa dobijo informacije, ki so lahko osnovni vir pri vodenju in usmerjanju 

učenca. Na osnovi dobljenih rezultatov lahko predpostavimo, da so anketirani učitelji vešči 

učinkovite  komunikacije, kar po besedah B. Marentič Požarnik (2003) spodbuja produktivno 

sodelovanje s starši, drugimi učitelji, s šolskimi svetovalnimi delavci ter drugimi  

specializiranimi strokovnjaki. Dobro sodelovanja med učitelji in starši je pomembno tudi za 

razvijanje učenčevih učnih in delovnih navad, boljše sodelovanje pri pouku, razvoj 

samospoštovanja in socialnih spretnosti, vzpostavljanje bolj kakovostnega odnosa do šole in 

zmanjševanje disciplinskih težav (Intihar in Kepec, 2002).  
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Tudi mladostniki sami so v intervjuju potrdili dobro sodelovanje, kar se sklada s trditvami G. 

Čačinovič Vogrinčič (2008), da je pri delu z učenci pomembna njihova vključitev v proces 

poučevanja: učenec naj bi skupaj z učiteljem in drugimi strokovnjaki načrtoval/soustvarjal delo 

in ga udejanjal. Za uspešno uresničitev inkluzije v šoli pa je pomembno tudi sodelovanje vseh 

zaposlenih, npr. učiteljev, specialnih in rehabilitacijskih pedagogov, vodstva šole idr., ki otroke 

lahko spodbudijo k vključevanju v skupne dejavnosti z vrstniki. Odgovori anketiranih staršev 

in učiteljev ter tudi intervjuvanih mladostnikov pa potrjujejo navajanje Lebarič idr. (2006), da 

je za uspešno uresničitev inkluzije v šoli pomembno tudi sodelovanje vseh zaposlenih, npr. 

učiteljev, specialnih in rehabilitacijskih pedagogov, vodstva šole idr., ki sodelujejo z OPP.  

 

8.8 Ostali rezultati, ki niso vključeni v raziskovalna vprašanja  

 
V vprašalnik smo dodali tudi vprašanje za učitelje in starše, ali nam želijo glede vključevanja 

otrok s cerebralno paralizo v redno šolanje še kaj sporočiti. Nekateri učitelji in starši so podali 

svoje odgovore, ki smo jih zbrali v Tabeli 20. 

 

Tabela 20: Zaključno sporočilo učiteljev in staršev glede vključevanja otrok s cerebralno 

paralizo v redno šolanje. 

 

Učitelji o vključevanju otrok 

s cerebralno paralizo v redno 

šolanje (N = 25) 

Starši o vključevanju otrok s 

cerebralno paralizo v redno 

šolanje (N = 23) 

Odgovor F f % f f % 

Pomembnost sodelovanja 

med učitelji/šolo in starši 
10 40,0 6 28,6 

Pomembnost celotne 

obravnave (sodelovanje vseh 

strokovnih delavcev) 

4 16,0 / / 

Pomembnost spremljevalca   4 19,0 

Pomanjkanje znanja učiteljev 6 24,0 3 14,3 

Povečan obseg dela 6 24,0 / / 

Upoštevanje otrokovih potreb 4 16,0 / / 

Pozitiva izkušnja 7 28,0 / / 
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Pozitivna izkušnja za vrstnike 4 16,0 / / 

Pomembnost sprejemanja   2 9,5 

Odnos do vključevanja otrok 

s cerebralno paralizo v redno 

šolanje 

4 16,0 3 14,3 

Vztrajnost staršev pri 

izvajanju prilagoditev 
/ / 6 28,6 

Vključevanje v dejavnosti / / 2 9,5 

Drugo 3 12,0 4 19,0 

 

Ob koncu vprašalnika smo tako učitelje kot starše prosili, da podajo zaključno misel glede 

vključevanja otrok s cerebralno paralizo v redno šolanje. Na vprašanje je odgovorilo 25 

učiteljev in 23 staršev. Njihove odgovore lahko razdelimo v več kategorij. 

 

a) Pomembnost dobrega sodelovanja vseh akterjev, pri čemer so posebej izpostavili 

pomembnost sodelovanja med učitelji in starši (10 odgovorov učiteljev in 6 odgovorov 

staršev): npr. »Pomembno je dobro sodelovanje šole s starši, saj le-ti najbolje poznajo 

svojega otroka.« (Učitelj 19) ali »Mi smo imeli z našo šolo in učiteljico res srečo in nas 

podpirajo in dobro sodelujemo.« (Starš 18). Učitelji (4 odgovori) so izpostavili tudi 

pomembnost celostne obravnave otroka (4 odgovori): npr. »Zelo dobro smo sodelovali 

tudi s spremljevalcem, ki je imel izreden občutek za otroka.« (Učitelj 15), starši pa so 

izpostavili pomembnost spremljevalca (4 odgovori): npr. »Zelo pomembno je, da ima 

otrok spremljevalca, ki ve kaj delati in zakaj je tam. To pomeni, da mu je obenem 

prijatelj in pomočnik in da ga k sošolcem pomaga vključevati.« (Starš 12).  

 

b) Obremenitve in izzivi, s katerimi se soočajo učitelji, saj jim primanjkuje znanja (6 

odgovorov učitelji in 3 odgovori starši): npr. »Učiteljem nam manjka izkušenj s 

poučevanjem otrok s CP. Predlagala bi kakšno dodatno izobraževanje/izpopolnjevanje 

za učitelje, ki poučujejo takšnega otroka.« (Učitelj 25) ali »Učitelje bi se moralo bolje 

pripraviti oz. jim dati konkretnejše napotke glede organizacije različnih dni.« (Starš 4). 

Učitelji (6 odgovorov) pa so dodatno izpostavili še dejstvo, da poučevanje otrok poveča 

njihov obseg dela (6 odgovorov): npr.: »Vključitev otroka v redno obliko šolanja je za 
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učitelja zelo zahtevno, saj zahteva mnogo izobraževanja in dodatnega dela. Prinese pa 

tudi dober občutek.« (Učitelj 18). 

 

 

c) Pomembnost dejstva, da učitelj prepozna in prisluhne otrokovim potrebam (4 odgovori): 

npr.: »Upoštevati je potrebno potrebe otroka (čustvene in telesne).« (Učitelj 19). 

 

d) Učitelji so izpostavili pozitivnost celotne izkušnje, tako zanje osebno (7 odgovorov): 

npr. »Vesela sem, da sem imela priložnost delati s tako 'sončnim' otrokom.« (Učitelj 1) 

kot za celoten razred oz. vrstnike otroka s cerebralno paralizo (4 odgovori): npr. »V čast 

mi je bilo poučevati takšnega učenca, saj smo, ne samo jaz, temveč celoten razred, 

osebnostno zrastli. Celoten razred se je naučil medsebojne pomoči, prijetnih odnosov in 

sodelovanja.« (Učitelj 15). 

 

e) Odnos do vključevanja otrok s cerebralno paralizo v redno šolanje (4 odgovori učiteljev 

in 3 odgovori staršev). Tako pri učiteljih kot starših je opaziti deljenja mnenja. Trije 

učitelji so vključitev zagovarjali: npr. »Za skupnost in posameznika je koristno, da so 

učenci s cerebralno paralizo vključeni v redno osnovno šolo.« (Učitelj 17), eden učitelj 

pa je temu nasprotoval »Prav tako si ne morem predstavljati svojih učencev s cerebralno 

paralizo v rednih oblikah šolanja, saj zaradi motnje pozornosti to enostavno ne bi bilo 

izvedljivo – biti v prostoru z več kot dvajsetimi drugimi učenci!!« (Učitelj 7). Tudi pri 

starših je mnenje deljeno, 2 sta vključitev v redno šolanje zagovarjala: npr. »Vsak otok 

mora biti sprejet v redno šolanje ne glede na kakršen koli primanjkljaj.« (Starš 16), eden 

pa je temu nasprotoval »Mi je žal, da sem jo dala v redno šolo. Ni bilo vredno. Večina 

učiteljev se ni imela interesa poučiti, kako ravnati s takšnimi otroki, so jo samo zatirali 

in mene kot starša krivili za njene težave. Spremljevalka ni bila ob njej, ko so jo drugi 

otroci terorizirali. Vodstvo se sploh ni zavzelo zanjo. Sedaj hodi v prilagojeno srednjo 

šolo. Smo vsi (starši in hči) veliko bolj zadovoljni s prilagojenim programom.« (Starš 

23). 

 

f) Vztrajnost pri izvajanju prilagoditev pa so izpostavili samo starši (6 odgovorov), saj so 

pogosto mnenja, da so oni tisti, ki morajo vztrajati pri tem, da se prilagoditve dosledno 

izvajajo: npr. »Da je pomembno, da smo kot starši podkovani v znanju in vemo, kakšne 
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pravice imajo naši otroci.« (Starš 8) ali »Naj starši vztrajajo, da se prilagoditve, ki jih 

rabijo, upoštevajo.« (Starš 11).  

 

Za »zaključno misel« smo prosili tudi mladostnike. Zastavili smo jim vprašanje »Bi želel/a še 

karkoli sporočiti o sebi, svojem šolanju, učiteljih, starših ali o čem drugem?«. Odgovori 

mladostnikov so navedeni v spodnji tabeli.   

 

Tabela 21: Zaključno sporočilo mladostnikov. 

 Zaključna misel mladostnikov (N = 2) 

Zaključno sporočilo Nič 

Pomembnost spremljevalca 

Želja po samostojnosti 

Zavedanje ranljivosti 

 

En mladostnik ni podal zaključne misli. En mladostnik je izpostavil zavedanje ranljivosti 

zdravja ter pomembnost sprejemanja ljudi s posebnimi potrebami (»Tisti otroci, ki (nas) 

zasmehujejo, to ni hec, saj se lahko iz danes na jutri zgodi, da postaneš invalid.« (Mladostnik 

A). Ena mladostnica pa je izpostavila pomemben vpliv spremljevalne osebe (»V veliko pomoč 

mi je bila spremljevalka. Predvsem zaradi nje sem tako napredovala, saj me je vedno 

vzpodbujala in verjela vame.« (Mladostnik C)) ter željo po samostojnosti (»Po operaciji sem 

postala bolj samostojna in samozavestna. Tako sem se sčasoma pričela sama dogovarjati z 

učitelji, urejati stvari. Tako smo vzpostavili boljši stik, tudi učitelji so me bolj spoznali.« 

(Mladostnik C)). 
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9. ZAKLJUČEK 

 
OPP so zelo raznolika skupina oseb, med katere spadajo tudi otroci s cerebralno paralizo, na 

katere smo se usmerili v magistrskem delu. V raziskavi nas je zanimalo, kakšne izkušnje imajo 

učitelji razrednega pouka s poučevanjem otroka s cerebralno paralizo, kakšne izkušnje imajo s 

šolanjem otroci s cerebralno paralizo in kako šolanje zaznavajo njihovi starši. Zanimalo nas je 

tudi, katere prilagoditve učitelji uporabljajo pri delu z učenci s cerebralno paralizo in kakšno je 

njihovo sodelovaje z otroki s cerebralno paralizo in njihovimi starši. V raziskavo smo vključili 

27 učiteljev, ki so poučevali otroke s cerebralno paralizo na razredni stopnji, 23 staršev otrok s 

cerebralno paralizo in tri mladostnike s cerebralno paralizo. Vzorec učiteljev in staršev je 

majhen zato, ker je delež otrok  s cerebralno paralizo v splošni populaciji razmeroma majhen – 

na 500 otrok je en s cerebralno paralizo (Vrlič Danko, 2005). Za učitelje in starše smo za namen 

raziskave oblikovali vprašalnik, za mladostnike pa smo oblikovali polstrukturiran intervju. 

V prvem raziskovalnem vprašanju (RV1) nas je zanimalo, koliko učiteljev je pridobilo znanje 

o otrocih s cerebralno paralizo in kje so ga dobili. Iz rezultatov je razvidno, da je 37 % učiteljev 

informacije o cerebralni paralizi pridobilo že pred vključitvijo otroka v razred v času študija in 

iz strokovne literature. Ko pa je bil v razred že vključen otrok s cerebralno paralizo, je kar 75 % 

učiteljev največ potrebnih  informacij pridobilo od staršev, nekoliko manj (62 %) pa iz 

strokovne literature in sodelavcev ali strokovnjakov v okviru šole. Na osnovi omenjenih 

rezultatov lahko sklenemo, da mnogo učiteljev razrednega pouka pridobi informacije o 

cerebralni paralizi pred vključitvijo otroka s cerebralno paralizo v razred, večina pa jih 

informacije pridobi(va) šele potem, ko je otrok s cerebralno paralizo v razred že vključen. 

Hkrati pa se rezultati naše raziskave ujemajo z navedbami v strokovni literaturi (Medveš, 2003) 

o pomembnosti poznavanja individualnih značilnosti in posebnih potreb otroka s cerebralno 

paralizo za uspešno delo in razvoj njegovih sposobnosti. 

V drugem raziskovalnem vprašanju (RV2) smo želeli ugotoviti, kakšne so bile skrbi oz. strahovi 

učiteljev, staršev in otrok samih pred začetkom šolanja otrok s cerebralno paralizo v redni 

osnovni šoli. 46 % učiteljev je izrazilo skrbi zaradi prilagoditev, ki jih učenec mora imeti pri 

pouku, 30 % učiteljev pa skrbi nepoznavanje značilnosti otrok s cerebralno paralizo in njihovih 

potreb. Tudi B. Marentič Požarnik (2003) poudari, da je osrednji člen izobraževanja učitelj, ki 

zna OPP ustvariti primerno učno in socialno okolje. 63 % staršev je skrbela socialna sprejetost 

njihovega otroka s strani sošolcev, 42 %  staršev pa sprejetost otroka s strani učitelja. V enaki 
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meri pa so se spraševali tudi glede ustreznih prilagoditev, da bo njihov otrok čim bolje vključen 

v šolsko delo. Starši (36 %) so se tudi v večji meri kot učitelji (15 %) spraševali, če bo njihov 

otrok zmogel šolanje. Vsi mladostniki, vključeni v raziskavo, so v intervjuju odgovorili, da pred 

vključitvijo v šolo niso doživljali nobenih skrbi oz. strahov. 

Rezultati raziskave, povezani s tretjim raziskovalnim vprašanjem (RV3), so pokazali, da so 

začetni strahovi in skrbi pogosto odveč, saj je 69 % staršev ocenilo, da se je njihov otrok zelo 

dobro vključil v razred, 26 % pa, da se je njihov otrok dobro vključil v razred. Zelo dobro oceno 

vključitve je podalo sicer le 25 % učiteljev, medtem ko jih je kar 55 % odgovorilo, da se je 

otrok s cerebralno paralizo dobro vključil v razred. Prav tako so tudi mladostniki sami svojo 

vključitev v razred ocenili kot dobro. Ko smo nadalje analizirali odgovore učiteljev in staršev, 

smo ugotovili, da visoko oceno vključenosti podpira predvsem sprejetost s strani sošolcev, 

nudenje pomoči in pozitivna interakcija z vrstniki ter tudi otrokova osebnost. Prav tako je zelo 

pomembna vključenost otroka s cerebralno paralizo v različne šolske dejavnosti. Te ugotovitve 

podpirajo spoznanja drugih avtorjev (Galeša, 1995; Lebarič idr., 2006; Peček, Lesar, 2006; 

Resman, 2003) o vključevanju otrok s cerebralno paralizo/OPP v redne oblike šolanja. Vsi 

poudarjajo pomembnost takšnega socialnega, kulturnega, fizičnega in psihičnega okolja, kjer 

se razvija prijateljstvo, spoštovanje, razumevanje in sprejemanje drugačnosti, občutek 

pripadnosti, solidarnosti in skrbi za drugega.  

Na zelo dobro ali dobro oceno vključenosti pa zagotovo vpliva odkrivanje in poudarjanje 

močnih področij učenca s cerebralno paralizo, na katere smo se usmerili v četrtem 

raziskovalnem vprašanju (RV4). Avtorici L. Magajna in S. Pečjak (2008) navajata, da so močna 

področja pomemben varovalni dejavnik spoprijemanja s težavami pri OPP. Kljub zavedanju o 

primanjkljajih, ovirah in motnjah lahko otroci, ki imajo težave, gradijo svojo pozitivno 

samospoštovanje in občutek uspešnosti na tistih področjih, kjer se čutijo močne, če imajo pri 

tem primerno podporo učitelja. Nekatere navedbe učiteljev in staršev o močnih področjih otrok 

s cerebralno paralizo se ujemajo (besedno izražanje, tuji jeziki, dober spomin, vztrajnost), 

nekatera močno področja pa zaznavajo le starši (likovna umetnost, glasba in naravoslovje). Na 

osnovi omenjenih razhajanj lahko predpostavimo, da si starši in učitelji morda premalo 

izmenjujejo informacije o tem, katera področjih pri otrocih s cerebralno paralizo prepoznavajo 

kot močna in kaj ta področja pomenijo njegov napredek. Zanimivo pa je, da se ocene 

mladostnikov glede lastnih močnih področij razmeroma dobro ujemajo z ocenami staršev. 
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V petem raziskovalnem vprašanju (RV5) smo želeli ugotoviti, s katerimi težavami se srečujejo 

otroci s cerebralno paralizo pri šolskem delu in izven njega. 40 % učiteljev je navedlo težave z 

utrujenostjo, 37 % pa tudi s socialnimi stiki. Tu se spet pokaže razhajanje z odgovori staršev, 

ki težav pri socialnih stikih otrok s cerebralno paralizo ne zaznavajo. Tako starši kot učitelji 

zaznavajo večje težave s prostorskimi predstavami. Omenjene težave so lahko posledica vidno-

zaznavnih težav, ki so pogoste v tej skupini otrok (Pasternack Chinitz, 1985). 

V šestem raziskovalnem vprašanju (RV6) so nas zanimale prilagoditve, ki so po oceni učiteljev 

značilne/potrebne pri poučevanju otrok s cerebralno paralizo. Zakon o usmerjanju otrok s 

posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 54/00, 2000) sicer določa, da se OPP, ki se usmerijo v 

izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, lahko 

prilagodi organizacija, način preverjanja in ocenjevanja znanja, napredovanje, časovna 

razporeditev pouka, vprašanje pa je, kako učitelji dejansko prilagajajo svoje poučevanje OPP. 

Odgovori učiteljev, staršev in mladostnikov kažejo, da upoštevajo večino predvidenih 

prilagoditev pri delu z otroki s cerebralno paralizo,  vendar so morali nekateri starši vztrajati, 

da se prilagoditve dosledno izvajajo.  

 

V zadnjem raziskovalnem vprašanju (RV7) nas je zanimala ocena učiteljev, staršev in 

mladostnikov o sodelovanju z drugimi (npr. s specialnim in rehabilitacijskim pedagogom). 

Rezultati kažejo, da se vključeni v raziskavo strinjajo, da je njihovo medsebojno sodelovanje 

zelo dobro. Predvidevamo, da se tako starši kot učitelji zavedajo prednosti, ki jih omogoča 

dobro sodelovanje: zadovoljstvo, dobro počutje, sprejetost otroka, dobri učno-vzgojni rezultati, 

razvijanje učenčevih učnih in delovnih navad, boljše sodelovanje pri pouku, razvoj 

samospoštovanja in socialnih spretnosti, vzpostavljanje bolj kakovostnega odnosa do šole ter 

zmanjševanje disciplinskih težav. 19 % staršev in en mladostnik pa so navedli tudi pomembnost 

dobrega sodelovanja s spremljevalcem otroka s cerebralno paralizo. Za spremljevalca je 

pomembno, da dobro pozna svoje delo in je dovolj usposobljen za nudenje pomoči. Mora biti 

empatičen, otroku se mora znati približati in z njim vzpostaviti pozitiven odnos (Rakovnik, 

2009). 

  

Na podlagi rezultatov, ki smo jih dobili, lahko sklenemo, da se otroci s cerebralno paralizo zelo 

dobro vključujejo v redne oblike šolanja. Učitelji, mladostniki s cerebralno paralizo in njihovi 

starši so (zelo) zadovoljni z medsebojnim sodelovanjem. Učitelji so naklonjeni poučevanju 

otroka s cerebralno paralizo. Zavedajo se, da morajo za uspešno delo z otrokom s cerebralno 
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paralizo poznati njegove značilnosti in potrebe, ki jih je treba postaviti v ospredje, nikakor pa 

to ne smejo biti njegove ovire, primanjkljaji in motnje. Predvsem morajo upoštevati socialno 

vključenost, ki je pogoj za učinkovito vključevanje otrok s cerebralno paralizo v redno šolanje. 

Socialna vključenost mora zagotavljati enake možnosti za razvoj, vzgojo in izobraževanje, ne 

glede na njihovo drugačnost (Lebarič, Kobal Grum in Kolenc, 2006). 

 

Raziskavo bi lahko izboljšali tako, da bi vključili še večje število mladostnikov, s katerimi bi 

izvedli intervju. Prav tako bi v raziskavo lahko vključili tudi otroke s cerebralno paralizo, ki bi 

lahko poročali o tem, kaj se z njimi (aktualno) dogaja, brez da poročajo »za nazaj«. To bi nam 

omogočilo še boljši vpogled v konkretne izkušnje šolanja otrok. Prav tako bi bilo smiselno 

izvesti tudi intervju z nekaterimi učitelji in starši, ki bi omogočil dodaten vpogled v njihovo 

zaznavanje šolanja otrok s cerebralno paralizo. Pri interpretiranju dobljenih rezultatov je 

pomembno tudi izpostaviti, da učitelji, starši in mladostniki sami niso poročali o povsem istih 

izkušnjah otrok s cerebralno paralizo s šolanjem, kar je lahko razlog za delna razhajanja v 

rezultatih različnih poročevalcev. 

 

Ne glede na omenjeno pa pričakujemo, da bodo rezultati raziskave razširili spoznanja o 

izobraževanju otrok s cerebralno paralizo v rednih šolah in na ta način omogočili (še bolj) 

kakovostno načrtovanje dela z njimi. 
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11. PRILOGE 

 

Priloga 1: Anketni vprašalnik za starše otrok s cerebralno paralizo 
 

Pozdravljeni, 

moje ime je Katja Rojnik. Zaključujem podiplomski študij Poučevanje na razredni stopnji na Pedagoški 

fakulteti v Ljubljani. V svojem magistrskem delu želim raziskati, kakšne izkušnje imajo učitelji 

razrednega pouka s poučevanjem otrok s cerebralno paralizo, kakšne izkušnje s šolanjem imajo otroci 

s cerebralno paralizo in kako njihovo šolanje zaznavajo starši. Zanima me tudi, kakšne prilagoditve 

učitelji uporabljajo pri delu z učenci s cerebralno paralizo in kakšno je njihovo sodelovanje z otroki s 

cerebralno paralizo in njihovimi starši. 

Prosimo Vas za sodelovanje v raziskavi. Raziskava bo ena prvih na izbranem področju, zato je Vaše 

sodelovanje še toliko bolj pomembno. Izpolnjevanje vprašalnika traja približno 10 minut. Vprašalnik, 

ki ga boste izpolnili, je anonimen, rezultati pa bodo uporabljeni le za namen raziskave.  

 

1. Koliko je bil vaš otrok star ob vstopu v osnovno šolo? 

___________________________________________________ 

 

2. Katero stopnjo cerebralne paralize ima vaš otrok? 

a) I. (Otroci hodijo brez omejitev; omejitve se pojavljajo le pri zahtevnejših veščinah grobega gibanja.) 

b) II. (Otroci hodijo brez pripomočkov; omejitve so prisotne pri hoji na prostem ali v širši okolici.) 

c) III. (Otroci hodijo s pripomočki; omejitve so prisotne pri hoji na prostem ali v širši okolici.) 

d) IV. (Omejitve pri gibanju; otroci za gibanje na prostem in v širši okolici uporabljajo električni 

voziček ali jih prevažajo drugi.) 

e) V. (Omejitve na vseh področjih gibanja.) 

 

3. Ste imeli pred vpisom otroka v šolo kakšne skrbi/strahove? 

a) da 

b) ne 

Če ste odgovorili z DA, prosim, navedite, kakšne skrbi/strahove ste imeli. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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4. Ali ste pri vpisu v šolo naleteli na kakšne ovire/težave? 

a) da 

b) ne 

Če ste odgovorili z DA, prosim, navedite, na katere ovire/težave ste naleteli. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

5. Ali ste sodelovali pri oblikovanju otrokovega individualiziranega programa (IP)? 

a) da 

b) ne 

 

6. Kako se je, po vašem mnenju, otrok vključil v razred? 

a) zelo dobro 

b) dobro 

c) slabo 

d) zelo slabo 

Prosim, pojasnite vaš odgovor: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

7. Kako bi ocenili vaše sodelovanje s/z (odgovor označite s križcem): 

 

 zelo dobro dobro slabo zelo slabo 

Otrokovim učiteljem     

Vodstvom šole     

Specialno pedagoginjo     

Drugim osebjem (po potrebi dopolnite): 

__________________________________ 
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8. Pri katerem šolskem predmetu opažate, da ima otrok največje težave? Prosim, navedite ime 

predmeta in opišite vrsto težave.  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

9. Ocenite, katera so »močna področja« vašega otroka (kaj mu gre dobro, na katerih področjih je 

uspešen). Usmerite se lahko na njegove zmožnosti pri šolskem delu ali izven njega. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

10. Bi na koncu želeli še kaj sporočiti glede vključevanja vašega otroka v redno šolanje in delo z njim? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Za odgovore se Vam najlepše zahvaljujem! 
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Priloga 2:  Anketni vprašalnik za učitelje, ki poučujejo/so poučevali otroke 

s cerebralno paralizo 

 

 
Pozdravljeni, 

moje ime je Katja Rojnik. Zaključujem podiplomski študij Poučevanje na razredni stopnji na Pedagoški 

fakulteti v Ljubljani. V svojem magistrskem delu želim raziskati, kakšne izkušnje imajo učitelji 

razrednega pouka s poučevanjem otrok s cerebralno paralizo, kakšne izkušnje s šolanjem imajo otroci 

s cerebralno paralizo in kako njihovo šolanje zaznavajo starši. Zanima me tudi, kakšne prilagoditve 

učitelji uporabljajo pri delu z učenci s cerebralno paralizo in kakšno je njihovo sodelovanje z otroki s 

cerebralno paralizo in njihovimi starši. 

Prosimo Vas za sodelovanje v raziskavi. Raziskava bo ena prvih na izbranem področju, zato je Vaše 

sodelovanje še toliko bolj pomembno. Izpolnjevanje vprašalnika traja približno 15 minut. Vprašalnik, 

ki ga boste izpolnili, je anonimen, rezultati pa bodo uporabljeni le za namen raziskave.  

 

1. Spol: 

a) M 

b) Ž 

 

2. Leta zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanja: 

a) 0 – 5 let 

b) 6 – 10 let 

c) 11 – 15 let 

d) 16 – 20 let 

e) nad 20 let 

 

3. Otroka s cerebralno paralizo sem poučeval/a: 

a) manj kot 1 leto  

b) 1 leto 

c) 2 leti 

d) 3 leta ali več 

 

4. Ste imeli kakšne skrbi/strahove, preden ste dobili otroka s cerebralno paralizo v vaš razred? 

a) da 

b) ne 
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Če ste odgovorili z DA, prosim razložite, kakšne so bile vaše skrbi/česa ste se bali. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

5. Ali ste že pred vključitvijo otroka s cerebralno paralizo v vaš razred pridobili ustrezno znanje za 

delo (z otroki s cerebralno paralizo)? 

a) da 

b) ne 

Če ste odgovorili z DA, prosim pojasnite: 

Kako ste pridobili znanje o cerebralni paralizi (npr. s prebiranjem strokovne literature, na fakulteti…)? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

6. Ali ste potem, ko ste otroka s cerebralno paralizo že začeli poučevati, pridobivali dodatna znanja za 

delo z njim? 

a) da 

b) ne 

Če ste odgovorili z DA, prosim pojasnite: 

Kako ste si pridobivali dodatno znanje o cerebralni paralizi (npr. s prebiranjem strokovne literature, na 

fakulteti …)? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

7. Kako se je po vašem mnenju otrok vključil v razred?  

a) zelo dobro 

b) dobro 

c) slabo 

d) zelo slabo 

Prosim, pojasnite vaš odgovor.  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

8. Na katerih področjih je imel otrok s cerebralno paralizo največje težave? 
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a) področje 1 (navedite področje): _____________________________________________________ 

Prosim opišite, kakšne težave je imel na tem področju: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

b) področje 2 (navedite področje): ______________________________________________________ 

Prosim opišite, kakšne težave je imel na tem področju: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

c) področje 3 (napišite področje): _______________________________________________________ 

Prosim opišite, kakšne težave je imel na tem področju: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

9. Katera so bila močna področja otroka s cerebralno paralizo, ki ste ga poučevali? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

10. Ali je otrok sodeloval pri urah športa? 

a) da, s posameznimi prilagoditvami glede na njegove zmožnosti 

b) ne 

c) drugo: _________________________________________________________________________ 

 

11. V tabeli so navedene različne prostorske prilagoditve, ki jih šola lahko omogoči otroku s cerebralno 

paralizo. Prosim, s križcem označite, katere prilagoditve je šola, v katero je bil vključen otrok s 

cerebralno paralizo, nudila in katerih ni. 
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 Da Ne 

Dostop do šole brez arhitektonskih ovir   

Zagotovljen parkirni prostor za invalide   

Prilagojeno stranišče (npr. možen dostop z vozičkom, več prostora)   

Zagotovljen prehod med nadstropji šole (npr. dvigalo, gosenice)   

Prilagojen stol za sedenje v klopi   

Prilagojena miza za sedenje v klopi   

 

12. V spodnji tabeli so zapisane splošne prilagoditve za delo z otroki s cerebralno paralizo. Prosim, s 

križcem označite, katere izmed spodaj navedenih prilagoditev je otrok s cerebralno paralizo, ki ste ga 

poučevali, potreboval pri delu. 

Prilagoditve na področju PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA: 

Podaljšan čas pri pisanju preizkusov znanja.  

Napovedano ustno ocenjevanje znanja.  

Manjše število nalog istega tipa kot so na preizkusu znanja imeli ostali učenci v razredu.  

Preverjanje/ocenjevanje znanja s pomočjo spremljevalca (spremljevalec piše po nareku 

otroka s cerebralno paralizo). 

 

Drugi načini preverjanja znanja (npr. obkroževanje odgovorov/podčrtavanje 

odgovorov/povezovanje pravilnih odgovorov/polodprta vprašanja namesto odprtih vprašanj. 

 

Omogočeno je bilo individualno preverjanje znanja.  

Več krajših prekinitev/pavz med preverjanjem znanja.  

Uporaba računalnika pri preverjanju znanja.  

Povečan tisk v nalogah, vključenih v preizkuse znanja.  

Spremljevalec/učitelj bere navodila nalog, vključenih v preizkuse znanja.  

 

 

13. V spodnji tabeli so zapisane splošne prilagoditve za delo z otroki s cerebralno paralizo. Prosim, s 

križcem označite, katere izmed spodaj navedenih prilagoditev je otrok s cerebralno paralizo, ki ste ga 

poučevali, potreboval pri delu. 

 

Prilagoditve na DRUGIH PODROČJIH POUČEVANJA/DELA Z OTROKOM 

Prilagoditev učnih listov, ki jih učenci dobijo pri pouku (npr. velikost pisave, krajša 

vsebina …). 

 

Uporaba računalnika pri pouku.  

Vnaprej pripravljeni izročki, ki omogočijo lažje spremljanje učne snovi.  

Spremljevalec zapisuje učno snov v zvezek učenca.  

Otrok uporabi nastavke za pisala.  

Otrok ima več časa za izvedbo aktivnosti (do 50 %).  

Otrok pri izvajanju merjenja uporabi prilagojene merske pripomočke (npr. prilagojen 

geotrikotnik). 

 

Opiše postopek načrtovanja, kadar ne zmore natančno narisati ali izvesti praktične naloge.  

 

14. Kako bi ocenili vaše sodelovanje s/z (odgovor označite s križcem): 

 zelo dobro dobro slabo zelo slabo 
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Otrokom     

Starši     

Drugimi učitelji     

Vodstvom šole     

Specialno pedagoginjo     

Drugim osebjem (po potrebi dopolnite): 

__________________________________ 

    

 

15. Bi nam ob koncu želeli še kaj sporočiti glede vključevanja otroka s cerebralno paralizo v redno 

šolanje in delom z njim? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Za odgovore se Vam najlepše zahvaljujem! 
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Priloga 3: Vprašanja za intervju z mladostniki s cerebralno paralizo 

 
Pozdravljen/a, 

moje ime je Katja Rojnik. Zaključujem študij za učiteljico razrednega pouka v Ljubljani. Raziskati 

želim, kakšne izkušnje imajo učitelji razrednega pouka s poučevanjem otrok s cerebralno paralizo, 

kakšne izkušnje s šolanjem imate vi - učenci in kaj o vašem šolanju menijo vaši starši. Zanima me tudi, 

kakšne prilagoditve učitelji uporabljajo pri delu z učenci s cerebralno paralizo in kakšno je njihovo 

sodelovanje z otroki s cerebralno paralizo in njihovimi starši. 

Prosimo te za sodelovanje v raziskavi. Raziskava bo ena prvih na izbranem področju, zato je tvoje 

sodelovanje še toliko bolj pomembno. S tabo bi želela opraviti intervju, ki bo trajal približno 10 minut. 

Tvoji odgovori bodo anonimni, kar pomeni, da bodo rezultati prikazani za skupino učencev s cerebralno 

paralizo in drugi ne bodo vedeli, da si na vprašanja odgovarjal/a ti. Rezultate bom uporabila le za namen 

raziskave. 

 

1. Koliko si star/a? 

2. Prosim, opiši, kaj je značilno za tvojo obliko cerebralne paralize. Na katerih področjih imaš največ 

težav? Zakaj? 

3. Ali si imel/a kakšne strahove pred vpisom v 1. razred? Če da, kakšne strahove si imel/a? Če ne, ti je 

morda kdo/kaj pomagal/o, da te ni bilo strah? 

4. Kaj meniš, kako si se vključil/a v razred? 

5. So te na začetku šolanja sošolci sprejeli? Si imel/a kakšne težave z vključevanjem v razred? Če da, 

kakšne? Zakaj misliš, da so nastale? Če ne, kaj meniš, zakaj si se v razred dobro vključil/a? 

6. Kako sicer ocenjuješ svoje stike/interakcije s sošolci/razredom na razredni stopnji? Prosim, opiši jih.  

7. Katera so tvoja močna področja pri šolskem delu? Kako ti ta pomagajo pri šolskem delu? 

8. Kaj ti pri šolskem delu povzroča največ težav? Na kakšen način? 

9. Katera so tvoja močna področja izven šolskega dela? Jih razvijaš v vsakodnevnem življenju? Če da, 

kako? 

10. Kaj ti v vsakodnevnem življenju povzroča največ težav? Na kakšen način? 

11. Pri katerih predmetih si imel/a težave? Prosim, opiši, kako so se te težave kazale. 

12. Katere so tiste prilagoditve (zaradi cerebralne paralize), ki si jih največkrat imel/a pri šolskem delu 

na razredni stopnji? 

13. Kako bi opisal/a sodelovanje z učitelji na razredni stopnji? 

14. Ali si na razredni stopnji sodeloval/a še s kom, ki ti je pomagal pri učenju, npr. s specialno 

pedagoginjo? Kako ocenjuješ to sodelovanje? 

15. Ali je imel tvoj razred prilagojene ekskurzije, izlete, naravoslovne dneve? Si se jih lahko udeležil/a 

tudi ti? Če da, so ti prilagodili način izvedbe? Kako?/Če ne, ali si pogrešal/a kakšno prilagoditev v 

izvedbi ekskurzij, izletov, naravoslovnih dni? Razloži, zakaj. 

16. Bi želel/a še karkoli sporočiti o sebi, svojem šolanju, učiteljih, starših ali o čem drugem? 


