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ODGOVORNOST SPECIALNIH IN REHABILITACIJSKIH PEDAGOGOV ZA USPEH 
UČENCEV S POSEBNIMI POTREBAMI 
 
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2019 
POVZETEK 
 
Specialni in rehabilitacijski pedagogi poučujejo učence s posebnimi potrebami, ki 
prihajajo v šolo z različnim sposobnostmi, znanji ter veščinami. Odgovorni so za to, 
da dobro opravijo svoje delo, kar pomeni, da strokovno načrtujejo, izvajajo in 
evalvirajo šolsko uro, se povezujejo z drugimi šolskimi delavci, se udeležujejo 
strokovnih izobraževanj ter skrbijo za svoj profesionalni razvoj. S pomočjo evalvacije 
ugotovijo, pri katerih dejavnostih je bil učenec s posebnimi potrebami uspešen in pri 
katerih neuspešen. Ob doživljanju učenčevih uspehov in pogosto tudi neuspehov si 
postavljajo vprašanje: »Zakaj?«  Vzroke, ki bi jim pomagali pojasniti uspehe in 
neuspehe, začnejo iskati pri sebi in svojem delu ter pri učencih. Spopadanje z 
neuspehom učenca za specialne in rehabilitacijske pedagoge pomeni, da morajo 
najti rešitev, kako zastavljeni cilj doseči. Soočajo se z obremenitvami, ki jih prinese 
reševanje problemov in od osebnostnih značilnosti specialnih in rehabilitacijskih 
pedagogov je odvisno, kako hrabro bodo poraz prenesli ter kako bodo problem rešili. 
Če specialni in rehabilitacijski pedagogi ob tem doživljajo preveč frustracij ter 
razvijajo obrambne mehanizme, problemov ne rešujejo konstruktivno, kar lahko 
privede do stresa. 
Namen raziskave je bil ugotoviti, katerim dejavnikom specialni in rehabilitacijski 
pedagogi pripisujejo odgovornost za uspeh in neuspeh učencev s posebnimi 
potrebami ter kaj jih pri delu z učenci s posebnimi potrebami veseli in kaj 
obremenjuje. Z Vprašalnikom o odgovornosti za uspeh učenca Thomasa R. Guskeya 
smo želeli preveriti delež odgovornosti, ki si jo specialni in rehabilitacijski pedagogi 
pripišejo ob uspehu ali neuspehu učenca s posebnimi potrebami. S Connor-
Davidsonovo lestvico osebnostne čvrstosti pa smo želeli izvedeti, kako dobro 
specialni in rehabilitacijski pedagogi premagujejo ovire in se soočajo s problemi. 
V raziskavi je sodelovalo 60 specialnih in rehabilitacijskih pedagogov z različno 
izobrazbo. Delajo v programu s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 
pomočjo, v prilagojenem programu z enakovrednim ali nižjim izobrazbenim 
standardom in/ali v posebnem programu vzgoje in izobraževanja. 
Rezultati so pokazali, da specialni in rehabilitacijski pedagogi največ odgovornosti 
pripisujejo učencu, sledijo učitelji in nato starši. Specialne in rehabilitacijske 
pedagoge najbolj veseli delo z učenci, najbolj pa jih obremenjujejo starši. Počutijo se 
osebnostno čvrste, dobro premagujejo neuspehe, zmožni so se dobro prilagoditi 
spremembam in se soočati s težavami. Uspeli smo dokazati statistično pomembnost 
pri dimenziji o odgovornosti za uspeh učenca s posebnimi potrebami – specialni in 
rehabilitacijski pedagogi prevzamejo večjo odgovornost za učenčev uspeh in manjšo 
za njegov neuspeh. Statistično pomembna korelacija med leti delovnih izkušenj in 
odgovornostjo se je pokazala pri učenčevem neuspehu, za uspeh pa povezanosti 
nismo uspeli dokazati. Ugotovili smo, da se specialni in rehabilitacijski pedagog z 
daljšo delovno dobo počuti manj odgovornega za učenčeve neuspehe, kot tisti z 
manj leti delovnih izkušenj. Med odgovornostjo in delovnim mestom specialnega in 
rehabilitacijskega pedagoga nismo uspeli dokazati pomembne povezanosti. Ključno 
je, da specialni in rehabilitacijski pedagog verjame v napredek vsakega učenca s 
posebnimi potrebami in mu pomaga pri doseganju ciljev. 



 

KLJUČNE BESEDE: odgovornost, motivacija, osebnostna čvrstost, atribucijska 
teorija, profesionalni razvoj  



 

RESPONSIBILTY OF SPECIAL EDUCATION TEACHERS FOR SUCCESS OF 
STUDENTS WITH SPECIAL NEEDS 
 
The University of Ljubljana, Faculty of Education, 2019 
ABSTRACT 
 
Special education teachers teach special needs students who come to school with 
different abilities, knowledge and skills. They are responsible for doing their job well, 
which means they professionally plan, carry out and evaluate the lesson, they 
connect with other school workers, they attend professional training courses and they 
take care of their professional development. With the help of the evaluation they find 
out which activities a special needs student was successful at and which ones he/she 
was unsuccessful at. When a student is successful or, mainly when he/she is 
unsuccessful, the teachers ask themselves ''Why?''. They begin by searching for 
reasons in themselves, in their work and in their students, who would help them 
explain their successes and failures. When dealing with a student's failure a special 
education teacher must find a solution to reach the set goal. They are faced with the 
burdens that come by solving problems and it depends on the personal 
characteristics of the special education teacher how bravely they will bear the failure 
and how well they will solve the problem. If special education teachers experience 
too many frustrations and develop defence mechanisms, they do not solve the 
problems constructively, which can lead to stress. 

The purpose of the research is to find out, which factors special education teachers 
attribute the responsibility for success and failure of special needs children to and 
what makes these teachers happy and what burdens them when they work with such 
children. With Thomas R. Guskey’s Responsibility for student achievement 
questionnaire we wanted to check the share of responsibility that special education 
teachers attribute to special needs’ student’s success and failure. With Connor-
Davidson’s resilience scale we wanted to find out how well special education 
teachers overcome the obstacles and face problems. 

Sixty special education teachers with different types of education participated in the 
research. They work in an adjusted pursuance programme with additional 
professional help, in an adjusted programme with an equal or lower educational 
standard and/or in a special programme of education. 

The results showed that special education teachers attribute the most responsibility 
to the student, then to teachers and parents. Special education teachers are mostly 
fond of working with students. However, parents trouble them a lot. The teachers feel 
they are personally firm and can overcome failures well, they are capable of well-
adjusting to change and facing problems.  

We succeeded in statistically proving the importance of the dimension of 
responsibility for the success of a special needs’ student – special education 
teachers take greater responsibility for the student’s success and lesser for his/her 
failure. Statistically important correlation between the years of work experience and 
the responsibility was shown in the student’s failure. However, we could not prove the 
connection for his/her success.  

We found out that a special education teacher with more years of service feels less 
responsible for the student’s failures than the one with less years of work experience. 



 

I could not prove a significant connection between the responsibility and the 
workplace of a special education teacher. 

It is vital that a special education teacher believes in the progress of each student 
with special needs and that he/she helps them to achieve their goals. 

 
KEY WORDS: responsibility, motivation, resilience, attribution theory, professional 
development 
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UVOD 

»Uspeh in neuspeh sta veji, na istem drevesu.« 
Hans Kasper 

 
Učitelji vplivajo na študijske dosežke in uspešnost učencev, zato se od njih pričakuje, 
da bodo prevzeli odgovornost v svojem poklicu, saj veljajo za pokazatelje kakovosti 
izobraževalnega sistema in vodijo do pomembnih sprememb v izobraževanju 
(Alnabhan, Al-Zegoul in Harwell, 2001 v Kurt, 2013). V Sloveniji se zadnje čase vse 
večkrat na naslovnicah različnih medijev pojavlja fenomen neusposobljenega in 
nestrokovnega učitelja, ki je kriv za neuspešno delovanje učenca, kar se pogosto 
kaže v slabšem učnem uspehu. Specialni in rehabilitacijski pedagog je kot učitelj 
odgovoren za to, da dobro opravi svoje delo ter skrbi za svoj profesionalni razvoj. 
Znati mora sprejeti tako pohvalo in uspeh kot tudi kritiko in neuspeh. Spremljati mora 
učenčev napredek, se znati spoprijeti z neuspehom učenca in poiskati rešitev za 
dosego cilja.  
 
Na mednarodni ravni je koncept odgovornosti učitelja za uspeh in neuspeh v 
literaturo prvi vpeljal Thomas R. Guskey (1981) in oblikoval Vprašalnik o 
odgovornosti za uspeh učenca (Kurt, 2013). O osebnostni čvrstosti, kot dejavniku 
uspešnega premagovanja stresa, obstaja več raziskav in umerjenih ter preizkušenih 
vprašalnikov. Literatura navaja obstanek vsaj 14 vprašalnikov za ocenjevanje te 
osebnostne lastnosti. Eden izmed najbolj razširjenih merskih inštrumentarijev je 
Connor-Davidsonova lestvica osebnostne čvrstosti (Daniilidou in Platsidou, 2018). 
 
Učitelja mora v sodobni družbi odlikovati usposobljenost za prilagajanje zahtevnosti 
učne snovi na raven, ki jo bo zmogel doseči vsak učenec. Svoje delo naj opravlja 
suvereno, na učence naj ne izvaja kakršnega koli pritiska in naj se izogiba pretirane 
avtoritarnosti. Učencem naj daje svobodo pri odločanju o lastnem ravnanju in naj jim 
ne vsiljuje lastnih pogledov (Rebernak, b.d.). Specialni in rehabilitacijski pedagog naj 
bo vzor, ki s svojim vedenjem in odnosom do drugih ljudi ter narave sporoča vrednote 
in vzgaja (Kiswarday, 2014). Dober učitelj je tisti, ki se do svojih učencev obnaša 
tako, kot bi želel, da se učenci obnašajo do njega. Le tako se lahko vzpostavi 
pomembno obojestransko spoštovanje, na katerem učitelj z učenci zgradi dober 
odnos in si pridobi njihovo zaupanje. 
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1 TEORETIČNI DEL 

 

1.1 UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI 
Otroci s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami so tisti, ki imajo slabosti, 
primanjkljaje, ovire, motnje ali težave na področju govora, gibanja, čustvovanja, 
zaznavanja, spoznavanja, učenja ali vedenja (Galeša, 1993). Zakon o usmerjanju 
otrok s posebnimi potrebami (2011) v 2. členu opredeli otroke s posebnimi potrebami. 
To so otroci z motnjami v duševnem razvoju, gluhi in naglušni otroci, otroci z 
govorno-jezikovnimi motnjami, slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne 
funkcije, gibalno ovirani otroci, otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, 
dolgotrajno bolni otroci, otroci z avtističnimi motnjami ter otroci s čustvenimi in 
vedenjskimi motnjami. Vsi ti potrebujejo prilagojeno izvajanje programov vzgoje in 
izobraževanja z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe vzgoje in 
izobraževanja oziroma posebne programe vzgoje in izobraževanja (Murgel, 2014). 
 
V 5. členu Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011) je zapisano, da 
vzgoja in izobraževanje učencev s posebnimi potrebami potekata po: 

- vzgojno-izobraževalnih programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno 
strokovno pomočjo, 

- prilagojenih programih vzgoje in izobraževanja z enakovrednim izobrazbenim 
standardom, 

- prilagojenih programih z nižjim izobrazbenim standardom, 
- posebnem programu vzgoje in izobraževanja ter  
- vzgojnih programih. 

 
Učencem s posebnim potrebami, ki so vključeni v vzgojno-izobraževalne programe s 
prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo ter prilagojene programe z 
nižjim izobrazbenim standardom, moramo »omogočati, da pridobijo enakovreden 
izobrazbeni standard, kot ga zagotavljajo izobraževalni programi osnovnošolskega, 
poklicnega in strokovnega izobraževanja ter splošnega srednjega izobraževanja.« 
(Murgel, 2014, str. 42) 
 
Za učence s posebnimi potrebami, ki glede na stopnjo in vrsto ovire, primanjkljaja ali 
motnje ne morejo slediti ter dosegati izobrazbenih standardov v programih z 
enakovrednim standardom, se sprejme, da se vključijo v prilagojene izobraževalne 
programe z nižjim izobrazbenim standardom ali posebne programe vzgoje in 
izobraževanja (Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, 2011). 
 
Cilji ter načela vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami so, da v sistem 
vzgoje in izobraževanja enakovredno vključujemo vse otroke s posebnimi potrebami, 
jim nudimo enake možnosti za doseganje izobrazbene ravni ter znanja in hkrati 
upoštevamo različnosti. Zagotavljamo pogoje, ki omogočajo otrokov optimalen 
razvoj, pravočasno obravnavo, usmeritev in poučevanje s sodobnimi ter 
najučinkovitejšimi pristopi in metodami. V proces vzgoje in izobraževanja ter 
načrtovanja oblik pomoči naj se vključujejo starši. Otrokom in staršem nudimo 
strokovno pomoč, ki je skladna posebnim potrebam otrok. Ustvarjamo pogoje, ki 
bodo družini nudile možnost izbire znotraj kontinuuma pomoči in organiziramo 
dostopnost različnih programov vzgoje in izobraževanja čim bližje kraju bivanja. 
Strokovnjaki, ki so vključeni v postopek usmerjanja otroka, naj sodelujejo in delujejo v 
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največjo korist otroka. Ob tem jim morajo biti na voljo sredstva, ki jim zagotovijo 
dostop do vseh potrebnih znanj in informacij, ki jih potrebujejo, da bodo delovali v 
skladu s posebnimi potrebami otrok (Krek in Metljak, 2011). 
 

1.2 SPECIALNI IN REHABILITACIJSKI PEDAGOG 
Prvi člen Etičnega kodeksa specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije (2009) 
navaja, da je specialni in rehabilitacijski pedagog »strokovnjak, ki proučuje, razvija in 
izvaja edukacijo ter reedukacijsko, kompenzacijsko in rehabilitacijsko delo z otroki s 
posebnimi potrebami ter odraščajočimi in odraslimi s primanjkljaji, ovirami oziroma 
motnjami v vseh življenjskih obdobjih« (str. 1). Specialni in rehabilitacijski pedagog 
dela z namenom pomagati posamezniku razviti svoje potenciale ter ga  usposobiti za 
čim bolj neodvisno in kvalitetno poklicno ter socialno življenje oziroma ga naučiti čim 
bolj obvladati in kompenzirati lastne primanjkljaje, motnje ter ovire. Specialni in 
rehabilitacijski pedagog mora slediti ter težiti k uresničitvi tistega, kar koristi in je v 
dobro oseb s posebnimi potrebami, ne glede na okoliščine. Pri tem mora zavarovati 
avtonomijo, zasebnost in dostojanstvo vseh, ki so vključeni v obravnavo ter prevzeti 
popolno profesionalno in človeško odgovornost za svoje ravnanje. Njegovo delo naj 
temelji na kakovostnem odnosu ob upoštevanju enkratnosti vsakega posameznika, ki 
se kaže v pridobljenih in prirojenih danostih ter pogojih in možnostih, ki mu 
omogočajo razviti svoje potenciale (Etični kodeks specialnih in rehabilitacijskih 
pedagogov Slovenije, 2009). 
 
Specialni in rehabilitacijski pedagog naj verjame, da ima spretnosti, znanja in 
sposobnosti, da lahko poučuje učence s posebnimi potrebami in verjame, da imajo 
učenci s posebnimi potrebami spretnosti, znanja in sposobnosti za učenje (Ferguson, 
Kozlevski in Smith, 2006). Specialni in rehabilitacijski pedagog mora vedno imeti 
visoka pričakovanja do učencev s posebnimi potrebami, a jim mora hkrati postavljati 
uresničljive zahteve (Kavkler, 2008). 

 

1.3 UČNO OKOLJE 
A. Jereb (2011) je učno okolje opredelila kot »skupek fizičnega okolja (opremljenost 
in urejenost šole, razredov, dostopnost najrazličnejših pripomočkov za aktivno 
učenje) ter šolske klime (vseh odnosov znotraj šole, ki jih skupaj ustvarjajo vodstveni, 
svetovalni in pedagoški delavci ter starši in učenci) v vzgojno-izobraževalnem 
procesu« (str. 76). Pri opredeljevanju učnega okolja ne smemo biti pozorni samo na 
fizično učno okolje, temveč tudi na učne pripomočke, kakovostne odnose, učinkovite 
kombinacije socialnih odnosov, psiholoških dejavnikov in fizičnega okolja vseh tistih, 
ki so vpleteni v učenje ter poučevanje (Jereb, 2011). Iz lastnih izkušenj lahko vemo, v 
kolikšni meri je učno okolje, ki ga je ustvaril učitelj, spodbudilo razvoj učencev. 
Navadno smo pokazali več zanimanja za predmete, ki so jih poučevali nam prijetni 
učitelji, manj pa za predmete, kjer smo imeli težave v odnosu z učiteljem. Powel in 
Solity (1994) zaključita: »Ključna dejavnika, ki določata, ali bo imel otrok težave, je 
vsebina predmeta in odnos učenec-učitelj« (str. 112). Kot izhodišče pozitivne 
interakcije naj učitelji posvetijo pozornost lastnemu vedenju. S tem ne gre za 
zanemarjanje otroka in sveta, v katerem živi. Želimo le poudariti, da so učitelji 
pomembni oblikovalci interakcij v razredu. Oni so odgovorni, da nudijo učencem 
ustrezne izkušnje. Kvaliteta teh izkušenj nam do neke mere pove, kaj se otroci 
naučijo ali kako se razvijajo (Powell in Solity, 1994). 
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V okviru sistemskega modela razvoja inkluzivne šole (Ferguson, Kozleski in Smith, 
2006) se učno okolje deli na naslednje podsisteme: 

- učenec (močna področja, motivacija za učenje, učenčevo znanje, sposobnosti 
in zmožnosti, osebne značilnosti učenca, …), 

- učitelj (sodelovanje s starši, ocenjevanje znanja, timsko sodelovanje, stil 
poučevanja, profesionalni razvoj učitelja in njegova pomoč učencem s 
posebnimi potrebami, …), 

- šola (fizično okolje, opremljenost šole, kultura sprejemanja in izboljševanja, 
dobro vodstvo šole, strukturiranost, odnos in pomoč šole učencem s 
posebnimi potrebami, …) ter 

- širše okolje (povezanost z družinami učencev, lokalno skupnostjo in z drugimi 
institucijami, izobraževanje prostovoljcev, vključevanje učencev v lokalno 
skupnost, organizacija dneva odprtih vrat ali informativnega dneva, …). 

 
Temeljni poudarki učitelja v spodbudnem učnem okolju so: 

- pojmovanja učenja in znanja (poučevanje ni samo prenos znanja, usvajanje in 
kopičenje snovi, temveč razvijanje različnih sposobnosti in spretnosti, 
pridobivanje znanja, ustvarjanje priložnosti za izgrajevanje in odkrivanje), 

- oblikovanje didaktičnega pristopa (vloga učitelja in učenca pri pouku –  
obstajata dva pristopa; Prvi pristop je naravnan v učitelja in učno snov, drugi 
pristop je usmerjen v učenca in proces učenja); 

- razvoj profesionalnih in osebnostnih lastnosti (nenehna skrb učitelja za 
profesionalni in osebni razvoj); 

- spreminjanja in ozaveščanja subjektivnih teorij (učitelji znanje oblikujejo s 
pomočjo prejšnjih izkušenj, znanja, osebnostnih lastnosti ter okolja) (Pevec 
Semec, 2009). 

 

1.4 NAČRTOVANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA PROCESA 
Proces vzgoje in izobraževanja je načrtovana, sistematično organizirana ter vodena 
dejavnost, pri kateri se medsebojno povezujejo trije dejavniki: učenec, učitelj in učna 
vsebina. Je aktivnost, pri kateri učenec pod vodstvom učitelja po učnem načrtu 
pridobiva neko znanje, navade in spretnosti ter razvija osebnost (Kubale, 2015). 
 
V procesu izobraževanja je zelo pomemben vidik načrtovanja vzgojno-
izobraževalnega procesa. Pomembno je, da učitelji ozavestijo pomen priprave, 
načrtovanja in evalvacije učnega procesa za kakovostno pedagoško delo. Del tega je 
tudi učna priprava, kjer so zapisani učni cilji in učne oblike ter metode, ki jih bo učitelj 
uporabljal pri pouku. Priprava mu omogoča premišljeno in strokovno vodenje učnega 
procesa ter hkrati predstavlja osnovo za preverjanje in analizo doseženega (Valenčič 
Zuljan, 2011). 
 
Krapše (2000) načrtovanje vzgojno-izobraževalnega procesa opredeli kot »razmerje 
med učiteljevim diagnosticiranjem, prognoziranjem in projiciranjem učno-vzgojnih 
dejavnosti na učenca« (str. 27). V procesu vzgoje in izobraževanje so pomembni 
štirje temeljni strukturni elementi: cilji, vsebina, metode ter evalvacija (Tyler, 1949 v 
Ivanuš Grmek, 2009). Učitelj ob navedenih elementih prevzema odgovornost za 
kvantitativni in kvalitativni razvoj učenčevega kognitivnega, psihomotoričnega in 
čustvenega področja. Pri načrtovanju gre za proces, v katerem se učitelj pripravlja na 
to, kaj bo poučeval, kako bo poučeval in zakaj bo nekaj počel ravno tako (Krapše, 
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2000). Načrtovanje je potrebno zaradi spremljanja lastnega dela in zakonskih določil 
ter odgovornosti pred šolsko oblastjo (Pušnik, 2000). 

 

1.4.1 CILJI 
Vzgojno-izobraževalnega dela ne moremo načrtovati, uspešno izvajati in vrednotiti 
brez ustreznih vzgojno-izobraževalnih ciljev. V didaktiki poučevanja je vzgojno-
izobraževalno delo dobro čim bolj teoretično predvidevati in osmišljevati. To pomeni, 
da želimo proces izobraževanja zavarovati pred improvizacijami in večjimi zmotami 
zato, da bi bila zagotovljena večja uspešnost. Učni cilji so glavno vodilo pri 
načrtovanju pouka – označujejo namen učnih vsebin, celotne učne organizacije in 
usmerjajo vzgojno-izobraževalne odločitve. V konkretnih učnih situacijah ne moremo 
vsega v naprej predvideti, vendar splošni učni cilji učitelju vseeno zagotavljajo 
kakovostnejše in doslednejše odločitve (Strmčnik, 2001). 
 
Poznamo splošne učne cilje, ki prehajajo v delne učne cilje, ti pa v operativne učne 
cilje. Splošni učni cilji naj bi dajali orientacijsko podlago delnih in operativnih učnih 
ciljev, osmišljali vzgojno-izobraževalno delo ter predstavljali relativno trajne družbene 
vrednote določenega časa in prostora. Zapisani so v splošni formulaciji in služijo kot 
smernice, vodilo, vizije (Strmčnik, 2001). Poudarjene so vrednote kot so strpnost, 
solidarnost, enakopravnost, soodločanje, odgovornost, humanost (Blažič, Ivanuš 
Grmek, Kramar in Strmčnik, 2003). Delni učni cilji predstavljajo most med splošnimi 
in operativnimi cilji. So manj splošni in označujejo učne namene posameznih učno-
vsebinskih sklopov (družboslovje, naravoslovje, jezikoslovje, ….) ter namene 
vsakega posameznega učnega predmeta (učno vsebino teoretičnega in praktičnega 
dela predmeta). Operativni cilji izražajo končne odločitve in ravnanja učitelja, ki 
prihajajo v neposredni kontakt z učencem in realizacijo učne dejavnosti ter določajo 
konkretne namere zaokroženih učnih sklopov (Strmčnik, 2001). 
 
Za operativne učne cilje je značilno, da: 

- sta ciljna vsebina in ravnanje opisana v precizni, konkretni, enopomenski in 
časovno določeni obliki, (pojasniti, pokazati, povedati, rešiti, …), čemur take 
splošne formulacije ne ustrezajo (učenci morajo znati, razumeti, osvojiti, …); 

- so rezultati pouka predvideni in preverljivi s pričakovanim konkretnim 
ravnanjem in vedenjem; 

- so cilji pregledno, konsistentno in hierarhično razporejeni v učno-ciljnem 
katalogu, običajnem po kriteriju pomembnosti ter obveznosti; 

- so iz formulacije ciljev razvidni potrebni pogoji za njihovo realizacijo in pomoč, 
ki jo bo učenec potreboval in 

- so iz formulacije razvidna merila za minimalne učne rezultate (Strmčnik, 
2001). 

 
Poznamo kratkoročne učne cilje (za eno učno uro ali del ure) in dolgoročne učne cilje 
(za zaporedje učnih ur enega sklopa). Dobri učni cilji so tisti, pri katerih učenci jasno 
razumejo, kaj morajo doseči. Tako tudi jasno vedo, kdaj in kam morajo usmeriti svojo 
energijo, razmišljanje in strategije, da bodo dosegli cilj ter vedo, kdaj so ga dosegli 
(Hattie, 2018). Jasni in konkretni učni cilji, ki jih je mogoče doseči s primernim 
naporom, so pomemben vir motivacije (Marentič Požarnik, 2018). Cilj, ki si ga 
zastavimo, vpliva na količino motivacije, ki jo potrebujemo, da cilj dosežemo. 
Specifičen, zmerno težek in zelo verjetno dosegljiv cilj v bližnji prihodnosti nas 
motivira in skrbi, da vztrajamo pri dejavnosti (Woolfolk Hoy, 2002). 
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BLOOMOVA TAKSONOMIJA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIH CILJEV 
S taksonomijo vzgojno-izobraževalnih ciljev urejamo in klasificiramo vzgojno-
izobraževalne cilje ter naloge pouka, določamo stopnjo zahtevnosti za kognitivno, 
psihomotorično in afektivno področje vzgojno-izobraževalnega dela. Bloom (1970 v 
Kubale, 2016b) zagovarja dejstvo, da je treba cilje in naloge vzgojno-
izobraževalnega dela natančno opredeliti ter določiti, da lahko enotno ocenjujemo 
rezultate dela. 
 
Na znanstvenem področju prevladujejo kognitivni učni cilji, ki imajo šest kategorij 
(Kubale, 2016b): 

1. Znanje 
Ta stopnja predvideva priklic dejstev, podatkov in definicij. S to kategorijo sta 
povezana dva spoznavna procesa – prepoznavanje in priklic. Preizkusi lahko od 
učencev zahtevajo le prepoznavanje in priklic podobnih vsebin in okoliščin, v katerih 
so se naučili učno snov. Učitelji naj poudarjajo osmišljeno učenje in reševanje 
problemov, saj so informacije, ki jih prejmejo na tej stopnji pomembne za usvajanje 
novega znanja (Anderson, Krathwohl, Airasian, Cruikshank, Mayer, Pintrich, Raths in 
Wittrock, 2016). 

2. Razumevanje 
Učenci pri pouku dobivajo govorna, pisna in grafična sporočila. Ko so sposobni 
izgraditi pomen iz teh sporočil, začnejo razumevati. Do razumevanja torej pride, ko 
učenci povežejo in združijo novo pridobljeno znanje s svojim predznanjem, razumejo 
smisel in bistvo sporočila ter si na podlagi tega ustvarijo miselne sheme in spoznavne 
okvirje. Spoznavni procesi v tej kategoriji so: interpretiranje, navajanje primerov, 
razvrščanje, povzemanje, sklepanje, primerjanje in razlaganje (Anderson idr., 2016). 

3. Uporaba 
Na tej stopnji se učenci lahko soočijo z dvema situacijama in spoznavnima 
procesoma – izvrševanje ter implementiranje. Prva situacija je, da je učencu naloga 
že znana in mu predstavlja le vajo ali rutino, saj s pridobljenim proceduralnim 
znanjem že zna izvesti ustrezne postopke za rešitev. Druga pa je, ko učenec naloge 
ne pozna in mu prestavlja problem. Dobro mora razumeti nalogo in razmisliti, kateri 
postopek mu je še na voljo, da ga bo uporabil ter bo ta ustrezal problemu. Za to 
potrebuje razumevanje na nivoju konceptualnega znanja (Anderson idr., 2016). 

4. Analiza 
Analizirati pomeni razčleniti gradivo na njegove sestavne dele in ugotavljati, kako so 
povezani med seboj in s celoto. Spoznavni procesi, značilni za to kategorijo, so 
diferenciranje, organiziranje in pripisovanje. Učenec zna določiti ustreznost ali 
pomembnost delov sporočila in določati organiziranost ter namen teh sporočil. Učitelji 
na tej stopnji želijo, da bi učenci razlikovali med subjektivnim in objektivnim, dejstvi in 
mnenjem, vodilnimi in podpornimi idejami, ugotavljali povezanost med različnimi 
učnimi snovmi, razlikovali med ustreznim in neustreznim gradivom, … (Anderson idr., 
2016). 

5. Sinteza 
Pri sintezi se od učenca zahteva, da elemente, ki mu še niso bili jasno predstavljeni 
in izhajajo iz različnih virov, združi in reorganizira v smiselno celoto oziroma nov 
izdelek na podlagi predznanja. Učiteljev namen na tej stopnji naj bo, da nauči učence 
organizirati že predelano gradivo. Glavni spoznavni procesi v tej kategoriji so 
generirati, načrtovati in producirati. Ta proces lahko razdelimo v 3 faze: faza 
reprezentacije problema, faza načrtovanja rešitve in faza izvedbe načrtovane rešitve. 
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Učenec se najprej trudi razumeti nalogo, nato premisli vse možnosti in oblikuje načrt, 
ki ga izvede (Anderson idr., 2016). 

6. Vrednotenje 
Ko vrednotimo, izrekamo in oblikujemo sodbe določenih idej, rešitev, izdelkov, 
argumentov ali presojamo glede na določene standarde ter kriterije. Pri tem se 
srečujemo s spoznavnimi procesi preverjanja. Učenci presojajo, ali je izbrani 
postopek primeren za reševanje določenega primera, in oblikujejo kritike, s katerimi 
presojajo po zunanjih značilnostih, npr. ali se dva predmeta razlikujeta ali sta si 
podobna (Anderson idr., 2016). 
 
Nekateri pomembni vidiki učnih ciljev in načrtovanja (Clarke, Timperley in Hattie, 
2003 v Hattie, 2018): 

- Predstaviti učne cilje učencem tako, da jih razumejo in da dobijo občutek, kaj 
pomeni uspeh in kako je videti. Učenci naj razumejo tri vidike: česa si želimo, 
kako bo videti uspeh in kako so posamezne naloge ter aktivnosti povezane s 
tem ciljem. 

- Vsi učenci v razredu nimajo enakih izhodiščnih položajev in ne bodo delali 
enako hitro. Pomembno je, da prilagodimo cilje in načrt ter vključujemo vse 
učence. 

- Pot od ciljev, ki so opredeljeni v učnem načrtu, do končnih učnih ciljev, je 
kompleksna. Vsi dokumenti učnega načrta ne sledijo istemu formatu, učenje 
pa se ne odvija v premočnih in urejenih sosledjih. 

- Učne cilje in aktivnosti lahko združujemo v skupine. Na eni strani lahko ena 
dejavnost prispeva k več učnim ciljem, na drugi strani moramo za dosego 
nekega drugega cilja pripraviti več dejavnosti, da bi ga učenci v celoti 
razumeli. 

- Namen učnih ciljev je, da bi jih učenci dosegli. Če se ob tem naučijo še česa 
drugega, kar nismo načrtovali (lahko je pozitivno ali negativno), se morajo 
učitelji zavedati nenamernih posledic. 

- Ob zaključku poglavja ali učne ure poudarite namen le-tega in učencem 
pomagajte razumeti, koliko bližje so dosegu uspeha. 

 

1.4.2 VSEBINA 
Učna vsebina je kompleksen in širok pojem. O učni vsebini govorimo, ko je analiziran 
pedagoški pomen učne snovi. Predstavlja raznovrstna sredstva, s katerimi 
izobražujemo in vzgajamo. Namenjena mora biti znanstvenemu populariziranju, 
prenašanju in ohranjanju iz generacije v generacijo ter podrejena razvoju učencev. 
To zmore le, če se oblikuje v sodelovanju in povezanosti cilj – učenec – metoda. 
Snov se s tem preoblikuje v vsebino za učence in njihove potrebe. To v neki meri 
določamo z učnimi načrti, v celoti pa je to opravljeno v učnem procesu, kjer gre za 
kombinacijo učenja in poučevanja, ciljev skupnosti in učencev, nove učne vsebine, 
predznanja ter dodatnih vsebin po željah učencev. Od učencev je nato odvisno, 
koliko podane učne vsebine si bodo zapomnili (Blažič idr., 2003). 
 
Sestavine učne vsebine so elementarno, fundamentalno in strukturno. Omogočajo 
uspešno pretvorbo znanstvene snovi v učno vsebino, ki je primerna za realizacijo v 
vzgojno-izobraževalnem procesu. Pomembne so za učitelje in tiste, ki sestavljajo 
učne načrte ali pišejo učbenike (Blažič idr. 2003). 
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»Elementarno nastaja s frakcioniranjem, atomiziranjem, delitvijo učnih vsebin na 
osnovne pojme ali najmanjše logično zaokrožene enote.« (Strmčnik, 2001, str. 228) 
To je nekaj enostavnega, konkretnega. Učno snov razčlenimo na manjše smiselne 
enote, ki vsebujejo bistvene elemente. Na te preprostejše dele lahko navezujemo 
težje dele, da bi jih učenci lažje razumeli. Elementarno običajno prehaja v 
fundamentalnejšo celoto, kjer se manjše enote logično povezujejo, lahko pa nima 
kakšne posebne povezave v celoto. Med elementarno spadajo nepomembni podatki, 
imena, letnice, dejstva, opisi, ki pogosto učence le obremenjujejo, jim ne koristijo. 
Fundamentalno je večja ali manjša celota delov, ki so med seboj v najrazličnejših 
odnosih. Enote med seboj analiziramo, sintetiziramo, primerjamo. To je neko 
spoznanje, ki mora bit stvarno utemeljeno. Oznako fundamentalno imajo logične 
posplošitve: pravila, načela, zakoni, definicije, povzetki, … Strukturo sestavljajo 
temelji, ki povezujejo posplošitve, procese in odnose med njimi. Prestavljajo rdečo 
nit, okrog katere se razvrščajo vsebinski deli in od katere je odvisna osmislitev teh 
enot. Struktura je močno povezana z vsebino, saj skupaj tvorita razumevanje. Je 
izhodišče za razvijanje logičnih miselnih operacij in zbiranje primernih metodičnih 
postopkov. Enotnost elementarnega, fundamentalnega in strukturnega omogoči 
povezanost in soodvisnost vsebin v celoto ter boljše razumevanje (Strmčnik, 2001). 
 
METODE 
»Didaktične ali učne metode so premišljeni organizirani postopki, uporabljeni v 
procesu pouka, ki omogoča učinkovito usvajanje znanj, spretnosti in delovnih navad 
učencev ter optimalni razvoj njihovih sposobnosti in interesov. /…/ Učne metode 
pomenijo načine uresničevanja načrtovanih ciljev in nalog pouka pri posameznih 
predmetih.« (Kubale, 2016b, str. 80) 
 
»Učne metode so znanstveno in praktično preverjeni načini učinkovite komunikacije 
med učiteljem in učenci na vseh stopnjah učnega procesa, od pripravljanja, 
obravnavanja ali obdelovanja nove učne vsebine, vadenja, ponavljanja in preverjanja 
znanja, sposobnosti in spretnosti.« (Tomić, 2003, str. 87) 
 
Danes poznamo več vrst učnih metod, ki se povezujejo, dopolnjujejo in izmenjujejo 
(Kubale, 2016b). Učitelj mora dobro poznati in razlikovati metode med seboj, poznati 
ter razumevati posamezne metode, njihove značilnosti in rabo v ustreznih didaktičnih 
pogojih (Blažič idr., 2003). Izbor ustrezne metode je odvisen od več dejavnikov: učna 
vsebina, posamezne etape in delni učni cilji učne enote, tip učne ure, razvojna 
stopnja učencev, nivo sposobnosti in spretnosti učencev v razredu, število učencev v 
oddelku, lokacija šole, čas ter učiteljeva osebnost. Učni proces je uspešen le, če 
uporabljamo različne metode. Literatura navaja več različnih klasifikacij metod, ker so 
kriteriji za razdelitev različni (Tomić, 2003). 
 
V Kubale (2016b) zasledimo naslednjo razvrstitev metod: 

- metoda razgovora (dialoška metoda), 
- metoda razlage (monološka metoda), 
- metoda demonstracije ali prikazovanje, 
- metoda pisnih in grafičnih del, 
- metoda reševanja problemov, 
- metoda praktičnih del (tudi laboratorijskih). 
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Pri metodi razgovora gre za dvosmerno komunikacijo med učiteljem in učenci, kjer 
učitelj spodbudi učence za pogovor o vsebini učne snovi. Učenci aktivno sodelujejo, 
učitelj vodi in usmerja pogovor. Za metodo razlage je značilna enosmerna 
komunikacija. Učitelj učencem posreduje sistematično urejene informacije, ki jih 
učenci sprejemajo in miselno predelujejo sami. Učenci določenih teoretičnih vsebin 
brez učiteljeve razlage ne morejo usvojiti sami. Pri metodi demonstracije ali 
prikazovanja gre za izkustveno učenje in čutno zaznavanje v procesu učenja. Učitelj 
prikaže, učenec opazuje, zaznava in sprejema ter nato aktivno miselno razumeva, 
ureja, povezuje, posplošuje ter uporabi (Blažič idr., 2003). Metoda pisnih in grafičnih 
del spodbuja učenca, da pri pouku prepiše zanimive podatke, povzame pomembne 
informacije, skrbi za urejenost zapiskov ter se navadi na skiciranje, risanje in druge 
načine pisnega ter grafičnega prikaza izdelkov in dela (Kubale, 2015). Pri metodi 
reševanja problemov se učenec sooča s problemi, ki jih rešuje s pomočjo naslednjih 
metod: metoda poskusov in napak, metoda reševanja problemov z nenadnim 
vpogledom ali s postopno analizo. Vse te metode vodijo k rešitvi problema, od 
posameznega učenca in njegovih sposobnosti, spretnosti, strategij, predznanja, 
situacije in jasnosti problema pa je odvisno, če ga bo rešil (Marentič Požarnik, 2019). 
Metodo praktičnih del navezujemo na že prej uporabljene metode razlage in 
demonstracije, saj učenec na podlagi teoretičnih vsebin pridobi nove praktične 
spretnosti in veščine (Kubale, 2015). Razlaga učne snovi se običajno začne z 
razgovorom in razlago. Prikazovanje, grafično oblikovanje, reševanje problemov in 
praktično delo pa to razlago dopolnjujejo (Kubale, 2016b). 
 

 
Slika 1: Povprečni delež zapomnitve snovi pri različnih metodah pouka (Kubale, 2016b, str. 81) 

Slika 1 prikazuje piramido učenja ali Dalejev stožec ponazoril, kjer lahko vidimo, da si 
učenec najmanj zapomni, če mu učitelj snov predava. Več si zapomni, če bere, še 
več, če uporablja avdiovizualna sredstva, primere in demonstracije. Več kot 50 
odstotkov si zapomni, če poteka razprava v skupini in če se uči z delom. Največ se 
nauči takrat, ko povzema in uporablja pridobljeno znanje ter uči druge (Kubale, 
2016b). 

PREDAVANJE
5 %

BRANJE
10 %

UPORABA AVDIOVIZUALNIH 
SREDSTEV

20 %

PRIMERI, DEMONSTRACIJE
30 %

RAZPRAVA V SKUPINI
50 %

UČENJE Z DELOM
75 %

TAKOJŠNJE POVZEMANJE IN UPORABA PRIDOBLJENEGA ZNANJA IN 
UČENJE DRUGIH

90 %
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1.4.3 EVALVACIJA 
Za ugotavljanje doseganja ciljev je nujno potrebna evalvacija. Evalvacijo v 
izobraževanju razumemo kot »sistematično uporabo raziskovalnih metod, s katerimi 
presojamo različne vidike dela izobraževalne organizacije ali izobraževalnega 
programa.« (Bregar, Zagmajster in Radovan, 2010, str. 277) Namen evalvacije je 
ugotoviti vzroke za morebitni neuspeh učencev, potrditi uspešnost učiteljevega dela, 
izboljšati učne oblike in metode dela ter izboljšati razumevanje in poznavanje 
izobraževalnega procesa. S pomočjo evalvacije svoje odločitve nenehno 
popravljamo, presojamo, iščemo strategije, s katerimi naj bi dosegli cilje, ki smo si jih 
postavili. Evalvacija je pomembna za kakovost izobraževanja, saj zadeva oceno 
učinkov delovanja učitelja. Je učiteljeva podlaga za izboljšanje poučevanja in za 
njegov profesionalni razvoj (Bregar, Zagmajster in Radovan, 2010). 
 
Dve sestavini evalvacije sta preverjanje in ocenjevanje (Marentič Požarnik in Peklaj, 
2002). Preverjanje je proces zbiranja informacij o učenju učenca. Vsebuje 
opazovanje učenčevih sposobnosti, spretnosti in znanja (Woolfolk Hoy, 2002). 
Ocenjevanje je proces vrednotenja učnih dosežkov, ki jim dodelimo neko vrednost – 
oceno. Učenčevo znanje v 1. in 2. razredu se ocenjuje z opisnimi ocenami. Učne 
dosežke opišemo glede na učenčev napredek in dosežek v primerjavi z učnimi cilji in 
standardni znanja. Učenčevo znanje od 3. do 9. razreda merimo v obliki šolskih ocen 
na petstopenjski številčni lestvici od 1 (nezadostno) do 5 (odlično) (Puklek Levpušček 
in Zupančič, 2009). V prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim 
standardom se v prvih treh letih izobraževanja učenčevo znanje ocenjuje z opisnimi 
ocenami, od 4. do 9. razreda pa s številčnimi. Napredek učenca v posebnem 
programu vzgoje in izobraževanja se ocenjuje z opisnimi ocenami (Pravilnik o 
preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli, 2013). Ni 
ocenjevanja brez preverjanja, znanje pa lahko preverimo tudi brez številčne ocene. 
Učencu sporočimo konkretne pozitivne in negativne ugotovitve ter mu damo 
informacije, kako naj rezultat izboljša (Marentič Požarnik in Peklaj, 2002). 
Razlikujemo več vrst preverjanja. Na začetku poučevanja nekega predmeta ali enote 
izvajamo diagnostično preverjanje, s pomočjo katerega ugotavljamo učenčevo 
predznanje. Ta spoznanja usmerjajo učitelja pri načrtovanju poučevanja. 
Diagnostično preverjanje obsega vsebine, spretnosti in strategije učenja. V zadnjem 
času je to preverjanje pridobilo na pomenu, saj imajo učenci zelo različno 
predznanje. Učenec, ki ne pozna osnovnih pojmov, ne bo uspešno usvojil nove 
snovi. Med samim procesom učenja poteka formativno ali sprotno preverjanje znanja, 
kjer zbiramo in dajemo informacije za usmerjanje pouka in učenja. Učenec sproti 
preverja svoje razumevanje, učitelj pa dobi povratno informacijo, kje mora še 
poenostaviti in poglobiti razlago ter pripraviti vaje. Končno ali sumativno preverjanje 
znanja se izvede ob koncu polletja. Ugotavljamo rezultate daljšega obdobja, izraženi 
so v obliki ocen in zapisani v zaključnem spričevalu (Marentič Požarnik in Peklaj, 
2002). 

 

1.5 UČNA USPEŠNOST 
Učenje in poučevanje je medsebojno povezan in odvisen proces. Uspešno učenje je 
odvisno od uspešnega poučevanja in obratno. Poleg kvalitetnega in aktivnega dela 
učiteljev v vzgojno-izobraževalnem procesu je pomembna tudi aktivnost učenca, saj 
je drugače proces poučevanja in učenja neučinkovit, prazen (Kubale, 2016a). 
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Učna uspešnost je opredeljena s standardi znanja, učnimi cilji, ki so zapisani v učnih 
načrtih. Učenčev napredek in dosežek primerjamo z zastavljenimi učnimi cilji, ki 
veljajo za merilo učenčevih dosežkov v določenem razredu oziroma starosti (Puklek 
Levpušček in Zupančič, 2009). Za ugotavljanje učne uspešnosti je pomemben kriterij 
uspešnosti, ki ga v šoli definiramo kot učni uspeh oziroma dosežene šolske ocene. 
Da bi dobili širši vpogled v uspešnost posameznika, moramo upoštevati tudi 
kakovost, trajnost in uporabnost znanja. Učenec ima lepe ocene, a bi glede na svoje 
zmožnosti lahko dosegel več (Kubale, 2016a). 
B. Marentič Požarnik (1980, 1988 v Marentič Požarnik, 2019) je klasificirala dejavnike 
učne uspešnosti. Notranji dejavniki so fiziološki in psihološki, zunanji dejavniki 
fizikalni in socialni (Marentič Požarnik, 2019). Fiziološki dejavniki so splošno telesno 
počutje, stanje čutil, živčevja, hormonsko ravnovesje in raven energije. Psihološki 
dejavniki so intelektualne sposobnosti, osebnostne lastnosti, učna motivacija, 
predznanje, učni stili, strategije, in govorna kompetentnost. Fizikalni dejavniki so 
opremljenost prostora, osvetljenost, temperatura in vlažnost v prostoru, urejenost, 
zračnost prostora ter hrup. Socialni dejavniki so značilnosti okolja, v katerega smo 

vključeni  družina, razred, šolska skupnost, vrstniki (Marentič Požarnik, 2000 v 
Puklek Levpušček in Zupančič, 2009). Med dejavniki ne moremo strogo ločevati, saj 
se med seboj tesno prepletajo. Socialni dejavnik, kot je učiteljevo vodenje razreda, 
ne deluje enako na vse učence, ki vstopajo v vzgojno-izobraževalni proces z 
različnim predznanjem, sposobnostmi, pričakovanji in motivacijo. Negativni dejavniki 
pa se lahko tudi kopičijo v okolju in znotraj učenca ustvarijo začaran krog učne 
neuspešnosti. Npr. Učenec, ki živi v slabih družinskih razmerah, mu učenje ne 
predstavlja vrednote. Do izobraževanja ima negativen odnos, šolanje želi zaključiti 
čim prej, učenju posveti malo časa, učiteljeva pričakovanja do tega učenca so nižja, 
učenec ima slabši uspeh. Vse to vpliva na učenčevo motivacijo in učno uspešnost 
(Puklek Levpušček in Zupančič, 2009). 
 
Bolj natančno bom predstavila osnovne psihološke faktorje, ki vplivajo na uspešno 
učenje in poučevanje, ki so: 

- sposobnosti učencev za učenje, 
- motivacija in interesi učencev za učenje,  
- predznanje učencev in 
- delovne oziroma učne navade učencev (Kubale, 2016a). 

 
Učenci se razlikujejo po sposobnostih. Sposobnost je ugotovitev, da je v enakih 
objektivnih okoliščinah, pri enakem predznanju in vajah uspeh učencev različen. 
Poznamo splošne in specialne sposobnosti, kot so glasbene, vizualne, verbalne, 
logične, mehanične. Učitelj naj ne presoja inteligenčnih zmožnosti učencev. To lahko 
z inteligenčnimi testi ugotavljajo le psihologi. Pomembno je, da učitelji čim prej 
prepoznajo učenčeve sposobnosti in nato diferencirajo ter individualizirajo pouk 
(Kubale, 2016a). 
 
Motivacija je drugi psihološki faktor, ki usmerja aktivnost, ji daje intenziteto in trajanje. 
Učitelj mora odkriti motive, kot so raznovrstne potrebe, čustvena stanja in želje, ki so 
del oblikovanja osebnosti učencev ter vodijo njihovo delovanje v vzgojno-
izobraževalnem procesu. Učiteljeva naloga je, da s poznavanjem različnih 
motivacijskih sredstev učence motivira. Interes je povezan z motivi učencev. Motivi 
usmerjajo učence na določene aktivnosti. Če so učenci pri teh aktivnostih uspešni, se 
poveča tudi njihov interes (Kubale, 2016a). 
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Sistematično in kvalitetno predznanje pomembno vpliva na uspeh pri nadaljnjem 
učenju. Znanje, kot besedno učenje, in spretnosti, kot motorično učenje, so rezultat 
učenja. Predznanje je odvisno od transfera, ki je odvisen od tega, kako se učenec 
uči. Lahko je splošen ali specifičen. Splošni transfer ima širši razpon, specifični pa 
deluje v med seboj podobnih dejavnostih (Kubale, 2016a). 
 
Delovnih navad se začnemo učiti že v zgodnjem otroštvu, njihovo oblikovanje pa se 
nadaljuje v šoli. Učne navade predstavljajo področje delovnih navad. Učenje mora 
biti sistematično, učenci se morajo naučiti planirati čas za učenje in vsakodnevno 
delo. Kampanjsko učenje je nesistematično učenje, zgoščeno na obdobje pred 
redovalnimi konferencami in je pogost vzrok učnih neuspehov, ki preprečuje 
pridobitev trajnega ter kvalitetnega znanja. Najučinkovitejše je, če učenec učno snov 
ponovi takoj po pouku, saj tako prepreči hitro pozabljanje. V nasprotnem primeru se 
mora vse učiti od začetka, kar mu vzame veliko časa. Učenec mora imeti urejene 
zvezke in snov aktivno ponavljati. Naloga učitelja je, da učence nauči, kako naj se 
učijo (Kubale, 2016a). 
 
Kubale (2016a) pravi, da »šolskega sistema, kjer se neuspehi učencev in študentov 
ne bi pojavljali, ni« (str. 31). Neuspeh učencev, ki se pojavlja v večji meri pomeni, da 
je z dejavniki, ki so odgovorni za realizacijo vzgojno-izobraževalnega dela, nekaj 
narobe. Ugotoviti moramo vzrok neuspeha in sprejeti ukrepe za odpravljanje. 
Posledice neuspeha imajo negativne posledice za učenca in se v družbi pojavljajo v 
različnih oblikah: psihološke (čustvena napetost), pedagoške (slabše obvladanje 
znanj iz enega ali več predmetov), socialne (vedenjske motnje) in ekonomske 
(podaljšanje šolanja povečuje njegove stroške). Učenčev neuspeh je tudi neuspeh 
učitelja in vzgojno-izobraževalne ustanove. Učitelj, katerega učenci so pogosto 
neuspešni, se mora vprašati, ali je med šolskim letom naredil vse, kar je bilo v 
njegovi moči, da bi se neuspehu izognili. Ali je upošteval individualizacijo in 
diferenciacijo pouka, je organiziral dopolnilno delo za manj uspešne učence? To 
preveri s pomočjo preverjanja in ocenjevanja, ki sta tesno povezana, vendar ju ne 
smemo enačiti. Preverjanje služi za ugotavljanje dosežkov učiteljevega dela, 
ocenjevanje za vrednotenje dela posameznega učenca (Kubale, 2016a). 
 
Učitelji izobražujejo in vzgajajo mlade v razvojni dobi, zato je vzgojno-izobraževalno 
delo še posebej zahtevna in odgovorna dejavnost. Uspeh je dosežen takrat, kadar so 
doseženi pozitivni rezultati na vseh področjih vzgojno-izobraževalnega dela glede na 
program in cilje šole (prav tam). 

 

1.6 MOTIVACIJA 
»Motivacija je psihološki proces, ki spodbuja in usmerja naše vedenje.« (Petri in 
Govern, 2004 v Kobal Musek in Grum, 2009, str. 16) Nanaša se na obnašanje 
oziroma usmerjeno vedenje in z njim povezana čustva, stališča, prepričanja, misli, 
pojmovanja, … Avtorji, ki se ukvarjajo s pristopi in smermi motivacije, se sprašujejo 
zakaj in čemu se ljudje obnašamo tako, kot se obnašamo. Pri proučevanju vprašanja 
zakaj, se ukvarjajo z vzrokom, pri proučevanju čemu, pa z namenom in ciljem 
vedenja. Če jih oseba želi doseči, se mora v skladu z njimi tudi obnašati (Kobal Grum 
in Musek, 2009). Naše obnašanje je namreč motivirano s pomočjo motivov, ki so 
psihološki pojavi, kateri spodbujajo naše obnašanje in ga usmerjajo k ciljem. Potreba 
je neko neravnovesje v organizmu, ki nas sili k cilju – objektu, s katerim lahko to 
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ravnovesje izravnamo. Motivacija je vse tisto, kar nas spodbuja, usmerja in vodi. 
Človek si lahko postavi določene cilje in motive, ki jih nato skuša doseči z zavestno 
nadziranim delovanjem ter svojo močno voljo. Kakovost posameznikovih dosežkov je 
odvisna tudi od tega, kako motiviran je zanje (Musek in Pečjak, 2001). 
 
Motivacijo sestavljajo tri prvine: potreba, dejavnost in cilj. Motivirano vedenje se 
začne s stanjem, ki ga organizem zazna kot primanjkljaj ali neravnovesje – rečemo 
mu potreba. Motivacijska dejavnost nas usmeri k ciljem, s katerimi lahko izravnamo 
nastalo neravnovesje. Vsako naše vedenje ima svoj cilj, s katerim želimo zadovoljiti 
potrebo (Kobal Grum in Musek, 2009). 

 

1.6.1 UČNA MOTIVACIJA 
Naša učna in delovna uspešnost sta odvisna od več dejavnikov, še posebej močno 
vpliva motivacija. Ko zadovoljujemo svoje motive in potrebe, se pojavljajo pozitivna 
čustva, ob nezadovoljenih potrebah ter ovirah pa lahko občutimo negativna čustva. 
Kar koli v življenju delamo, delamo to pod vplivom določenih motivov, ki jih usmerjajo 
notranje ali zunanje spodbude (Musek in Pečjak, 2001). 
 
Dr. Barica Marentič Požarnik (2019) pravi, da je »učna motivacija skupen pojem za 
vse vrste motivacij v učni situaciji« (str. 169). Usmerja učenje, mu določa trajanje, 
kakovost in intenzivnost. Za spodbujanje in razumevanje učne motivacije je 
pomembno tudi to, kako razrešujemo dilemo ter odnos med notranjo in zunanjo 
motivacijo. Cilj delovanja pri notranji motivaciji je v dejavnosti sami, vir smo mi, ki 
želimo razviti svoje sposobnosti in spretnosti. Pri zunanji motivaciji pa cilj ni v 
dejavnosti, temveč zunaj nje, v določeni posledici (Marentič Požarnik, 2019). 
 
Ljudje se med seboj razlikujemo v svojih ambicijah in željah. Za nekatere noben cilj ni 
previsok, drugi si postavljajo cilje, ki so nižji od njihovih sposobnosti in ravni, ki jo 
lahko dosežejo. Razlikujemo se v nivoju naših aspiracij, ciljev in dosežkov, ki jih 
želimo doseči v prihodnosti. Nivo aspiracije in postavljanje ciljev sta odvisna od 
prejšnjih dosežkov – višji, kot so bili naši dosežki, višji bo tudi naš naslednji cilj na 
tem področju. Paziti moramo, da so naše aspiracije relativno visoke, a ne 
nedosegljive. Če si bomo zastavili preveč nedosegljive cilje, nas ne bodo več 
motivirali in bomo prej ali slej popustili. Če bodo naši cilji prelahko dosegljivi, pa bomo 
prav tako dosegli negativni učinek. Za njihovo doseganje se ne bomo trudili in 
prizadevali. Posledično tudi ne bodo veliko vredni, saj jih bomo prelahko dosegli in 
nam zaradi tega ne bodo prinašali pravega zadovoljstva (Musek in Pečjak, 2001). 

 

1.6.2 STORILNOSTNA MOTIVACIJA 
Murray (1938, v Kobal Grum in Musek, 2009) je storilnostno motivacijo opredelil kot 
»kompleksno potrebo, ki nastane kot posledica potrebe po dosežku« (str. 212). 
Musek in Pečjak (2001) pravita, da »gre za željo, da bi dosegli nekaj zahtevnega, 
težavnega, nekaj nadpovprečnega, da bi po možnosti dosegli več kot drugi« (str. 98). 
Murray (1938 v Kobal Grum in Musek, 2009) je opredelil značilnosti storilnostne 
motivacije. Prva je težnja po manipuliranju, organiziranju in obvladovanju ljudi, idej ter 
fizičnih predmetov. Druga je prizadevati si, da bi nekaj obvladovali čim bolj neodvisno 
in hitro. Sledijo še doseganje čim višjega standarda, tekmovanje z drugimi, 
premagovanje drugih, biti boljši od njih ter zvišanje samospoštovanja z urjenjem in 
izpopolnjevanjem svojega talenta. Užitek, ki ga občutimo ob uspehu ni v doseganju 
ciljev. Bolj nam je pomembno razvijanje in urjenje spretnosti, ki omogočajo doseganje 
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našega dosežka. Osebe z visoko storilnostno motivacijo imajo močno izraženo 
potrebo po uspehu. Izbirajo situacije, ki niso prelahke niti pretežke, a so tvegane in 
zahtevajo visoko mero osebne odgovornosti za uspeh (Kobal Grum in Musek, 2009). 
 
Ljudje se v svojih ambicijah, željah in nivoju aspiracij razlikujemo, kar je posledica 
naših pričakovanj. Takrat, ko se nam naš dosežek zdi vreden in verjeten, se bomo 
bolj potrudili in bomo bolj storilnostno naravnani (Musek in Pečjak, 2001). Motivacija 
je lahko zunanja, če nam ni pomembno, na katerem področju smo visoko storilni, ali 
pa je notranja, če si prizadevamo za visokimi dosežki na področju, ki nas osebno 
zanima (Marentič Požarnik, 2019). Dobro je, če je naša storilnostna motivacija 
razmeroma močna, ni pa dobro, da je pretirana. Takrat je naš cilj predvsem to, da 
bomo boljši od drugih, ne več notranje zadovoljstvo, ki ga občutimo ob dovršenih 
dosežkih (Musek in Pečjak, 2001). 

 

1.7 ATRIBUCIJSKA TEORIJA 
Razlaga motivacije se običajno začne z domnevo, da želimo osmisliti naše vedenje in 
vedenje drugih z iskanjem vzrokov in posledic. Da bi lahko razumeli lasten uspeh ali 
neuspeh, še posebej tistih, ki jih ne pričakujemo, se vprašamo zakaj. Svoj uspeh ali 
neuspeh pripišemo zmožnostim, trudu, razpoloženju, znanju, sreči, pomoči drugih, 
interesu, razumevanju navodil, vplivu okolja, … Da lahko razumemo uspeh in 
neuspeh drugih, začnemo temu pripisovati atribucije – nekateri so pametni, drugi 
imajo srečo, tretji za uspeh veliko delajo (Woolfolk Hoy, 2010).  
 
Atribucijskih teorij je več, temeljijo na naslednjih treh osnovnih postavkah (Jones idr., 
1972, v Kobal Grum in Musek, 2009): 

 Ljudje poskušamo ugotoviti vzroke za svoje vedenje in vedenje drugih – 
motivirani smo za iskanje informacij, ki bi nam pomagale pri pripisovanju 
vzrokov. 

 Ljudje vzrokov za vedenje ne pripisujemo naključno, temveč za to obstajajo 
določena pravila – ko se pojavi vzrok, pričakujemo učinek, ko opazujemo 
učinek, pa ga pripisujemo vzroku. 

 Pripisovanje vzrokov določenega vedenja posledično vpliva tudi na naše 
nadaljnje vedenje – naše atribucije sprožijo delovanje drugih motivov in s tem 
tudi nadaljnje oblike vedenja. 

 
Zadnja hipoteza je bila hkrati tudi temeljno raziskovalno vprašanje Bernarda Weinerja 
(1972, 1974b; Weiner in Kukula, 1970 v Kobal Grum in Musek, 2009), ki je s 

sodelavci razvil atribucijsko analizo storilnostnega vedenja  atribucije, ki jih 
oblikujemo, da pojasnjujemo pretekle uspehe in poraze. Za našo razlago dogodka so 
po njegovem mnenju ključne vsaj štiri prvine: sposobnost, napor, težavnost naloge in 
sreča. Pri vedenju, ki je usmerjeno na dosežke, ljudje vzroke za uspeh ali poraz 
pripišejo eni ali več omenjenim prvinam. 
 
Weiner (1979, 1986, 1992, 1994a, b; Weiner in Graham, 1989 v Woolfolk Hoy, 2010) 
je atribucijsko teorijo povezal s šolskim učenjem. Večino pripisanih vzrokov za uspeh 
ali poraz lahko pojasnimo s pomočjo naslednjih treh dimenzij: 

1. lokus (mesto vzroka – znotraj ali zunaj učenca), 
2. stabilnost (stabilen ali spremenljiv vzrok) in 
3. odgovornost ter kontrola (ali oseba lahko nadzoruje vzrok). 
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Že prej omenjene prvine – sposobnost, napor, težavnost naloge in sreča – lahko 
kategoriziramo v te tri dimenzije. Sposobnosti in napor bi glede na lokacijo lahko 
uvrščali med notranje vzroke, težavnost naloge in srečo pa med zunanje. Glede na 
stabilnost oziroma nestabilnost bi napor in srečo uvrstili med nestalne, sposobnosti in 
težavnost naloge pa med stalne (Kobal Grum in Musek, 2009). 
 
Te tri dimenzije so pomembne za razlago motivacije. Prva dimenzija notranjega ali 
zunanjega mesta nadzora je povezana s samospoštovanjem. Če uspeh ali neuspeh 
prisodimo zunanjim dejavnikom, bo uspeh vodil do povečane motivacije in ponosa, 
neuspeh pa bo znižal samospoštovanje. Druga dimenzija stabilnosti je povezana s 
pričakovanji, ki jih ima posameznik glede prihodnosti. Učenec lahko slab uspeh 
pripiše stabilnim dejavnikom, kot je zahtevnost predmeta. V prihodnje bo lahko 
pričakoval, da bo prav tako neuspešen pri tem predmetu. Lahko pa rezultat pripiše 
nestabilnim dejavnikom, kot je razpoloženje. V tem primeru upa, da mu bo v 
prihodnje šlo bolje. Tretja dimenzija odgovornosti se povezuje s čustvi, kot so žalost, 
jeza, sram, hvaležnost ali pomilovanje. Občutek krivde imamo takrat, ko se čutimo 
odgovorne za svoj neuspeh in ponosni smo, ko se čutimo odgovorne za uspeh. Če 
smo neuspešni pri nalogi, ki je ne moremo nadzorovati, smo jezni in nas je sram pred 
osebo ali institucijo, ki ima kontrolo. Na drugi strani pa uspeh pri nalogi, ki je ne 
moremo nadzorovati, povzroči občutke sreče in hvaležnosti (Woolfolk Hoy, 2002). 
 
Zaporedje pri motivaciji, kadar neuspeh pripišemo pomanjkanju sposobnosti, le-te pa 
so po našem mnenju nekontroljive, je naslednje (Woolfolk Hoy, 2002): neuspeh – 
pomanjkanje sposobnosti – nekontroljivost – ni odgovornosti – sram, zadrega – umik 
– slabši uspeh. 
 
Zaporedje motivacije, kadar neuspeh pripišemo pomanjkljivemu trudu, je naslednje 
(Woolfolk Hoy, 2002): neuspeh – pomanjkljiv trud – odgovornost – občutek krivde – 
angažiranost – uspeh se izboljša. 

 

1.8 REŠEVANJE PROBLEMOV 
Ko odgovora na vprašanje ali poti do cilja ne moremo enostavno priklicati iz spomina, 
se soočimo s problemom, ki ga začnemo reševati (Kompare idr., 2002). Reševanje 
problema poteka kot postopna analiza, pri kateri je oseba celovito usmerjena k 
rešitvi, napreduje postopoma, v majhnih korakih. Problem ima začetno stanje 
(izhodišče), vmesna stanja (ovire) in končno stanje (rešitev). Dejavniki, kot so 
blokiranje ali fiksacija mišljenja in čustva, lahko ovirajo naš miselni učinek. Zato pri 
reševanju problemov iščemo strategije, ki bi nas čim hitreje privedle do rešitve 
(Musek in Pečjak, 2001). 
 
Motivacija nas vodi, da se lotimo reševanja problema, saj to zahteva napor in 
vztrajnost. Na poti do rešitve lahko naletimo na številne ovire. Ob tem doživljamo 
frustracije in negativna čustva (žalost, jeza). Če ovir ni ali so lahko premagljive, 
doživljamo pozitivna čustva (veselje, sreča). Mišljenje usmerjajo, vzdržujejo in 
spodbujajo čustva ter motivi. Interes in radovednost sta tista, ki nas vodita, da se 
ukvarjamo z določenim problemom. To lahko preprečijo močna čustva (jeza, strah), 
ki nas včasih preveč vzburijo, da bi se lahko zbrali in sprejeli rešitev, ki ustreza našim 
željam. V takem primeru se večkrat zgodi, da sprejmemo nekaj v nasprotju z našimi 
pričakovanji. Pomembno vlogo pri reševanju problemov ima tudi znanje. Po podatkih 
raziskave (Chase in Simon, 1937 v Kompare idr. 2002) naj bi strokovnjaki hitreje 
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reševali probleme, kot laiki. Predhodno znanje omejuje našo sposobnost reševanja 
problemov in lahko pride do fiksacije mišljenja ali blokiranja (Kompare idr., 2002). Gre 
za neučinkovito reševanje problemov. Kakšne metode reševanja se lahko navadimo 
in se v njej tako izurimo, da smo vajeni problem reševati samo na en način, čeprav je 
le-teh mnogo, a ne sprevidimo drugačnega. Naše ustvarjalno mišljenje blokira tudi 
huda čustvena napetost – na eni strani se sproščajo neustrezne misli, na drugi strani 
povzročajo zavrtost (Pečjak in Musek, 2001). 
 
Ljudje preproste probleme rešujemo z vpogledom, ki je »nenadna povezava 
izkušenj.« (Musek in Pečjak, 2001, str. 166) Posameznik problemsko situacijo 
razdela in jo naprej s postopno analizo ob pomoči miselnih struktur (pojmi, sodbe, 
predstave, …) reši mentalno. Nato z miselnimi operacijami te strukture primerja. 
Potrebnih je namreč več vpogledov, saj se ti med seboj lahko izključujejo ali 
dopolnjujejo. Ni vedno prva miselna rešitev tudi končna rešitev. Problem ima namreč 

začetno stanje, vmesna stanja in končno stanje  rešitev, ki jo posameznik izvede s 
konkretnim dejanjem, kadar je to potrebno. Ko naletimo na problem, je naš cilj, da ga 
kar najhitreje rešimo. To storimo tako, da iščemo miselne strategije, kar je način 
uporabe miselnih operacij (Pečjak in Musek, 2001).  

 

1.9 SOOČANJE Z OBREMENITVAMI 
V življenju se srečujemo s težavami in ovirami, ki jih moramo reševati. Pomembno je, 
kako se z njimi spoprijemamo (Musek in Pečjak, 2001). 
 
Z obremenitvami se lahko soočamo na dva načina – konstruktivno in 
nekonstruktivno. Soočanje je uspešno, če je usmerjeno k problemu in se 
osredotočamo na to, kako bomo dosegli zastavljeni cilj. Kadar prevlada čustvena 
napetost, je naše soočanje usmerjeno k čustvovanju. Usmerimo se le k razbremenitvi 
čustvene napetosti (strah, jeza, krivda), ne glede na prvotni cilj (Kobal Grum in 
Musek, 2009). 
 
Musek in Pečjak (2001) pravita, da »frustracijska odpornost in osebnostna čvrstost 
pomenita pomembno osebnostno podlago našega spopadanja s problemi« (str. 221). 
Osebe z visoko frustracijsko toleranco lažje prenašajo ovire, preden se začnejo 
nekonstruktivno obnašati. Za osebe z nizko frustracijsko toleranco pa je značilno 
nekonstruktivno obnašanje – odzovejo se s potrtostjo, malodušjem ali nasiljem 
(Kompare idr., 2002). Spopadanje s stresom je odvisno tudi od osebnostne čvrstosti. 
Osebe, ki so bolj osebnostno čvrste, se s problemi soočajo aktivno in konstruktivno, v 
tem vidijo izziv in menijo, da je rešitev problema v njihovih rokah. Hkrati imajo tudi 
višjo frustracijsko toleranco, kar pomeni, da so bolj odporni na ovire, znajo prenesti 
neuspeh in storiti kaj, da bi se izboljšali. Učitelji, ki so manj osebnostno čvrsti se s 
problemi soočajo nekonstruktivno, problem jim prestavlja grožnjo, so pasivni pri 
reševanju in menijo, da je rešitev odvisna od drugih (Musek in Pečjak, 2001). 

 

1.9.1 KONSTRUKTIVNO SOOČANJE 
Za konstruktivno premagovanje ovir je značilno to, da problem rešimo tako, da 
»dolgoročno dobimo tisto, kar potrebujemo, ne da bi pri tem ovirali druge pri 
zadovoljevanju njihovih potreb.« (Kompare, Stražišar, Vec, Dogša, Jaušovec in Curk, 
2002, str. 203) Trudimo se, da bi zadovoljili svoje potrebe, zato zberemo vse 
potrebne informacije, razmislimo o vseh možnostih, vzrokih in posledicah, načrtujemo 
ter si poiščemo podporo družine in prijateljev (Kompare idr., 2009). 
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Z oviro se konstruktivno soočimo tako, da: 

- smo aktivni, trdo delamo in se trudimo, da oviro premagamo ali premostimo; 
- si zastavimo drug cilj, ki je enakovreden prvemu in svojo potrebo zadovoljimo 

na drugačen način; 
- dosego cilja odložimo za določen čas in ob tem delamo tako, da bomo cilj čim 

prej dosegli; če se nam zdi ovira nepremostljiva in nerešljiva pa čakamo, da se 
bodo razmere spremenile in prevladale na eni ali drugi strani (Kompare idr., 
2009). 

 

1.9.2 NEKONSTRUKTIVNO SOOČANJE 
Za nekonstruktivno premagovanje ovir je značilno to, da prinese trenutno olajšanje, 
ne dolgoročne zadovoljitve potreb. Posledica je, da se ta še vedno ponavlja, situacija 
se kasneje lahko še poslabša (Kompare idr., 2002). 
Pri nekonstruktivnem soočanju z agresijo in nasilnim vedenjem odstranimo problem, 
vendar pri tem oviramo druge ljudi, da bi zadovoljevali svoje potrebe. Z regresijo se 
vračamo na nižjo stopnjo vedenja, s katerim smo bili nekoč uspešni – jok, panično 
kričanje, beg. Če se želimo izogniti neprijetni situaciji, pred oviro zbežimo ali se 
prehitro vdamo. Oviro lahko premostimo tudi tako, da zatremo neprijetna čustva s 
hrano, pijačo, drogami (Kompare idr., 2002). 
 

1.9.3 OSEBNOSTNA ČVRSTOST 
Osebnostna čvrstost ali rezilientnost je dinamičen proces, osebnostna lastnost, 
zmožnost ali rezultat uspešne prilagoditve posameznika ali skupine navkljub 
ogrožajočim ali težkim okoliščinam (v Kiswarday, 2013 po Masten, Best in Gramezy, 
1990). Kaže se v posameznikovi zmožnosti konstruktivnega odziva na izzive iz okolja 
(Drljić in Kiswarday, 2016). 
 
Kobal Grum in Musek (2009) pravita, da je osebnostna čvrstost »sposobnost 
uspešnega premagovanja stresov,« ki jo opredeljujejo tri komponente. Prva 
komponenta je izziv, kjer posameznik spremembe vzame za osebnostno rast in 
razvoj in mu ne predstavlja grožnje. Druga je angažiranost, kar pomeni, da je 
posameznik predan, zavzet in osredotočen, da bo izpolnil dejavnost, ki ga bo 
pripeljala do cilja (Kompare idr., 2002). Tretja komponenta je kontrola ali občutje 
nadzora – občutek, da posameznik lahko premaga oviro z lastnimi odločitvami in 
dejanji (Kobal Grum in Musek, 2009). Kemeny (2003, v Erman, 2014) pravi, da ta 
komponenta »vzdržuje držo, da ne glede na to, kako slabo stvari stojijo, moraš 
izkoristiti stresne situacije kot priložnosti za rast« (str. 107). 
 
Osebnostno čvrsti so posamezniki, ki imajo usklajeno delovanje vseh treh 
komponent, saj le ti v vseh vidikih dojemajo življenje kot proces, ki se neprestano 
spreminja in zahteva učenje in prilagajanje. To znanje, izkušnje in spoznanja delijo s 
pomembnimi drugimi v svojem življenju (Maddi, 2013 v Erman, 2014). Osebnostna 
čvrstost je osebnostna naravnanost, ki združuje komponente za namen doseganja 
zastavljenih ciljev, ne da bi žrtvovali svoje zdravje, identiteto ali integriteto ter se 
hkrati ozira na druge. »Je zmagovalna drža v boju s stresom.« (Erman, 2014, str. 
107) 
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1.9.4 FRUSTRACIJA 
O frustraciji govorimo takrat, ko v motivacijski situaciji naletimo na oviro, ki nam 
preprečuje zadovoljitev in doseganje cilja. Na začetku nam frustracija poveča željo po 
doseganju cilja, smo angažirani in se trudimo. Če te ovire ne premagamo, frustracija 
postane neprijetna in okrepijo se negativna čustva – napetost, tesnoba, 
razdraženost, panika, … (Pečjak in Musek, 2001) Ovire, ki nam to preprečujejo so 
lahko objektivne – ko doseganje želenega cilja ni odvisno od nas ali pa subjektivne – 
ko imamo sami premalo volje, da bi dosegli, kar si želimo (Kompare idr., 2009). 
 
Težave, frustracije, konflikti, stresi so življenjski pojavi, ki nas v zmerni obliki 
spodbujajo in so izziv, zaradi katerega je življenje zanimivo. Obremenjevati nas 
začnejo takrat, ko se pojavljajo prepogosto (Kobal Grum in Musek, 2009). Učiteljevo 
delovanje v šoli poleg materialnih razmer usmerjajo tudi učenci, sodelavci, vodstvo, 
starši in širša skupnost, ki s svojimi zahtevami ter interesi do šole tudi vplivajo na 
učiteljev položaj. Usklajevanje vseh želja lahko v učitelju ustvarjajo napetosti in stres 
ter s tem motijo njegovo delo in odnose (Strmčnik, 2001). 
 

1.9.5 OBRAMBNO REAGIRANJE 
Človek je čustveno bitje, ki težko prenaša čustveni pritisk. Čim močnejši je pritisk, 
tem bolj nas sili, da se ga znebimo. Prisili nas v to, da včasih ravnamo nerazumno, 
nezrelo in nekonstruktivno. Po eni strani bi želeli izpolniti osnovni cilj, po drugi strani 
pa čim prej zbežati pred oviro. Pojavi se poseben način soočanja – obrambno 
reagiranje – ki sproži obrambne mehanizme, s katerimi težav ne moremo rešiti, 
temveč jih samo skušamo potisniti s področja zavesti. S pomočjo duševnih 
mehanizmov stvari vidimo drugačne, kot v resnici so. Začasno se zmanjšajo 
neprijetni občutki (Kobal Grum in Musek, 2009).  
 
Med obrambne mehanizme spadajo: 

- potlačevanje, kjer gre za potiskanje neprijetnih sporov in dogodkov iz zavesti – 
jih pozabimo, a ne odstranimo; 

- sprevračanje, kjer spremenimo svoj odnos do nekoga, ki ga sovražimo v to, da 
smo z njim navidezno pretirano vljudni; 

- zanikanje in odklanjanje, kjer zanikamo sovražnost do nekoga, a hkrati lahko 
nezavedno potlačimo kak sovražni impulz do njega; 

- premik ali premestitev, kjer sovražnost iz ene osebe ali stvari nezavedno 
prenesemo na drugo osebo ali stvar; 

- projekcija, kjer svoje negativne lastnosti pripisujemo drugim in s tem vidimo 
sebe v boljši luči, druge pa v slabši; 

- introjekcija je nasprotna projekciji, kjer sebi pripišemo dobre lastnosti drugih; 
- identifikacija, kjer se z neko ugledno osebo poistovetimo in prevzamemo njene 

idealne lastnosti – poveča se naša vrednost; 
- racionalizacija, kjer samega sebe opravičujemo in se nam cilji, ki jih nismo 

dosegli, zdijo nepomembni; 
- izravnavanje ali kompenzacija, kjer naša šibka področja skušamo izravnati z 

uspehi na močnih področjih; 
- nadomeščanje ali substitucija cilja, kjer namesto težko dosegljivega cilja 

izberemo drug cilj, ki ga lažje dosežemo (Kobal Grum in Musek, 2009). 
 
Ob stalni uporabi obrambnih mehanizmov njihov ponavljajoči se občutek lažne 
rešitve lahko privede do resnih čustvenih težav. Stalno zatekanje k obrambnim 
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mehanizmom je pogosto lahko tudi krivično za družbo, v kateri živimo in delujemo, 
saj postanejo ljudje okoli nas žrtve obrambnih mehanizmov, ker umetno vzdržujemo 
bolj pozitivno podobo o sebi v primerjavi z drugimi (Kobal Grum in Musek, 2009). 
 

1.10 UČITELJEVA VLOGA V PROCESU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA 
Učitelj ima v izobraževalnem procesu pomembno vlogo. Če želimo izboljšati kakovost 
vzgojno-izobraževalnega procesa, moramo spreminjati tudi vloge učiteljev in skrbeti 
za njihov profesionalni razvoj (Kramar, 2003). Woolfolk Hoy (2002) pravi, da 
obstajata dve vrsti učiteljevih pričakovanj. Prvo vrsto poimenuje »samouresničajoče 
se prerokbe« (Rosenthal in Jacobs, 1968 v Woolfolk Hoy, 2002), kjer se 
neutemeljena pričakovanja učitelja o sposobnosti učenca začnejo ujemati s temi 
prepričanji, ki nimajo nobene osnove. Druga vrsta pričakovanj je »učinek vztrajanja 
zaradi enakega pričakovanja« (str. 369), ko učitelj dobro oceni učenčeve sposobnosti 
in nanje ustrezno reagira. Težava se pojavi, ko učenec pokaže napredek, učitelj pa 
ne upošteva izboljšanja, svojih pričakovanj ne prilagodi in ne omogoča primernejšega 
poučevanja. Učenec obstane na istem, pričakovanem nivoju in nima možnosti ter 
motivacije za boljši dosežek (Woolfolk Hoy, 2002). 
 
Učitelji imajo v vzgojno-izobraževalnem procesu poleg učencev najpomembnejšo 
vlogo. Med učitelji so velike razlike – nekateri kažejo odpor, drugi ne odražajo niti 
odpora niti veselja, tretji komaj čakajo, da stopijo v razred med svoje učence. Prav pri 
slednjih lahko pričakujemo najboljši uspeh pri vzgojno-izobraževalnem procesu. Imeti 
morajo veselje do dela z otroki in mladino, poučevanja, ustrezno splošno, strokovno 
in pedagoško-psihološko izobrazbo. Poleg tega se morajo nenehno izobraževati, 
pridobivati izkušnje in se na delo v razredu ustrezno pripraviti (Kubale, 2016a). 
 

1.10.1 ZNAČILNOSTI UČINKOVITIH UČITELJEV 
Učitelj, ki vodi razred, manjšo skupino ali dela z učencem individualno, mora dobro 
strukturirati delo in postavljati jasna pravila vedenja (Peklaj, 2012). V veliko pomoč 
mu je, če dobro načrtuje učno uro. Dejavnosti naj organizira v logičnem zaporedju. 
Poskuša naj predvideti probleme, s katerimi se pri obravnavani snovi lahko srečajo 
učenci (Woolfolk Hoy, 2002). Sistematično mora spodbujati in podkrepljevati 
upoštevanje pravil. To pomeni, da morajo biti posledice neupoštevanja  pravil jasne 
(Peklaj, 2012).  
 
Učitelj je lahko uspešen pri poučevanju učencev, če upošteva različne učne stile 
učencev, izbira različne aktivnosti, pripomočke, … S takim več-čutnim poučevanjem 
se v pouk vključuje več različnih možnosti pri preverjanju in ocenjevanju znanja, 
predstavitvi učne snovi ter učenju učencev v šoli. S tem je pouk bolj dostopen za 
učence z različnimi potrebami. Z več-čutnim poučevanjem učitelj lahko omogoča 
interakcije med učenci – v parih, skupinah, tutorstvo, sodelovalno učenje. Pri tem 
mora paziti, da so naloge dobro strukturirane, da se v skupinah oblikujejo spodbudne 
interakcije, skupinska soodvisnost, pripadnost in odgovornost. Poučevanje ni samo 
razlaganje snovi, temveč tudi urjenje proceduralnih veščin in znanj. Učitelj je model, 
ki pokaže in naredi. Potem ponovijo učenci v skupini, nato ponovi še učenec sam. 
Učencu določene veščine včasih pokažemo večkrat, da jih lahko usvoji. Pri tem mu 
moramo nuditi maksimalno pomoč in oporo v procesu učenja, nato pomoč 
postopoma zmanjševati, dokler učenec ni samostojen. Učitelj naj v procesu učenja 
učence nauči tudi uporabe strategij uspešnega učenja, saj jim le-te lahko pomagajo, 
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da se znajo samostojno spoprijeti z novimi nalogami in so pri tem uspešni (Peklaj, 
2012). 
 
Povratna informacija, ki jo poda učitelj, je pomembna, da učenec dobi sprotno 
informacijo o pravilnosti izvajanja, vidi, kaj je dosegel, razvija občutek lastne 
samoučinkovitosti ter ga spodbudi k vztrajanju pri nalogah in učenju. Učitelj naj 
izpostavi napredek, saj je pri učencih s posebnimi potrebami ta manjši in težje viden. 
Prilagaja naj ocenjevanje znanja (prav tam). 
 
Pri delu v razredu je za učenca pomembna tudi raven odnosov z drugimi učenci in 
učitelji. Učenci imajo večjo motivacijo za učenje in sodelovanje, če med njimi vlada 
pozitivna klima ter se počutijo del razredne in šolske skupnosti. Vsak ima svoje 
močno področje, ki naj ga izpostavi, in tako nekaj doprinese k skupinskemu rezultatu 
(prav tam). Nekatere najzgodnejše raziskave o učinkovitem poučevanju, ki so se 
osredotočile na osebnostne kvalitete učiteljev, so prinesle nekaj spoznanj o 
učiteljevih lastnostih, kot so znanje, jasnost in toplina. Znanje je potrebno in jim 
pomaga, da so bolj organizirani ter jasni. Učitelj, ki ve več, bolj jasno in enostavno 
predstavlja snov ter hitreje prepozna učenčeve primanjkljaje in težave. Jasno in 
enoznačno odgovori na vsa vprašanja učencev. Učitelj, ki dobro pozna svoje 
področje, zna predstaviti in razložiti snov na preprost način. Uporablja besede, ki so 
učencem poznane, nepoznane razloži z nečim, kar učenci že poznajo (Woolfolk Hoy, 
2002). Učitelj naj bo v odnosu do učenca razumevajoč, empatičen, spoštljiv, topel. 
Zaupa naj, da se učenec lahko nauči in napreduje. To je ključno, da bodo učenci 
učitelju zaupali in se zatekli k njemu, ko bodo potrebovali pomoč in podporo (Peklaj, 
2012). 
 
Temelj za opravljanje učiteljskega poklica je obvladovanje snovi, ki jo učitelj poučuje. 
Poleg strokovne kompetence, je pomembna tudi didaktična in socialna oziroma 
osebnostna kompetenca. Vse tri se morajo dopolnjevati, če učitelj želi biti uspešen pri 
svojem delu. Strokovno znanje ni dovolj, potrebno je tudi znanje s področja reševanja 
problemov, psihologije otroka, učne motivacije, svetovanja. Nekaj lastnosti dobrega 
učitelja: strokoven, nazoren, razgledan, iznajdljiv, razumevajoč, natančen, ljubezniv, 
strpen, komunikativen, … (Pušnik, 2000). 
 
Poučevanje je učinkovito, ko učitelj povezuje učne cilje, metode, pristope in vsebine 
ter pri tem upošteva načela načrtovanja.  individualne posebnosti in razvojne 
značilnosti učencev. Spodbuja miselno aktivnost učencev, učno motivacijo, 
samostojno učenje, vključuje informacijsko komunikacijsko tehnologijo. Učencem s 
posebnimi potrebami prilagaja učne pristope in sodeluje s starši, učitelji in drugimi 
strokovnjaki (Valenčič Zuljan, 2011). 
 
Učinkoviti učitelji dobro načrtujejo vzgojno-izobraževalni proces – sprejemajo cilje 
določene težavnostne stopnje in strukturirajo učenje tako, da bodo učenci te cilje 
dosegli. Če učitelj učenca na poti doseganja cilja motivira in mu da povratne 
informacije o tem, kako je lahko uspešen pri učenju, je večja verjetnost, da bo učenec 
dejansko dosegel zastavljene cilje (Hattie, 2018). »Učitelj mora vedno razmišljati, da 
s celotnim svojim ravnanjem in osebnostjo tudi vzgaja.« (Kubale, 2016a, str. 13) 
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1.11 PROFESIONALNI RAZVOJ 
V poklicnem razvoju vsak učitelj preide določena obdobja in vsako od njih ima 
specifično vlogo, značilnosti ter posledice. Učiteljev razvoj je nekaj, kar se dogaja v 
njem samem. Osebno učenje je še posebno kompleksno učenje, saj ga mora 
oblikovati učitelj sam. Treba se je zavedati, da proti učenju in spremembam vedno 
obstajajo neke vrste odpori, kar še posebno velja za spremembe v profesionalnem 
razvoju (Muršak, 2011). 
 
M. Valenčič Zuljan (1999, 2001 v Valenčič Zuljan, 2012) opredeljuje profesionalni 
razvoj kot »proces signifikantnega in vseživljenjskega, izkustvenega učenja, pri 
katerem učitelji razvijajo (osmišljajo) svoja pojmovanja in spreminjajo svojo prakso 
poučevanja; gre za proces, ki vključuje učiteljevo osebnostno, poklicno in socialno 
dimenzijo, kar pomeni učiteljevo napredovanje v smeri kritičnega, neodvisnega, 
odgovornega odločanja ter ravnanja« (str. 17). 
 
Pomembno je, da učitelji poleg reaktivne razvijajo tudi proaktivno vlogo, da niso le 
porabniki profesionalnega znanja, temveč tudi proizvajalci in ustvarjalci. Po mnenju 
novega profesionalizma (Niemi in Kohonen, 1995 v Muršak, Javrh in Kalin, 2011; 
Marentič Požarnik, Kalin, Šteh  in Valenčič Zuljan, 2005) učitelja profesionalca 
označujejo: 

- Profesionalna zavezanost k rasti in učenju: Učitelj profesionalec skrbi za 
osebnostno rast, se uči iz lastnih izkušenj, je empatičen in meni, da njegovo 
delo lahko vpliva na življenje učencev. Prepričan je, da profesionalna 
odgovornost in učinkovitost temeljita na odprti komunikaciji ter refleksiji. 

- Profesionalna avtonomija: Učitelj profesionalec deluje etično, opredeli svoje 
vrednote, zaupa lastni intuiciji, spodbuja razvoj potencialov ljudi okrog sebe in 
ima občutek odgovornosti. 

- Dinamično pojmovanje učenja: Učitelj profesionalec skrbi za svoj intelektualni 
razvoj, je dejaven, podpira učenje, spodbuja različnost učencev, delo z njimi 
mu je izziv. Spodbuja učenčevo soodogovornost pri učenju. 

- Sodelovanje in povezovanje: Učitelj profesionalec sodeluje z drugimi v šolski 
skupnosti in družbi, se povezuje v različne time in spodbuja timsko poučevanje 
ter sodelovanje. 

 
Učiteljeva profesionalna rast je vseživljenjski proces, ki vključuje učenje in 
profesionalni razvoj skozi vsa leta poklicne poti (Muršak, Javrh in Kalin, 2011). 
Hargreaves (2000 v Marentič Požarnik idr., 2005) opredeli štiri obdobja v razvoju 
učiteljevega profesionalnega razvoja: 

1. Predprofesionalno obdobje: Razmišljanje, značilno za to obdobje je, da je biti 
učitelj sicer dokaj zahtevno, vendar ne težko. Glavna naloga učitelja je, da z 
razlago posreduje učno vsebino in pri tem vzdržuje disciplino ter pozornost 
učencev. 

2. Avtonomni profesionalizem: V tem obdobju »izobraževanje učiteljev postane 
del univerzitetnega študija« (str. 10). Razvijajo se aktivne metode poučevanja, 
v »učence usmerjen« pouk, problemski pouk, učenje z odkrivanjem. Učitelji se 
individualno izobražujejo in izpopolnjujejo. V ospredju je profesionalna 
avtonomija, a se učitelji zaradi tega pogosto počutijo premalo samozavestno in 
izolirano. 

3. Kolegialni profesionalizem: Učitelji začnejo sodelovati med seboj, se 
povezovati v time, se strokovno izpopolnjevati ob skupinskih projektih in 
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uveljavljati raznolike, nove metode. Izbira načinov dela in učnih metod temelji 
na učnih ciljih, okoliščinah ter individualnih razlikah med učenci. 

4. Postprofesionalno obdobje: To se je začelo razvijati v zadnjem času zaradi 
vpliva globalizacije in spremljevalnih pojavov, kot so tekmovalnost ter 
mednarodna primerljivost znanja. Vse bolj pomembni postanejo natančno 
opredeljeni standardni znanja, zunanje preverjanje, centralizirano predpisani 
kurikulumi in sistem napredovanja učiteljev po točkah. 

 
Profesionalni razvoj učitelja poteka na dveh ravneh – na ravni pojmovanj in na ravni 
ravnanj (Pevec Semec, 2009). Na ravni pojmovanj se učenec in učitelj razvijata drug 
ob drugem. Učenec je bolj aktiven pri pouku, prevzema pobudo in odgovornost za 
svoje učenje. Učitelj poudarja pomen učenčeve aktivnosti, pestrost različnih oblik 
poučevanja. Ob učencih se poklicno razvija, saj svoje izkušnje reflektira, predeluje in 
osmišlja (Scardamalia in Beretier 1989, Kember 1996 v Javornik Krečič, 2008). Na 
ravni ravnanj gre za »pridobivanje in izpopolnjevanje profesionalne spretnosti (raven 
gotovosti in rutine).« (Pevec Semec, str. 20) 
 

1.11.1 ODGOVORNOST 
Pogoji za učiteljevo kvalitetno delo so  profesionalnost, strokovna avtonomija in 
odgovornost (Rebernak, b. d.). Odgovornost je opredeljena kot zavedanje 
posameznikove skrbi o lastnem vedenju ali nekem dejanju in njegovemu spopadanju 
s posledicami lastnega vedenja ter dejanj (Buğdayci, 2019). 
 
Poučevanje je lahko učinkovito le, če je avtonomno, samostojno. To je poučevanje 
učne snovi s takšno učno metodo, da bodo vidni rezultati dela, odkrita obojestranska 
ustvarjalnost in posledično prevzeta učiteljeva ter učenčeva odgovornost za rezultate 
dela. Vsaka odvisnost in določenost pri poučevanju zmanjšuje pogoje ter 
ustvarjalnost in povečuje verjetnost rutinskega dela. Kot posledica neodvisnosti 
učitelja se pojavi odgovornost za doseganje ciljev učencev in šole (Rebernak, b.d.). 
 
Odgovornost za učenje morajo prevzeti tako učitelji kot učenci, vendar je učiteljeva 
odgovornost drugačna od učenčeve. Patry (2004, v Pevec Semec 2009) pravi, da 
»učitelj ustvari pogoje, v katerih se lahko učenci učijo, in poskuša ne ovirati ali celo 
zavirati učenja. Učenec je aktiven ustvarjalec svojega procesa in tudi preverjanja 
uspeha pri učenju« (str. 18). Učiteljeva vloga je, da omogoči »samostojno in 
samoaktivno pridobivanje in osvajanje znanja.« (Špoljar, 2004, prav tam, str. 18) 
Poučevanje je kompleksna praktična dejavnost. Združuje kognitivne, socialne, 
čustvene in moralne vidike. Končni rezultat (učenčevo znanje) je odvisen od 
praktične dejavnosti pouka. Učitelj naj upošteva dejstvo, da znanja ne more prenesti 
v glave učencev (prav tam). 
 
Predpisani in veljavni učbeniki, standardni znanja, učna sredstva, preverjanje znanja 
so dejavniki, ki zavirajo učiteljevo avtonomijo pri vodenju vzgojno-izobraževalnega 
procesa. Izbira didaktične izvedbe pouka pa je tisto področje učiteljevega poklica, ki 
spodbuja učiteljevo avtonomijo. Didaktika torej določa stopnjo učiteljeve strokovne 
avtonomije pri vodenju vzgojno-izobraževalnega procesa in hkrati prevzemanja 
odgovornosti za svoje početje (Krapše, 2000). Učitelj pri načrtovanju vzgojno-
izobraževalnega procesa upošteva številne dejavnike: učne načrte, učbenike, 
standarde znanja, šolo, starše, učenca. Opredeli se za določeno didaktično izvedbo 
pouka. Temelj za izdelavo letne, tematske ali urne priprave so učbeniki in standardi 
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znanja, ki so predpisani za določeno generacijo. Dosežke merimo kvantitativno – na 
področju vedenj in podatkovnega znanja. Manj poudarka je na kvalitativnem merjenju 
– stopnja samopresoje, solidarnosti, samoodoločanja. Ti dve kategoriji sta soodvisni, 
vendar učitelj pri načrtovanju najmanj upošteva učenca in v večji meri upošteva 
kvantitativno opredeljene standarde. Učitelj ima možnost, da se odloči o načinu 
poučevanja, a mu v okolju z zelo strukturiranimi in točno določenimi načini delovanja, 
to pogosto ni omogočeno. Učitelj je prenašalec znanja in je posledično odgovoren za 
učenčeve dosežke. Z izbiro načina poučevanja prevzema odgovornost za uresničitev 
zastavljenih ciljev. V sodobnem načinu poučevanja se je odgovornost le še okrepila, 
saj ne gre več samo za znanje in vedenje temveč za njihovo uporabo v življenju, 
kritično razmišljanje ter oblikovanja lastnega sistema vrednot (Krapše, 2000). 
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2 EMPIRIČNI DEL 
 

2.1 OPREDELITEV PROBLEMA 
M. Valenčič Zuljan (2012) pravi: »Vloga učiteljev postaja vse kompleksnejša, 
pričakovanja javnosti do rezultatov njihovega dela pa vse višja« (str. 6). V zadnjih 
nekaj desetletjih je vse več raziskovalcev na področju izobraževanja opredelilo 
odgovornost učiteljev za dosežke učencev ali osebni občutek učinkovitosti kot 
pomembno spremenljivko v študijah učne učinkovitosti (Woolfolk Hoy, 2010). V 
magistrskem delu nas je podrobneje zanimal vidik specialnih in rehabilitacijskih 
pedagogov do poučevanja učencev s posebnimi potrebami, v povezavi z občutkom 
odgovornosti za uspeh in neuspeh učencev s posebnimi potrebami. Zanimalo nas je, 
kdo je po njihovem mnenju odgovoren za uspeh učencev s posebnimi potrebami. 
Želeli smo raziskati, kaj specialne in rehabilitacijske pedagoge veseli in kaj 
obremenjuje pri njihovem delu ter kakšna je njihova zmožnost odzivanja in soočanja 
z neuspehom. Prav tako nas je zanimalo, ali si več zaslug pripišejo ob uspehu ali 
neuspehu učenca s posebnimi potrebami. Ugotavljali smo, kako leta delovnih 
izkušenj vplivajo na odgovornost specialnih in rehabilitacijskih pedagogov za uspeh 
ali neuspeh učencev ter na katerem delovnem mestu se specialni in rehabilitacijski 
pedagogi počutijo bolj odgovorne za uspeh ali neuspeh učencev. 
 

2.2 CILJI RAZISKOVANJA 
V okviru raziskave želimo: 

1. Z opisno statistiko ugotoviti, komu ali čemu specialni in rehabilitacijski 
pedagogi pripisujejo odgovornost za uspeh učencev s posebnimi potrebami. 

2. Z opisno statistiko ugotoviti, kaj specialne in rehabilitacijske pedagoge veseli 
ter kaj obremenjuje pri delu z učenci s posebnimi potrebami. 

3. S Connor-Davidsonovo lestvico osebnostne čvrstosti (Connor in Davidson, 
2003) preveriti, kako dobro se specialni in rehabilitacijski pedagogi odzivajo, 
prilagajajo ter soočajo z uspehom in neuspehom učencev s posebnimi 
potrebami. 

4. Z Vprašalnikom o odgovornosti za uspeh učenca (Guskey, 1981) ugotoviti, 
kolikšen delež odgovornosti si specialni in rehabilitacijski pedagogi pripišejo ob 
uspehu učenca s posebnimi potrebami ter koliko ob neuspehu in preveriti, ali 
obstajajo statistično pomembne razlike v občutku odgovornosti za uspeh ali 
neuspeh glede na leta delovnih izkušenj ter glede na delo, ki ga opravljajo. 

 

2.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
1. Komu ali čemu specialni in rehabilitacijski pedagogi pripisujejo odgovornost za 

uspeh učencev s posebnimi potrebami? 
2. Kaj specialne in rehabilitacijske pedagoge veseli ter kaj obremenjuje pri delu z 

učenci s posebnimi potrebami? 
3. Kako se specialni in rehabilitacijski pedagogi odzivajo ter soočajo z 

neuspehom učencev s posebnimi potrebami? 
4. Ali si specialni in rehabilitacijski pedagogi pripisujejo več odgovornosti za 

učenčev uspeh ali neuspeh? 
5. Kako leta delovnih izkušenj specialnih in rehabilitacijskih pedagogov vplivajo 

na odgovornost za uspeh ali neuspeh učencev s posebnimi potrebami? 
6. Na katerem delovnem mestu se specialni in rehabilitacijski pedagogi počutijo 

bolj odgovorne za uspeh ali neuspeh učenca? 
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2.4 METODA DELA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 
Pri empiričnem delu magistrskega dela smo uporabili deskriptivno in kavzalno-
neeksperimentalno metodo pedagoškega raziskovanja. Raziskovalni pristop je bil 
kvantitativen, deloma kvalitativen. Uporabljena je bila tehnika anketiranja. Merski 
instrument je bil anketni vprašalnik z vprašanji zaprtega, polodprtega in odprtega tipa. 
 

2.4.1 OPIS VZORCA 
V raziskavi je sodelovalo 60 specialnih in rehabilitacijskih pedagogov. V 
izobraževalnem programu s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo 
jih dela 29 (48,33 %), v prilagojenem programu z enakovrednim ali nižjim 
izobrazbenim standardom ali v posebnem programu vzgoje in izobraževanja jih dela 
25 (41,67 %), 6 (10 %) jih poučuje v obeh programih. 
 
Tabela 1: Struktura vzorca glede na delovno mesto 

 f f (%) 

SRP v izobraževalnem programu 

s  prilagojenim izvajanjem in DSP 

29 48,33 

SRP v prilagojenem programu z EIS ali 

NIS ali SRP v PPVIZ 

25 41,67 

SRP, ki poučuje v obeh programih 

(kombinacija) 

6 10,0 

Skupaj 60 100,0 

 
Grafikon 1: Struktura vzorca glede na delovno mesto 

 
 
Leta delovnih izkušenj anketiranih se gibljejo od 0 do 35 let, v povprečju 9,2 let 
(M = 9,2; SD = 9,74). 
 
Tabela 2: Leta delovnih izkušenj 

 N Min Maks M SD 

Leta delovnih izkušenj 60 0,00 35,00 9,23 9,74 

SRP v izobraževalnem programu
s  prilagojenim izvajanjem in
DSP

SRP v prilagojenem programu z
EIS ali NIS ali SRP v PPVIZ

SRP, ki poučuje v obeh
programih (kombinacija)
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V raziskavi je sodelovalo 16 (26,7 %) defektologov (poimenovanje starega 
izobraževalnega programa zdajšnje specialne in rehabilitacijske pedagogike), 39 
(65 %) specialnih in rehabilitacijskih pedagogov ter 5 (8,3 %) učiteljev, ki imajo drugo 
izobrazbo (dva diplomirana inženirja elektrotehnike z defektološko dokvalifikacijo, 
profesorica likovne umetnosti z defektološko dokvalifikacijo, univerzitetni diplomirani 
profesor slovenščine in primerjalne književnosti ter profesor angleškega in 
francoskega jezika ter književnosti). 
 
Tabela 3: Struktura vzorca glede na izobrazbo 

 f f (%) 

Defektolog 16 26,7 

Specialni in 

rehabilitacijski pedagog 

39 65,0 

Drugo 5 8,3 

Skupaj 60 100,0 

 

2.4.2 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 
Podatki so bili zbrani s pomočjo anketnega vprašalnika, ki je bil sestavljen za namen 
magistrskega dela. Na spletni strani 1ka smo 20. 5. 2019 naredili anketni vprašalnik 
in povezavo poslali sošolkam, bivšim mentoricam in drugim specialnim 
pedagoginjam, ki jih poznamo. Prosili smo jih, naj povezavo do spletne ankete delijo 
s sodelavkami. Na ta način nismo uspeli zbrati dovolj popolno rešenih anket, zato 
smo povezavo objavili tudi na spletnem družabnem omrežju Facebook, kjer deluje 
skupina DSP – učitelji. Do zaključka, 12. 7. 2019, smo prejeli 109 izpolnjenih anket, 
od tega 60 ustrezno in popolno rešenih. 
 

2.4.3 OPIS MERSKEGA INŠTRUMENTARIJA 
Podatki so bili zbrani s pomočjo anketnega vprašalnika (Priloga 1), namenjenega za 
magistrsko delo. Sestavljen je bil iz uvoda in dveh že obstoječih vprašalnikov. 
 
Prvi del vprašalnika je zajemal splošna vprašanja o podatkih anketiranih specialnih in 
rehabilitacijskih pedagogih, v skladu z namenom raziskave. Vprašanja so se 
nanašala na delovno mesto, leta delovnih izkušenj in izobrazbo. Drugi del je bil 
sestavljen iz Vprašalnika o odgovornosti za uspeh učenca (Guskey, 1981) ter 
Connor-Davidsonove lestvice osebnostne čvrstosti (Connor in Davidson, 2003). 
 
Vprašalnik o odgovornosti za uspeh učenca ima izmerjen koeficient zanesljivosti 
Cronbach alfa za vse trditve vprašalnika skupaj in znaša 0,87. Posebej ima izmerjeno 
tudi zanesljivost za dimenzijo odgovornosti za uspeh, ki znaša 0,87 in za neuspeh, ki 
znaša 0,86 (Kurt, 2013). Connor-Davidsonova lestvica osebnostne čvrstosti ima 
izmerjen koeficient zanesljivosti Cronbach alfa, ki meri 0,89 (Connor in Davidson, 
2003). 
 

2.4.4 SPREMENLJIVKE 
a) Neodvisne spremenljivke: 
- delovno mesto, 
- leta delovnih izkušenj, 



26 
 

- izobrazba. 
b) Odvisne spremenljivke: 
- vsebina 30 vprašanj Vprašalnika o odgovornosti za uspeh učenca (Guskey, 

1981), 
- vsebina 25 trditev Connor-Davidson lestvice osebnostne čvrstosti (Connor in 

Davidson, 2003). 
 

2.4.5 METODE OBDELAVE PODATKOV 
Vse statistične analize so bile izvedene z uporabo statističnega programa za 
statistično analizo SPSS 22.0 za osebne računalnike. Uporabljena je bila osnovna 
deskriptivna statistika. Za opisne spremenljivke smo ugotovili absolutne frekvence in 
strukturne odstotke (f, %), za numerične spremenljivke mere srednjih vrednosti in 
mere razpršenosti (M, SD, min, maks). 
 
Za potrditev odgovorov na raziskovalna vprašanja smo uporabili analizo variance za 
neodvisne vzorce in t-test za odvisne vzorce. Povezanost smo izračunali s 
Pearsonovim koeficientom korelacije. Preverili smo tudi pogoje za uporabo 
omenjenih statističnih metod (normalnost porazdelitve in homogenost varianc). 
Stopnja statistične pomembnosti je bila 0,05. Dobljeni rezultati so predstavljeni 
tabelarično in grafično.  
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2.5 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 
 

1. Komu ali čemu specialni in rehabilitacijski pedagogi pripisujejo odgovornost za 
uspeh učencev s posebnimi potrebami? 

 
Vsi anketirani se strinjajo, da so učenci odgovorni za lasten uspeh. 53 od 60 
anketirancev (88,3 %) pravi, da so odgovorni tudi učitelji. 46 (76,7 %) anketiranih 
odgovornost pripisuje staršem, le 8 anketiranih od vseh 60 (13,3 %) pa odgovornost 
pripisuje tudi ravnatelju. Nekateri vprašani so izpostavili še druge dejavnike, katerim 
pripisujejo odgovornost. To so socialno okolje, fiziološki dejavniki, življenjski slog in 
potencial učencev. 
 
Tabela 4: Odgovornost za uspeh učencev s posebnimi potrebami 

 f f (%) 

Učitelj 53 88,3 % 

Učenec 60 100,0 % 

Starši 46 76,7 % 

Ravnatelj 8 13,3 % 

Drugo 3 5,0 % 

skupaj 170 283,3 % 

 
Proces vzgoje in izobraževanja je načrtovana, sistematično organizirana ter vodena 
dejavnost, pri kateri sodelujejo učenec, učitelj in učna vsebina, ki so trije medsebojno 
povezani dejavniki. Je aktivnost, pri kateri učenec pod vodstvom učitelja po učnem 
načrtu pridobiva neko znanje, navade in spretnosti ter razvija osebnost (Kubale, 
2015). Učenci se razlikujejo po sposobnostih. Sposobnost je ugotovitev, da je v 
enakih objektivnih okoliščinah, pri enakem predznanju in vajah, uspeh učencev 
različen. Učni uspeh je pomemben kriterij za ugotavljanje učne uspešnosti in 
dosežene šolske ocene nam dajejo vpogled v uspešnost posameznika. Kubale 
(2016a) pravi, da »šolskega sistema, kjer se neuspehi učencev in študentov ne bi 
pojavljali, ni« (str. 31). Neuspeh učencev, ki se pojavlja v večji meri pomeni, da je z 
dejavniki, ki so odgovorni za realizacijo vzgojno-izobraževalnega dela, nekaj narobe. 
Ugotoviti moramo vzrok neuspeha in sprejeti ukrepe za odpravljanje, saj je učenčev 
neuspeh tudi neuspeh učitelja in vzgojno-izobraževalne ustanove (Kubale, 2016a). 
 
Poznamo več dejavnikov učne uspešnosti – notranje (fiziološki in psihološki) ter 
zunanje (fizikalni in socialni) (Marentič Požarnik, 2019). Na učni uspeh vplivajo 
fiziološki dejavniki, kot so splošno telesno počutje, stanje živčevja in čutil, raven 
energije in hormonsko ravnovesje ter socialni dejavniki, ki predstavljajo značilnosti in 
vpliv socialnega okolja, v katerega smo vključeni – družina, razred, šolska skupnost, 
vrstniki (Marentič Požarnik, 2000 v Puklek Levpušček in Zupančič, 2009). Vsi našteti 
dejavniki se med seboj tesno prepletajo, saj ne delujejo enako na vse učence s 
posebnimi potrebami, ki vstopajo v vzgojno-izobraževalni proces (prav tam). 
 
Glede na dobljene rezultate se bomo bolj osredinili na psihološke faktorje, ki 
opisujejo vpliv na uspešno učenje in se nanašajo predvsem na učenca, njegove 
značilnosti ter učitelja, ki vodi vzgojno-izobraževalni proces. Prvi faktor, ki pripomore 
k uspehu učenca so njegove sposobnosti za učenje. Pri tem je pomembno, da učitelj 
prepozna učenčeve sposobnosti, saj mu nato lahko prilagodi pouk in je učenec lahko 
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bolj uspešen (Kubale, 2016a). Če učenec s posebnimi potrebami neuspeh pripiše 
pomanjkanju sposobnosti, ki je nekontroljiv faktor, je zaporedje pri motivaciji 
naslednje: neuspeh – pomanjkanje sposobnosti – nekontroljivo – ni odgovornosti – 
sram, zadrega – umik – slabši uspeh (Woolfolk Hoy, 2002). Drugi faktor so učenčeva 
motivacija in interesi. Motivacija usmerja aktivnost, učitelj pa mora odkriti motive, ki 
vodijo učenčevo delovanje v procesu vzgoje in izobraževanja. Učitelj naj odkrije 
motivacijska sredstva, ki učence motivirajo, saj so z njimi povezani tudi učenčevi 
interesi in trud, ki ga bodo vložili. Če so učenci uspešni, se povečata njihova 
motivacija in interes (Kubale, 2016a). Zaporedje motivacije, kadar neuspeh pripišemo 
pomanjkljivemu trudu, ki je kontroljiv faktor, je naslednje: neuspeh – pomanjkljiv trud 
– odgovornost – občutek krivde – angažiranost – uspeh se izboljša (Woolfolk Hoy, 
2002). Tretji faktor je predznanje učencev, ki je osnova za nadaljnje učenje. Učitelj 
mora preveriti, kaj učenci že znajo in učno snov temu prilagoditi. Četrti faktor so 
delovne navade, ki se jih učenci začnejo učiti že v zgodnjem otroštvu, za kar lahko 
pripišemo odgovornost staršem, v šoli pa se njihovo oblikovanje le še nadaljuje. 
Učenje mora biti sistematično, organizirano, učenec mora imeti urejene zvezke in 
snov aktivno ponavljati. Učitelj je zadolžen za to, da učence nauči, kako se učiti 
(Kubale, 2016a). 
 

2. Kaj specialne in rehabilitacijske pedagoge veseli ter kaj obremenjuje pri delu z 
učenci s posebnimi potrebami? 

Specialne in rehabilitacijske pedagoge najbolj veseli delo z učenci (91,7 %). Temu 
sledijo dodatna izobraževanja (55 %) in sodelovanje z drugimi učitelji (45 %). Le redki 
so se odločili za odgovor, da jih veseli delo s starši, vodstvo šole in šolske ocene 
učencev (5 %), da imajo dovolj časa za pripravo na pouk (3,3 %), da jih veseli šolski 
sistem (3,3 %) in različne novice v medijih (1,7 %). 
 
Namen dela specialnega in rehabilitacijskega pedagoga je, da posamezniku pomaga 
razviti lastne potenciale, da se le-ta usposobi za kar se da neodvisno in kvalitetno 
socialno in poklicno življenje, da razvije mehanizme, s katerimi premaguje in 
kompenzira svoje primanjkljaje (Etični kodeks specialnih in rehabilitacijskih 
pedagogov Slovenije, 2009). Specialni in rehabilitacijski pedagogi pravijo, da imajo 
radi svoj poklic in da je to njihovo poslanstvo. Učenci s posebnimi potrebami so si 
med seboj različni in jim dajo širine. Vsak dan so za njih nov izziv, delo z njimi jih 
veseli, izpolnjuje, bogati, omogoča fleksibilnost in ustvarjalnost. Veliko razmišljajo o 
tem, kako bi jim predstavili učno snov. Uživajo pri poučevanju, radi razlagajo snov in 
učencem prikazujejo stvari na čim bolj konkreten način ter z različnimi materiali. 
Razveseli jih, ko vidijo napredek in vedo, da so k temu pripomogli tudi oni – veselijo 
se skupaj z učenci. Lepo jim je, če otrok rad prihaja k njim in je pripravljen delati za 
uspeh. Odnosi z učenci so pristni, iskreni in preprosti. Čutijo, da si želijo le to, da bi 
jih imeli radi takšne, kot so. Z njimi pogosto razvijejo zaupni odnos, saj jim specialni 
in rehabilitacijski pedagog predstavlja varno okolje za pogovor, izražanje stisk ali 
ustrezen tempo usvajanja določenih veščin ter znanj, ki mu omogočajo napredek. 
 
Cilji vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami so med drugim tudi 
zagotavljanje pogojev za otrokov optimalen razvoj, pravočasna obravnava in 
usmeritev ter nudenje strokovne pomoči otrokom in staršem. Pomembno je 
sodelovanje strokovnjakov, ki naj delujejo v največjo korist otroka in sredstva, ki naj 
jim bodo na voljo, da bodo lahko delovali v skladu s posebnimi potrebami otrok (Krek 
in Metljak, 2011). Svoje delovno mesto vidijo kot sodelovalno naravnano, občasno 
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prevzamejo tudi vlogo mediatorja med starši, učitelji in drugimi strokovnimi delavci. 
Pravijo, da delajo v odličnem okolju in se s sodelavci dobro razumejo, si med seboj 
pomagajo – drug od drugega dobijo nove ideje in znanja. Šolski in strokovni tim sta 
zelo sodelovalno naravnana. Predvsem v začetnih letih dela je sodelovanje z drugimi 
učitelji resnično dragoceno, ker pridobijo veliko praktičnih nasvetov in idej. 
Pomembno se jim zdi, da se dodatno izobražujejo in spremljajo najnovejše raziskave, 
dognanja na področju posebnih potreb. Radi se učijo kaj novega, zato da so pri delu 
z učenci s posebnimi potrebami bolj učinkoviti. Izobraževanja popestrijo delo in 
omogočajo ohranjanje zanosa ter veselja, omogočajo nove pristope in načine 
poučevanja. Specialni in rehabilitacijski pedagogi z njimi bogatijo svojo prakso in jo 
učinkoviteje evalvirajo ter spremljajo. 
 
Nekdo je zapisal: »Kadar delaš z učenci, čas najhitreje mine. Takrat daješ in 
prejemaš, se učiš, jeziš, veseliš in si otročji. Čeprav je včasih težko in si vsega sit, pa 
tudi ne veš, če imaš sploh kakšen vpliv, je na koncu koncev to bistvo vsega.« 
 
Tabela 5: Kaj veseli specialne in rehabilitacijske pedagoge? 

 f f (%) 

Dovolj časa za pripravo na pouk. 2 3,3 % 

Dodatna izobraževanja. 33 55,0 % 

Sodelovanje z drugimi učitelji. 27 45,0 % 

Šolski sistem. 2 3,3 % 

Mediji. 1 1,7 % 

Starši. 3 5,0 % 

Vodstvo šole. 3 5,0 % 

Delo z učenci. 55 91,7 % 

Šolske ocene učencev. 5 8,3 % 

Drugo. 4 6,7 % 

Skupaj 135 225,0 % 

 

Specialne in rehabilitacijske pedagoge najbolj obremenjuje šolski sistem na splošno. 
Za ta odgovor se je odločilo kar 47 od 60 anketiranih (78,3 %). V veliki meri jih 
obremenjujejo tudi starši (43,3 %) in pomanjkanje časa za pripravo na pouk (33,3 %). 
Sledijo šolske ocene učencev (20 %), sodelovanje z drugimi učitelji (16,7 %) in 
vodstvo šole (16,7 %). Redki so obremenjeni z mediji in dodatnimi izobraževanji. 
Nobenega anketiranega specialnega in rehabilitacijskega pedagoga ne obremenjuje 
delo z učenci. 
 
Specialni in rehabilitacijski pedagogi so napisali, da je šolski sistem tog, prenatrpan, 
neživljenjski ter omejuje šolsko delo z nekaterimi rigidnimi pravili, zastarelimi in 
neustreznimi učnimi načrti. Prav tako ni naklonjen »drugačnim«, kljub temu, da naj bi 
v čim večji meri stremeli k inkluziji in sprejemanju drugačnosti, saj sistem ni naravnan 
na individualno obravnavo vsakega otroka posebej. Šolski sistem od otrok zahteva 
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vedno več, kar posledično dodatno obremenjuje specialne in rehabilitacijske 

pedagoge  v kratkem času je potrebno učencem prenesti ogromno (zahtevnih) 
znanj, kar je skoraj nemogoče. 
 
Učenec, učitelj in učna vsebina so trije medsebojno povezani dejavniki, ki sodelujejo 
pri procesu vzgoje in izobraževanja, ki je načrtovana, sistematično organizirana ter 
vodena dejavnost (Kubale, 2015). Pomembno je, da učitelji proces vzgoje in 
izobraževanja ustrezno načrtujejo, se pripravijo, izvedejo in evalvirajo. Pri tem jim 
pomaga učna priprava, kjer so zapisani učni cilji, oblike in metode, ki jih bo učitelj 
izvedel pri pouku (Valenčič Zuljan, 2011). Specialni in rehabilitacijski pedagogi so 
zavezani k učnemu načrtu, ki narekuje potek njihovega dela ter priprav in je po 
mnenju anketirancev v veliki meri preveč obsežen. Zato ni časa za odpravo 
primanjkljajev, še posebej v višjih razredih, kjer se bolj usmerja na šolske ocene. 
Specialni in rehabilitacijski pedagogi preveč energije ter dela vlagajo v pripravo 
različnih dokumentov in poročil, kar jim jemlje dragocen čas, ki bi ga lahko porabili za 
pripravo na pouk in za pripravo različnih materialov. Pomanjkanje časa zaradi 
prenatrpanega in neustreznega šolskega sistema posledično onemogoča 
poglobljeno pripravo aktivnosti. Specialni in rehabilitacijski pedagogi pravijo, da ne 
zmorejo pripraviti dobrih stvari, čeprav vedo, da bi jih lahko. Specialni in 
rehabilitacijski pedagogi, ki v večinski osnovni šoli poučujejo v programu s 
prilagojenim izvajanjem ter dodatno strokovno pomočjo, se dnevno soočajo z dilemo 
– več časa posvetiti premagovanju primanjkljajev ali se osredotočati na šolsko snov. 
Pravijo, da se preko šolske snovi da delno izvajati dejavnosti za premagovanje 
primanjkljajev, a v večini je potrebno opraviti tudi šolske zadolžitve, ki jih učenec 
samostojno ne bi zmogel (zaradi izpada, ker je bil pri uri dodatne strokovne pomoči). 
Zanimiv je komentar enega izmed vprašanih v anketi, da v razredu, v katerem 
poučuje, ni možna uporaba obstoječih učbenikov pri vseh predmetih. Pojasni na 
primeru, da gradiva za slovenski jezik pri gluhih, katerih glavno sporazumevalno 
sredstvo je kretnja, ni. Zato mu priprava materialov za pouk res vzame veliko časa. 
 
V Beli knjigi vzgoje in izobraževanja je v sklopu ciljev in načel vzgoje in izobraževanja 
otrok s posebnimi potrebami napisano, da naj se v proces vzgoje in izobraževanja ter 
načrtovanja oblik pomoči vključujejo tudi starši (Krek in Metljak, 2011). Specialni in 
rehabilitacijski pedagogi pravijo, da se starši vpletajo v njihovo strokovnost, delijo 
nasvete, vršijo hud pritisk, se premalo vključujejo v aktivno pomoč otrokom in imajo 
previsoka, nerealna pričakovanja ter se s primanjkljaji svojih otrok še niso sprijaznili. 
S tem posledično nevede izvajajo pritisk na učitelja in izvedbo šolskega dela. 
Nekateri so napisali, da je vloga staršev prevelika, sodelovanje z njimi pa zahtevno. 
Kljub temu se zavedajo, kako pomembno je sodelovanje z njimi. Dobra šolska klima, 
ki jo sestavljajo odnosi med vodstvom šole, svetovalnimi in pedagoškimi delavci, 
starši ter učenci, je lahko del uspešnega in pozitivnega šolskega okolja, če so 
razmerja med njimi urejena (Jereb, 2011). 
 
Učenje in poučevanje je medsebojno povezan ter odvisen proces. Če je poučevanje 
uspešno, bo uspešno tudi učenje in obratno (Kubale, 2016a). Učna uspešnost je 
opredeljena s standardi znanja oziroma učnimi cilji, ki so zapisani v učnih načrtih. 
Učenčev napredek in dosežek primerjamo z zastavljenimi učnimi cilji, ki veljajo za 
merilo učenčevih dosežkov v določenem razredu oziroma starosti (Puklek Levpušček 
in Zupančič, 2009). Učno uspešnost v slovenskem prostoru merimo z opisnimi in 
številčnimi ocenami. Da bi dobili širši vpogled v uspešnost posameznika, moramo 
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upoštevati tudi kakovost, trajnost in uporabnost znanja. Učenec ima lepe ocene, a bi 
glede na svoje zmožnosti lahko dosegel več (Kubale, 2016a). Specialni in 
rehabilitacijski pedagogi pogosto ocenjujejo uspešnost svojih strategij z doseženo 
oceno. Obremenjuje jih ocenjevanje in prevelik ter prezahteven obseg snovi oziroma 
premajhno število ur za ponavljanje in utrjevanje snovi. Za oceno 2 je treba veliko 
znati. Premalo časa je za utrjevanje in usvajanje, še posebej tistih znanj, ki so za 
življenje dejansko pomembna. 
 
Vodstvo šole pritiska na učitelje, da uresničijo tisto, kar zakoni in šolski sistem 
določajo. Učitelji od vodstva ne dobijo ustrezne podpore. Obremenjujoče je tudi 
sodelovanje z drugimi učitelji, še posebej s tistimi, ki dodatne strokovne pomoči ne 
vidijo kot doprinos za učence. Želijo, da se pri teh urah obravnava učno snov in 
pričakujejo, da bo specialni in rehabilitacijski pedagog pri individualni obravnavi snovi 
naredil čudež oziroma otroku nudil enako razlago, kot jo lahko nudi učitelj. To je le 
nekaj obremenitev, s katerimi se morajo soočati specialni in rehabilitacijski pedagogi 
na svojem delovnem mestu. Od njih samih je odvisno, kako dobro jih bodo znali 
premagovati. Konstruktivno soočanje nam pomaga rešiti problem dolgoročno in 
neodvisno od drugih. Pri nekonstruktivnem pa lahko problem rešimo, vendar se nam 
vedno znova ponavlja, situacija se po tem lahko le še poslabša – pred oviro zbežimo, 
se vdamo, … (Kompare idr., 2002). Osebnostno čvrsti posamezniki uspešno 
premagujejo stres, saj problem vidijo kot izziv, so angažirani in ga želijo rešiti ter 
imajo občutek nadzora – oviro lahko premagajo z lastnimi odločitvami in dejanji 
(Kobal Grum in Musek, 2009). Stres in ostale napetosti v učitelju, ki jih povzročajo 
učenci, sodelavci, vodstvo, starši ter širša skupnost s svojimi zahtevami, pa lahko 
motijo njegovo delo in odnose (Strmčnik, 2001). 
 
Specialni in rehabilitacijski pedagogi so napisali, da bi nasploh bi učencem lahko več 
nudili – ne več učnih vsebin, interesnih dejavnosti, … Predvsem več pozornost do 
učencev, pogovor z njimi, natančnejše spremljanje učencev pri delu. Menijo, da v 
celotnem šolskem sistemu in družbi ni oziroma primanjkuje osnovnih vrednot – 
spoštovanje učiteljev, odgovornost ter dolžnosti učencev, medsebojna pomoč, 
odgovornost za svoja dejanja, razumevanje posebnosti vsakega posameznika in 
pomanjkanje empatije. Po njihovih besedah je učitelj avtonomen, odgovoren za 
kvaliteto dela, ki ga je potrebno prilagoditi, da poteka ustvarjalno, kakovostno, 
prilagoditi se mora učencu in mu nuditi podporo. 
 
Tabela 6: Kaj obremenjuje specialne in rehabilitacijske pedagoge? 

 f F (%) 

Pomanjkanje časa za pripravo na pouk. 20 33,3 % 

Dodatna izobraževanja. 1 1,7 % 

Sodelovanje z drugimi učitelji. 10 16,7 % 

Šolski sistem. 47 78,3 % 

Mediji. 3 5,0 % 

Starši. 26 43,3 % 

Vodstvo šole. 10 16,7 % 

Delo z učenci. 0 0 % 
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Šolske ocene učencev. 12 20,0 % 

Drugo 9 15,0 % 

Skupaj 138 230,0 % 
 

3. Kako se specialni in rehabilitacijski pedagogi odzivajo ter soočajo z 
neuspehom učencev s posebnimi potrebami? 

 
Osebnostna čvrstost ali rezilientnost je sposobnost, zmožnost, osebnostna lastnost, 
ki nam pomaga pri uspešnem premagovanju stresa. Opredeljujejo jo tri komponente 
– izziv, kjer posameznik sprejme spremembe kot del osebnostne rasti in razvoja; 
angažiranost, kjer je posameznikov cilj to, da bo izpolnil zastavljeno dejavnost in 
kontrola, kjer ima posameznik občutek, da lahko premaga oviro z lastnimi odločitvami 
in dejanji (Kobal Grum in Musek, 2009). Osebnostno čvrsti posamezniki so tisti, ki 
imajo usklajeno delovanje vseh treh komponent. Le ti v vseh vidikih dojemajo 
življenje kot neprestano spreminjajoč proces, ki zahteva učenje in prilagajanje 
(Maddi, 2013 v Erman, 2014). Glede na visok rezultat (M = 4,04, SD = 0,37) 
vprašalnika za osebnostno čvrstost lahko rečemo, da se specialni in rehabilitacijski 
pedagogi počutijo osebnostno čvrste ter dobro premagujejo neuspehe učencev s 
posebnimi potrebami in morebitni stres ob tem. 
 
Specialni in rehabilitacijski pedagogi menijo, da so se zmožni zelo dobro prilagoditi 
spremembam (M = 4,60, SD = 0,56), pretekli uspeh jim da samozavest za nove 
izzive (M = 4,72, SD = 0,49) in trudijo se po svojih najboljših močeh (M = 4,72, 
SD = 0,45). Menijo, da ima njihovo življenje smisel (M = 4,57, SD = 0,65) in so na 
svoje dosežke ponosni (M = 4,52, SD = 0,60). 
 
Specialni in rehabilitacijski pedagogi se pri premagovanju stresnih situacij včasih 
opirajo na usodo ali vero (M = 3,02, SD = 1,56), le včasih jih spopadanje s stresom 
okrepi (M = 3,32, SD = 0,91). Specialni in rehabilitacijski pedagogi se včasih po 
bolezni ali stiski nagibajo k vrnitvi (M = 3,35, SD = 1,44), občasno jih poraz ne potre 
(M = 3,28, SD = 0,90) in kdaj delajo tudi nepriljubljene ter težke odločitve (M = 3,05, 
SD = 0,85). 
 
Težave, frustracije, konflikti in stres so življenjski pojavi, ki nas do neke mere 
spodbujajo ter nam predstavljajo izziv, zaradi katerega je življenje zanimivo. 
Obremenjevati nas začnejo takrat, ko se pojavljajo prepogosto. Z obremenitvami se 
lahko soočamo na dva načina – konstruktiven in nekonstruktiven. Soočanje je 
uspešno, če je usmerjeno k problemu. Takrat se osredotočamo na to, kako bomo 
dosegli zastavljeni cilj na dolgi rok, ne da bi pri tem ovirali druge pri uresničevanju 
njihovih potreb (Kobal Grum in Musek, 2009; Kompare idr., 2009). Kadar prevlada 
čustvena napetost, pa se usmerimo le k razbremenitvi (strah, jeza, krivda), ne glede 
na prvotni cilj. Takrat je naše soočanje s problemom nekonstruktivno (Kobal Grum in 
Musek, 2009). Prinese le trenutno olajšanje, ne dolgoročne zadovoljitve potreb, kar 
pomeni, da se ta lahko še vedno ponavlja, saj pred oviro zbežimo ali se prehitro 
vdamo (Kompare idr., 2002). 
 
Če posameznik ni osebnostno čvrst, težko prenaša pritiske, ki jih s svojimi zahtevami 
ustvarjajo starši, vodstvo, sodelavci in učenci. S težavami se sooča nekonstruktivno, 
okrepijo se njegova negativna čustva (napetost, tesnoba, razdraženost, panika), 
lahko razvije obrambne mehanizme, ki ne prinesejo dolgoročnih rešitev. To moti 
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specialnega in rehabilitacijskega pedagoga, da bi kvalitetno opravljal svoje delo ter 
vzdrževal odnose s sodelavci, starši, vodstvom in učenci (Strmčnik, 2011). Musek in 
Pečjak (2001) pravita, da »frustracijska odpornost in osebnostna čvrstost pomenita 
pomembno osebnostno podlago našega spopadanja s problemi« (str. 221). Osebe z 
visoko frustracijsko toleranco lažje prenašajo ovire, preden se začnejo 
nekonstruktivno obnašati. Za osebe z nizko frustracijsko toleranco pa je značilno 
nekonstruktivno obnašanje – odzovejo se s potrtostjo, malodušjem ali nasiljem 
(Kompare idr., 2002). Osebnostno čvrst posameznik dosega cilje, ne da bi žrtvoval 
svojo identiteto, zdravje ali integriteto in se hkrati ozira na druge (Erman, 2014). 
Osebe, ki so bolj osebnostno čvrste, se s problemi soočajo aktivno in konstruktivno, v 
tem vidijo izziv ter menijo, da je rešitev problema v njihovih rokah. Hkrati pa imajo 
tudi višjo frustracijsko toleranco, kar pomeni, da so bolj odporni na ovire, znajo 
prenesti neuspeh in storiti kaj, da bi se izboljšali. Učitelji, ki so manj osebnostno čvrsti 
se s problemi soočajo nekonstruktivno, problem jim prestavlja grožnjo, so pasivni pri 
reševanju in menijo, da je rešitev odvisna od drugih (Musek in Pečjak, 2001). 
Osebnostna čvrstost je v boju s stresom zmagovalna kombinacija (Erman, 2014). 
 
Tabela 7: Rezultati vprašalnika o osebnostni čvrstosti 

 N M SD 

Osebnostna čvrstost 60 4,04 0,37 
 
Tabela 8: Rezultati vprašalnika o osebnostni čvrstosti glede na posamezno trditev 

 M SD 

Zmožen sem se prilagoditi spremembam. 4,60 0,56 

Imam prijatelje, s katerimi sem si blizu in jim zaupam.  4,78 0,56 

Včasih mi lahko pomagata usoda ali vera. 3,02 1,56 

Lahko se spopadem z vsemi stvarmi, ki se zgodijo v mojem 

življenju. 

4,23 0,70 

Pretekli uspeh mi da samozavesti za nove izzive. 4,72 0,49 

Vidim pozitivno stran v vseh stvareh. 3,98 0,70 

Spopadanje s stresom me okrepi. 3,32 0,91 

Nagibam se k vrnitvi po bolezni ali stiski. 3,35 1,44 

Stvari se zgodijo z razlogom. 3,95 1,11 

Trudim se po svojih najboljših močeh. 4,72 0,45 

Lahko dosežem svoje cilje. 4,35 0,63 

Ko gre vse narobe, se ne predam. 4,38 0,64 

Vem, kam se lahko obrnem po pomoč. 4,47 0,62 

Pod stresom se osredotočim in razmišljam jasno. 3,67 0,88 

Raje sem tisti, ki prevzame pobudo in reši problem. 3,85 0,66 

Poraz me ne potre. 3,28 0,90 
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Mislim, da sem močna oseba. 4,02 0,87 

Delam nepriljubljene in težke odločitve. 3,05 0,85 

Lahko nadzorujem neprijetne občutke. 3,52 0,87 

Ravnam se po občutku. 3,73 0,76 

Menim, da ima moje življenje smisel. 4,57 0,65 

Svoje življenje imam pod nadzorom. 4,27 0,71 

Rad imam izzive. 4,12 0,72 

Pri delu stremim k uresničitvi ciljev. 4,45 ,594 

Ponosen sem na svoje dosežke. 4,52 0,60 

 

4. Ali si specialni in rehabilitacijski pedagogi pripisujejo več odgovornosti za 
učenčev uspeh ali neuspeh? 

 
Vrednost ocene specialnih in rehabilitacijskih pedagogov o dimenziji odgovornosti za 
uspeh učencev je 54,89 (SD = 7,65), za neuspeh učencev pa 49,79 (SD = 10,65). 
Rezultati kažejo na to, da specialni in rehabilitacijski pedagogi prevzamejo statistično 
pomembno večjo odgovornost za učenčev uspeh in manjšo odgovornost za učenčev 
neuspeh (t = 3,494; 2P = 0,001).  
 
Tabela 9: Dimenzija odgovornosti za uspeh in neuspeh učencev s posebnimi potrebami 

 N Min Maks M SD 

Odgovornost za 

uspeh 

60 38,67 71,33 54,89 7,65 

Odgovornost za 

neuspeh 

60 27,50 74,29 49,79 10,65 

 

Rezultate smo dobili s pomočjo merskega inštrumentarija Odgovornost za učenčeve 
dosežke (Responsibility for student achievement, Guskey, 1981). Avtor je pri 
postavljanju trditev izhajal iz Weinerjeve atribucijske teorije, ki pravi, da svoj uspeh ali 
neuspeh pripišemo učnim sposobnostim, trudu, težavnosti in sreči. S pomočjo teh 
vprašanj je izmeril povprečno odgovornost učitelja glede na uspeh ali neuspeh 
učenca. Ob sestavljanju tega vprašalnika je s pomočjo merskega inštrumentarija za 
učiteljevo učinkovitost našel pomembne pozitivne korelacije med učinkovitostjo in 
odgovornostjo tako za učenčev uspeh kot tudi neuspeh. S pomočjo rezultatov je 
pojasnil, da učitelji prevzamejo večjo učinkovitost za pozitivne rezultate kot za 
negativne. Menijo, da imajo večjo sposobnost vplivanja na pozitivni izid in manjšo 
sposobnost preprečevanja negativnega izida (Tschannen-Moran, Woolfolk Hoy in K. 
Hoy, 1998).  
 
Učitelj ima v izobraževalnem procesu pomembno vlogo. Če želimo izboljšati kakovost 
vzgojno-izobraževalnega procesa moramo spreminjati tudi vloge učiteljev in skrbeti 
za njihov profesionalni razvoj (Kramar, 2003). Profesionalni razvoj učitelja poteka na 
dveh ravneh – na ravni pojmovanj in na ravni ravnanj (Pevec Semec, 2009). Na ravni 
pojmovanj se učenec in učitelj razvijata drug ob drugem. Učenec je bolj aktiven pri 
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pouku, prevzema pobudo in odgovornost za svoje učenje. Učitelj poudarja pomen 
učenčeve aktivnosti in pestrost različnih oblik poučevanja (Scardamalia in Beretier 
1989, Kember 1996 v Javornik Krečič, 2008). Na ravni ravnanj gre za »pridobivanje 
in izpopolnjevanje profesionalne spretnosti (raven gotovosti in rutine).« (Pevec 
Semec, str. 20) 
 
Pobliže si poglejmo razlago dveh statistično pomembnih trditev – prva govori o 
odgovornosti za uspeh in druga o odgovornosti za neuspeh. 
 
Trditev, ki pravi: »Če je učenec v vašem razredu uspešen, je to zaradi tega, a) ker je 
nadarjen ali b) ker ste mu ponudili dovolj spodbud,« odgovor b) navaja kot učenčev 
uspeh. Anketirani specialni in rehabilitacijski pedagogi v 44,92 (SD = 16,86) menijo, 
da je učenec v razredu uspešen zato, ker je nadarjen, v 54,08 (SD = 16,53) pa 
menijo, da je uspešen zato, ker so mu ponudili dovolj spodbud (sig. = 0,033). Višji 
rezultat smo dobili pri trditvi, ki opredeljuje učenčev uspeh. Atribucijska teorija pravi, 
da je ena izmed razlag dogodka, ki je usmerjen na dosežke (uspeh ali neuspeh), tudi 
sposobnost posameznika (Woolfolk Hoy, 2002). Vidimo lahko, da v tem primeru 
specialni in rehabilitacijski pedagogi učencem za njihov uspeh niso pripisali elementa 
nadarjenosti kot sposobnosti za doseganje uspeha, temveč so bili bolj prepričani, da 
so bili uspešni zato, ker so jim oni ponudili dovolj spodbud. M. Valenčič Zuljan (2011) 
pravi, da je poučevanje učinkovito takrat, ko učitelj spodbuja miselno dejavnost 
učencev, učno motivacijo in samostojno učenje. 
 
Tabela 10: Rezultati 1. vprašanja Vprašalnika o odgovornosti 

 a. b. 

M 44,92 54,08 

SD 16,86 16,53 

 
Trditev, ki pravi: »Ko ugotovite, da imajo vaši učenci težave z učenjem določene 
snovi, je to zato, a) ker se niso pripravljeni dovolj učiti ali b) ker jim snovi niste uspeli 
narediti zanimive,« odgovor b) navaja kot učenčev neuspeh. Anketirani specialni in 
rehabilitacijski pedagogi v 54,08 (SD = 19,28) pravijo, da imajo učenci težave z 
učenjem določene snovi zato, ker se niso pripravljeni dovolj učiti. Nižji rezultat trditve 
b), ki znaša 47,67 (SD = 19,28), pa pokaže, da specialni in rehabilitacijski pedagogi v 
manjši meri prevzamejo odgovornost za neuspeh. Očitno se ne strinjajo s tem, da jim 
snovi ne uspejo narediti zanimive oziroma vsaj to v večji meri ni razlog za učenčev 
neuspeh. Weinerjeva atribucijska teorija navaja napor kot eno izmed prvin, s katero 
pojasnjujemo pretekle uspehe in poraze (Kobal Grum in Musek, 2009). Glede na 
rezultate je naše pojasnilo za neuspeh učencev ta, da se za uspeh niso pripravljeni 
dovolj učiti, za kar specialni in rehabilitacijski pedagogi ne morejo prevzeti 
odgovornosti. 
 
Tabela 11: Rezultati 28. vprašanja Vprašalnika o odgovornosti 

 a. b. 

M 52,33 47,67 

SD 19,28 19,28 

 
Delovnih navad se otrok začne učiti že v zgodnjem otroštvu, nadaljnje nadgrajuje in 
oblikuje jih nato v šoli. Učne navade predstavljajo področje delovnih navad. Učenje 
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mora biti sistematično, učenci se morajo naučiti planirati čas za učenje in 
vsakodnevno delo. Kampanjsko učenje je nesistematično učenje, zgoščeno na 
obdobje pred redovalnimi konferencami in je pogost vzrok učnih neuspehov, ki 
preprečuje pridobitev trajnega ter kvalitetnega znanja. Najučinkovitejše je, če učenec 
učno snov ponovi takoj po pouku, saj tako prepreči hitro pozabljanje. V nasprotnem 
primeru se mora vse učiti od začetka, kar mu vzame veliko časa. Učenec mora imeti 
urejene zvezke in snov aktivno ponavljati. Glavna naloga učitelja je, da učence nauči, 
kako naj se učijo (Kubale, 2016a). 
 
Motivacija je psihološki faktor, ki usmerja aktivnost, ji daje intenziteto in trajanje. 
Učitelj mora odkriti motive, kot so raznovrstne potrebe, čustvena stanja in želje, ki so 
del oblikovanja osebnosti učencev ter vodijo njihovo delovanje v vzgojno-
izobraževalnem procesu. Učiteljeva naloga je, da s poznavanjem različnih 
motivacijskih sredstev učence motivira. Interes je povezan z motivi učencev. Motivi 
usmerjajo učence na določene aktivnosti. Če so učenci pri teh aktivnostih uspešni, se 
poveča tudi njihov interes (prav tam). 
 

5. Kako leta delovnih izkušenj specialnih in rehabilitacijskih pedagogov vplivajo 
na odgovornost za uspeh ali neuspeh učencev s posebnimi potrebami? 

 
Med leti delovnih izkušenj ter odgovornostjo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov 
za uspeh učencev s posebnimi potrebami nismo uspeli dokazati pomembne 
korelacije (r = -0,010; P = 0,938). Med leti delovnih izkušenj ter odgovornostjo 
specialnih in rehabilitacijskih pedagogov za neuspeh učencev s posebnimi potrebami 
smo uspeli dokazati pomembno korelacijo (r = -0,515; P=0,000). Statistična analiza je 
pokazala, da se specialni in rehabilitacijski pedagogi z manj let delovnih izkušenj 
počutijo bolj odgovorne za neuspeh učencev s posebnimi potrebami, kot tisti, ki imajo 
več let delovnih izkušenj. 
 
Več, kot ima specialni in rehabilitacijski pedagog delovne dobe, več ima izkušenj. 
Powel in Solity (1994) pravita, da so učitelji odgovorni, da učencem nudijo ustrezne 
izkušnje, njihova kvaliteta pa nam pove, kaj se učenci naučijo ter kako se razvijajo. 
Učitelj se ob učencih poklicno razvija, saj svoje izkušnje analizira, predeluje in 
osmišljuje (Scardamalia in Beretier 1989, Kember 1996 v Javornik Krečič, 2008). 
 
Učiteljeva profesionalna rast je vseživljenjski proces, ki vključuje učenje in 
profesionalni razvoj skozi vsa leta poklicne poti (Muršak, Javrh in Kalin, 2011). 
Hargreaves (2000 v Marentič Požarnik idr., 2005) opredeli štiri obdobja v razvoju 
učiteljevega profesionalnega razvoja. Prvo obdobje je predprofesionalno obdobje. 
Takrat učitelj razmišlja, da je njegovo delo sicer precej zahtevno, vendar ne težko. 
Osredotoča se na to, da z razlago posreduje učno vsebino in pri tem vzdržuje 
disciplino ter pozornost učencev. Drugo obdobje je avtonomni profesionalizem, v 
katerem »izobraževanje učiteljev postane del univerzitetnega študija« (str. 10). 
Razvijajo se aktivne metode poučevanja, učenje z odkrivanem, problemski pouk in v 
»učence usmerjen« pouk. Učitelji se individualno izobražujejo in izpopolnjujejo. V 
ospredju je profesionalna avtonomija, a se učitelji zaradi tega pogosto počutijo 
premalo samozavestno in izolirano. Tretje obdobje je kolegialni profesionalizem, kjer 
učitelji začnejo sodelovati med seboj, se povezovati v time, deliti svoje strokovno 
znanje in uveljavljati nove raznolike metode. Izbira načinov dela in učnih metod 
temelji na učnih ciljih, okoliščinah ter individualnih razlikah med učenci. Zadnje 
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obdobje je postprofesionalno obdobje, ki se je začelo razvijati v zadnjem času zaradi 
vpliva globalizacije in spremljevalnih pojavov, kot so tekmovalnost ter mednarodna 
primerljivost znanja. Vse bolj pomembni postanejo natančno opredeljeni standardni 
znanja, zunanje preverjanje, centralizirano predpisani kurikulumi in sistem 
napredovanja učiteljev po točkah (Heagreaves, 2000 v Marentič Požarnik idr. 2005). 
 
Predpostavimo lahko, da ima oseba, ki ima več let delovnih izkušenj. več in bolj 
kvalitetne izkušnje, saj je nabor večji, ni pa nujno. Prav tako je skozi vseživljenjski 
proces profesionalnega razvoja napredoval in osebnostno dozorel marsikaterim 
preizkušnjam. Izkušnje so tudi del osebnostne čvrstosti in našega spoprijemanja z 
ovirami. Osebnostna čvrstost je proces premagovanja stresov, ki se neprestano 
spreminja in zahteva učenje ter prilagajanje. Izkušnje, ki jih posameznik pridobi, jih 
deli tudi z drugimi v svojem življenju (Maddi, 2013 v Erman, 2014). Leta delovnih 
izkušenj bi lahko pripomogla k lažjemu premagovanju neuspeha učencev, saj 
specialni in rehabilitacijski pedagog z leti izpopolni to sposobnost. Posledično bi to 
pomenilo, da na specialnega in rehabilitacijskega pedagoga ne bi vplival vsak 
najmanjši neuspeh učenca, saj bi ga vzel kot izziv, rešil in nadzoroval. 
 

6. Na katerem delovnem mestu se specialni in rehabilitacijski pedagogi počutijo 
bolj odgovorne za uspeh ali neuspeh učenca s posebnimi potrebami? 

 
V 5. členu Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011) je zapisano, da 
vzgoja in izobraževanje učencev s posebnimi potrebami potekata po: 

- vzgojno-izobraževalnih programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno 
strokovno pomočjo, 

- prilagojenih programih vzgoje in izobraževanja z enakovrednim izobrazbenim 
standardom, 

- prilagojenih programih z nižjim izobrazbenim standardom, 
- posebnem programu vzgoje in izobraževanja ter  
- vzgojnih programih. 

 
Specialne in rehabilitacijske pedagoge smo zato umestili v tri skupine glede na 
delovno mesto. 
 
Prva skupina dela v izobraževalnem programu s prilagojenim izvajanjem in dodatno 
strokovno pomočjo, ki se izvaja za otroke s posebnimi potrebami, kateri so usmerjeni 
v omenjeni izobraževalni program. Dodatna strokovna pomoč se lahko izvaja kot 
pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj, svetovalna storitev ali 
učna pomoč. Izjemoma se dodatna strokovna pomoč lahko dodeli tudi otrokom, ki so 
usmerjeni v prilagojene izobraževalne programe. Ure dodatne strokovne pomoči se 
izvajajo skupinsko ali individualno v oddelku ali izven oddelka (Pravilnik o dodatni 
strokovni in fizični pomoči za otroke s posebnimi potrebami, 2013). Povprečna 
vrednost za trditve, ki kažejo na to, da so oni odgovorni za uspeh učencev, je 55,15 
(SD = 6,64) in za neuspeh 52,16 (SD = 9,55). 
 
Druga skupina dela v prilagojenem programu z enakovrednim ali nižjim izobrazbenim 
standardom ali v posebnem programu vzgoje in izobraževanja, ki poteka v razredu. V 
6. členu Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011) je zapisano, da so 
v enakovredni izobrazbeni standard vključeni otroci s posebnimi potrebami, ki jim je 
dana možnost, da dosežejo enakovreden izobrazbeni standard, kot ga zahtevajo 
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izobraževalni programi osnovnošolskega izobraževanja. Če zaradi vrste in stopnje 
primanjkljaja tega ne morejo doseči, se te otroke s posebnimi potrebami vključi v 
izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom in posebni program za 
otroke z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju. Po merilih, ki jih določa 
Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov 
za otroke s posebnimi potrebami (2007), je največje možno število učencev v 
oddelku za izvajanje prilagojenega izobraževalnega programa osnovne šole z nižjim 
izobrazbenim standardom 12, pod pogoji, da so učenci vključeni v 7., 8. ali 9. razred 
in imajo lažje motnje v razvoju. Za vse ostale razrede, kombinirane oddelke in 
oddelke, v katere so vključeni otroci z več motnjami, je normativ manjši. Specialni in 
rehabilitacijski pedagogi, ki delajo v teh okvirih menijo, da so v 55,17 (SD = 7,86) 
odgovorni za uspeh učencev ter v 47 (SD = 11,38) odgovorni za neuspeh učencev. 
Tudi oni se počutijo bolj odgovorne za učenčev uspeh, kot neuspeh. 
 
V tretjo skupino so bili vključeni specialni in rehabilitacijski pedagogi, ki poučujejo 
tako v izobraževalnem programu s prilagojenim izvajanjem ter dodatno strokovno 
pomočjo kot tudi v prilagojenem programu z enakovrednim ali nižjim izobrazbenim 
standardom ali v posebnem programu vzgoje in izobraževanja (kombinacija). V 3. 
členu Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih 
programov za otroke s posebnimi potrebami (2007) je navedeno, da učna obveznost 
v prilagojenih programih osnovne šole in posebnih programih vzgoje in 
izobraževanja, izražena v urah po 45 minut, obsega 22 ur. Njihov občutek 
odgovornosti za uspeh učencev je glede na prejšnji dve skupini najnižji. Povprečna 
vrednost trditev znaša 52,50 (SD = 11,81). Odgovornost za neuspeh je manjša od 
odgovornosti za uspeh in v povprečju znaša 49,94 (SD = 11,58). 
 
Analiza variance je pokazala, da med delovnim mestom specialnih in rehabilitacijskih 
pedagogov in njihovim občutkom odgovornosti za uspeh učencev ni statistično 
pomembnih razlik (F = 0,319; P = 0,728). Prav tako ni statistično pomembnih razlik 
med delovnim mestom specialnih in rehabilitacijskih pedagogov in njihovim občutkom 
odgovornosti za neuspeh učencev (F = 1,606; P = 0,210). 
 
Specialni in rehabilitacijski pedagog je strokovnjak, ki osebam s posebnimi potrebami 
pomaga razviti svoje potenciale do te mere, da se le-te usposobijo za čim bolj 
neodvisno ter kvalitetno poklicno in socialno življenje.  Nauči jih čim bolj obvladati in 
kompenzirati lastne motnje, primanjkljaje ter ovire. Specialni in rehabilitacijski 
pedagog mora stremeti k uresničitvi tistega, kar koristi osebam s posebnimi 
potrebami, ne glede na okoliščine (Etični kodeks specialnih in rehabilitacijskih 
pedagogov Slovenije, 2009). Zatorej ni važno, kje dela specialni pedagog, v kakšni 
učni obliki deluje in katero populacijo oseb s posebnimi potrebami poučuje, vedno 
mora verjeti, da imajo učenci s posebnimi potrebami spretnosti, sposobnosti in 
znanja za učenje, ki jih lahko razvija (Ferguson Kozlevski in Smith, 2006). 
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3 SKLEP 
 
Glavne ugotovitve magistrskega dela so, da specialni in rehabilitacijski pedagogi 
menijo, da so učenci najbolj odgovorni za lastni uspeh. Pomembni so tudi učitelji in 
starši, manj pa ravnatelji ter drugi socialni, fiziološki, fizikalni in psihološki faktorji. 
Specialne in rehabilitacijske pedagoge najbolj veseli delo z učenci, obremenjujeta pa 
jih najbolj šolski sistem ter administracija, ki jo morajo voditi. Ugotovili smo, da se 
specialni in rehabilitacijski pedagogi počutijo osebnostno čvrste ter se dobro 
spoprijemajo s pritiski, ki jih prinesejo neuspehi učencev s posebnimi potrebami. 
Izkazalo se je, da specialni in rehabilitacijski pedagogi prevzamejo večjo odgovornost 
za uspeh učencev s posebnimi potrebami, kot za njihov neuspeh. Odgovornost za 
uspeh ali neuspeh učencev s posebnimi potrebami smo povezali z leti delovnih 
izkušenj. Statistična analiza je pokazala, da prihaja do statistično pomembne 
povezanosti med odgovornostjo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov ter 
neuspehom učencev s posebnimi potrebami. Bolj odgovorne za neuspeh učencev se 
počutijo tisti, ki imajo manj let delovnih izkušenj. Prav tako smo preverili, ali prihaja do 
statistično pomembnih razlik med odgovornostjo za uspeh ali neuspeh učencev ter 
delovnim mestom, ki ga opravljajo specialni in rehabilitacijski pedagogi, a do razlik ni 
prišlo. 

 
Z raziskavo smo poudarili pomen na področju zavedanja odgovornosti specialnih in 
rehabilitacijskih pedagogov do uspeha ter neuspeha učencev, faktorjev, ki bi na to 
lahko vplivali in njihov nivo sposobnosti premagovanja težav, še preden pride do 
stresa. 
 
Raziskava je predstavila vpogled v mnenje specialnih in rehabilitacijskih pedagogov o 
odgovornosti do uspeha ali neuspeha učencev s posebnimi potrebami ter kako se 
soočajo z morebitnimi neuspehi. To bo izhodišče za ozaveščanje specialnih in 
rehabilitacijskih pedagogov o odgovornosti, ki jo imajo do njihovega dela ter uspeha 
in neuspeha učencev. 
 
3.1 POMANJKLJIVOSTI IN OMEJITVE 
 

Prva pomanjkljivost, ki bi jo izpostavili, je število vključenih v anketo. Naš cilj je bil, da 
bi anketni vprašalnik rešilo 50 specialnih in rehabilitacijskih pedagogov. Cilj je bil 
izpolnjen in na koncu smo imeli 60 ustrezno rešenih anket. Vendar bi z večjim 
vzorcem morda prišli do več statistično pomembnih razlik in bolj izrazitih rezultatov. 
 
Če bi želeli ugotoviti, kolikšen delež uspešnosti učenca je posledica strokovnega dela 
specialnega in rehabilitacijskega pedagoga, koliko pa je na strani učenca, bi morali 
posebej anketirati učence. Pri Vprašalniku o odgovornosti za uspeh učenca smo 
želeli znotraj trditev vprašalnika raziskati, ali specialni in rehabilitacijski pedagogi 
odgovornost sprejmejo sami, ali jo preložijo na učenca. Prevedeni vprašalnik, ki smo 
ga vključili v anketo, tega ni predvideval. Predvideval je le ugotavljanje odgovornosti 
specialnih in rehabilitacijskih pedagogov za uspeh ali neuspeh učencev s posebnimi 
potrebami. S statistično analizo, kjer smo po lastni presoji umestili trditve v dve 
skupini – odgovoren je učenec in odgovoren je učitelj – smo to vseeno želeli narediti, 
a je bila signifikantnost nična, zato smo se raje osredinili na to, kdaj si specialni in 
rehabilitacijski pedagogi pripišejo več zaslug – ob uspehu ali neuspehu – kar je 
prvotno zajemal vprašalnik. 
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3.2 PRISPEVEK K TEORIJI 
 
V slovenskem prostoru so bile narejene diplomske in magistrske naloge ter druge 
raziskave na področju dejavnikov, ki vplivajo na učno uspešnost. Narejena je bila 
doktorska disertacija z naslovom Stališča učiteljev do možnosti razvijanja 
rezilientnosti pri učencih in dijakih (Kiswarday, 2012), ki se nanaša na osebnostno 
čvrstost. Nekaj raziskav in magistrskih nalog je o stresu in izgorelosti, ki je posledica 
slabšega premagovanja neuspehov. Raziskave, ki bi povezovala učiteljevo 
odgovornost do uspeha ali neuspeha učencev, pri nas še nismo zasledili. 
 
Na specialno-pedagoškem področju bi na podlagi dobljenih rezultatov lahko za 
učitelje oblikovali seminar, v sklopu katerega bi specialni in rehabilitacijski pedagogi 
na podlagi zadanih ciljev v individualiziranih programih in šolskih ocen ocenili 
uspešnost svojih učencev, analizirali svoj način poučevanja in skušali ozavestiti, kako 
se počutijo ob neuspehih učencev. Pogovarjali bi se o dolžnostih in pravicah 
učiteljev, optimalnih načinih poučevanja glede na profil učenca s posebnimi 
potrebami ter o možnostih zaščite, preventive pred stresom in izgorelostjo. 
 
3.3 PREDLOGI ZA NADALJNJE RAZISKOVANJE 
 
Rezultati, ki smo jih dobili pri analizi odgovorov, so se večkrat nanašali tudi na starše. 
Specialni in rehabilitacijski pedagogi so jih pogosto omenili, da so še kako pomembni 
pri doseganju uspehov. Zanimivo bi bilo o odgovornosti za uspeh anketirati tudi 
starše otrok s posebnimi potrebami in primerjati to z odgovori specialnih pedagogov 
ter učencev. 
 
Prav tako bi raziskavo lahko razširili in jo dali v reševanje vsem učiteljem tako na 
razredni kot na predmetni stopnji, srednješolskim, višješolskim, visokošolskim ter 
univerzitetnim profesorjem. 
 
Menimo, da je od osebnostnih značilnosti vsakega posameznika odvisno, kako se bo 
lotil dela z učenci. Po našem mnenju je odraz kvalitetnega dela uspeh. Če je učitelj 
oseba, ki ima ustrezen psihološki profil za kar najbolj optimalno delovanje v poklicu 
učitelja, potem se ob ustreznem izobraževanju izuri, da dela kvalitetno in se mu za 
uspeh, motiviranost ter priljubljenost ni treba bati. Zato se mi zdi smiseln razmislek o 
sprejemnih preizkusih na Pedagoški fakulteti v obliki psiholoških testov – ni rečeno, 
da bo vsak, ki ima dovolj točk za sprejem na Pedagoško fakulteto, po koncu 
izobraževanja tudi kvaliteten prenašalec znanja in zgled mladim.  
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5 PRILOGA 

5.1 ANKETNI VPRAŠALNIK 

VPRAŠALNIK ZA SPECIALNE IN REHABILITACIJSKE 

PEDAGOGE 

Sem Ana Vidmar in zaključujem študij specialne in rehabilitacijske pedagogike na 

Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani. V zadnjem času so učitelji vedno bolj 

izpostavljeni budnemu očesu staršev in javnosti zato je pritisk, kako uspešni so 

njihovi učenci, še toliko večji. V magistrskem delu z naslovom Odgovornost 

specialnih in rehabilitacijskih pedagogov za uspeh učencev s posebnimi potrebami 

se sprašujem, v kolikšni meri se učitelji, ki delajo z učenci s posebnimi potrebami, 

počutijo odgovorne za uspeh ali neuspeh učencev. Z izsledki raziskave bom 

spoznala, komu specialni in rehabilitacijski pedagogi pripisujejo uspeh, kako se 

soočajo z neuspehom in kateri faktorji bolj ali manj vplivajo na občutek njihove 

odgovornosti (npr. leta delovnih izkušenj, delovno mesto…). 

Vsi pridobljeni podatki so anonimni in bodo uporabljeni izključno za namene te 

raziskave. 

Za odgovore se vam že v naprej zahvaljujem. 

 

1. Obkrožite/napišite ustrezen odgovor. 

Sem: 

a. specialni pedagog v izobraževalnem programu s prilagojenim izvajanjem in 

dodatno strokovno pomočjo 

b. specialni pedagog v prilagojenem programu z enakovrednim ali nižjim 

izobrazbenim standardom ali specialni pedagog v posebnem programu vzgoje 

in izobraževanja 

c. specialni pedagog, ki poučuje v kombinaciji zgoraj navedenih programov 

d. Drugo: ______________________________________________________ 

Leta delovnih izkušenj: ___________  

Izobrazba: ________________________________________________ 

 

2. Kdo mislite, da je odgovoren za učenčev uspeh? Možnih je več odgovorov. 

a. Učitelj 

b. Učenec 

c. Starši 

d. Ravnatelj 

e. Drugo: _______________________________________ 
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3. Kaj vas najbolj obremenjuje pri šolskem delu? Možnih več odgovorov. 

a. Pomanjkanje časa za pripravo na pouk. 

b. Dodatna izobraževanja. 

c. Sodelovanje z drugimi učitelji. 

d. Šolski sistem. 

e. Mediji. 

f. Starši. 

g. Vodstvo šole. 

h. Delo z učenci. 

i. Šolske ocene učencev. 

j. Drugo: ________________________________ 

Prosim pojasnite svoje odgovore. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

4. Kaj vas najbolj veseli pri vašem delu? 

a. Dovolj časa za pripravo na pouk. 

b. Dodatna izobraževanja. 

c. Sodelovanje z drugimi učitelji. 

d. Šolski sistem. 

e. Mediji. 

f. Starši. 

g. Vodstvo šole. 

h. Delo z učenci. 

i. Šolske ocene učencev. 

j. Drugo: ________________________________ 

Prosim pojasnite svoje odgovore. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

5. Z odstotki napišite v kolikšni meri za vas velja določena trditev. Odgovora 

morata skupaj tvoriti 100%. 

Primer: Če mi da nekdo na izbiro jabolko ali banano izberem:  
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a. ____80%_____ banano 

b. ____20%_____ jabolko 

1. Če je učenec v vašem razredu uspešen, je to zaradi tega, 

a. ___________ ker je nadarjen ali 

b. ___________ ker ste mu ponudili dovolj spodbud. R+ 

2. Ko imajo učenci v razredu težave z razumevanjem snovi, ki ste jo poučevali je to 

zato, 

a. ___________ ker menite, da vaša razlaga ni bila dovolj jasna ali R- 

b. ___________ ker so učenci počasnejši v razumevanju težjih snovi. 

3. Ko je večina vaših učencev uspešna na testu je to zato, 

a. ___________ ker je bil test zelo lahek ali 

b. ___________ ker so učenci vedeli, kaj boste od njih pričakovali. R+ 

4. Ko se učenci ne spomnijo, kaj ste rekli pred nekaj trenutki je to zato, 

a. ___________ ker tega niste dovolj poudarili ali R- 

b. ___________ ker učenci niso bili pozorni. 

5. Ravnatelj vam reče, da ste pri svojem delu dobri. To vam bo rekel zato, 

a. ___________ ker so vaši učenci uspešni ali R+ 

b. ___________ ker vas vaš ravnatelj na tak način motivira. 

6. Predpostavljamo, da je vaš razred uspešen. To se je zgodilo zato, 

a. ___________ ker ste jim pomagali premagati učne težave ali R+ 

b. ___________ ker so ti učenci običajno uspešni v šoli. 

7. Če se vaš učenec nečesa hitro nauči je to zato, 

a. ___________ ker ste bili uspešni pri spodbujanju njegovega učnega 

prizadevanja ali R+ 

b. ___________ ker je vaš učenec splošno inteligenten. 

8. Če vaš ravnatelj predlaga, da spremenite nekatere metode poučevanja je to zato, 

a. ___________ ker sam prisega na te metode ali 

b. ___________ ker vaši učenci niso uspešni. R- 

9. Ko velik del vaših učencev v razredu ni uspešnih je to zato, (tukaj R ni označen!) 

a. ___________ ker so že prej bili neuspešni in se ne trudijo ali 

b. ___________ ker niste imeli časa, da bi jim ponudili pomoč, ki jo potrebujejo. 

10. Ko se vam zdi, da so se vaši učenci nekaj enostavno in hitro naučili je to zato,  

a. ___________ ker jih je ta stvar zanimala ali 

b. ___________ ker ste jim pomagali organizirati vsebine. R+ 
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11. Ko vaš učenec v razredu pozabi, kar ste razlagali nekaj trenutkov pred tem je to 

zato, 

a. ___________ ker večina učencev hitro pozabi novo snov ali 

b. ___________ ker jih niste aktivno vključevali v poučevanje. R- 

12. Ko se vam zdi neko snov težko razložiti določenim učencem je to zato, 

a. ___________ ker niste vztrajali, da bi se dobro naučili prejšnjo snov, ki je 

povezana s to ali R- 

b. ___________ ker so le počasnejši pri razumevanju novih snovi. 

13. Predpostavljamo, da učencem predstavite novo snov in si jo dobro zapomnijo. 

Verjetno bo to zato, 

a. ___________ ker ste jo ponavljali in večkrat razložili dele, ki so težji ali R+ 

b. ___________ker so bili učenci zainteresirani še preden ste jo razložili. 

14. Ko so učenci na testu neuspešni je to zato, 

a. ___________ ker tudi sami niso pričakovali, da se bodo dobro odrezali ali 

b. ___________ ker niste vztrajali, da se primerno pripravijo. R- 

15. Ko vas starši pohvalijo za vaše delo učitelja je to običajno zato, 

a. ___________ ker ste se še posebej potrudili za njihovega otroka ali R+ 

b. ___________ ker je njihov učenec na splošno dober učenec. 

16. Če učenec v vašem razredu ni uspešen, je to zato, 

a. ___________ ker ni dovolj delal ali 

b. ___________ ker ga niste dovolj motivirali. R- 

17. Predpostavljamo, da učenci v vašem razredu niso bili tako uspešni kot običajno. 

To se je zgodilo zato, 

a. ___________ ker niste tako dobro načrtovali kot običajno ali R- 

b. ___________ ker so imeli ti učenci nižje sposobnosti. 

18. Če vam učenec reče: »Zelo ste dober učitelj!« je to zato, 

a. ___________ ker poučujete na zanimiv način ali R+ 

b. ___________ ker se učenci na splošno trudijo, da bi se razumeli z učiteljico. 

19. Ugotovite, da bi vas veliko učencev rado imelo za svojo učiteljico. To se zgodi 

zato,  

a. ___________ ker večina učencev meni, da ste prijazni ali 

b. ___________ ker spodbujate in motivirate vaše učence, da se dobro učijo. R+ 

20. Trudite se, da bi učencu razložili snov, ki mu ne gre, a je še vedno ne razume. To 

je zato, 
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a. ___________ ker ne razlagate dovolj enostavno ali R- 

b. ___________ ker učenec ni vajen pomoči odraslega. 

21. Ko je poučevanje določene snovi v razredu za vas enostavno je to zato, 

a. ___________ ker ste večino učencev pripravili, da sodeluje ali R+ 

b. ___________ ker vam je bila snov lahka za razlaganje. 

22. Ko se učenec spomni nečesa, o čemer ste govorili pred nekaj tedni je to zato, 

a. ___________ ker ima učenec to zmožnost, da si zapomni veliko stvari ali 

b. ___________ ker ste snov naredili dovolj zanimivo, da si jo je učenec 

zapomnil. R+ 

23. Ko delate z učencem, ki ne razume določene snovi in jo med vašo razlago kar 

naenkrat dojame je to zato,  

a. ___________ ker ste po korakih preverjali, kateri del mu ni jasen in mu ga 

razložili ali R+ 

b. ___________ ker se učenec trudi toliko časa, dokler nečesa ne razume. 

24. Ko imate težave narediti snov zanimivo je to zato, 

a. ___________ ker niste imeli časa dobro načrtovati uro ali R- 

b. ___________ ker je vaše učence na splošno težje motivirati. 

25. Ko vam učenec reče: »Slab učitelj ste,« je to zato,  

a. ___________ ker ima veliko vaših učencev učne težave ali 

b. ___________ ker niste uspeli dati učencem dovolj individualne pozornosti. R- 

26. Ko se vam zdi, da so vaši učenci zainteresirani za snov že od začetka je to zato, 

a. ___________ ker je tema taka, da je učencem zanimiva ali 

b. ___________ ker ste uspeli vključiti večino učencev. R+ 

27. Ko ugotovite, da je večina vaših učencev uspešnih je to zato, 

a. ___________ ker starši nudijo zadostno podporo ali 

b. ___________ ker ste jih uspeli dovolj motivirati. R+ 

28. Ko ugotovite, da imajo vaši učenci težave z učenjem določene snovi je to zato, 

a. ___________ ker se niso pripravljeni dovolj učiti ali 

b. ___________ ker jim snovi niste uspeli narediti zanimive. R- 

29. Če so starši do vas kot učitelja kritični, je to verjetno zato, 

a. ___________ ker imate težave, da njihovega otroka pripravite do dela ali R- 

b. ___________ ker otrok ni dovolj zrel, da bi lahko dobro delal pri vaših urah. 

30. Tiste dni, ko se zaradi poučevanja počutite depresivno je to zato, 

a. ___________ ker je učenje za večino vaših učencev težka in naporna stvar ali 
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b. ___________ ker niste uspeli dovolj motivirati učence, da bi delali tako trdo, 

kot bi lahko. R- 

 

6. Označite v kolikšni meri za vas držijo spodnje trditve (1 sploh ne drži, 2 redko 

drži, 3 včasih drži, 4 pogosto drži, 5 skoraj vedno drži). 

TRDITEV 1 – 

sploh 

ne drži 

2 – 
redko 
drži 

3 – 

včasih 

drži 

4 – 

pogosto 

drži 

5 – 

skoraj 

vedno 

drži 

Zmožen sem se prilagoditi 

spremembam. 

     

Imam prijatelje s katerimi sem si 

blizu in jim zaupam.  

     

Včasih mi lahko pomagata usoda ali 

vera. 

     

Lahko se spopadem z vsemi 

stvarmi, ki se zgodijo v mojem 

življenju. 

     

Pretekli uspeh mi da samozavesti 

za nove izzive. 

     

Vidim pozitivno stran v vseh 

stvareh. 

     

Spopadanje s stresom me okrepi.      

Nagibam se k vrnitvi po bolezni ali 

stiski. 

     

Stvari se zgodijo z razlogom.      

Trudim se po svojih najboljših 

močeh. 

     

Lahko dosežem svoje cilje.      

Ko gre vse narobe, se ne predam.      

Vem, kam se lahko obrnem po 

pomoč. 

     

Pod stresom se osredotočim in      
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razmišljam jasno. 

Raje sem tisti, ki prevzame pobudo 

in reši problem. 

     

Poraz me ne potre.      

Mislim, da sem močna oseba.      

Delam nepriljubljene in težke 

odločitve. 

     

Lahko nadzorujem neprijetne 

občutke. 

     

Ravnam se po občutku.      

Menim, da ima moje življenje 

smisel. 

     

Svoje življenje imam pod nadzorom.      

Rad imam izzive.      

Pri delu stremim k uresničitvi ciljev.      

Ponosen sem na svoje dosežke.      

 

Anketa je zaključena. Najlepša hvala za vse odgovore. 

 

 


