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VI 

POVZETEK 

 

Za izvedbo kakovostnega učnega procesa za učence s posebnimi potrebami je pomemben ustrezno 

usposobljen učitelj. Učiteljski poklic zahteva visoko usposobljenost na predmetnih področjih oz. 

strokah, ki jih poučujejo, kakovostno pedagoško-psihološko in andragoško izobrazbo ter 

pripravljenost na vseživljenjsko izobraževanje. Ena izmed ključnih lastnosti učinkovitih učiteljev je 

tudi njihova zmožnost prilagajanja pouka različnim učenčevim značilnostim.  

 

Otroci s posebnimi potrebami za učinkovito učenje in uspešno vključitev v proces osnovnošolskega 

izobraževanja potrebujejo ustrezne didaktične pripomočke in prilagojeno opremo. Ključnega pomena 

za doseganje učnih ciljev in standardov znanja, ki so določeni v učnem načrtu, je izvajanje notranje 

učne diferenciacije in individualizacije, ki pomeni premišljeno izpeljevanje didaktično-metodične in 

učno vsebinske diferenciacije in individualizacije. Učitelj otroka s posebnimi potrebami mora biti 

zmožen timskega sodelovanja z ostalimi strokovnimi delavci pri iskanju skupnih rešitev, saj bodo le 

na ta način našli ustrezne oblike dela s temi otroki.  

 

V empiričnem delu sta bili izvedeni kvantitativna in kvalitativna raziskava. Namen raziskave je bilo 

proučevanje in analiza izkušenj učiteljev z izvajanjem didaktično-metodične diferenciacije in 

individualizacije. Zanimale so nas izkušnje učiteljev s kombiniranjem in modificiranjem učnih metod 

in oblik ter izvedba različnih didaktičnih strategij. Prav tako smo želeli dobiti vpogled v 

individualizacijo učnega procesa z uporabo različnih učnih sredstev in pripomočkov. Zanimale so nas 

izkušnje sodelovanja med strokovnimi delavci na osnovnih šolah s prilagojenim programom v 

Sloveniji z vidika izvajanja didaktično metodične diferenciacije in individualizacije ter presoja 

učiteljev o njihovi usposobljenosti za izvajanje didaktično-metodične diferenciacije in 

individualizacije. Ugotavljali smo statistično pomembne razlike v presojah, ocenah in mnenjih glede 

na delovno mesto učiteljev na teh šolah ter na leta delovne dobe. Iz pregleda raziskav v Sloveniji smo 

ugotovili, da tovrstna raziskava v Sloveniji še ni bila izvedena. Podatke smo pridobili s pomočjo 

anketnega vprašalnika, ki smo ga  oblikovali na podlagi pregleda literature in raziskav na tem 

področju ter intervjuja. Podatke, pridobljene z anketo, smo analizirali s statističnim programom SPSS. 

Podatke, pridobljene s pomočjo intervjujev, smo analizirali po načelih kvalitativne metodologije. 

Raziskava je med drugim pokazala, da se učitelji OŠ s prilagojenim programom v Sloveniji v veliki 

meri poslužujejo izvajanja didaktično-metodične diferenciacije in individualizacije pri svojem delu z 

učenci s posebnimi potrebami ter da se za izvajanje le-te počutijo tudi dokaj kompetentne. Ker pa se 

zavedajo, da težnja po večji individualizaciji in diferenciaciji pouka v sodobni družbi vedno bolj 

narašča, si na tem področju želijo pridobiti čim več dodatnih znanj. Rezultati raziskave bodo v pomoč 

pri načrtovanju in evalvaciji programov strokovne pomoči otrokom s posebnimi potrebami. 

 

KLJUČNE BESEDE: didaktično metodična diferenciacija in individualizacija, učne metode, učne 

oblike, didaktične strategije, otroci s posebnimi potrebami, osnovna šola s prilagojenim programom, 

organizacija pouka, didaktični pripomočki 

  



VII 

ABSTRACT 

 

 

The quality of the learning process of students with disabilities is important for the teacher. The 

teaching profession requires a high level of competence in the subject areas. the professions they 

teach, quality pedagogical-psychological and andragogical education and readiness for lifelong 

education. One of the important attributes of effective teachers is their ability to adapt lessons to 

different student characteristics. 

Children with special needs need effective didactic aids and personalized equipment for effective 

learning and successful involvement in the elementary education process. The key to achieving the 

learning goals and standards of knowledge set out in the syllabus is the implementation of internal 

learning differentiation and individualization, which means a deliberate derivation of didactic-

methodical and educational content differentiation and individualization. The teacher of a child with 

special needs should be able to work together with other professionals in finding common solutions, 

as this is the only way to find the most effective form of work with these children. 

In the empirical part, both quantitative and qualitative research will be conducted. The purpose of the 

research is to study and analyze the experiences of teachers in the implementation of didactic-

methodical differentiation and individualization. We are interested in teachers' experiences in 

combining and modifying teaching methods and forms, and in implementing various didactic 

strategies. We also want to gain insight into the individualization of the learning process by using 

different teaching aids and aids. We are interested in the experience of cooperation between 

professional staff at elementary schools with a tailored program in Slovenia in terms of the 

implementation of didactically methodical differentiation and individualization, and the assessment 

of teachers as to their competence to perform didactically-methodical differentiation and 

individualization. We will find statistically significant differences in judgments, grades and opinions 

with regard to the workplace of teachers at these schools and over the years of service. From the 

survey of research in Slovenia, we found that this kind of research in Slovenia has not yet been 

conducted. The data will be obtained by means of a survey questionnaire, which will be formulated 

on the basis of literature review and research in the field and interview. Survey data will be analyzed 

with the SPSS statistical program. Data obtained through interviews will be analyzed according to 

the principles of qualitative methodology. The results of the research will assist in the planning and 

evaluation of programs of professional assistance to children with special needs. 

 

KEY WORDS: didactic methodical differentiation and individualization, teaching methods, teaching 

forms, didactic strategies, children with special needs, elementary school with adapted program, 

organization of lessons, didactic tools 
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1 UVOD 
 

V osnovnih šolah s prilagojenim programom v Sloveniji se izvajajo posebni programi vzgoje in 

izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, prilagojen program devetletne osnovne 

šole z nižjim izobrazbenim standardom in/ali vzgojni program domov za učence s posebnimi 

potrebami (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport – MIZŠ, 2018). V osnovno šolo s 

prilagojenim programom v Sloveniji je vpisan otrok, za katerega komisija za usmerjenje oceni, da bo 

s prilagojenim programom in dodatno strokovno pomočjo dosegel minimalne standarde znanja, ki so 

določeni v učnih načrtih za vse predmete v predmetniku osnovne šole za razred, v katerega je vključen 

ta otrok (Zavod RS za šolstvo, 2003).  

 

Učitelj z otrokom s posebnimi potrebami preživi največ časa. Pomembno je, da pozna značilnosti 

vsakega posameznega otroka ter da ima pozitiven odnos do njegovih primanjkljajev in posebnih 

potreb. V ta namen se mora učitelj stalno profesionalno izpopolnjevati – poleg svojih strokovnih 

kompetenc na različnih področjih mora znanje stalno dopolnjevati z znanji s področja dela z otroki s 

posebnimi potrebami. Učitelj otroka s posebnimi potrebami mora timsko sodelovati z ostalimi 

strokovnimi delavci pri iskanju skupnih rešitev, saj bodo le na ta način našli najbolj učinkovito obliko 

dela s temi otroki (Zavod RS za šolstvo, 2003). 

 

Učne metode so ogrodje vsakega učnega procesa, tudi učnega procesa otrok s posebnimi potrebami. 

Poljak (1991) učne metode opredeljuje kot načine dela učiteljev in učencev pri pouku, vse z namenom 

učenčevega pridobivanja znanja ter razvoja njegovih sposobnosti. M. Valenčič Zuljan (2015) navaja, 

da v zgodovinskem razvoju didaktične teorije in prakse lahko zasledimo različno razumevanje učnih 

metod. Poljak (1991, v Valenčič Zuljan, 2015) izpostavlja, da v nobenem področju didaktične teorije 

ni bilo toliko divergentnih stališč in razlag kot ravno na področju učnih metod. 

 

M. Valenčič Zuljan (2015, str. 74) zapiše, da so »učne metode teoretično utemeljeni ter raziskovalno 

in praktično preizkušeni načini dela oz. aktivnosti učencev in učiteljev v posameznih etapah učnega 

procesa (od pripravljanja do preverjanja in ocenjevanja), ki so usmerjeni k uresničevanju učnih ciljev 

oz. materialnih, funkcionalnih in vzgojnih nalog pouka«. Klasifikacij učnih metod je več. Učne 

metode lahko klasificiramo glede na vir informacij, glede na namen in funkcijo in glede na 

prevladujoče procese (Ivanuš Grmek in Javornik Krečič, 2011). 

 

M. Valenčič Zuljan (2015) učne metode deli na a) verbalne, ki se nadalje delijo na monološke 

(pripovedovanje, opisovanje, pojasnjevanje, glasno razmišljanje itd.) ter dialoške (katehetični, 

sokratski, hevristični, prosti pogovor, diskusija); b) demonstracijske (metoda demonstracije); c) 

dokumentacijske (metoda dela z besedilom) ter d) operacijske (laboratorijsko-eksperimentalna 

metoda, metoda pisnih del, metoda grafičnih in ilustrativnih del, metoda manipulativno-praktične 

dejavnosti, metoda igre in igralnih improvizacij). Te učne metode bomo proučevali tudi v 

raziskovalnem delu.  

 

Didaktična strategija pomeni učiteljev premišljen izbor in izpeljavo – učnih metod in oblik ki so 

usmerjeni k uresničevanju učnih ciljev. Med sodobne učne strategije sodi odprti pouk, kjer se učni 

cilji, vsebine in metode prilagajajo interesu in sposobnostim učencev, pouk je usmerjen na življenje 

lokalne skupnosti ter na učno anticipiranje in participiranje učencev (Strmčnik, 2001). Načela 

odprtega pouka so po mnenju Blažič, Ivanuš Grmek, Kramar in Strmčnik (2003) prisotna v 

strategijah, kot so problemski pouk, raziskovalni pouk, projektni pouk ipd. Problemski pouk je 

»reševanje problemov s samostojnim kombiniranjem dveh ali več že naučenih zakonitosti (pravil, 

principov) v princip višjega razreda. Odkrita rešitev problema se potem posploši na celo kategorijo 

podobnih problemov« (Marentič Požarnik, 2000, str. 32). Raziskovalni pouk v pouk vnaša vidne 

elemente znanstvenega dela (teorijo povezuje s prakso) – učni prostor je razširjen na laboratorije, 
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delavnice, šolski vrt ipd. (Blažič idr., 2003). Projektni pouk je učna strategija, kjer se učenci učijo 

razmišljati in delati projektno, na ta način pa pridobivajo spretnosti, potrebne za tovrstno delo – pri 

projektu običajno sodeluje več učencev, ki morajo biti usklajeni in sinergični, vsak učenec pa 

odgovarja za svoj delež soudeležbe pri tem projektu (Novak, 1990). 

 

Učne oblike so sociološko-komunikacijske oblike dela, v katerih se izvaja učni proces (učenje in 

poučevanje). Učni proces (pouk) lahko poteka v individualni obliki (posredno poučevanje), frontalni 

obliki (neposredno poučevanje), skupinski obliki (delo v dvojicah in skupinsko delo – posredno 

poučevanje) (Tomić, 1997). Zaradi poudarjene potrebe pozornejšega stika med učiteljem in otrokom 

s posebnimi potrebami je organizacija pouka tudi zelo pomembna. Med organizacijo pouka štejemo 

organizacijo prostora v učilnici, organizacijo pouka v ustrezno opremljenih prostorih za individualno 

delo, organizacijo pouka v ustrezno opremljenih prostorih za delo v majhnih skupinah (tri do osem 

učencev) izven učilnice, organizacijo umika iz učilnice v neki drug prostor (Zavod RS za šolstvo, 

2003) ter razne didaktične pripomočke in opremo (Pšunder in Bračič, 2010). Za kakovost učnega 

procesa je zlasti pomembno tudi izvajanje notranje učne diferenciacije in individualizacije, kjer je 

poleg učno vsebinske ključnega pomena didaktično metodična  diferenciacija in individualizacija, pri 

kateri je pomembna uporaba različnih učnih sredstev in pripomočkov. 
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TEORETIČNI DEL 
 

 

2 OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI IN IZOBRAŽEVANJE 
 

Izraz posebne potrebe se lahko nanaša na široko paleto diagnoz in, ali invalidnosti. Otroci s posebnimi 

potrebami so se morda rodili s sindromom, terminalnimi boleznimi, globokimi kognitivnimi 

okvarami ali resnimi psihiatričnimi težavami. Drugi otroci imajo lahko posebne potrebe, ki 

vključujejo boj z učnimi ovirami, alergije na hrano, zamude pri razvoju, druge panične napade ali 

znake drugih bolezni (NDA, 2011). 

 

2.1 Opredelitev otrok s posebnimi potrebami 

 

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

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

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

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

potrebujejo prilagojeno izvajanje programov vzgoje in izobraževanja z dodatno strokovno pomočjo 

ali prilagojene programe vzgoje in izobraževanja oziroma posebne programe vzgoje in 

izobraževanja« (Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami – ZUOPP-1, 2. člen; Pravilnik o 

organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, 2013). 

 

Izraz „otroci s posebnimi potrebami“  označuje otroke, ki imajo lahko resnejše izzive v svojem 

življenju kakor »tipični« otroci in bi lahko le-ti morda trajali celo življenje. Ti otroci bodo tako 

potrebovali dodatno podporo in dodatne storitve, ki pa jih v šolah, predvsem v rednem 

osnovnošolskem sistemu še primanjkuje. Imeli bodo različne cilje in potrebovali bodo dodatne 

napotke in pomoč pri izpolnjevanju akademskih, socialnih, čustvenih in včasih tudi zdravstvenih 

potreb. Osebe s posebnimi potrebami bodo morda potrebovale vseživljenjsko usmerjanje in podporo, 

medtem, ko se bodo ob tem ukvarjale še z vsakodnevnimi vprašanji, kot so bivanje, zaposlovanje, 

socialna vključenost in finance (Majoko, 2019). 

 

V Sloveniji so se od leta 1991 naprej nekateri zakoni o definiranju in umeščanju otrok s posebnimi 

potrebami ter njihovem izobraževanju dodobra spreminjali in prešli skozi vrsto uspešnih in 

neuspešnih praks (Žagar, 2012, str. 39).  Vse to je pomembno vplivalo tudi na delo učiteljev. V študiji 

Majoko (2019) je bilo ugotovljeno, da sta prilagajanje pouka različnim potrebam učencev in 

zmožnost učinkovitega sodelovanja z vsemi vpletenimi v izobraževalni proces, eni izmed ključnih 

kompetenc, ki jih učitelji potrebujejo za vključujoče izobraževanje. Predhodno usposabljanje in 

izobraževanje učiteljev v teh ključnih kompetencah bi lahko olajšalo uspešno in učinkovito izvajanje 

vključujočega izobraževanja ter odzivanje na otroško raznolikost in prilagajanje le-tej, kar je ključni 

cilj poučevanja in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami. Kot nadaljuje Majoko (2019) je za 

otroke s posebnimi potrebami zgodnja intervencija pomemben korak k pomoči otroku pri 

uresničevanju njegovega polnega akademskega, čustvenega in socialnega potenciala. Zgodnja 

intervencija se nanaša na postopek, v katerem se ocenjujejo otrokove razvojne sposobnosti. Po potrebi 

se nato oblikuje program, ki vsebuje storitve (prilagojene na podlagi otrokovih posebnih potreb), ki 

bodo pripomogle k nadaljnjemu izboljšanju otrokovih razvojnih sposobnosti in spodbujanju rasti. 

Običajno so družine z otroki s posebnimi potrebami na življenjskem potovanju, ki je tako čustveno 

kot finančno zahtevno (Majoko, 2019). 

 

Družine otrok s posebnimi potrebami lahko ob diagnozi občutijo ogromno čustev, vključno z jezo, 

žalostjo, izgubo in zanikanjem. Pomembno je, da ne pozabijo biti potrpežljivi do sebe, saj so ta čustva 



4 

naravni del procesa sprejemanja. S časom pride sprejetje, nato pa se lahko osredotočijo na to, da 

začnejo otroku s posebnimi potrebami pomagati pri doseganju njegovih največjih potencialov. 

(Skalar, 2003, str. 53). 

 

Po Zavodu RS za šolstvo (2015, str. 6) je »motnja v duševnem razvoju  nevrološko pogojena razvojna 

motnja, ki nastopi pred dopolnjenim osemnajstim letom starosti in se kaže v pomembno nižjih 

intelektualnih sposobnostih ter pomembnih odstopanjih prilagoditvenih spretnosti.« 

 

»Pri otrocih z motnjami v duševnem razvoju ugotavljajo (Zavod RS za šolstvo, 2015, str. 6): 

- pomembno znižano splošno intelektualno raven/funkcioniranje vključno z znižanimi 

sposobnostmi učenja, sklepanja in reševanja problemskih okoliščin ter znižanimi 

sposobnostmi abstraktnega mišljenja in presojanja. Splošne intelektualne sposobnosti oz. 

funkcioniranje mora biti opredeljeno vsaj z enim od standardiziranih, individualno apliciranih 

testov. Dosežek pri otrocih z motnjo v duševnem razvoju odstopa za več kot dve standardni 

deviaciji od povprečja; 

- znižane prilagoditvene funkcije oz. spretnosti. Raven prilagoditvenih funkcij opredelimo 

glede na otrokovo kronološko starost ter s pomembnim odstopanjem na vsaj dveh od naštetih 

področij prilagoditvenih funkcij – socialnem, konceptualnem in praktičnem. Primanjkljaji v 

prilagoditvenih spretnostih se pomembno odražajo na področjih govora in komunikacije, 

skrbi zase, samostojnosti, socialnih spretnostih, učnih in delovnih zmožnostih, funkcionalnih 

učnih sposobnostih, sposobnostih praktičnih znanj, skrbi za lastno varnost. Učinkovitost teh 

funkcij je povezana z omejitvami zaradi znižanih splošnih intelektualnih sposobnosti. 

Prilagoditvene funkcije ocenjujemo s klinično evalvacijo in z individualizirano apliciranimi 

psihometričnimi testi.« 

 

»Otroke z motnjo v duševnem razvoju (Zavod RS za šolstvo, 2015, str. 6) delimo na:  

 

a. Otroci z lažjo motnjo v duševnem razvoju; 

Otroci imajo znižane sposobnosti za učenje in usvajanje splošnih znanj. Znižani so 

senzomotorično in miselno skladno delovanje ter sposobnosti za načrtovanje, organizacijo, 

odločanje in izvedbo dejavnosti. Miselni procesi potekajo bolj na konkretni kot na abstraktni 

ravni. Uporabljajo preprostejši jezik in se nagibajo k nezrelemu presojanju in odzivanju v 

socialnih okoliščinah. Ob individualnem pristopu ter z vsebinskimi, metodičnimi in časovnimi 

prilagoditvami v učnem procesu lahko dosežejo temeljna šolska znanja, ki pa ne zadostujejo 

minimalnim standardom znanja, določenim z izobraževalnimi programi ter se usposobijo za 

manj zahtevno poklicno delo in samostojno socialno življenje. 

 

b. Otroci z zmerno motnjo v duševnem razvoju; 

Otroci imajo posamezne sposobnosti različno razvite. V učnem procesu lahko usvojijo osnove 

branja (osnovnih besed in znakov), pisanja in računanja, na drugih področjih (gibalnih, 

likovnih, glasbenih) pa so lahko uspešnejši. Pri učenju in poučevanju potrebujejo prilagoditve 

in konkretna ponazorila. Svoje potrebe in želje sporočajo, pri tem lahko potrebujejo podporno 

ali nadomestno komunikacijo. Posebno podporo potrebujejo pri vključevanju v socialno 

okolje. Usposobijo se lahko za enostavna, nezahtevna opravila, sicer pa potrebujejo podporo 

in različno stopnjo pomoči. 

 

c. Otroci s težjo motnjo v duševnem razvoju; 

Otroci se lahko usposobijo za najenostavnejša opravila. Razumejo enostavna sporočila in 

navodila ter se ustrezno odzovejo nanje. Zmorejo sporočati svoje potrebe in želje, pri tem 

lahko uporabljajo podporno ali nadomestno komunikacijo. Orientirajo se v ožjem okolju, 

vendar pri tem potrebujejo varstvo in vodenje. Naučene veščine in spretnosti so samo 
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avtomatizirane. Pri skrbi zase potrebujejo pomoč drugih. Pogosto imajo težave v gibanju, 

druge razvojne motnje in bolezni. 

 

d. Otroci s težko motnjo v duševnem razvoju; 

Otroci se lahko usposobijo le za sodelovanje pri posameznih aktivnostih. Razumevanje in 

upoštevanje navodil je zelo omejeno. Redko razvijejo osnove govora in sporazumevanja. Prav 

tako sta omejena zaznavanje in odzivanje na zunanje dražljaje. Potrebujejo stalno nego, 

varstvo, pomoč in vodenje. Omejeni so v gibanju, večinoma imajo težke dodatne motnje, 

bolezni in obolenja.« (Zavod RS za šolstvo, 2015, str. 6) 

 

 

2.1.1 Usmerjanje otrok s posebnimi potrebami 

 

»V Sloveniji so otroci s posebnimi potrebami razdeljeni in definirani po Zakonu o usmerjanju otrok 

s posebnimi potrebami kot otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni oziroma otroci 

z okvaro vidne funkcije, gluhi in naglušni, otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani, 

dolgotrajno bolni, otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, otroci z avtističnimi 

motnjami ter otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami.« (Zavod RS za šolstvo, 2015, str. 7) 

 

Otroke s posebnimi potrebami se praviloma usmerja v naslednje programe vzgoje in izobraževanja 

(Zavod RS za šolstvo, 2015): 

– program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, 

– prilagojen program za predšolske otroke, 

– izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, 

– prilagojen izobraževalni program z enakovrednim izobrazbenim standardom, 

– prilagojen izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom, 

– posebni program vzgoje in izobraževanja za otroke z zmerno, težjo in težko motnjo v 

duševnem razvoju (v nadaljnjem besedilu: posebni program vzgoje in izobraževanja), 

– druge posebne programe ter vzgojne programe. 

 

Komisije za usmerjanje, ki delujejo v okviru Zavoda RS1 za šolstvo, po predpisanem postopku 

odločijo o usmeritvi otroka v program in vključitvi v vrtec oziroma šolo. Odločijo tudi o potrebnih 

prilagoditvah izvajanja vzgojno-izobraževalnega programa, obsegu, vrsti ter načinu izvajanja dodatne 

strokovne ali fizične pomoči in morebitnih drugih pravicah (npr. brezplačnem prevozu, prilagojeni 

opremi, ipd.). Starši se na odločitev lahko pritožijo. O pritožbi odloča ministrstvo, pristojno za 

izobraževanje, na podlagi strokovnega mnenja drugostopenjske komisije za usmerjanje (Zavod RS 

za šolstvo, 2015). 

 

Komisija pri usmerjanju otroka upošteva merila in otrokovo raven razvoja, zmožnost za učenje in 

doseganje standardov znanja, etiologijo in prognozo glede na otrokove primanjkljaje, ovire oziroma 

motnje (Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s 

posebnimi potrebami). 

 

 

Po Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami so to (5. člen Pravilnika): 

– otroci z motnjami v duševnem razvoju, 

– gluhi in naglušni otroci, 

– slepi in slabovidni otroci, 

– otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, 

                                                 

 
1 RS - Republika Slovenija 
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– gibalno ovirani otroci, 

– otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, 

– dolgotrajno bolni otroci in 

– otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami.  

 

Otroke s posebnimi potrebami, se v ustrezne programe vzgoje in izobraževanja, usmerja ob 

upoštevanju njihovih potreb na spoznavnem, čustvenem, socialnem in telesnem področju ter posebnih 

zdravstvenih potreb. Upoštevati je potrebno tudi otrokovo doseženo raven razvoja, zmožnosti učenja 

ter doseganja standardov znanja in prognozo nadaljnjega razvoja. 

 

O usmerjanju otrok s posebnimi potrebami na prvi stopnji odloča Zavod Republike Slovenije za 

šolstvo. Ustanovita se prvo in drugostopna komisija, katerih naloga je ugotovitev okoliščin, ki so 

potrebne za optimalno usmeritev otroka. Postopek usmerjanja se prične s pisno zahtevo staršev (osebe 

starejše od 15 let jo lahko zase vložijo tudi same). Vzgojno-izobraževalni oziroma socialnovarstveni 

zavod, v katerega otrok je ali bo vključen, je dolžan vložiti zahtevo za začetek postopka usmerjanja, 

če oceni, da je potrebno preveriti ustreznost programa, v katerega je vključen otrok. Zavod Republike 

Slovenije za šolstvo mora od vlagatelja pridobiti vso ustrezno strokovno dokumentacijo, ki vključuje 

vse opravljene obravnave otroka in poročilo vzgojno-izobraževalnega zavoda, v katerega je otrok 

vključen (ZUOPP-1, 2011). 

 

Komisija za usmerjanje prve stopnje predlaga usmeritev v ustrezen program vzgoje in izobraževanja 

oziroma ugotovi, da usmeritev ni potrebna. V strokovnem mnenju se opredeli vrsto in stopnjo 

primanjkljaja, ovire oziroma motnje ter predlaga usmeritev v ustrezen vzgojno-izobraževalni 

program, glede na ugotovljene vzgojno-izobraževalne potrebe otroka. Zavod Republike Slovenije za 

šolstvo strokovno mnenje pošlje staršem oziroma vlagateljem za uvedbo postopka usmerjanja ter 

vzgojno-izobraževalnemu zavodu, v katerega je oziroma bo otrok vključen. Starši oziroma vlagatelji 

zahteve imajo na posredovano strokovno mnenje, pravico podati pripombo v roku osmih dni. Če v 

roku osmih dni pripombe niso podane, Zavod Republike Slovenije za šolstvo na podlagi strokovnega 

mnenja izda odločbo o usmeritvi v program vzgoje in izobraževanja. Vzgojno-izobraževalni oziroma 

socialnovarstveni zavod mora najkasneje v roku 30 dni po dokončnosti izdaje odločbe, izdelati 

individualiziran program za otroka s posebnimi potrebami. V pripravo in spremljanje 

individualiziranega programa morajo biti vključeni tudi starši otroka ter otrok s posebnimi potrebami 

(pri čemer je potrebno upoštevati njegovo starost in zrelost) (ZUOPP-1, 2011). 

 

2.2 Opredelitev osnovnih šol s prilagojenim programom 

 

Cilji sodobnega izobraževanja so danes vezani na strokovnost, demokratičnost, timsko delo, 

povezanost, nenehno prilagajanje, razumevanje naučenega, zmožnost vseživljenjskega učenja ter 

pripravo na opravljanje želenega poklica, kateremu sledimo in sprejemanje drugačnosti (Van de Putte 

in De Schauer, 2013). 

 

V številnih razpravah o izboljšanju šole redko stopimo korak nazaj, da bi razmislili o ključnem 

osnovnem vprašanju: Kaj sploh želimo svojim otrokom? Med številnimi reformatorji šolstva in 

izobraževanja je težnja, da je priprava na opravljanje poklica videti kot glavni cilj izobraževanja, pri 

čemer ne upoštevajo ključne vloge, ki jo ima izobraževanje pri spodbujanju demokracije in 

osebnostnem razvoju posameznikov, kar je ključno tudi za posameznike  s posebnimi potrebami. Pri 

izobraževanju mladih s posebnimi potrebami in sprejemanje le-teh v redno osnovnošolsko 

izobraževanje bi morali sprejeti še dva osrednja cilja: spodbuditi njihovo aktivno državljansko 

udeležbo in jim omogočiti izpopolnjujoče življenje, ne glede na to, da so njihove zmožnosti v 

kontekstu rednega izobraževanja zmanjšane (Quin in Redmond, 2003). 
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Priprava otrok s posebnimi potrebami na spoznavanje in spoprijemanje z novimi sodobnimi izzivi 

zahteva pregled in posodobitev kompetenc, ki jih učitelji potrebujejo za kakovostno delo s temi otroci. 

Čeprav je vsak otrok edinstven in se specifične potrebe razlikujejo, je vseeno skupni cilj vsem, da se 

čimbolj vključijo v normalno obliko izobraževanja in v širšo družbo (NCSE, 2013). 

 

Obstajajo različni  kritični pomisleki glede vključevanja otrok s posebnimi  potrebami vredno 

osnovnošolsko izobraževanje, saj so bili ti otroci tradicionalno marginalizirani znotraj šol ali 

izključeni iz izobraževanja zaradi navidezne nezmožnosti, zato so zanje obstajale možnosti ločenega 

izobraževanja (Van de Putte in De Schauer, 2013). Najbolj se je ta segregacija otrok v izobraževanju 

pokazala primerna in učinkovita kot možnost za zadovoljevanje potreb manjšine, saj so številni 

strokovnjaki menili, da ti otroci ne morejo imeti koristi od običajnih načinov  poučevanja (Quin in 

Redmond, 2003). Kritika  ločenega  izobraževanja otrok s posebnimi potrebami se je stopnjevala v 

šestdesetih in sedemdesetih letih prejšnjega stoletja in jo morda pripisujejo vzponu svetovnega 

gibanja za državljanske pravice tiste dobe (NCSE, 2013). 

 

Vprašanja enakosti dostopa in možnosti izobraževanja so se pojavila najprej pri invalidih, ki so 

govorili proti »stigmatizirajoči in omejujoči naravi ločenega izobraževanja zanje« (Quin in Redmond, 

2003). Posledica segregacije je bila v večini primerov pretirana izolacija ter okrepitev njihove 

nevidnosti v družbenem okolju. Prav iz tega razloga so se začele vrednote družbe glede invalidnosti 

spreminjati, na kar so vedno bolj opozarjali invalidi sami, saj so bili vse bolj vidni in glasni. Nove 

zakonodaje in reforme izobraževanja, kot rezultat političnega pritiska invalidskih skupin in skupin 

staršev zagovornikov,  so prinesle številne novosti in spremembe: vključevanje otrok s posebnimi 

potrebami v osnovno šolstvo, srednje-šolstvo in izobraževanje nasploh ter spremenjen konceptualni 

pogled, je ustrezna filozofija in ustrezen okvir za prestrukturiranje izobraževanja (Van de Putte in De 

Schauer, 2013).  

 

V skladu z zakonodajo in usmeritvami Evropske komisije (Eurydice, 2019) se v Sloveniji otroka, ki 

je tretiran kot otrok s posebnimi potrebami, vključuje v redno referenčno šolstvo, oziroma šolski 

sistem. »Zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami izvajajo 

prilagojene izobraževalne programe osnovne šole z enakovrednim izobrazbenim standardom za: 

- gluhe in naglušne, 

- slepe in slabovidne, 

- otroke z govorno-jezikovnimi motnjami, 

- otroke z avtističnimi motnjami in 

- gibalno ovirane.« (Eurydice, 2019). 

 

V interesu institucij, staršev in otrok je poskus izobraževanja v rednem izobraževalnem sistemu, 

vendar obstajajo tudi možnosti in omejitve le-tega. Če po presoji Komisije za usmerjanje, prilagoditve 

v redni šoli in vrtcu ne bi s svojim sistemom mogle omogočiti potrebnega izobraževanja otroku ali 

mladostniku, potem se le-tega lahko usmeri v prilagojeni program oziroma posebni program. Tega 

izvajajo posebne šole in zavodi kot strokovne institucije, ki so prostorsko in kadrovsko prilagojene 

za posamezno vrsto primanjkljaja, ovire ali motnje (Eurydice, 2019). 

 

Otroci, ki imajo avtistične motnje ali motnje v duševnem razvoju, ne zmorejo pridobiti enakega nivoja 

znanja, ki je predpisan za večino šol. Vpišejo se v posebni program vzgoje in izobraževanja oziroma 

v prilagojeni program osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom. Otroci, ki se jim ne more 

organizirati dnevnega prevoza v šolo in nazaj, lahko bivajo v domovih za učence, ki so večinoma del 

šole (Eurydice, 2019). 

 

 

 

 

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/posebne_potrebe/programi/PP_OS_gluhi.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/posebne_potrebe/programi/PP_OS_slepi.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/posebne_potrebe/programi/PP_OS_govorno_jezikovne.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/posebne_potrebe/programi/PP_AM_enakovredni.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/posebne_potrebe/programi/PP_OS_gibalno_ovirani.pdf
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2.2.1 Zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami 

 

V Sloveniji je 9 vzgojnih zavodov, in sicer 1 zavod za slepe in slabovidne, 3 zavodi za gluhe in 

naglušne otroke in 2 zavoda za gibalno ovirane otroke in mladostnike.  

 

- Slepi in slabovidni otroci 

V Sloveniji je Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in 

slabovidne (Center IRIS). V njega se vpiše slepega ali slabovidnega otroka ali mladostnika, 

če zanj redni vrtec ali šola ne moreta zagotoviti ustreznih pogojev. Center IRIS izvaja: 

– prilagojeni program za otroke pred šolo, 

– prilagojeni izobraževalni program osnovne šole z enakovrednim izobrazbenim standardom, 

– prilagojeni izobraževalni program osnovne šole, z nižjim izobrazbenim standardom, 

– posebni program vzgoje in izobraževanja, 

– vzgojni program domov za tiste učence, ki imajo posebne potrebe, 

– prilagojene programe, ki izvajajo srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje. 

 

- Gluhi in naglušni otroci ter otroci z govorno-jezikovnimi motnjami 

V Sloveniji delujejo trije zavodi za gluhe in naglušne otroke ter otroke z govorno-jezikovnimi 

motnjami. Vsi trije zavodi izvajajo prilagojen izobraževalni program osnovne šole z 

enakovrednim in nižjim izobrazbenim standardom. Dva zavoda (CSGM in CKSG) izvajata 

tudi prilagojeni program za otroke pred šolo. Tretji zavod (ZGNL) pa izvaja še prilagojene 

programe srednješolskega poklicnega in strokovnega izobraževanja. 

 

- Gibalno ovirani otroci 

Za gibalno ovirane otroke sta v Sloveniji dva specializirana zavoda. To sta CIRIUS Vipava in 

CIRIUS Kamnik. Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Vipava izvaja 

prilagojen predšolski program za otroke z razvojnimi primanjkljaji, prilagojen izobraževalni 

program osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom ter posebni program vzgoje in 

izobraževanja. CIRIUS Kamnik pa izvaja prilagojen program osnovne šole z enakovrednim 

izobrazbenim standardom, prilagojen program osnovne šole z nižjim izobrazbenim 

standardom ter posebni program vzgoje in izobraževanja. Poleg osnovnošolskih programov 

pa izvajajo tudi poklicne in srednješolske programe. 

 

- Otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami 

Po ZUOPP spadajo tudi otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami med otroke s posebnimi 

potrebami. V skladu s tem zakonom se usmerjajo v vzgojno-izobraževalne programe s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. V okviru dodatne strokovne pomoči, 

se otrokom nudi pomoč tudi v obliki vzgojnih, socialno integrativnih, preventivnih, 

kompenzacijskih in korekcijskih programov. Kadar je pri teh otrocih zaradi motenj ogrožen 

njihov zdrav razvoj ali ogrožajo svojo okolico, se oddajo v zavod za vzgojo in izobraževanje 

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

 

- Vpisni pogoji in izbira šole 

Zavod RS za šolstvo izda odločbo o usmeritvi, na podlagi katere se otroci s posebnimi 

potrebami vključijo v ustrezen vzgojno-izobraževalni program ali socialnovarstveni zavod. 

Starši otroka ali mladostnik sam, če je starejši od 15 let, začnejo s postopkom. Predlog lahko 

vloži tudi vrtec ali šola, kamor je otrok vključen, če presodi, da je usmeritev potrebna. Če je 

otrok že v vrtcu ali šoli, ta naredi poročilo o otroku. 

 

Na podlagi dokumentacije o otroku, pogovora s starši, pogovora z otrokom, komisija za usmerjanje 

naredi strokovno mnenje. Strokovno mnenje prikaže osnovne podatke o otroku, opredelitev motnje, 
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sintezo mnenj vseh članov, usmeritev v ustrezni program in ustrezno ustanovo. Določi se dodatna 

strokovna pomoč, prilagoditve opreme in prostora, spremljevalec za fizično pomoč, pripomočki, ki 

jih otrok dobi na podlagi zakonodaje. Starši se lahko na odločbo pritožijo. O pritožbi odloča 

ministrstvo, ki je pristojno za izobraževanje in to na podlagi strokovnega mnenja drugostopenjske 

komisije za usmerjanje. Otrokom s posebnimi potrebami se začetek osnovnošolskega izobraževanja 

odloži za eno leto na predlog staršev ali na podlagi odločbe o usmeritvi.  

 

Dodatno strokovno pomoč se nudi  učencem, ki so bili po Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi 

potrebami, usmerjeni v program OŠ s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo v redni 

osnovni šoli, kot otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, gibalno ovirani otroci, 

dolgotrajno bolni otroci, otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, otroci z govorno jezikovnimi 

motnjami. Izvajanje poteka individualno ali skupinsko v oddelku ali izven oddelka v vzgojno-

izobraževalnem ali socialnovarstvenem zavodu (ZUOPP-1, 2011). Po (Opara idr., 2010) se izvaja 

glede na vrsto in stopnjo primanjkljajev, posameznega otroka in njegovih potreb in ovir oziroma 

dodatnih motenj, v oddelku ali izven njega, individualno ali v skupini. Število ur, ki so dodeljene 

posamezniku, se določi z odločbo o usmeritvi in se giblje v povprečju od 1 ure do 5-ih ur tedensko, 

ena ura je namreč  vedno opredeljena kot svetovalna storitev. Dodatno strokovno pomoč lahko 

izvajajo različni profili. C. Peklaj, J. Kalin, S. Pečjak, M. Valenčič Zuljan in M. Puklek Levpušček 

(2012) navajajo, specialne pedagoginje, logopedinje, pedagoginje in psihologinje ter učitelje 

posameznih predmetnih področij.  

 

T. Vršnik-Perše, idr. (2016) v svojem poročilu navajajo, da »Ugotovitve kažejo, da bi bilo smiselno 

sistemsko spodbujati ustreznejšo kadrovsko strukturo in profesionalni razvoj strokovnih delavcev, ki 

delajo z učenci in dijaki s posebnimi potrebami, zlasti glede uporabe metod pri izvajanju 

specialnopedagoške pomoči. V okviru pridobljenih podatkov je bilo prav tako ugotovljeno, da tako 

na ravni predšolskega in osnovnošolskega obdobja, še posebej pa na ravni srednješolskega 

izobraževanja priporočamo spodbujanje aktivnega vključevanja staršev in tudi učencev oz. dijakov s 

posebnimi potrebami. Potreben je sistemski pristop k spodbujanju razvijanja sodelovanja in 

komunikacije med vsemi udeleženci, kar bi ob upoštevanju strokovnih smernic omogočilo tudi 

kvalitetnejše oblikovanje in uresničevanje le-teh.« (Vršnik Perše, idr., 2016, str. 4) 

 

V evalvacijski študiji (Vršnik Perše idr., 2016) je bilo ugotovljeno še, da učitelji razredniki menijo, 

da je namen DSP predvsem to, da učenci s PP dosežejo minimalne standarde znanja. V isti študiji je 

bilo ugotovljeno tudi, da se izvajalci DSP v vseh treh vzgojno-izobraževalnih obdobjih, kot 

najpogostejše učne oblike poslužujejo izvajanja DSP individualno izven oddelka. Najmanj pogosto 

pa pri izvajanju DSP uporabljajo skupinsko učno obliko znotraj oddelka (prav tam). 

 

2.3 Izobraževanje otrok s posebnimi potrebami 

 

Vsi otroci potrebujejo sprejemanje, spodbudo in podporo, otrokom s posebnimi potrebami pa lahko 

takšna pozitivna okrepitev pomaga, da pridobijo občutek lastne vrednosti, samozavest in odločnost, 

da nadaljujejo, tudi v zahtevnih situacijah. Naloga staršev in naloga učiteljev ni, "ozdraviti" učne 

sposobnosti, ampak »dati« otroku  socialna in čustvena orodja, ki jih potrebuje za soočanje z izzivi 

(Marentič Požarnik, 2000). Dolgoročno soočanje in premagovanje izziva, kot je na primer invalidnost 

učenja, lahko otroku pomaga, da postane močnejši in bolj odporen (Marentič Požarnik, 2000).  

 

Otroci s posebnimi potrebami zaradi svojih posebnih vzgojno-izobraževalnih potreb potrebujejo 

celostno obravnavo. Posebne vzgojno-izobraževalne potrebe imajo na izobraževalnem področju, 

področju organizacije dela in načrtovanja časa, na področju motorike ter socialne integracije. Veliko 

pomoči in usmerjanja potrebujejo tudi na področjih samostojnosti in socialne odgovornosti. Pomoč 

in podporo potrebujejo pri učenju iskanja ustreznih načinov pomoči ter ustreznega izražanja svojih 

potreb, želja in frustracij. Veliko pozornosti je potrebno posvetiti tudi učinkovitim načinom 
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motiviranja, saj doživljanje ponavljajočih se neuspehov otrok s posebnimi potrebami lahko vodi do 

čedalje manjše motiviranosti za šolsko delo (Magajna, 2004). 

 

M. Kavkler, (2004, str. 24–25), navaja, da  učenci z motnjami v duševnem razvoju potrebujejo: 

- Prilagoditve okolja – delo v majhnih skupinah ali individualno; 

- Prilagoditve časa – na voljo več časa; 

- Prilagoditve učnih pripomočkov in gradiv – različne ravni zahtevnosti gradiv, več 

slikovnega materiala, avdio-vizualna sredstva, računalnik; 

- Prilagoditve domačih nalog in drugih obveznosti – količina in tip naloge je odvisen od 

učenčevega znanja, veščin, strategij reševanja problemov; 

- Prilagoditve pri preverjanju in ocenjevanju znanja – drugačno posredovanje vprašanj, 

podaljšan čas izvajanja preizkusov; 

- Prilagoditve učnih metod in pristopov poudarjanje ključnih besed, dejavnosti s 

konkretnimi materiali, reševanje praktičnih nalog, nazornejše razlage z večkratno 

ponovitvijo, daljši čas za reševanje nalog, učenje strategij korak za korakom, uporaba 

različnih učnih pripomočkov, učenje po modelu, pogoste povratne informacije.«. 

 

»Načela za poučevanje učencev z motnjami v duševnem razvoju (Kavkler, 2004, str. 26–27): 

 

- Abstraktne vsebine moramo spremeniti v konkretne. Učenje je uspešnejše v znanih in 

praktičnih situacijah, informacije naj bodo enoznačne in konkretne, izobraževalna gradiva naj 

bodo ustrezno predstavljena, učenci naj eksperimentirajo, uporabljajo naj veliko učnih in 

tehničnih pripomočkov ter imajo dovolj časa za reševanje nalog. 

 

- Ne pričakujemo posploševanj, to namreč otrokom povzroča težave. 

 

- Omogočajmo jim učenje z razumevanjem. Učijo naj se pomembnih znanj, učenje naj poteka 

v treh korakih (uvod, poučevanje, povzetek), učencem je potrebno pomagati pri razumevanju 

primerov in pravil, ki se jih morajo naučiti, izogibati se je potrebno pretirano mehaničnemu 

učenju, najprej razložimo snov preprosto, nato podrobno in šele potem jo začnemo uporabljati. 

Učenje naj poteka po čim več senzornih poteh, dobro je uporabljati primere iz vsakdanjega 

življenja, snov je potrebno razdeliti na manjše dele, potrebno je staro znanje povezati z novim, 

učence je potrebno pogosto prositi, naj ponovijo slišane informacije. 

 

- Osnovna dejstva in strategije naj čim bolj avtomatizirajo, saj bodo tako lahko hitreje reševali 

probleme.« 

 

Prilagojeni in posebni programi se izvajajo v šolah in zavodih za otroke s posebnimi potrebami. 

 

- Prilagojeni program osnovne šole z enakovrednim izobrazbenim standardom 

Programi so zasnovani tako, da učenci pridobijo isto raven znanja kot v večinski šoli. Predmeti 

in njihov urni obseg je enak. Poleg pouka učenci sodelujejo pri dejavnostih, kot so 

računalništvo, komunikacija za slepe in slabovidne, orientacija in mobilnost za gibalno 

ovirane, socialne veščine. Gluhi in naglušni učenci se učijo slovenski znakovni jezik. 

 

- Prilagojeni program osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom 

Program izvajajo v posebnih šolah ali v enotah večinskih šol ter v nekaterih zavodih za vzgojo 

in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami za učence z lažjo motnjo v duševnem razvoju 

ali avtističnimi motnjami. V primerjavi z vrstniki v rednem izobraževalnem programu 

potrebujejo učenci z lažjo motnjo v duševnem razvoju in avtističnimi motnjami manj zahteven 

program. Ta jim ne nudi pridobitve enakovrednega izobrazbenega standarda. 
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- Posebni program vzgoje in izobraževanja 

Posebni program vzgoje in izobraževanja se izvaja za otroke in mladostnike ter odrasle osebe 

z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju. Ti otroci in mladostniki potrebujejo vse 

življenje različne stopnje pomoči, saj je motnja v duševnem razvoju vseživljenjski problem. 

Zaradi znižanih intelektualnih sposobnosti niso nikoli popolnoma samostojni. Njihovo 

stopnjo samostojnosti in neodvisnosti lahko s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi procesi, 

razvijamo do optimalnih meja. Pri vzgoji in izobraževanju teh učencev gre za izrazito 

specialni pedagoško-andragoški proces. Posebni program vzgoje in izobraževanja se deli na 

splošni in posebni del programa.  Splošni del programa se deli na obvezni del (traja 9 let in 

vključuje prvo, drugo in tretjo stopnjo), nadaljevalni del do 18. leta (traja tri leta in vključuje 

četrto stopnjo) ter nadaljevalni del od 18. do 26. leta (traja osem let – raven Učenje za življenje 

in delo – vključuje peto in šesto stopnjo. V posebnem programu vzgoje in izobraževanje je 

ocenjevanje na vseh stopnjah izključno opisno. Učenec obvezno šolanje konča, ko obiskuje 

program na vsaki od prvih treh stopnje tri leta (Grubešič, 2014). 

 

Učitelji v osnovnih šolah s prilagojenim programom prilagajajo učni proces glede na primanjkljaje, 

ovire in motnje učencev. Dejavnosti izvajajo s ciljem zmanjševanja ovir in razvijanja spretnosti, 

potrebnih za učinkovito organizacijo in učenje. Šole in zavodi za otroke s posebnimi potrebami so 

opremljeni z ustreznimi posebnimi didaktičnimi in tehničnimi pripomočki. Pri pouku uporabljajo tudi 

prilagojeno opremo IKT in ostalo ustrezno programsko opremo (Eurydice, 2019). 

 

Starostne ravni in razporejanje učencev po skupinah 

 

V šolah in zavodih, kjer se izvajajo prilagojeni programi in posebni programi, so v oddelke 

razporejeni učenci, ki imajo podobne primarne primanjkljaje, motnje in ovire. Minister določi 

normative za oblikovanje oddelkov s Pravilnikom o normativih in standardih za izvajanje vzgojno 

izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami. 

 

Učitelji ocenjujejo znanje učencev v prilagojenem programu osnovne šole z nižjim izobrazbenim 

standardom od 1. do 3. razreda z opisnimi ocenami. Učenci večinoma napredujejo. Ponavljajo v 

soglasju s starši ali pa tudi brez njihovega soglasja, če ne dosežejo pričakovanih rezultatov znanja. 

Učitelji znanje učencev v drugem in tretjem obdobju ovrednotijo s številčnimi ocenami. Učiteljski 

zbor odloča o ponavljanju razreda ali o napredovanju iz razreda v razred. Učenci prilagojenega 

programa osnovne šole, ki se niso vpisali v srednješolsko izobraževanje, so lahko v osnovni šoli še 3 

leta po izpolnjeni osnovnošolski obveznosti. To je do 18. leta starosti učenca. Učenci posebnega 

programa VI se po izpolnitvi svoje osnovnošolske obveznosti lahko izobražujejo še 11 let, do 

dopolnjene starosti 26 let. 

 

Nacionalno preverjanje znanja iz treh predmetov je obvezno za učence 6. in 9. razreda prilagojenega 

programa z enakovrednim izobrazbenim standardom. To preverjanje je prostovoljno za učence 

prilagojenega programa vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom (Eurydice, 2019). 
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3 UČNA DIFERENCIACIJA IN INDIVIDUALIZACIJA  
 

Če naj bo pouk heterogenih razredov, v katerih so učenci različnih interesov, okolij, sposobnosti in 

potreb po učenju, uspešen,  mora biti učenje raznoliko, spremenjeno, prilagojeno in zanimivo.  

 

Didaktični koncept sodobnega pouka poudarja pomembnost pogostejšega doživljanja uspešnosti 

učenca in njegovega zaupanja vase, spoštovanje identitete učenca ter bolj ustvarjalno in samostojno 

učenje, ki spodbuja vedoželjnost in motivacijo za učenje (Strmčnik, 1993). 

 

Šola mora poskrbeti za čim večjo vzgojno-izobraževalno racionalnost in učinkovitost, tako zaradi 

materialnih kot tudi zaradi pedagoških razlogov. Prešibka diferenciacija in individualizacija 

pedagoškega dela lahko to racionalnost in učinkovitost zmanjšata. Na enotno učno ponudbo se 

namreč različni učenci različno odzivajo. Še posebej negativno vpliva na učno motiviranost učno 

šibkejših učencev, kar pa ima za posledico neoptimalne vzgojno-izobraževalne rezultate (Strmčnik, 

1993). Namen individualizacije in diferenciacije sta tako tudi optimalizacija in racionalizacija pouka 

tako v individualnem kot tudi socialnem pogledu, kar pa pomeni pouk, v katerem se lahko učenci 

optimalno razvijajo v individualnem smislu, ob tem pa dosegajo tudi širše družbeno pomembne cilje 

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

 

Potrebno je poudariti, da pojma diferenciacija in individualizacija nista identična, čeprav sta pogosto 

razumljena kot sinonima. Pri diferenciaciji gre za obliko grobe individualizacije, saj upošteva učne 

in druge razlike učencev zgolj v okviru manjše učne skupine. Vsi učenci določene učne skupine so 

torej izpostavljeni pretežno enaki zahtevnosti in postopkom učenja. Pri individualizaciji učenja pa se 

pričakuje, da učitelj upošteva in zadovoljuje učne in druge razlike točno določenega posameznika in 

ne le skupine. Diferenciacijo zaradi tega pogosto označimo tudi kot organizacijski ukrep za lažje 

izvajanje individualiziranega učenja (Strmčnik, 2001). 

 

Z diferenciacijo lahko dosežemo običajno le grobo, skupinsko 'individualizacijo', kar pomeni, da se 

prilagodimo povprečju neke skupine. Bistvena značilnost individualizacije pa je, da se učitelj približa 

učnim in drugim posebnostim vsakega učenca posebej. Diferenciacija torej zajame večje število 

učencev, medtem ko individualizacija te ekstenzivnosti večinoma ne zmore, a se tistim učencem, ki 

jih zajame, veliko bolj prilagodi (Strmčnik, 1993). 

 

V okviru izobraževanja je diferenciacija  prilagoditev pouka učnim potrebam, željam in ciljem 

posameznih učencev. Splošni akademski cilji za skupine učencev so enaki, vendar učitelj lahko 

uporablja vse vire in pristope, za katere meni, da se lahko povežejo z učencem, ali pa uporablja prakse, 

ki so se v preteklosti pri podobnih učencih izkazale za uspešne. Diferenciacija vključuje 

prilagodljivost pri ocenjevanju, razvrščanju in poučevanju za ustvarjanje najboljše možne izkušnje v 

procesu učenja (Weselby, 2014). 

 

Diferenciacija pouka učence in njihove učne potrebe postavlja v središče poučevanja in le-te 

pomembno usmerjajo proces načrtovanja pouka (Heacox, 2009). 

 

C. Weselby (2014) pojasnjuje proces diferenciacije kot učiteljevo odzivanje na edinstvene učne 

potrebe učencev s pomočjo prilagajanja učnega procesa, izobraževalnih vsebin oziroma posebnih 

učnih sredstev glede na učenčeve interese, učni profil učenca oziroma učenčevo pripravljenost na 

učenje. Naloga učiteljev je zagotavljanje različnih poti učenja, ki učencem pomagajo bolje razumeti 

koncepte in veščine. Prav tako učencem nudijo ustrezne stopnje izzivov glede na njihove kompetence 

in zmožnosti. 

 

Gre za »povezovanje« ciljev učnega načrta z različnimi interesi in zmožnostmi učencev. Zato je 

potrebno poznati vse učence v razredu in prilagoditi pouk, kjer je to mogoče. To zahteva izdelavo 
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celovitega načrta, kako uporabiti različne vire in koliko časa je potrebno za diferencirano poučevanje. 

Raziskave o učinkovitosti diferenciacije kažejo, da ta koristi širokemu krogu učencev, tudi otrokom 

s posebnimi potrebami. Diferenciranje pouka lahko pomeni poučevanje istega gradiva za vse učence 

z uporabo različnih učnih strategij ali pa  organizacijo pouk na  različnih stopnjah zahtevnosti, ki 

temelji na sposobnostih vsakega učenca (Minder, 2011, str. 300). 

 

Učitelji, ki izvajajo diferenciacijo pouka, lahko (Minder, 2011, str. 301): 

– Učne ure oblikujejo upoštevajoč  učne stile učencev. 

– Učence občasno združijo glede na skupne interese, temo ali sposobnosti za opravljanje nalog. 

– z uporabo formativnega spremljanja, preverjajo znanje in razumevanje učencev 

– Upoštevajoč značilnosti učencev  ustvarjajo varno in podporno okolje za učenje. 

– Nenehno spremljajo in prilagajajo pouk potrebam in značilnostim posameznih učencev. 

 

Korenine diferenciranega pouka segajo v začetke šolanja, vse do dni enosobne šolske hiše, kjer je 

imel en učitelj učence vseh starosti v eni učilnici. Z organizacijo razredno predmetnega sistema 

šolanja, je domnevalo, da se otroci iste starosti učijo podobno. Vendar so preizkusi dosežkov in 

rezultati pokazali razlike v sposobnostih učencev znotraj določene starostne stopnje. Leta 1975 je 

kongres v Franciji s sedežem v Parizu sprejel zakon o izobraževanju oseb z invalidnostjo (IDEA), s 

katerim je zagotovil, da imajo otroci s posebnimi potrebami enak dostop do javne izobrazbe (Raynal 

in Rieunier, 2005, str. 270). 

 

Kar zadeva diferenciacijo, F. Raynal in Rieunier (2005, str. 271) izpostavljata,  da se vsak učenec uči 

na drugačen način, z različnimi pristopi in da ima hkrati vsak posebne  spretnosti in težave. Da bi 

učitelji kakovostno poučevali  in optimizirali učno dejavnost, je nujno, da poskušajo spoznati 

posamezne težave, da bi razlikovali pedagoško obravnavo, odvisno od značilnosti vsakega od njih. 

Učenje, usmerjeno v  doseganje edinstvenega tempa in načina dela različnih učencev, je znano kot 

individualizirano učenje. Učni  cilji v tem primeru ostajajo enaki skupini učencev, vendar lahko 

posamezni študenti napredujejo skozi učni načrt z različnimi hitrostmi in sicer na podlagi svojega 

lastnega učenja ter potreb (Raynal in Rieunier, 2005).  

 

Individualizirano učenje temelji na ideji, da je vsak posameznik enkratno, posebno in neponovljivo 

bitje, ki v procesu učenja deluje v skladu s svojimi psihičnimi pogoji ter pri tem razvija in uveljavlja 

svojo drugačnost (Kramar, 2009). 

 

Izraz individualizirani pouk je bil skovan pred skoraj 50 leti. Prvotno je pristop vključeval vse učne 

strategije, ki so ustrezale potrebam posameznega učenca, v praksi pa izraz opisuje učence, ki delajo 

s pomočjo določenih gradiv ali učnih načrtov po svojih zmožnostih. , kar naj bi pomagalo vsakemu 

učencu obvladati potrebne spretnosti, kot jih opredeljujejo ustaljeni akademski standardi (Raynal in 

Rieunier, 2005). 

 

Potreba po individualizaciji se je sprva pokazala v dobi kapitalizma, a še posebej se potreba po njej 

kaže v današnjem razvitem svetu, ko so postale izobrazba in sposobnosti vseh članov družbe ena 

izmed najpomembnejših sil družbenega napredka in ko svobodni posameznik razume smisel in 

vrednost svojih individualnih posebnosti. Dokler ni bilo teh zahtev po optimalnem razvoju vsakega 

posameznika, šola ni bila v tolikšni meri izpostavljena storilnostnim in časovnim pritiskom in prav 

tako tudi ne potrebi po individualizaciji. Predvsem z razvojem psihologije, anatomije, fiziologije in 

nekaterih drugih antropoloških ved ter tudi na podlagi izkušenj, ki so jih nabirale šole, je postajalo 

vedno bolj jasno, da vzgojno-izobraževalno delo brez individualiziranega učenja ne more biti zares 

uspešno (Strmčnik, 1993). 

 

V zvezi z individualizirano dejavnostjo Perrenoud (1998) opredeljuje naslednje prednosti:  
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a. Olajša upoštevanje delovnih ritmov posameznih učencev, kar pomeni, da vsakdo napreduje v 

lastnem tempu: "Tehnike individualiziranih aktivnosti omogočajo, da vsak sledi svoji poti z 

njegovo osebno hitrostjo; tisti, ki gredo hitreje, bodo morali izvajati tudi dopolnilne 

dejavnosti: težje vaje, dodatne možnosti branja in sčasoma pomoč, ki jo nudijo sošolcem v 

težavah.";  

b. Omogoča hitro prepoznavanje napak, ki jih storijo učenci, in tudi ponudbo vaj, ki vodijo k 

njihovemu odpravljanju, pa tudi izboljšanje razumevanja procesov znanja, ki naj bi jih učenci 

pridobili; v sodobni šoli ta pristop olajša uporaba računalnika, saj ima resnične vrline pri 

poučevanju racionalizacije; 

c. Lahko bolje motivira učence, saj se lahko v določenih učnih okoliščinah odločijo za teme ali 

naloge, ki so bolje usmerjene glede na interese učencev in tudi v skladu s pričakovanji, ki jih 

imajo učenci v zvezi s to vrsto dejavnosti;  

d. Če uspešnejši učenci delajo samostojno, lahko učitelj ponudi več pomoči in bolj poudarjeno 

podporo učencem, ki imajo težave ali učencem s posebnimi potrebami. Z drugimi besedami, 

v primeru individualizacije postane tudi proces vodenja učencev prilagodljiv, nekateri učenci 

potrebujejo minimalno vodenje, drugi zmerno, medtem ko učenci, ki imajo težave potrebujejo 

več učiteljeve neposredne pomoči in vodenja.  

 

Poleg prednosti pa odkriva  Perrenoud (1998) tudi nekaj slabosti individualizacije: 

 

– težave pri individualizaciji in upoštevanju raznolikih potreb v številčnih razredih, kjer 

velikokrat tudi nimajo učnih sredstev za podporo in olajšanje potrebnih korakov v tem 

pristopu;  

– posamezna dejavnost, ki je slabo razumljena in slabo organizirana, lahko, "v ozadju skriva 

nedejavnost«, kar  lahko vodi v  slabše učne rezultate kot neposreden pouk 

– prepogosta  uporaba individualiziranega pouka - učnih dejavnosti, vodi v izgubo njenih 

prednosti (socialni vidik).  

 

Subjektivnost in subtilnost individualizacije se kažeta predvsem v upoštevanju osebnih odzivov 

posameznega učenca na učno-vzgojne situacije in naloge, v spodbujanju njegovih lastnih idej, 

samosvoje ustvarjalnosti in osebno občutenega učenja. Prav tako se kažeta v strpnem reagiranju 

učitelja na učenčevo povratno informacijo, razumevanju njegovih dejanj, v dajanju možnosti 

svobodne izbire ter v povezovanju njegovih dolžnosti z njegovimi pravicami (Strmčnik, 1993). 

 

 

3.1 Temeljna načela in vrste učne diferenciacije in  individualizacije  

 
3.1.1 Temeljna načela učne diferenciacije in individualizacije 

 

Učna diferenciacija in individualizacija sta zapletena didaktična pojava, zato je za njuno kakovostno 

izvajanje treba upoštevati naslednja pedagoška načela (Strmčnik, 1993): 

 

a) Kot prvo načelo opredeljuje enotnost socialne integracije in diferenciacije; 

Značilnost tega načela je, da je šola vpeta med dvema poloma, kjer na eni strani socialno združuje 

svoje učence, medtem ko jih na drugi strani ločuje iz razloga diferenciacijskih procesov. Šola, ki je 

dovolj samoorganizirana in usposobljena pa je tista, ki lahko svojimi funkcijami korigira in regulira 

morebitna odstopanja učnih razlik med učenci. 

 

 

b) Enotnost med individualno in socialno naravo posameznega učenca 
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Ključna naloga učne diferenciacije in individualizacije je, da deluje tako, da čimbolj združuje 

posameznikove individualne telesne in umske zmožnosti in interese ter pri tem poskuša razvijati 

socialno povezanost med učenci. 

 

c) Enotnost polivalentnega in parcialnega posameznega razvoja učencev 

Ključni cilj je v razvijanju posameznika v  celovito in harmonično osebnost, vendar pa je ob tem 

potrebno upoštevati vse posameznikove lastnosti in jih usmerjati v smeri njegovih razvijanj, 

predvsem nadarjenosti, kjer pa so na žalost le-ti programi, ki so na voljo za posamezne nadarjene ali 

učno manj sposobne učence, precej togi in ozko usmerjeni in ne delujejo v smeri nadgrajevanja 

razvoja posameznika. 

 

d) Načelo enotnosti učne skrbi za šibkejše in sposobnejše učence 

Govori o tem, da bi diferenciacija in individualizacija morali biti vsem učencem na voljo v enaki meri 

ne glede na njihove zmožnosti, zato je izrednega pomena kakšno obliko diferenciacije oziroma 

individualizacije izberemo. 

 

e) Načelo enotnosti kontinuitete in diskontinuitete učne diferenciacije in individualizacije 

Opredeljuje, da se individualne razlike z leti zelo hitro večajo med posamezniki, zato ni odveč, da se 

le-to torej čimprej vpelje že v predšolsko vzgojo in z njo nadaljuje ves čas izobraževanja. 

 

f) Načelo enotnosti skupnih in diferenciranih sestavin v osnovnih šolah 

To načelo izhaja iz enakopravnosti vseh učencev ne glede na njihove izobraževalne možnosti in 

razmere in ne glede na predhodna različna okolja. 

 

3.1.2 Vrste diferenciacije in individualizacije 

 

Zunanja ali storilnostna učna diferenciacija in individualizacija 

 

S tem pojmom opisujemo tako organizacijo učnega procesa, pri kateri so učenci po merilih storilnosti, 

tj. po učnih sposobnostih in tempu delovanja, razdeljeni v relativno homogene, prostorsko ločene 

skupine z različnimi vzgojno-izobraževalnimi cilji in vsebinami (Blažič idr., 2003). 

 

Otroci so ločeni v skupine glede na kriterij sposobnosti in njihov tempo dojemanja različnih vsebin, 

kjer se le-ti delijo še na dve komponenti in sicer (Strmčnik, 1993): 

- Ločevanje učencev pri vseh predmetih kar imenujemo popolna zunanja storilnostna učna 

diferenciacija in  

- Ločevanje učencev samo pri nekaterih predmetih, kar imenujemo tudi delna zunanja 

diferenciacija.  

 

Po obliki se lahko zunanja diferenciacija loči še na medšolsko in znotrajšolsko. Pri medšolski obliki 

gre za uvedbo samostojnih šolskih smeri, pri znotrajšolski pa so ločitve učencev izpeljane z 

nivojskimi skupinami pod skupno streho. Oba modela sta pogosto uvedena prezgodaj (Blažič idr., 

2003). Popolna zunanja diferenciacija je zaradi zgodnjega diferenciranja lahko problematična, saj 

učence diferencira, ko še niso tako razviti, da bi jih lahko ločili glede na njihove psihične pogoje. Bolj 

kot je zunanja diferenciacija zgodnja, toliko bolj na njo vplivajo socialni dejavniki, zaradi česar je z 

vidika učencev sporna (Kramar, 2009). 

 

Prednost totalne in zgodnje zunanje diferenciacije je zgolj v tem, da je organizacijsko enostavnejša 

in cenejša, vsebuje pa kar nekaj splošno znanih slabosti. Dokazano je bilo, da poglablja socialno 

razslojevanje učencev, čeprav bi naj bila glavna naloga šola ravno preprečevanje le-tega. Najbolj 

krivična je ravno za učno najbolj šibke učence. Vpliva predvsem na njihove samopodobo, saj se 

morajo ti učenci neprestano prilagajati in identificirati z znižanimi pričakovanji okolja in učiteljev. 
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Pri učno šibkejših učencih odsotnost občutka varnosti in sprejetosti pomembno vpliva na njihovo 

ustvarjalnost v učnem procesu (Strmčnik, 2001). 

 

Zunanjo diferenciacijo je zato potrebno v sistemu obveznega šolstva izvajati zelo previdno in etično 

odgovorno (Kramar, 2009). 

 

Fleksibilna učna diferenciacija in individualizacija 

 

Fleksibilna diferenciacija in individualizacija zajema vse diferenciacijske modele, ki združujejo 

notranjo diferenciacijo in individualizacijo z določenimi sestavinami zunanje diferenciacije 

(Strmčnik, 1993). 

 

Za fleksibilno diferenciacijo je značilna večja fleksibilnost učnih ciljev in vsebin, prostorsko in 

časovno ločevanje učencev ter prepletanje heterogenih in homogenih učnih skupin ter temeljnega in 

nivojskega pouka. V ospredju sta predvsem čas in prostor ločevanja učencev, ki ga ta vrsta 

diferenciacije ustrezno omejuje, da učenci ne postanejo preveč izolirani oziroma ne izgubijo učnih in 

socialnih stikov. Vsi učenci so deležni temeljne učne zahtevnosti, s čimer se zagotavlja večja 

pravičnost pri učenju. Prav tako so kriteriji za razdelitev učencev po skupinah bolj fleksibilni, več je 

prehodov med skupinami, spodbujanje in skrb za vse učence pa je bolj sistematično, načrtno in 

kontinuirano (Strmčnik, 1993). 

 

Fleksibilno diferenciacijo ves čas prilagajamo glede na funkcioniranje učencev, zato mora biti 

fleksibilna in se stalno spreminjati (Kramar, 2009). 

 

Kot eden izmed glavnih razlogov za uvedbo fleksibilne diferenciacije je najpogosteje navedena nizka 

učna motiviranost in delavnost učencev ter tudi premajhna starševska skrb za šolsko delo njihovih 

otrok. Ugotavljajo, da motiviranost ni šibka le pri učno šibkejših učencih, ampak velikokrat tudi pri 

zmožnejših učencih. Ti ob preveč enotnem, nediferenciranem pouku niso spodbujeni k uporabi višjih 

miselnih procesov (Strmčnik, 1993). 

 

Fleksibilna diferenciacija lahko poteka tudi kot individualno načrtovan pouk, projektno učno delo, 

timski pouk, dopolnilni ali dodatni pouk, sukcesivno kombiniranje temeljnega in nivojskega pouka, 

(Strmčnik, 1993). 

 

 

Notranja učna diferenciacija in individualizacija 

 

Pri notranji učni diferenciaciji je grupiranje otrok spontano in tesno povezano s samim poukom, 

načini in cilji ter vsebino dela in učiteljevem pristopu k delu. Grupiranje je tako spontano in 

kratkotrajno ter  prostovoljnostjo in povratno, kar pomeni, da se učitelji vedno vračajo k skupnim 

temeljnim vzgojno-izobraževalnim ciljem in smotrom, kjer je najbolj posebna skrb namenjena 

skupini zmožnejših in skupini učno šibkejših učencev. Skozi nenehen izobraževalni proces pa mentor 

oziroma učitelj nenehno prilagaja učne metode potrebam in času oziroma učencem (Blažič idr., 

2003). 

 

Značilnost notranje individualizacije in diferenciacije je, da ohranja naravno heterogene učne razrede 

in oddelke, potrebe in želje učencev se trudi upoštevati znotraj razredov. To želi doseči z variiranjem 

učnih vsebin in ciljev ter s vključevanjem socialnih učnih oblik, metod, učne tehnologije, 

individualizirane učne pomoči ter drugih posebnih korektivnih in kompenzatornih ukrepov 

(Strmčnik, 2001). V nadaljevanju bomo podrobneje predstavili didaktično metodično učno 

diferenciacijo in individualizacijo. 
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Notranja diferenciacija in individualizacija sta zelo zahtevni, saj morata za svoj uspeh upoštevati vse 

segmente procesa učenja. Učitelji morajo biti pozorni na razredno strukturo, razredno klimo, telesno-

zdravstveno in duševno kondicijo razreda (Strmčnik, 2001). 

Na voljo je več individualizacijskih modelov. Preferenčni model pomaga učencu premagovati učne 

primanjkljaje z bolj ustreznimi in učinkovitimi metodičnimi postopki in pristopi ter z zagotavljanjem 

potrebnega časa za učenje. Pri kompenzatornem modelu je cilj ublažitev učnih primanjkljajev z 

razvijanjem kompenzatornih sposobnosti. Remedialni model pa stremi k odstranjevanju vzrokov za 

nastanek učnih težav ter oblikuje optimalno ugodno učno okolje doma in v šoli (Blažič idr., 2003).  
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4 DIDAKTIČNO-METODIČNA DIFERENCIACIJA IN 

INDIVIDUALIZACIJA 
 

 

Učenje moramo razumeti v kontekstu globalizacije, globalni izzivi pa pomenijo pripravo učencev na 

obvladovanje novih situacij in izzivov. Zato morajo učitelji razviti ustrezne didaktične kompetence 

ki pomagajo učencu pridobivati znanje in poti do znanja (odpirati  novo perspektivo). Kakovost 

učitelja se odraža predvsem v uspešnosti njegovih učencev (Joshi, 2018). 

 

Učitelj, učenci in učna vsebina predstavljajo temeljne dejavnike pouka, ki so povezani v didaktični 

trikotnik2. Razumevanje didaktičnega trikotnika je potrebno za razvoj didaktičnih kompetenc pri 

učiteljih. Didaktični trikotnik je sestavljen iz treh osi: učitelj - učenec, učitelj - učna snov (predmet) 

in učna snov (predmet) - učenec (Joshi, 2018). 

 

- Moč uporabe didaktičnega trikotnika je v dejstvu, da trikotnik definira različne vrste odnosov 

med učiteljem, učencem in učno snovjo (predmetom) ter možnost povezave teh odnosov s 

strukturnim kontekstom. 

 

- Aspekt poučevanja in osi učitelj/učenec se nanaša na razumevanje interakcij in skupinskih 

procesov v učilnici. Zadeva učiteljev vpogled v dogajanje pri pouku ter o učitelju, vključno z 

učiteljskim vodstvom in slogom poučevanja. Zato ta os predstavlja mikro vidike poučevanja, 

skupaj s povezovanjem učiteljevih vrednot in sposobnosti, da oblikuje konstruktivno učno 

okolje. 

 

- Os učitelj - učna snov (predmet) se nanašata na to, kako učitelj prepoznava lastna dejanja v 

zvezi s poučevanjem določenega predmeta oziroma kako uravnava, kaj je treba sporočiti, kako 

in zakaj. Na tej osi gre za področje znanja (predmet) in za zmožnost ponazoritve, posredovanja 

učne snovi.  

 

- Tretja je os predmet - učenec, ki se ukvarja z razumevanjem in razkrivanjem vsebine 

določenega predmeta, da se učenec lako nauči učno snov na najboljši možen način. Ta os 

govori o tem, kako lahko vsebino predmetov učencem predstavimo na individualiziran način. 

Pomemben dejavnik na tej osi je poznavanje učencev ter njihovega predznanja, in torej 

priprava predstavitve učne vsebine na način, ki ga bo učenec glede na svoje predznanje in 

druge značilnosti kar najbolje razumel. Učitelj, ki povezuje  zavestno načrtovani didaktični 

pristop s prilagodljivim pristopom do učencev v različnih učnih situacijah, je bolj primeren za 

didaktično vodstvo skupine učencev kot učitelj, ki ima težave pri sprejemanju alternativnih 

kognitivnih, fizičnih in verbalnih pristopov do učencev. 

 

 

 

                                                 

 
2 Beseda didaktika izvira iz grške besede διδάσκειν (didáskein), kar pomeni poučevanje. Znanstveni izraz didaktika 

(včasih tudi v nemščini napisan »didaktik«) izhaja iz nemške tradicije teoretiziranja učenja in poučevanja v učilnici. 

Strmčnik (2001) didaktiko opredeljuje kot teorijo o izobraževanju in pouku. Didaktika proučuje zakonitosti in pravila 

načrtovanja, uresničevanja in preverjanja ciljnih, metodičnih, organizacijskih in vsebinskih sestavin pouka ter tudi učenja 

izven pouka. 

Didaktika se je razvila kot bistveni del splošne pedagogike in izobraževanja učiteljev, didaktične kompetence pa 

vključujejo pregled različnih didaktičnih metod in pristopov k poučevanju ter razumevanje različnih scenarijev učnih 

situacij in učnih dejavnosti. 
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4.1 Didaktične strategije, učne metode in učne oblike 

 

V nadaljevanju bomo predstavili pojme didaktične strategije, učne metode in učne oblike, ki so 

pomembni elementi v izvajanju didaktične metodične diferenciacije. 

 

4.1.1 Didaktične strategije 

 

V današnjem času se pojavlja težnja, da bi bilo  pouk vedno bolj prilagojen interesom in sposobnostim 

učencev,  da se upošteva njihovo predznanje in že pridobljene izkušnje ter da se jim omogoča čim 

bolj aktivno sodelovanje v procesu učenja. Poudarek je torej na aktivnosti učencev, ki jim omogoča 

aktivno konstruiranje znanja in njegovega razumevanja (Ivanuš Grmek, Čagran in Sadek, 2009). 

 

Te cilje nam omogočajo doseči različne sodobne didaktične strategije pod skupnim imenom odprti 

pouk (Ivanuš Grmek idr., 2009). Za odprti pouk je značilno, da učne cilje, vsebine in metode 

prilagajamo glede na zanimanja in sposobnosti učencev, pri čemer upoštevamo njihove predhodne 

izkušnje in znanja (Blažič idr., 2003). 

 

Didaktična strategija pomeni učiteljev premišljen izbor in izpeljavo – učnih metod in oblik, ki so 

usmerjene k uresničevanju učnih ciljev. Med sodobne učne strategije sodi odprti pouk, kjer se učni 

cilji, vsebine in metode prilagajajo interesu in sposobnostim učencev, pouk je usmerjen na življenje 

lokalne skupnosti ter na učno anticipiranje in participiranje učencev (Strmčnik, 2001). 

 

- Raziskovalni pouk je strategija pouka, ki se opira na znanstveno spoznavanje. Kombinira 

različna raziskovalna načela, metode in postopke, premišljeno načrtovanje raziskovalnih 

hipotez in etap ter preverjanje dobljenih rezultatov. Učni prostor je pri tej strategiji pouka zato 

razširjen na laboratorije, delavnice, šolski vrt ipd. Ena izmed prednosti raziskovalnega pouka 

je zato tudi življenjskost, saj gre pri tovrstnem pouku za tesno povezovanje teoretičnega 

znanja s praktičnim (Blažič idr., 2003). 

- Projektni pouk je didaktična strategija, za katero je značilno, da ni vsebinsko, organizacijsko, 

časovno oziroma prostorsko omejena. Lahko ga vključujemo v redni pouk ali izven rednega 

pouka. Pri projektnem pouku učenci spoznavajo neko določeno, v večini primerov 

interdisciplinarno temo, ki jo imenujemo projekt (Ivanuš Grmek in Hus, 2006). 

Pri projektnem pouku je potrebno upoštevati, da je učenec glavni nosilec vseh aktivnosti, 

učitelj pa je v vlogi pobudnika oziroma svetovalca. Projekt mora potekati po določenem 

načrtu, ki ga učitelj in učenci pripravijo skupaj. Bistvo projektnega dela je, da mora temeljiti 

na izkustvenem učenju kar predpostavlja aktivno udeležbo učencev v učnem procesu. 

Pomemben je tudi multisenzorni vidik učenja, ki povečuje učinkovitost pri učenju (Ivanuš 

Grmek idr., 2009) 

- Problemski pouk predstavlja  »reševanje problemov s samostojnim kombiniranjem dveh ali 

več že naučenih zakonitosti (pravil, principov) v princip višjega razreda. Odkrita rešitev 

problema se potem posploši na celo kategorijo podobnih problemov« (Marentič Požarnik, 

2000, str. 32). Predstavljen jev obliki vprašanj, ki se nanašajo na problem, ki ga je potrebno 

rešiti. V ospredju je spodbujanje učenčevega razmišljanja v smeri iskanja rešitve, razvijanje 

motivacije za iskanje rešitev problema, kombiniranje možnih rešitev in povezovanja novega  

znanja z že usvojenim. 

- Delovno usmerjen pouk je pouk pri katerem gre za nadgradnjo delovnega pouka. Obsega 

izdelovanje različnih praktičnih izdelkov, organizacijo prireditev, pripravo zbirk in razstav 

ipd. Ključni cilj tega pouka je v povezovanju teoretičnega in praktičnega znanja (Blažič idr., 

2003).  

- Izkustveno usmerjeni pouk je didaktična strategija, ki poudarja vlogo izkustva v procesu 

učenja. Takšen pouk omogoča učencem pridobivanje lastnih izkušenj, ki jim pomagajo pri 

usvajanju in razumevanju učne snovi. Velik pomen ima pri tej didaktični strategiji tudi 
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učenčevo predznanje, ki mu omogoča večjo samostojnost v procesu učenja (Ivanuš Grmek in 

Hus, 2006). 

- Timski pouk je pouk , pri katerem govorimo o tesnem sodelovanju dveh ali več učiteljev. Pri 

koordiniranem timskem pouku prevzame  vodenje in odgovornost za delo en učitelj, ki 

usklajuje delo drugih učiteljev. Pri asociiranem timskem delu pa gre za bolj tesno povezanost 

med učitelji, ki sodelujejo pri timskem izvajanju pouka (Blažič idr., 2003). 

 

4.1.2 Učne metode 

 

M. Valenčič Zuljan (2015, str. 74) zapiše, da so »učne metode teoretično utemeljeni ter raziskovalno 

in praktično preizkušeni načini dela oz. aktivnosti učencev in učiteljev v posameznih etapah učnega 

procesa (od pripravljanja do preverjanja in ocenjevanja), ki so usmerjeni k uresničevanju učnih ciljev 

oz. materialnih, funkcionalnih in vzgojnih nalog pouka«. Klasifikacij učnih metod je več. Učne 

metode lahko klasificiramo glede na vir informacij, glede na namen in funkcijo in glede na 

prevladujoče procese (Ivanuš Grmek in Javornik Krečič, 2011). 

 

Poljak (1991) učne metode opredeljuje kot načine dela učiteljev in učencev pri pouku, vse z namenom 

učenčevega pridobivanja znanja ter razvoja njegovih sposobnosti. 

 

Učne metode so vsi načini učinkovite komunikacije med učiteljem in učenci na vseh stopnjah procesa 

učenja. Ne nanašajo se samo na poučevanje učitelja ampak tudi na delo učencev ter na samo učenje 

(Tomić, 1999). 

 

Didaktične metode imajo različne  funkcije (Yes therapy helps, 2019): 

- kognitivna funkcija: odpreti poti in možnosti odkrivanja in razumevanja resničnosti; 

raziskovalne tehnične možnosti; razvijati kulturno ozadje; itd. 

- formativno-izobraževalna funkcija: ustvarjati in odkrivati talente, sposobnosti, zmogljivosti, 

vedenje, veščine itd. 

- instrumentalna funkcija: metoda predstavlja orodje za doseganje izobraževalnih ciljev; 

- normativna funkcija: metoda kaže, kako naj se razvija izobraževalni proces; kakšne rezultate 

je treba doseči; kako doseči najboljšo produktivnost; kakšne so najkrajše poti do spoznanja; 

itd. 

 

Učne metode Poljak (1991) deli na: metoda razlage – akromatska; metoda pogovora – erotematska; 

metoda dela z besedilom; metoda praktičnih del ali laboratorijska metoda; metoda risanja ali metoda 

grafičnih del; metoda pisnih del. 

 

A. Tomić (1999) je metode razdelila nekoliko drugače, in sicer na: 

- verbalno-tekstualne – sem se uvrščajo razlaga, razgovor, delo z besedilom; 

- ilustrativno – demonstracijska metoda; 

- laboratorijsko – eksperimentalna metoda; 

- metode izkustvenega učenja. 

 

4.1.3 Učne oblike 

 

Učne oblike so didaktično strukturirane organizacijske osnove pouka, s katerim urejamo medsebojne 

odnose med učenci in učitelji ter odnose med učenci samimi med učnim procesom.  Nanašajo se na 

sociološko-komunikacijsko organizacijo dela pri pouku. Ločimo tri vrste učnih oblik, in sicer 

(Valenčič Zuljan, 2015, str. 99–102): 

- frontalno delo – neposredno poučevanje – pomeni neposredno delo učitelja z vsemi učenci 

hkrati. Ta učna oblika se najpogosteje izvaja z metodo pogovora, razlage ali demonstracije; 
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- individualno delo – posredno poučevanje – se nanaša na učenčevo samostojno izvajanje 

določene aktivnosti, na različnih etapah učnega procesa od uvajanja do preverjanja in 

ocenjevanja; 

- delo v dvojicah in skupinsko delo – posredno poučevanje, kjer učenci samostojno: 

individualno ali v skupinah izvajajo učne naloge ter se pogovarjajo o rezultatih dela. 

Ključnega pomena je dobra medsebojna komunikacija in učinkovito sodelovanje med učenci 

in učiteljem. 

 

R. Plešec Gašparič in M. Valenčič Zuljan (2019, str. 33) »učne oblike definirata kot didaktični 

element, ki ponazarja notranjo organizacijsko strukturo pouka. Učne oblike so opredeljene s številom 

udeležencev (od enega do vseh) in odnosi med dejavniki učnega procesa (posredni, neposredni), 

predstavljajo osnovo didaktično-metodične diferenciacije in skupaj z učnimi metodami, artikulacijo 

pouka in didaktičnimi načeli pomembno prispevajo k uresničevanju vzgojnih in izobraževalnih ciljev 

pouka.« 

 

Avtorici izpostavita pomen učnih oblik pri izpeljevanju didaktično-metodične diferenciacije. Tako 

lahko učitelj premišljeno dopolnjuje posredno in neposredno poučevanje ter kombinira različne učne 

oblike, npr. ko učenci delajo v skupinski učni obliki, lahko neposredno »prisede« k skupini šibkejših 

učencev in jim pomaga. Še zlasti so take možnosti odprte, ko gre za timsko poučevanje npr. učitelja 

in izvajalca DSP.  

 

4.2 Didaktični pripomočki  

 

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika je pojem pripomoček definiran kot »priprava, snov, ki se 

uporablja za opravljanje določene dejavnosti, za dosego določenega cilja« (SSKJ, b.d.) 

 

K. Pirih (2003) didaktične pripomočke opredeljuje kot predmete ali naprave, ki ne predstavljajo 

neposrednega vira novih informacij temveč sredstvo, s katerim učenci posredno pridobivajo novo 

znanje. 

 

V šoli s prilagojenim programom, kjer se izobražujejo otroci s posebnimi potrebami se uporablja 

posebne učbenike, posebne učne pripomočke ter posebne kompenzacijske pripomočke. Gre za 

didaktične pripomočke in tehnično opremo, ki je namenjena uresničevanju posebnih vzgojno-

izobraževalnih potreb teh učencev (Eurydice, 2019).  

 

K. Pirih (2003) povezuje rabo didaktičnih pripomočkov z motiviranjem učencev, saj z njihovo 

uporabo omogočimo, da je učencem pouk bolj zanimiv in lažje razumljiv. 

 

Didaktični pripomočki za otroke s posebnimi potrebami se razlikujejo glede na kategorijo otrok s 

posebnimi potrebami. Kot smo izpostavili  že v prvem poglavju, ločimo več kategorij otrok s 

posebnimi potrebami, kot so slepi in slabovidni, gluhi in naglušni, otroci z govorno-jezikovnimi 

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

področjih učenja, otroci s specifičnimi učnimi težavami, otroci z motnjami vedenja in osebnosti. 

Skupine otrok oziroma kategorije njihovih težav so zelo različne, zato zahtevajo različne pripomočke. 

Šole morajo biti opremljene z didaktičnimi pripomočki, s katerimi se bodo lahko dosegali cilji in 

standardi znanja, ki so določeni v učnem načrtu. Didaktični pripomočki morajo biti prilagojeni 

njihovim zmožnostim oz. invalidnosti. Priporočljivo je, da te pripomočke vključujemo v vse faze 

učne ure, saj z njimi pri učencih omogočamo boljšo predstavljivost in razumevanje novih učnih 

vsebin s vključevanjem vseh čutil (Pšunder in Bračič, 2010) 
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Tako so nekatere šole opremljene z (Pšunder in Bračič, 2010) interaktivno tablo, posebno programsko 

opremo, prenosnim računalnikom in DVD snemalnikom, projektorjem in s prilagojenimi 

tipkovnicami in miškami, ipd. 

 

V vzgojno-izobraževalnem procesu je interaktivna tabla vedno bolj uveljavljen didaktični 

pripomoček. To je orodje, ki omogoča brskanje po spletu, uporabo različnih računalniških 

programov, pisanje s svetlobnim črnilom in še veliko drugih dejavnosti (Pšunder in Bračič, 2010). 

 

 
Slika 1: Didaktični pripomočki za slepe in slabovidne otroke 

Vir: Pšunder in Bračič (2010, str. 10) 

 

Iz slike 1 izhaja, da se za slepe in slabovidne otroke uporabljajo posebni didaktični pripomočki kot 

so: Braillova vrstica in tiskalnik, optični in ročni bralnik, diktafon in predvajalnik, elektronska lupa, 

elektronska beležnica, povečan monitor in tipkovnica in binokularna teleskopska očala. 

 

 
Slika 2: Didaktični pripomočki za gluhe in naglušne otroke 

Vir: Pšunder in Bračič (2010, str. 12) 

 

Iz slike 2 izhaja, da se za gluhe in naglušne otroke uporabljajo posebni didaktični pripomočki kot so: 

interaktivna tabla, računalnik, projektor, diktafon in predvajalnik in pripomočki za slušni aparat. 
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Slika 3: Didaktični pripomočki za otroke z motnjo v govorni in 

jezikovni komunikaciji 
Vir: Pšunder in Bračič (2010, str. 13) 

 

Iz slike 3 izhaja, da se za otroke z motnjo v govorni in jezikovni komunikaciji uporabljajo posebni 

didaktični pripomočki kot so: govoreči elektronski slovar in leksikon, diktafon in predvajalnik, 

Irlenovi filtri, projektor, QuickLink Pen in računalnik.  

 

Zgoraj omenjena učna tehnologija omogoča učencem s posebnimi potrebami večjo uspešnost v vseh 

fazah učenja. Pomembno je, da usvajanje učne snovi ob ustnih informacijah podkrepimo še s pisnimi 

oziroma slikovnimi informacijami. Obsežnejše gradivo je koristno razdeliti na manjše vsebinske 

enote. Tudi pisala in pisalne površine morajo biti prilagojene posebnim potrebam učencem. Učenci 

naj imajo tudi možnost, da posnamejo predavanje oziroma, da uporabljajo računalniške programe, ki 

berejo besedila (Pšunder in Bračič, 2010). 

 

 
Slika 4: Didaktični pripomočki in oprema za gibalno ovirane otroke 

Vir: Pšunder in Bračič (2010, str. 15) 
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Na sliki 4 je razvidno, da se za gibalno ovirane otroke uporabljajo naslednji didaktični pripomočki in 

oprema, kot so: prilagojene miške, prilagojen šolski stol, pripomočki pri sistemu za prepoznavo 

govora, terapevtski valji, nastavljiva miza in prilagojene tipkovnice. 

 

Učitelj naj poleg delovnih zvezkov prilagaja tudi druge učne materiale, gradivo in učne liste glede na 

učenčeve posebne potrebe. Pozoren naj bo na to, da bo učenje zares potekalo po vseh senzornih poteh. 

Za uspešno in aktivno vključenost v proces učenja, učenci potrebujejo individualno določene 

prilagoditve ter prilagoditve delovnega prostora (Pšunder in Bračič, 2010). 

 

 
Slika 5: Didaktični pripomočki in oprema za otroke z vedenjskimi in čustvenimi težavami 

Vir: Pšunder in Bračič (2010, str. 16) 

 

Na sliki 5 je razvidno, da se za otroke z vedenjskimi in čustvenimi težavami uporabljajo naslednji 

didaktični pripomočki in oprema, kot so: digitalna videokamera, DVD-predvajalnik, projektor, 

interaktivna tabla, računalnik in podatkovna rokavica. 

 

Pomembno je, da se zavedamo, da učna tehnologija omogoča učencem s posebnimi potrebami 

možnost povečanja izobraževalne uspešnosti na vseh stopnjah učenja. Še posebej ključnega pomena 

je pri motiviranju učencev ter pri razvijanju določenih spretnosti, koordinacije in motorike (Pšunder 

in Bračič, 2010) 

 

4.3 Metodične kompetence učiteljev 

 

Učiteljeva metodična kompetenca se nanaša na učiteljevo znanje, kako poučevati in posredovati 

znanje učencem. Nanaša se na odločitev o primernih metodah poučevanja, da se lahko uresničijo 

različni pedagoški cilji. Pomembno je vključevanje različnih  primerov iz vsakdanjega življenja in 

izkušenj otrok za spopadanje s težavami (Yes therapy helps, 2019). 

 

Metodične kompetence učitelja se kažejo v njegovih sposobnostih in znanju, da vedno znova v 

konkretni učni situaciji organizira izobraževalni proces, pri čemer oblikuje ustrezne didaktične 

strategije, z namenom, da bi vsi udeleženi dosegli zastavljene cilje. Učiteljeve metodične kompetence 

so pojem, ki ga sestavlja več sestavin. Med njimi je še posebej pomembno učiteljevo teoretično 

didaktično in metodično znanje ter učiteljeve empirične izkušnje in spoznanja o procesu 

izobraževanja. Pomembna je tudi učiteljeva občutljivost za zaznavanje celotnega dogajanja v učnem 
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procesu ter sposobnost kasnejše poglobljene analize opaženega ter v nadaljevanju implementacija 

ugotovitev v učno prakso (Kramar, 2009). 

 

V ožjem pomenu gre torej pri metodičnih kompetencah za učiteljevo usposobljenost za sprejemanje 

ustreznih didaktičnih odločitev ter za pravilno metodično ravnanje. V širšem pomenu pa gre za sliko 

celotne profesionalnosti učitelja in odvisnost od družbenih značilnosti ter usmeritev vzgojno-

izobraževalne prakse (Kramar, 2009). 
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5 POMEMBNOST PROFESIONALNEGA RAZVOJA 

PEDAGOŠKIH DELAVCEV ZA IZVAJANJE DIFERENCIACIJE 

IN INDIVIDUALIZACIJE  
 

M. Valenčič Zuljan (2001, str. 131) učiteljev profesionalni razvoj3 opredeljuje kot: »proces 

signifikantnega in vseživljenjskega učenja, pri katerem učitelji osmišljajo in razvijajo svoja 

pojmovanja ter spreminjajo svojo prakso poučevanja; gre za proces, ki vključuje učiteljevo 

osebnostno, poklicno in socialno dimenzijo ter pomeni učiteljevo napredovanje v smeri kritičnega, 

neodvisnega, odgovornega odločanja in ravnanja.«  

 
Poklicni razvoj učitelja je pomembno sredstvo za izboljševanje našega šolstva, ker predstavlja 

sredstvo ohranjanja zanimanja v poklicu in s tem promovira poklicni in osebni razvoj ter je nujen za 

napredovanje posameznika (Javornik Krečič, 2008). 

 

Glavni cilj nadaljnjega izobraževanja je profesionalni razvoj ter osebna in strokovna rast strokovnih 

delavcev, kar vpliva na povečanje kakovosti in učinkovitosti celotnega vzgojno-izobraževalnega 

sistema (Devjak in Polak, 2007). 

 

Strokovni razvoj učnega, vodstvenega in nadzornega osebja ter poklicna prekvalifikacija temeljijo na 

poklicnih standardih učiteljske stroke, standardih kakovosti in poklicnih kompetencah ter imajo 

naslednje splošne dokončnosti (Devjak in Polak, 2007): 

 

- posodabljanje in razvoj kompetenc na področju specializacije, ki ustreza določenemu 

učiteljskemu položaju, pa tudi na psiho pedagoškem in metodičnem področju; 

- razvoj veščin za poklicno evolucijo v poučevanju s sistemom usposabljanja in pridobitve 

učnih stopenj; 

- pridobivanje ali razvoj veščin vodenja in nadzora; 

- razvoj in razširitev prečnih veščin interakcije in komunikacije s socialnim in pedagoškim 

okoljem, prevzem odgovornosti za organizacijo, upravljanje in izboljšanje strateške 

uspešnosti poklicnih skupin, samokontrolo in reflektivno analizo lastne dejavnosti in drugo. 

 

Glavne sestavine učiteljevega profesionalnega znanja so (Marentič Požarnik, 2000): 

- vsebinsko znanje (znanje vsebin, ki jih učitelj poučuje); 

- splošno pedagoško znanje (znanje s področja pedagogike, didaktike in drugih sorodnih 

disciplin); 

- psihološko znanje (poznavanje razvojnih posebnosti učencev ter značilnosti procesa učenja); 

- specialno-didaktično znanje; 

- kurikularno znanje (poznavanje zakonodaje, pravilnikov, organizacije šolstva …); 

- praktično znanje (poklicne spretnosti oziroma kompetence učitelja). 

 

V današnjem času se pričakuje in smatra, da so učitelji sami tisti, ki stremijo k nenehnemu 

povezovanju, izobraževanju, doseganju višjih ciljev, medsebojnem sodelovanju, razvijanju 

spretnosti, prevzemanju strokovne odgovornosti, oblikovanju pozitivnih stališč, nadgradnje poklicne 

rasti in kompetentnega uresničevanja znanja v praksi. Dejavniki, ki vplivajo na sam učiteljev razvoj 

pa se delijo tako na notranje, kakor tudi na zunanje (Devjak in Polak, 2007). Najpomembnejši med 

njimi je seveda sposobnost stalnega strokovnega izpopolnjevanja, ki sodi v vseživljenjsko 

izobraževanje strokovnih delavcev s področja vzgoje in izobraževanja, kamor ne sodijo samo 

                                                 

 
3 V literaturi smo ugotovili uporabo različnih terminov kot profesionalni razvoj, poklicni razvoj in strokovni razvoj. 

Avtorica se odloča za uporabo izraza profesionalni razvoj. 
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pridobitev kompetenc tekom študija ampak tudi kasnejša izpolnitev možnosti za nenehno 

napredovanje, obnavljanje in razširjanje svojega znanja idr.  

 

Da bodo pedagoški delavci ustrezno usposobljeni in pripravljeni na  kakovostno poklicno delovanje  

ter na vseživljenjsko strokovno rast, je pomembno, da se zagotovi učinkovit sistem začetnega 

izobraževanja, uvajanja v poklic, možnosti nadaljnjega izobraževanja ter usposabljanja in 

napredovanja (Valenčič Zuljan, 2011). 

 

Raziskave kažejo, da predstavlja učiteljeva kompetenca prilagajanja pouka oziroma upoštevanja 

didaktičnega načela učne diferenciacije in individualizacije, kompleksno kompetenco, ki se razvije v 

višjih fazah učiteljevega profesionalnega razvoja (Pečar, 2018). 

 

M. Pečar (2018) v svoji raziskavi, ki je bila izvedena na reprezentativnem vzorcu slovenskih učiteljev, 

ugotavlja, da je učiteljevo poučevanje, ki temelji na individualiziranem pristopu, povezano s tremi 

dejavniki. Ti dejavniki so vrednotenje pouka, vrednotenje institucije ter vrednotenje učiteljske vloge 

in poklica. Raziskava je pokazala, da se vrednotenje prilagajanja pouka povečuje do pridobitve 

strokovnega naziva svetovalec. 

 

Glede na dolžino delovne dobe med skupinami učiteljev, je avtorica oblikovala tri obdobja in sicer 

zgodnje, srednje in zrelo obdobje. Pri čemer so se statistično pomembne razlike v vrednotenju 

prilagajanja pouka, pokazale le v zrelem obdobju. V zrelem obdobju profesionalnega razvoja imajo 

učitelji običajno že veliko izkušenj s preprostimi didaktičnimi spretnostmi, zato se lahko osredotočijo 

na pristope poučevanja, ki so usmerjeni predvsem na učenca. Avtorica izpostavlja še, da bi bilo 

potrebno v začetnem izobraževanju bodočih učiteljev več pozornosti nameniti ustreznemu 

vrednotenju pomena prilagajanja pouka. 

 

Ker tudi na profesionalni razvoj učitelja z vidika pridobivanja kompetence za prilagajanje pouka 

vplivajo različni dejavniki, bomo v nadaljevanju predstavili vplive nekaterih dejavnikov na učiteljev 

profesionalni razvoj. 

 

M. Javornik Krečič (2008) je razdelila dejavnike, ki vplivajo na profesionalni razvoj učitelja v dve 

skupini: 

 

1. Notranji dejavniki 

To so učiteljeva pojmovanja, prepričanja in subjektivne teorije. Spreminjanje učiteljevih pojmovanj 

je ključnega pomena za nadaljnje spreminjanje na področju delovanja v praksi, kar posledično vpliva 

na izboljšanje učnega uspeha pri učencih (Javornik Krečič, 2008). 

 

2. Zunanji dejavniki 

Med njih sodijo dodiplomsko izobraževanje. Pomembno je, da je izobraževanje bodočih učiteljev 

kakovostno zastavljeno. Posebne pozornosti je že od nekdaj bila deležna povezava med teoretičnim 

in praktičnim znanjem in zelo pomembna je uveljavitev prepričanja, da je tudi praktično znanje, ki 

ga pridobi učitelj, zelo pomemben del njegovega poklicnega znanja (Marentič Požarnik, 2007): 

 

- pripravništvo in strokovni izpit – učitelji začetniki se na začetku svoje poklicne poti spopadajo 

z marsikaterimi izzivi. Pogosto se dogaja, da so tako prostorsko kot tudi psihološko izolirani. 

Namesto, da bi sledili mentorjevemu vodstvu, so pogosto prepuščeni sami sebi, da samostojno 

vodijo učni proces (Javornik Krečič, 2008). Avtorica M. Javornik Krečič (2008) pa je kritična 

tudi do zasnove strokovnega izpita, saj meni, da le-ta ni dovolj povezan s pedagoško prakso 

ter da je preobsežen in pretirano faktografsko naravnan. 
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- stalno strokovno izpopolnjevanje – na področju stalnega strokovnega izpopolnjevanja je 

prišlo v zadnjih letih do precejšnjega kvantitativnega razmaha, a kljub temu se pojavlja 

vprašanje, ali ta izpopolnjevanja resnično pripeljejo do sprememb v načinih razmišljanja in 

delovanja učiteljev (Marentič Požarnik, 2004, v Javornik Krečič, 2008). Cilj stalnega 

strokovnega izpopolnjevanja je namreč osebnostna in strokovna rast učiteljev, ki vpliva na 

povečanje kakovosti in učinkovitosti vzgojno-izobraževalnega sistema v celoti (Devjak in 

Polak, 2007). 

 

- mentorstvo – po mnenju M. Javornik Krečič (2008) učitelji mentorji neposredno vplivajo na 

razvoj poklicnih kompetenc bodočih učiteljev zaradi česar predstavljajo enega pomembnejših 

dejavnikov učiteljevega profesionalnega razvoja. Vendar pa izpostavlja tudi, da pri nas 

mentorstvo ni ustrezno statusno urejeno in tudi ne v zadostni meri cenjeno. 

 

- šolske reforme – iz raziskave M.  Javornik Krečič (2008) je razvidno, da učitelji dojemajo 

reforme šolskega sistema kot velike spremembe v njihovem profesionalnem razvoju, zato je 

pomembno, da se učitelje na spremembe predhodno dobro pripravi. 

 

- klima in kultura šole kot organizacije – profesionalni razvoj učitelja je v veliki meri odvisen 

tudi od vodenja šole, šolske kulture in klime, ki lahko njegov razvoj omogočajo in spodbujajo 

ali pa tudi omejujejo. Za kakovost dela v razredu ter za učiteljevo strokovno rast je ključnega 

pomena sodelovalna šolska kultura (Javornik Krečič, 2008).   

 

- drugi vplivi – na profesionalni razvoj učitelja pa vplivajo še drugi dejavniki kot so na primer: 

dogajanje v širši družbi, vpliv družinskega okolja, odločitev za izbiro poklica … (Javornik 

Krečič, 2008). 

 

Dejavnike, ki vplivajo na profesionalni razvoj učiteljev, je proučevala tudi M. Valenčič Zuljan (2018). 

Učitelji so v raziskavi največji vpliv pripisovali timskemu delu z ostalimi strokovnimi delavci ter 

individualni refleksiji lastnega poučevanja. Ena izmed zanimivejših ugotovitev raziskave je bila tudi 

ta, da učitelji z več leti delovne dobe, pripisujejo večji pomen začetnemu izobraževanju učiteljev, kot 

učitelji z manj leti delovne dobe. Avtorica izpostavlja še, da se učitelji ne morejo profesionalno 

razvijati, če niso v ta proces aktivno vključeni, torej da svoje delo nenehno reflektirajo ter da 

spoznavajo same sebe, svoje sposobnosti in omejitve, v tem procesu vseživljenjskega učenja 

(Valenčič Zuljan, 2018).  
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6 EMPIRIČNI DEL  
 

6.1  Opredelitev raziskovalnega problema in metodologija 

 

Otroci s posebnimi potrebami za vključitev in uspešno delo v procesu osnovnošolskega izobraževanja 

potrebujejo kakovostno izpeljano notranjo učno diferenciacijo in individualizacijo, pomembni so 

ustrezni didaktični pripomočki in prilagojena oprema, da na ta način laže dosegajo cilje in standarde 

znanja, ki so določeni v učnem načrtu. Pri izbiri učnih metod in učnih oblik mora učitelj upoštevati 

učne cilje, vsebino, značilnosti učencev in značilnosti učiteljev v osnovnih šolah s prilagojenim 

programom v Sloveniji – izhajati mora iz dobre poučevalne prakse, kot so jasna strukturiranost 

poučevanja in učenja, jasna in razumljiva navodila, spodbujanje aktivnega učenja ipd. (Magajna idr. 

2008). 

 

6.2 Raziskovalna vprašanja  

 

V raziskavi so nas torej zanimale izkušnje učiteljev z izvajanjem učnih metod in oblik, dejavniki 

izbire učnih metod in oblik, mnenje o ustreznosti didaktičnih pripomočkov in opreme ter prostorov 

na osnovnih šolah s prilagojenim programom v Sloveniji ter razvoj učiteljeve kompetence za 

izvajanje notranje učne diferenciacije in individualizacije. Prav tako so nas zanimale razlike v 

njihovih presojah glede na delovno mesto učiteljev na teh šolah (razredni učitelj, predmetni učitelj) 

ter delovno dobo učiteljev. Iz pregleda raziskav v Sloveniji smo ugotovili, da tovrstna raziskava v 

Sloveniji še ni bila izvedena. 

 

6.2.1 Metoda in raziskovalni pristop 

 

Uporabili smo deskriptivno in kavzalno neeksperimentalno metodo pedagoškega raziskovanja. V 

empiričnem delu smo kombinirali kvantitativni in kvalitativni pristop. 

 

6.2.2 Vzorec 

 

V Sloveniji je po podatkih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (2018) 28 osnovnih šol s 

prilagojenim programom. V namenski vzorec kvantitativne raziskave smo vključili 61 učiteljev s teh 

šol, ki poučujejo v prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom ali v posebnem 

programu vzgoje in izobraževanja. V kvalitativno raziskavo bomo vključili 3 učitelje v teh šolah. 

 

Opis vzorca 

 

 

 

 

Graf 1: vzorec glede na spol 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 1: Spol anketiranih 
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V raziskavi je sodelovalo 58 žensk in 3 moški, s čimer ženske predstavljajo 95 %, moški pa 5 % 

vzorca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 2: Vzorec glede na delovno mesto (razredni ali predmetni učitelj/ica) 

 

Iz grafa 2 je razvidno, da 64 % anketirancev učiteljev poučuje kot razredni učitelji, 36 % anketirancev 

pa kot predmetni učitelji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 3: Vzorec glede na vrsto oddelka (prilagojen izobraževalni program z nižjim izobrazbenim 

standardom ali posebni program vzgoje in izobraževanja) 

 

 

Graf 3 prikazuje vrsto oddelka, v katerem poučujejo anketiranci. 70,5 % vseh, sodelujočih v raziskavi, 

poučuje v prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom, 29,5 % 

udeležencev pa v posebnem programu vzgoje in izobraževanja. 
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Graf 4: Število učiteljev glede na število let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju 

 

 

Iz grafa 4 vidimo, da je največ sodelujočih oseb (20) je v vzgoji in izobraževanju zaposlenih od 11 

do 20 let, kar predstavlja 32,8 % vzorca. Manj udeležencev je v vzgoji in izobraževanju zaposlenih 

od 4 do 10 let (13; 21,3 % vzorca) in od 21 do 30 let (12; 19,7 %). Najmanj udeležencev je v vzgoji 

in izobraževanju zaposlenih nad 30 let (9; 14,8 % vzorca) in od 1 do 3 leta (7; 11,5 % vzorca).  

 

Opis vzorca - intervju 

 

Izvedli pa smo tudi tri intervjuje. V njih so sodelovale tri profesorice specialne in rehabilitacijske 

pedagogike. Izbrali smo jih na podlagi števila let delovne dobe. Prva učiteljica (Karin) ima pet let 

delovne dobe, druga učiteljica (Manja) ima 14 let delovne dobe in tretja učiteljica (Rebeka) ima 32 

let delovne dobe). 

 

 

6.3 Raziskovalna vprašanja 

 

V okviru raziskave smo si postavili naslednja raziskovalna vprašanja: 

1. Kako pogosto učitelji na osnovnih šolah s prilagojenim programom v Sloveniji uporabljajo 

posamezne učne metode pri pouku, na kaj so pozorni pri njihovem izvajanju? 

2. Kako pogosto učitelji na osnovnih šolah s prilagojenim programom v Sloveniji uporabljajo 

posamezne učne oblike pri pouku, na kaj so pozorni pri njihovem izvajanju? 

3. Kako pogosto učitelji na osnovnih šolah s prilagojenim programom v Sloveniji uporabljajo 

didaktične strategije kot so projektno učno delo ipd.? 

4. Kako učitelji na osnovnih šolah s prilagojenim programom v Sloveniji ocenjujejo 

razpoložljivost potrebnih didaktičnih pripomočkov za izvajanje didaktično metodične diferenciacije 

in individualizacije? 

5. Kako učitelji na osnovnih šolah s prilagojenim programom v Sloveniji ocenjujejo izvajanje 

didaktično metodične diferenciacije in individualizacije in lastno usposobljenost za izvajanje 

didaktično metodične diferenciacije in individualizacije? 

6. Kako učitelji na osnovnih šolah s prilagojenim programom ocenjujejo sodelovanje z ostalimi 

strokovnimi delavci na teh šolah (ravnatelj, svetovalni delavci, drugi učitelji oz. specialni in 

rehabilitacijski pedagogi)? 

7. Kako učitelji na osnovnih šolah s prilagojenim programom ocenjujejo organizacijo pouka 

glede na delovno mesto (razredni in predmetni učitelji) in leta delovne dobe? 
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8. Ali obstajajo v navedenih sklopih raziskovalnih vprašanj (od 1 do 6) statistično pomembne 

razlike med učitelji glede na delovno mesto (razredni in predmetni učitelji) in leta delovne dobe? 

9. Kako učitelji opisujejo lasten profesionalni razvoj v procesu pridobivanja kompetenc za 

izvajanje didaktično metodične diferenciacije in individualizacije? Kateri dejavniki so vplivali na ta 

razvoj? 

 

 

6.4 Postopek zbiranja podatkov 

 

V empiričnem delu smo podatke pridobili s pomočjo anketnega vprašalnika (e-oblika), ki je bil 

sestavljen iz treh delov: a) demografska vprašanja anketiranih (spol, delovno mesto, delovna doba 

poučevanja); b) vprašanja o izkušnjah učiteljev z izvajanjem didaktično metodične diferenciacije in 

individualizacije; c) vprašanja o presoji učiteljev glede potrebnih pogojev za izvajanje didaktično 

metodične diferenciacije in individualizacije. 

 

Na vprašanja o izkušnjah z izvajanjem didaktično metodične diferenciacije in individualizacije ter o 

presoji glede potrebnih pogojev za izvajanje didaktično-metodične diferenciacije in individualizacije 

so anketirani učitelji odgovarjali na Likertovi lestvici od 1 do 5. V kvalitativnem delu raziskave smo 

izvedli 3 polstrukturirane intervjuje, ki smo jih obdelali po načelih kvalitativne metodologije. V 

intervjuju so sodelovali trije učitelji, prvi z do 10 let delovne dobe, drugi z 11 do 30 let delovne dobe 

in tretji z nad 30 let delovne dobe. Intervju je vključeval področja, kot so: zaznavanje razvoja svojih 

poklicnih kompetenc, področje najbolj opaznega napredka, viri pomoči pri razvoju kompetenc in 

želena področja razvoja v prihodnosti. Izvedli smo kvalitativno analizo z uporabo fenomenološke 

metode. 

 

 

6.5 Postopek obdelave podatkov 

 

Podatke, pridobljene z anketo, smo analizirali s statističnim programom SPSS, in sicer z deskriptivno 

in inferenčno statistiko. Podatke, pridobljene s pomočjo intervjuja, smo  analizirali po načelih 

kvalitativne metodologije. Uporabljeni so bili naslednji statistični postopki: deskriptivna statistika, t-

test in test ANOVA.T-test smo uporabili, ko so nas zanimale statistično značilne razlike med dvema 

skupinama, test ANOVA pa smo uporabili, ko so nas zanimale statistično značilne razlike med tremi 

ali večjimi skupinami. 
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7 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 
 

 

 

7.1 Pogostost uporabe posameznih učnih metod in na kaj so učitelji pozorni pri 

njihovi izvedbi 

 

Učitelji so na štiristopenjski lestvici ocenili, kako pogosto pri pouku uporabljajo posamezne učne 

metode. Na ocenjevalni lestvici ocena 1 pomeni, da učitelj posamezne učne metode nikoli ne 

uporablja; ocena 2 pomeni, da učitelj učno metodo uporablja občasno, npr. enkrat na teden; ocena 3 

pomeni, da učitelj učno metodo uporablja pogosto, vendar ne vsako uro; ocena 4 pa pomeni, da učitelj 

učno metodo uporabi vsako učno uro. 

 

Preglednica 1: Pogostost uporabe posameznih učnih metod pri pouku 

 M 

SD 

nikoli občasno, 

npr. enkrat 

na teden 

pogosto, vendar 

ne vsako učno 

uro 

vsako 

učno 

uro 

1. Ustna razlaga 

učitelja 

3,785 

0,4143 

0 

0,0 % 

0 

0,0 % 

14 

21,5 % 

51 

78,5 % 

2. Pogovor 3,651 

0,5435 

0 

0,0 % 

2 

3,2 % 

18 

28,6 % 

43 

68,3 % 

3. Branje in delo z 

besedilom 

2,460 

0,6915 

4 

6,3 % 

29 

46,0 % 

27 

42,9 % 

3 

4,8 % 

4. Demonstriranje 

(učitelj pokaže 

predmete, poskuse, 

posnetke, gibe ...) 

3,143 

0,6686 

0 

0,0 % 

10 

15,9 % 

34 

54,0 % 

19 

30,2 % 

5. Praktično delo 

(npr. učenci 

izdelujejo izdelke) 

2,635 

0,7891 

3 

4,8 % 

26 

41,3 % 

25 

39,7 % 

9 

14,3 % 

6. Eksperimentalna 

metoda (učenci 

izvedejo poskus) 

1,810 

0,5345 

16 

25,4 % 

43 

68,3 % 

4 

6,3 % 

0 

0,0 % 

7. Metoda risanja, 

grafičnih del 

(učenci oblikujejo 

ilustracije, sheme, 

diagrame ...) 

2,226 

0,6633 

6 

9,7 % 

38 

61,3 % 

16 

25,8 % 

2 

3,2 % 

8. Metoda pisnih del 

(učenci oblikujejo 

zapiske po razlagi, 

ob delu z 

učbenikom... ) 

1,887 

0,8318 

24 

38,7 % 

22 

35,5 % 

15 

24,2 % 

1 

1,6 % 

9. Metoda igre in 

igralnih 

kombinacij 

2,468 

0,8630 

6 

9,7 % 

30 

48,4 % 

17 

27,4 % 

9 

14,5 % 

 

Iz preglednice 1 je razvidno, da učitelji v povprečju najpogosteje uporabljajo učne metode: razlage 

(M = 3,79, 78,5 % učiteljev jo uporablja vsako uro), pogovora (M = 3,65, 68,3 % učiteljev jo uporablja 

vsako uro) in demonstriranja (M = 3,14, največ učiteljev, 54,0%, jo uporablja zelo pogosto, vendar 

ne vsako učno uro, 30 % pa vsako učno uro). Učno metodo praktičnega dela (M = 2,64), 41,3 % 
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učiteljev uporablja občasno, npr. enkrat na teden, 39,7 % pa pogosto, vendar ne vsako učno uro), 

učno metodo branja in dela z besedilom (M = 2,46), 46 % učiteljev uporablja občasno, 42,9 % pa 

pogosto, vendar ne vsako učno uro), učno metode igre in igralnih kombinacij (M = 2,47), 48,4 % 

učiteljev  uporablja občasno in učno metodo risanja in grafičnih del (M = 2,23), 61,3 % uporablja 

občasno. Učno metodo pisnih del (M = 1,89), 38,7 % učiteljev nikoli ne uporablja; 35,5 % pa 

občasno) in eksperimentalno metodo (M = 1,81), 68,3 % učiteljev  uporablja občasno. 

 

Poleg tega smo učitelje povprašali, na kaj so pozorni pri izvedbi posameznih učnih metod. 

 

Odgovore učiteljev na kaj so pozorni pri ustni razlagi smo oblikovali v dve širši vsebinski kategoriji: 

jasnost, razumljivost, razumevanje učencev (34 navedb),ter izhajanje iz učencev in spremljanje 

njihovih odzivov (10 navedb), ki ju bomo v nadaljevanju predstavili s konkretnimi citati učiteljev: 

 

a) Jasnost, razumljivost, razumevanje (34 navedb): 

 

»Jasnost, preprostost«; 

»Jasnost, konkretnost«; 

»Konkretna kratka jasna navodila«;  

»Da je kratka, jasna, natančna«;  

»Da je kratka, jasna, natančna«;  

»Kratka, jasna, razločna, predvsem navodila, na enostavno in sistematično razlago«;  

»Na enostavne, jasne povedi«;  

»Na kratka in enoznačna pojasnila ter na sprotno preverjanje razumevanja«;  

»Da je kratka, jasna, natančna.«; 

»Kratka, jasna, razločna, predvsem navodila«; 

»Konkretno, nazorno, razumljivo, preverim razumevanje.«;  

»Razumljivost, preprostost«;  

»Na podajanje novih vsebin, izrazov - da vsi otroci pravilno razumejo nove izraze.«;  

»Jasnost, razločnost govora, glasnost«;  

»Knjižni jezik«;  

»Mimiko, jasnost govora, uporaba besed, tempo govora«;  

»Konkretno podajanje podatkov. Jedrnato. Sprotno preverjanje razumevanja.«; 

»Razumljivost, nazornost, enostavnost«;  

»Na razločen govor, ustrezen tempo, glasnost«.  

»Pri jasnosti izražanja stavkov, uporabi čim bolj preprostih izrazov, pojasnjevanju 

izrazov...«;  

»Količino besed in kompleksnost povedi.«;  

»Da je vizualno podprta«; »na konkretnost, na poenostavljeno razlago obogateno s primeri«; 

»Na enostavne, jasne povedi. Razlago podkrepim s slikovnim materialom ali praktičnimi 

vajami.«;  

»Na kratka in enoznačna pojasnila«;  

»Količino besed in kompleksnost povedi.«;  

»Da je vizualno podprta«; »na konkretnost, na poenostavljeno razlago obogateno s primeri«; 

»Na jasno podana navodila, da je razlaga podkrepljena s konkretnim materialom, slikovnim 

materialom ...«;  

»Kratke, jasne povedi, podkrepljene s slikovnim in didaktičnim materialom«;  

»Na preproste, kratke stavke, pospremljene s konkretnimi predmeti ali slikovnim 

materialom«;  

»Bistvene stvari, ponazoritev s konkretnimi primeri, razumljive besede, povedi«;  

»Na poudarjanje pomembnih informacij in uporabo slikovnega gradiva.«. 
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Pojasnjevali so, na kak način dosežejo jasnost; način govora (količino besed, način ubeseditve 

…), dopolnjevanje z drugimi učnimi metodami npr. metodo demonstracije (dodajanje 

slikovnega materiala …), metodo praktičnih del,  premislek o številu in vrsti uporabljenih 

primerov. 

 

b) Izhajanje iz učencev in spremljanje njihovih odzivov (10 navedb):  

 

»Na predhodno preverjanje, kaj učenci že poznajo in kaj jih še zanima.«;  

»Na potrebe učenca. Načeloma ne razlagam celi skupini enako.«; 

»Na individualne sposobnosti učencev«;  

»Vedno preverim razumevanje pri vseh učencih.«;  

»Koncentracija, pozornost učencev«;  

»Odvisno je tudi od pripravljenosti učencev.«;  

»Na povratno informacijo učencev«;  

»Na razumevanje učencev in njihovo pozornost ter koncentracijo.«;  

»Razlaga večinoma poteka individualno«;  

»Želim približat vsebino pojmovnemu svetu učencev, izhajam iz njihovih izkušenj, po katerih 

jih najprej vprašam«. 

 

Pri uporabi metode ustne razlage so učitelji pozorni predvsem na to, da je razlaga konkretna, jasna, 

kratka in enoznačna. Pozorni so na sprotno preverjanje razumevanja ter na to, da je njihov govor 

razločen in tempo govorjenja ustrezen. Pojasnjevali so, da večjo jasnost in nazornost ustne razlage 

dosežejo s hkratnim kombiniranjem z metodo demonstracije ter z uporabo slikovnega ali konkretnega 

materiala. Tudi A. Tomić (1999) poudarja, da z uporabo te metode ne smemo pretiravati ter da je 

metodo ustne razlage nujno potrebno kombinirati še z drugimi učnimi metodami, kar je še zlasti 

pomembno pri učencih s posebnimi potrebami. Pri ustni razlagi so učitelji pozorni tudi na to, da 

izhajajo iz potreb, individualnih sposobnosti in predznanja učencev. Med razlago spremljajo odzive 

učencev (kakšna je njihova pozornost in koncentracija ter pripravljenost za sledenje razlagi). 

 

Odgovore učiteljev na kaj so pozorni pri učni metodi pogovora smo oblikovali v štiri širše vsebinske 

kategorije: vključenost in sodelovanje vseh učencev (16 navedb), jasnost vprašanj, razumevanje 

vprašanja, podanega odgovora, ne oddaljevanje od niti pogovora, čas za premislek, posredovanje 

povratne informacije (12 navedb), poslušanje, nebesedna komunikacija, razvoj strpnosti in 

komunikacijskih veščin (2 navedbi), upoštevanje učencev, navezovanje na njihove izkušnje, 

spremljanje učenčevih odzivov (7 navedb), ki jih bomo v nadaljevanju predstavili s konkretnimi citati 

učiteljev: 

 

a) Vključenost in sodelovanje vseh učencev (16 navedb):  

»Sodelovanje oz. participacija vseh učencev«;  

»Da vsi učenci pridejo do besede.«;  

»Da sodelujejo vsi učenci«;  

»Poskrbim, da so v pogovor vključeni vsi učenci. Poskrbim, da drug drugega poslušajo.«; 

»Na to, da učencem prepustim, da brez zadržkov izražajo svoja mnenja in izkušnje.«; 

»Učenec izrazi svoje mnenje, se ima možnost glasno izraziti. Gledamo se v oči.«; 

»Prilagojenost učencem, vključevanje vseh učencev«;  

»Če je le mogoče, želim, da pogovor poteka tudi med učenci in ne le med učencem in 

učiteljem.«;  

»Sodelovanje oz. participacija vseh učencev«;  

»Da so vključeni vsi učenci, da poslušamo sogovornika, izražamo mnenje na spoštljiv način 

...«;  

»Da ima vsak učenec možnost sodelovati.«; »na sodelovanje učencev«;  

»Da so v pogovor vključeni vsi učenci.« 
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b) Jasnost vprašanj, razumevanje vprašanja, podanega odgovora, ne oddaljevanje od niti 

pogovora, čas za premislek, posredovanje povratne informacije (12 navedb): »Na 

usmerjanje učencev, da se držijo teme pogovora.«;  

»Jasnost, enostavnost.«;  

»Da je komunikacija dvosmerna«;  

»Pustim dovolj časa za izražanje«;  

»Preverjanje razumevanje, večkrat ponovim, uporabljam enake besede, dodajam nove z 

enakim pomenom ponazoritve, pripomočki«;  

»Da sem razumljiva. Iščem očesni stik z otroki«; 

»Sodelovanje, pozornost, razumevanje«;  

»Na razumevanje in takojšnjo povratno informacijo«; 

 »Najprej se prepričam ali učenec razume navodilo in temo pogovora. Pogovor  takrat, ko 

učenec nakaže interes in željo po pogovoru.«;  

»Jasna in kratka vprašanja in konkretni odgovori, da ne zaidemo od bistva.«;  

»Tema oz. vsebina, strpnost in čas pri odgovorih«. 

 

c) Poslušanje, nebesedna komunikacija, razvoj strpnosti in komunikacijskih veščin (2 

navedbi): 

 »Poslušanje, kratko in jasno podajanje svojega mnenja, reševanje problema«; 

»Vključenost vseh učencev. Preverjanje razumevanja izrazov. Dodatna razlaga. Spodbujanje 

govora in tvorjenje celostnih povedi. Učenci priseljenci, ki so manj vešči pri uporabi 

slovenščine, lahko poskušajo odgovoriti v materinem jeziku in nato skupaj prevedemo.« 

 

d) Upoštevanje učencev, navezovanje na njihove izkušnje , spremljanje učenčevih odzivov 

(7 navedb):  

»Na razpoloženje otrok, predznanje, zahtevnost definicije, koncentracijo in pozornost otrok, 

njihovo razumevanje, stiske, potrebe, interese.«;  

»Na povezovanje izkušenj otrok z novimi vsebinami, na vnos čustvene komponente pri 

učenju.«;  

»Preverjanju predznanja, splošnem razumevanju posameznega sklopa, pogovor o 

načrtovanju šolske ure.«;  

»Pogovori potekajo večinoma individualno (učenci so mlajši, motnje pozornosti in 

koncentracije)«. 

 

Pri uporabi metode pogovora so učitelji pozorni na vključenost in sodelovanje vseh učencev. Učitelji 

želijo doseči, da se učenci med seboj poslušajo, da brez zadržkov izražajo svoje mnenje. Cilj je, da 

metodo prilagodijo tako, da bodo v pogovor enakovredno vključeni vsi učenci. Pozorni so tudi na to, 

da učencem postavljajo jasna vprašanja in da preverjajo razumevanje teh vprašanj. Učence usmerjajo, 

da se držijo teme pogovora. Z uporabo učne metode pogovora želijo pri učencih tudi razvijati 

komunikacijske veščine in veščine poslušanja, prav tako jih navajajo na spremljanje nebesedne 

komunikacije. Pozorni so tudi na upoštevanje predznanja, potreb in interesov otrok, njihovih 

predhodnih izkušenj z novimi vsebinami. Omenili so, da pri mlajših učencih ter pri učencih z 

motnjami pozornosti in koncentracije to metodo težje izvedejo. Kot navaja tudi Kramar (2009) 

morajo biti za uspešno izvedbo te učne metode zagotovljeni določeni subjektivni in objektivni pogoji 

(vzdušje v skupini, pripravljenost učencev za sodelovanje, govorna razvitost sodelujočih, primerna 

razporeditev učencev …). 

 

Odgovore učiteljev na kaj so pozorni pri metodi branja in dela z besedilom smo oblikovali v tri širše 

vsebinske kategorije: razumevanje (21 navedb), primerna vsebina (12 navedb) ter izhajanje iz 

učencev in spremljanje njihovega odzivanja (3 navedbe), ki jih bomo v nadaljevanju predstavili s 

konkretnimi citati učiteljev: 
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a) Razumevanje (21 navedb):  

 

»Na tehniko branja in bralno razumevanje.«;  

»Razumevanje neznanih besed.«;  

»Na razumevanje prebranega , navodil, pozornost pri branju, da se ne bere na pamet«;  

»Pri neumetnostnih besedilih na razumevanje besedila in tudi bralno tehniko, pri umetnostnih 

besedilih pa na doživljanje, vrednotenje, interpretacijo...«;  

Razločna izgovorjava, pravilna drža, da damo otroku čas, da prebere, preverimo ali razume 

prebrano.«;  

»Na razumevanje besedila, vsebinsko pravilen zapis ...«;  

»Otroke učim, da prepoznajo bistvene podatke ter da ubesedijo prebrano s svojimi 

besedami.«;  

»Usmerjeno in vzdrževano pozornost pri učencih, pravilnost prebranega, razumevanje 

prebranega, iskanje ključnih besed....«; 

»Bralno razumevanje in obnova besedila.«. 

 

b) Primerna vsebina (12 navedb): 

 

»Na razumljivo besedilo«;  

»Besedilo mora biti prilagojeno skupini učencev z različnih vidikov. Spodbujamo tiho in 

glasno branje. Glasno berejo vsi učenci, razen tistih, ki bi imeli stisko. Tisti berejo v manjših 

skupinah. Z branjem jih spodbujamo k iskanju zanimivosti in spodbujamo izbiro branja kot 

dejavnosti v prostem času.«;  

»Primernost besedila, ponazoritev«;  

»Da je pisava, velikost besedila primerna, stopnja razumevanja besedila primerna«;  

»Na vsebino besedila, da je aktualna in ne otročja, če so učenci že mladi odrasli«; 

»Poučevanje strategij dela z besedilom, primerno zahtevno besedilo, motivirajoče za 

učence«;  

»Primerno besedilo, razumevanje besed, nato besedila«; »na težavnost - da obravnavano 

besedilo ni pretežko«;  

»Da je besedilo ustrezno (vsebinsko, količinsko), da je izbrano besedilo dovolj jasno, da sproti 

razložimo neznane besede, si podčrtajo pomembne stvari, pojme; da je v različnih oblikah: 

enkrat v tiskani obliki, drugič ga prepišejo, tretjič jim ga narekujem, ga berejo na interaktivni 

tabli, kjer vadijo še koordinacijo oko-roka, orientacijo tabla – zvezek«. 

 

c) Izhajanje iz učencev in spremljanje njihovega odzivanja (3 navedbe):  

 

»Besedilo prilagojeno učencem, v povezi z njihovimi izkušnjami«;  

»Skupno branje. Sprotna razlaga. Vsak učenec ima na razpolago dovolj časa, da besedilo 

prebere. Ni priganjanja. Potrebno je veliko spodbud in pohval.«;  

»Branje je individualizirano«. 

 

Pri metodi branja in dela z besedilom so učitelji pozorni predvsem na to, da učenci obravnavano 

besedilo razumejo, da ga ustrezno doživljajo, vrednotijo, interpretirajo. Pri učencih razvijajo ustrezno 

bralno tehniko ter strategije iskanja bistvenih oziroma ključnih podatkov v besedilu. Pozorni so tudi 

na to, da izberejo besedilo s primerno vsebino. Besedilo mora biti prilagojeno glede na individualne 

sposobnosti učencev (pisava, velikost pisave, zahtevnost vsebine, vsebinska in količinska ustreznost). 

Tudi pri tej metodi so pozorni na to, da izhajajo iz individualnih potreb učencev ter, da so pozorni na 

njihovo odzivanje med izvajanjem metode. Poudarjajo pomembnost individualizacije pri uporabi te 

metode (prilagojenost zahtevnosti besedila glede na individualne zmožnosti otrok). 
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Odgovore učiteljev na kaj so pozorni pri učni metodi demonstracije smo oblikovali v tri širše 

vsebinske kategorije: nazornost, jasnost, razumljivost, enostavnost, konkretnost (27 navedb), 

izhajanje iz učencev in spremljanje njihovega odzivanja (16 navedb), sledenje izvajanju aktivnosti s 

strani učencev (2 navedbi), ki jih bomo v nadaljevanju predstavili s konkretnimi citati učiteljev: 

 

a) Nazornost, jasnost, razumljivost, enostavnost, konkretnost (27 navedb):  

»Na varnost pri delu in nazornost prikaza.«;  

»Ustrezen izbor,«;  

»Enostavnost, struktura.«;  

»Da prepoznajo simbole, slike«;  

»Da je prikaz jasen, izrazen, ne predolg.«; »na dobro razlago«;  

»Na nazorno izvedbo poskusa, na sodelovanje in vključevanje vseh učencev, razumevanje 

...«;  

»Zanimivost, razumljivost, dodatne razlage, tematsko ujemanje, težavnostna stopnja, 

barvito, animirano, zanimivi pripomočki, oprijemljivi primeri in dodatna oprema«; 

»Jasna, nedvoumna, vidna vsem učencem«;  

»Da pripomorejo k razumevanju učnih vsebin.«;  

»Ustrezni pripomočki«;  

»Da se izvede čim bolj natančno, da učenci to po korakih natančno izvajajo.«;  

»Na smiselnost in povezanost z obravnavano vsebino«; »razumljivost prikazanega, ind. 

vprašanja, povratne informacije«; »ustreznost predmetov, posnetkov, pripomočkov 

učenčevim sposobnostim«; »nazoren, preprost prikaz pojava, postopka.« 

 

b) Izhajanje iz učencev in spremljanje njihovega odzivanja (16 navedb):  

 

»Da vsi učenci dobro vidijo pokazano, preverim razumevanje«;  

»Da imajo vsi učenci možnost sodelovati pri izvedbi«;  

»Na razpoloženje otrok, predznanje, zahtevnost definicije, koncentracijo in pozornost 

otrok, njihovo razumevanje, stiske, potrebe, interese.«;  

»Vključenost vseh učencev v demonstriranje. Vsi učenci so aktivni. Učno snov prilagodim 

njihovim interesom, njim poznanim stvarem, pojmom in predmetom. Spodbujanje 

razmišljanja in povezovanja z vsakodnevnimi izkušnjami.«; 

»Motivacijo učencev.«  

 

Nekateri učitelji pa so nakazali dopolnjevanje z učno metodo praktičnih del npr.: 

 

 »Da učenci demonstrirano aktivnost izvedejo tudi samostojno in se učijo preko lastne 

izkušnje.«;  

»Spet na potrebe učenca. V kolikšni meri potrebuje prikaz. Spodbujam sošolce, da drug 

drugemu demonstrirajo postopek.«. 

 

c) Sledenje izvajanju aktivnosti s strani učencev (2 navedbi):  

 

»Da ima vsak možnost preizkusiti prikazano, primerjati ...«;  

»Prej opozoriti, kaj opazovati«. 

 

Pri učni metodi demonstracije so učitelji pozorni na to, da je demonstracija prikazana na jasen, 

konkreten, nazoren in razumljiv način. Pomemben se jim zdi ustrezen izbor načina demonstriranja, 

ki je smiselno povezan z obravnavano vsebino ter tako pripomore k boljšemu razumevanju le-te. To 

metodo kombinirajo tudi z metodo ustne razlage, pogovora, metodo praktičnih del. Učitelji so 

povedali tudi, da se jim zdi pomembno, da učence predhodno opozorijo, na kaj morajo biti pri 

demonstraciji pozorni, s čimer dosežejo večjo zbranost in miselno aktivnost pri sledenju tej učni 
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metodi.  Kot pravi A. Tomić (1999) ne sme biti cilj pri uporabi te metode to, da učenci nek predmet 

samo gledajo, ampak da z usmerjenim opazovanjem zaznajo tisto, kar je pomembno. Učitelji 

omenjajo tudi, da so pozorni na to, da pri tem uporabljajo ustrezne, zanimive pripomočke, ki 

pritegnejo pozornost učencev. Tudi pri tej učni metodi poudarjajo pomen izhajanja iz potreb in 

predznanja učencev in njihovega odzivanja med uporabo te metode. Učitelji so pozorni tudi na to, da 

vsi učenci aktivno sodelujejo in spremljajo izvedbo. Pri izvedbi učne metode demonstracije so 

pozorni na upoštevanje individualnih potreb učencev, njihovega predznanja, koncentracije in 

pozornosti, motivacijo. Nekateri učitelji so izpostavili, da želijo tudi, da učenci aktivnosti izvedejo 

samostojno in se tako učijo preko lastne izkušnje s čimer so nakazali pomen uporabe učne metode 

praktičnih del.  

 

Blažič idr.  (2003) izpostavljajo, da je demonstracija še zlasti povezana s psihomotornim učenjem, ki 

vključuje učenje psihomotornih ali zaznavno-gibalnih spretnosti. Učenec se uči z lastnim delovanjem 

oziroma z neposrednim izvajanjem, tistega kar se uči. 

 

Odgovore učiteljev na kaj so pozorni pri praktičnem delu smo oblikovali v tri širše vsebinske 

kategorije: individualizacijo in diferenciacijo dela (11 navedb), izhajanje iz učencev in spremljanje 

njihovega odzivanja (19 navedb), razvijanje motoričnih spretnosti (6 navedb), ki jih bomo v 

nadaljevanju predstavili s konkretnimi citati učiteljev: 

 

a) Individualizacijo in diferenciacijo dela (11 navedb) (glede na zmožnosti, interese, 

koncentracijo …, ustrezno zaposlitev učencev):  

 

»Diferenciacija glede na sposobnosti in motnje otrok«;  

»Individualiziram delo glede na sposobnosti vsakega posameznika.«;  

»Jasna navodila, individualno delo«;  

»Da je prilagojeno in delajo samostojno«;  

»Čim večja vključenost učenca, samostojnost učenja«;  

»Primernost zaposlitve«; »konkretizacija, individualen pristop.«. 

 

b) Izhajanje iz učencev in spremljanje njihovega odzivanja (19 navedb):  

 

»Vsi učenci imajo možnost sodelovati. Povezava z učno snovjo in življenjem. Prilagojeno 

učencem.«;  

»Vključenost vseh učencev«;  

»Da čim več sami delajo in razmišljajo«;  

»Na razpoloženje otrok, predznanje, zahtevnost definicije, koncentracijo in pozornost otrok, 

njihovo razumevanje, stiske, potrebe, interese, fino in grobo motoriko, prilagoditev glede na 

sposobnosti.«;  

»Da učenec zmore narediti izdelek čim bolj samostojno, na varno uporabo pripomočkov ...«; 

»Prilagojeno sposobnostim posameznika oziroma naravnano tako, da razvija določene 

spretnosti, kreativnost ...«;  

»Pripravljenost sodelovati, razumevanje«;  

»Čim več naredijo sami«;  

»Kratka, jedrnata navodila. Spodbujanje ustvarjalnosti in povezovanja z vsakodnevnimi 

izkušnjami.«;  

»Izhajanje iz učenčevih interesov.«;  

»Jasna navodila z demonstracijo, spodbude ob delu učencev, pred ocenjevanjem vnaprej 

znani kriterij«;  

»Da je delo maksimalno njihovo, da naredijo vse kar lahko sami«;  

»Na to da čim več samostojno naredijo«; 

 »Da zmorejo čim več sami, razvijanje samostojnosti in fine motorike«;  



40 

»Na natančnost in ročne spretnosti, domišljijo in kreativnost«;  

»Interes učencev, finomotorične spretnosti, varnost, vztrajnost, samostojnost«;  

»Natančna navodila, motorične, kognitivne sposobnosti učencev«; 

 »Da je izvedba preprosta, razumljiva, hitra«;  

»Delajo čim bolj samostojno, dopuščam med-vrstniško pomoč (v primeru hujših težav)«. 

 

Razvijanje motoričnih spretnosti (6 navedb): 

 

»Na razvijanje drobne motorike.«;  

»Na ročne spretnosti otrok, njihovo motoriko, ter varnost pri delu.«;  

»Na dovolj natančno delo«;  

»Na povezovanje praktičnega dela s teoretičnim delom; učenci preko roke oz. preko vseh čutil 

na konkretni ravni doživijo nov pojem«. 

 

Pri metodi praktičnega dela so učitelji zopet pozorni na individualizacijo dejavnosti. Poudarili so, da 

praktično delo individualizirajo in diferencirajo glede na sposobnosti in interese učencev, tako, da 

vsak učenec dobi zaposlitev, ki je primerna glede na njegove sposobnosti, interese in želje. Želijo 

namreč doseči čim večjo samostojnost otrok pri izvajanju določene dejavnosti. Menijo tudi, da je 

praktično delo potrebno zastaviti tako, da resnično razvija določene spretnosti, kreativnost in 

domišljijo učencev. Izpostavili so tudi pomen jasnih, kratkih in jedrnatih navodil. V primeru, da imajo 

otroci težave spodbujajo tudi medvrstniško pomoč pri delu. Nekaj učiteljev je omenilo tudi, da so 

pozorni na razvijanje motoričnih spretnosti. 

 

Odgovore učiteljev na kaj so pozorni pri eksperimentalni metodi smo oblikovali v tri širše vsebinske 

kategorije: varnost (5 navedb), izhajanje iz učencev in spremljanje njihovega odzivanja (11 navedb), 

vsebino in potek eksperimenta (12 navedb), ki jih bomo v nadaljevanju predstavili s konkretnimi 

citati učiteljev: 

 

a) Varnost (5 navedb):  

 

»Varnost. Vključenost vseh učencev glede na svoje sposobnosti.«;  

»Na varnost, primernost starosti in analize poskusa (da čim bolj sami pridejo do 

zaključkov).«;  

»Varnost, razumljivost.«. 

 

b) Izhajanje iz učencev in spremljanje njihovega odzivanja (11 navedb):  

 

»Da je zanimiva, da učence pritegne, da sodelujejo pri eksperimentu«;  

»Individualno delo«;  

»Na razpoloženje otrok, predznanje, zahtevnost definicije, koncentracijo in pozornost otrok, 

njihovo razumevanje, stiske, potrebe, interese.«; »primernost poskusa, vključenost vseh 

učencev, razumevanje, povzetek«; 

»Sodelovanje in izkustvo.«;  

»Sami poskusijo narediti čim več.«;  

»Nazorni prikazi. Konkretna, razumljiva razlaga. Preverjanje razumevanja poskusa. 

Vključenost vseh učencev. Spodbujanje sodelovalnega odnosa, strpnosti in potrpežljivosti.«; 

»Jasna navodila, dovolj časa, sodelovanje med učenci«. 

 

c) Vsebino in potek eksperimenta (12 navedb):  

 

»Na postopno in pravilno izvajanje poskusa, razumevanje navodil, ugotovitev ...«;  
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»Jasen in nedvoumen eksperiment, pred izvedbo preverim učenčeva pričakovanja, po izvedbi 

komentiram, zaključimo z ugotovitvami«;  

»Na pripravo učencev na usmerjeno opazovanje.«;  

»Da z eksperimentom razložim neko pojavnost«;  

»Izbiram učencem primerne poskuse«; »predznanje, podkrepitev učnega cilja«;  

»Kaj opazovati«; »da s poskusom dokažemo trditve, o katerih  se učimo«; »da razumejo, kaj 

delajo in  ugotovitve«;  

»Na povratno informacijo o uspešnosti izvedbe, pri čemer je eksperiment prilagojen 

sposobnostim učencev«  

»Na razumljivo oblikovanje zaključka.«. 

 

Pri metodi eksperimentalnega dela so učitelji v prvi vrsti pozorni na zagotavljanje varnosti. Pozorni 

so na vsebino in potek izvedbe eksperimenta. Izvedba mora biti jasna in nedvoumna. Pred izvedbo 

preverijo predznanje učencev in jih pripravijo na usmerjeno opazovanje. Cilj eksperimenta je dokazati 

neko pojavnost, o kateri se učijo. Omenili so tudi, da želijo od učencev pridobiti povratne informacije 

o razumevanju eksperimenta, ki jim povedo, kako ustrezno je bil eksperiment prilagojen 

sposobnostim in interesom učencev. Pri pripravi, izbiri in izvedbi eksperimenta izhajajo iz učencev 

in njihovih potreb. To pomeni, da upoštevajo njihovo predznanje, interese, sposobnosti, razpoloženje, 

pozornost in koncentracijo. Na podlagi vseh teh dejavnikov izberejo primeren eksperiment, kar 

zagotavlja vključenost in sodelovanje vseh učencev. 

 

Odgovore učiteljev na kaj so pozorni pri metodi risanja, grafičnih del smo oblikovali v dve širši 

vsebinski kategoriji: natančnost, spretnost, ustvarjalnost, samoiniciativnost, razumevanje navodil (32 

navedb), potrebe posameznika (6 navedb), ki jih bomo v nadaljevanju predstavili s konkretnimi citati 

učiteljev: 

 

a) Natančnost, spretnost, ustvarjalnost, samoiniciativnost, razumevanje navodil (32 

navedb):  

 

»Sledenje navodilom, obenem pa svoboda izražanja vsakega posameznika.«; »Navajanje na 

natančnost, pomembnost natančnosti«;  

»Na spodbujanje samoiniciativnosti in ustvarjalnosti učencev.«; 

»Motiviranost in končen rezultat.«; »na spretnost rokovanja z geometrijskim orodjem, 

sledenje navodilom«; 

»Drža, uporaba prostora na tabli, na listu, gib z roko«; »da samostojno izražajo svoje zamisli, 

pogovor«;  

»Pomoč, če jo potrebujejo, prebuditev domišljije.«;  

»Spontanost«;  

»Na pravilnost narisanega diagrama, ilustracije rišejo po svojih zamislih.«;  

»Na povezovanje z učnimi vsebinami; učenci izrazijo obravnavano snov tudi preko likovnega 

ustvarjanja.«;  

»Zmožnost samostojnega dela v največji meri«;  

»Orientacija na listu, koordinacija oko-roka«; »jasnost risbe«;  

»Na funkcionalnost narejenega, da se znajde in je sposoben iz tega pridobiti potrebne 

podatke«;  

»Interpretacija-preverjanje razumevanja«;  

»Narejena mora biti po navodilih tako, da z njo nekaj povedo.«;  

»Enostavnost, povezava z življenjskimi izkušnjami«; »Motorična sposobnost, prostorska 

orientacija«;  

»Da si zapomnijo bistvo dogajanja, vtisnejo si, bolje si zapomnijo«;  

»Učenci prikažejo tako, da sami razumejo, ko pogledajo npr. shemo, pri risanju naj bodo čim 

izvirnejši, ne ponujam predlog, pomembno je, da se držijo vsebine«;  



42 

»Na spodbujanje otrokove domišljije, na uporabo različnih tehnik in materialov risanja, na 

estetski izgled in samovrednotenje izdelka.«. 

 

b) Potrebe posameznika (6 navedb):  

 

»Na razpoloženje otrok, predznanje, zahtevnost definicije, koncentracijo in pozornost otrok, 

njihovo razumevanje, stiske, potrebe, interese, fino motoriko, podajanje navodil, vsaj tistim 

otrokom, ki ne znajo še risati.«;  

»Da ima obenem še terapevtski učinek. Da se lahko skozi umetnost iskreno izrazijo«;  

»Da so vsem na voljo pripomočki, da dobi individualno pomoč vsak, ki jo potrebuje, ne da je 

lepo narisano, ampak da vsak zna in zmore razložiti kaj je narisal«;  

»Prilagajanje zmožnostim posameznika. Konkretno. Čim manj podatkov. Izhajanje iz 

vsakodnevnih izkušenj in interesov posameznika.«. 

 

Pri metodi risanja, grafičnih del so učitelji pri učencih pozorni na njihovo natančnost, ustvarjalnost, 

samoiniciativnost ter razumevanje navodil. Učencem nudijo pomoč, če jo potrebujejo sicer pa je cilj, 

da so pri delu čim bolj samostojni. Omenijo tudi, da to metodo uporabljajo zato, da si učenci nekaj 

bolje zapomnijo oziroma da jim pomaga pri osmišljanju neke učne snovi (izražanje obravnavane 

snovi preko likovnega ustvarjanja) S to metodo pri učencih razvijajo tudi spretnosti rokovanja z 

geometrijskimi orodji, prostorsko orientacijo, koordinacijo oko-roka, čut za estetiko in sposobnosti 

kritičnega samovrednotenja. Pri uporabi te metodi so pozorni tudi na to da delo individualizirajo in 

diferencirajo glede na potrebe posameznih otrok. Pozorni so na to, da učencem nudijo individualno 

pomoč, kadar jo ti potrebujejo (še posebej otrokom, ki imajo pri risanju večje težave). Pomembno se 

jim zdi tudi, da ima ta metoda za otroke čim bolj terapevtski učinek ter da se s pomočjo nje učenci 

lahko iskreno in sproščeno izrazijo glede na svoje individualne zmožnosti. 

 

Odgovore učiteljev na kaj so pozorni pri metodi pisnih del smo oblikovali v tri vsebinske kategorije: 

slovnična ustreznost in pravilnost zapisa (10 navedb), izbor besedila glede na sposobnosti učencev (5 

navedb), določitev bistva v besedilu (4 navedbe), ki jih bomo v nadaljevanju predstavili s konkretnimi 

citati učiteljev: 

 

a) Slovnična ustreznost in pravilnost zapisa (10 navedb):  

 

»Na pravilnost zapisa.«; 

»Spodbujamo zapis, ki bo preprost, razumljiv in slovnično ustrezen. Učenci si poved najprej 

zamislijo, nato jo napišejo. Če pišejo več zaporednih povedi, se naučijo, da se ne začenjajo 

vedno z isto besedo. Zapis naj za sabo tudi preberejo.«; »upoštevanje navodil za delo, 

pozornost in natančnost pri delu, čim bolj natančna preslikava s table«;  

»Da učenci povedi oblikujejo čimbolj samostojno in da svoje zapise preberejo  ali kako 

drugače predstavijo »Na pravilen zapis odgovorov, pomoč pri orientaciji v učbeniku ...«. 

 

b) Izbor besedila glede na sposobnosti učencev (5 navedb): 

 

»Prilagoditev za vse«;  

»Da ni besedila preveč, da je razumljivo, da je opremljeno s  fotografijami«;  

»Kratka, enostavna besedila, navajanje na strategije dela z besedilom«;  

»Na potrebe posameznega otroka. Prilagodim količinsko snov, iz katere naj bi oblikoval 

zapiske.«; »na pismene zmožnosti učencev«. 

 

c) Določitev bistva v besedilu (4 navedbe):  

»Napišejo bistvo; kar je za njih zelo težko.«;  

»Da znajo izluščiti bistvo dogajanja, velikokrat v obliki miselnega vzorca«. 
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Pri uporabi metode pisnih del so učitelji pozorni na to, da zmorejo učenci tvoriti ustrezen in pravilen 

zapis. Učence navajajo na to, da so pri oblikovanju zapisov ter prepisovanju čim bolj natančni, da 

upoštevajo navodila ter da svoj zapis vedno preberejo za sabo, da odkrijejo morebitne napake. 

Pomembno se jim zdi tudi, da znajo učenci določiti bistvo, poiskati ključne besede in jih zapisati. Za 

učence s posebnimi potrebami je to pogosto zelo težko, zato jih je treba tega naučiti. Poudarili so tudi, 

da je potrebno izbrati dejavnost glede na sposobnosti učencev, potrebno jo je torej količinsko in 

vsebinsko prilagoditi glede na zmožnosti učencev. 

 

 C. Peklaj (2016) pravi, da je pri učencih, ki imajo pri pisanju težave, potrebno spodbujati veččutni 

pristop. Učitelj mora biti pozoren na to, da učencu pri učenju pisanja, pokaže dober model zapisovanja 

ter da mu za pisanje omogoči zadostno količino časa.  Učencem naj pri pisanju zahtevnejših besedil 

omogoči tudi uporabo računalnika. 

 

Odgovore učiteljev na kaj so pozorni pri metodi igre in igralnih kombinacij smo oblikovali v tri 

širše vsebinske kategorije: vključenost vseh učencev (7 navedb), izhajanje iz učencev in spremljanje 

njihovega odzivanja (15 navedb), vsebina igre (7 navedb), ki jih bomo v nadaljevanju predstavili s 

konkretnimi citati učiteljev: 

 

a) Vključenost vseh učencev (7 navedb):  

»Vključenost vseh učencev, disciplina in razumevanje - sprejemanje rezultatov. Kaj smo se iz 

igre naučili? Prenos v šolsko situacijo.«; »vključenost vseh, izvirnost, domišljija, 

spontanost«;  

»Da so vključeni vsi učenci, da je igra vezana na učno vsebino, da spoštujejo pravila«;  

»Da vključim vse učence, da medsebojno sodelujejo, učimo se, kako reagirati ob zmagi, 

porazu, na možnost izbire.«. 

 

b) Izhajanje iz učencev in spremljanje njihovega odzivanja (15 navedb):  

 

»Da so učenci sproščeni, seveda pa da se ob igri učijo«;  

»Na razpoloženje otrok, predznanje, zahtevnost definicije, koncentracijo in pozornost otrok, 

njihovo razumevanje, stiske, potrebe, interese, logično razmišljanje in ustvarjalnost«; 

»Skozi igro obnavljajo in pridobivajo nova znanja. Da je jim je način igre jasen in da ni 

prezahtevna, da ni preveč čakanja med samo igro. Da je interesantna in pritegne.«;  

»Za motivacijo in za sprostitev, primernost določenih iger«;  

»Na doživljanje pozitivnih čustev, ki vodijo k motivaciji za učenje.«;  

»Uporabljamo skoraj vsak dan na koncu pouka, kot motivacija«;  

»Na vživljanje v vloge, komunikacijo, verbalizacijo, mimiko obraza«;  

»Da je vsebina prilagojena stopnji razumevanja«;  

»Na upoštevanje navodil, sprejemanje poraza, sodelovanje in uživanje v igri«;  

»Na zabavo, na princip zmage tudi po naključju in ne le vedno naprednejši učenci.«;  

»Na dinamiko skupine, sodelovanje med učenci, smiselnost igre, pridobivanje novih izkušenj 

skozi igro.«. 

 

c) Vsebina igre  (7 navedb):  

 

»Učenje skozi igro«;  

»Povezanost igre z učno snovjo«;  

»Največkrat pri dramatiki ali interpretaciji besedil. Potrebno je dopustiti veliko 

kreativnosti.«;  

»Da ni ne predolgo ne prekratko. Da je zabavno in poučno hkrati.«. 
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Pri metodi igre in igralnih kombinacij so učitelji pozorni na to, da so v igro vedno vključeni vsi učenci, 

da med seboj sodelujejo in se učijo sprejemati zmago ali poraz. Pomembno je tudi, da razumejo 

navodila in da jih tudi spoštujejo. Povedali so, da pri igri spodbujajo domišljijo, izvirnost in 

spontanost učencev. Poudarili so tudi, da se jim zdi pomembno, da je vsebina igre povezana z učno 

snovjo, da je torej igra hkrati zabavna in poučna. Pomembno se jim zdi, da otroci razumejo, kaj so se 

iz igre naučili in da znajo to prenesti v šolsko situacijo. Pri uporabi te metode izhajajo iz individualnih 

potreb učencev ter upoštevajo odzivanje učencev med igro. Pozorni so na razpoloženje otrok, 

motivacijo, predznanje, koncentracijo in pozornost, dinamiko skupine in sodelovanje med učenci. 

Igra mora biti prilagojena stopnji razumevanja učencev. Pogosto jo uporabljajo za motiviranje in 

sprostitev učencev. Uporaba igre ima za otroke predvsem zelo velik motivacijski učinek (Marjanovič 

Umek in Zupančič, 2001). Najbolj pomembno pa je to, da učenci v igri uživajo ter doživljajo pozitivna 

čustva, ki vodijo k povečanju motivacije za učenje. 

 

7.2 Pomembnost kombiniranja in dopolnjevanja učnih metod pri pouku za 

doseganje ciljev 

 

Učitelji so na štiristopenjski lestvici ocenili, kako pomembno je po njihovi presoji kombiniranje in 

dopolnjevanje učnih metod pri pouku (pri vsaki posamezni učni uri) za doseganje različnih ciljev. Na 

ocenjevalni lestvici ocena 1 pomeni, da je učitelju kombiniranje in dopolnjevanje učnih metod pri 

pouku za posamezni cilj nepomembno; ocena 2 pomeni, da je učitelju kombiniranje in dopolnjevanje 

učnih metod pri pouku za posamezni cilj manj pomembno; ocena 3 pomeni, da je učitelju 

kombiniranje in dopolnjevanje učnih metod pri pouku za posamezni cilj pomembno; ocena 4 pa 

pomeni, da je učitelju kombiniranje in dopolnjevanje učnih metod pri pouku za posamezni cilj zelo 

pomembno. 

 

Preglednica 2: Pomembnost kombiniranja in dopolnjevanja učnih metod pri pouku za doseganje 

različnih ciljev 

 M 

SD 

Nepomembno Manj 

pomembno 

Pomem-

bno 

Zelo 

pomembno 

1. Da vsi učenci 

pridobijo znanje, 

ki zadošča 

minimalnim 

standardom 

znanja 

3,450 

0,7231 

0 

0,0 % 

8 

13,3 % 

17 

28,3 % 

35 

58,3 % 

2. Da večina 

učencev pridobi 

znanje, ki 

kakovostno in 

količinsko ustreza 

njihovim 

sposobnostim 

3,800 

0,4034 

0 

0,0 % 

0 

0,0 % 

12 

20,0 % 

48 

80,0 % 

3. Da učenci 

razvijajo 

sposobnosti glede 

na svoje 

potenciale 

3,917 

0,2787 

0 

0,0 % 

0 

0,0 % 

5 

8,3 % 

55 

91,7 % 

4. Da se 

uresničujejo 

vzgojne naloge 

pouka 

3,633 

0,5197 

0 

0,0 % 

1 

1,7 % 

20 

33,3 % 

39 

65,0 % 
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Iz preglednice 2 je razvidno, da večina učiteljev presoja kombiniranje in dopolnjevanje učnih metod 

pri pouku za doseganje vseh navedenih ciljev kot pomembno oz. zelo pomembno. Učitelji 

kombiniranje in dopolnjevanje učnih metod kot najpomembnejše presojajo za doseganje cilja, da 

učenci razvijajo sposobnosti glede na svoje potenciale (M = 3,92, 91,7 % učiteljev meni, da je to zelo 

pomembno), nato pa si presoja pomembnosti za doseganje različnih ciljev sledi v naslednjem vrstnem 

redu: da večina učencev pridobi znanje, ki kakovostno in količinsko ustreza njihovim sposobnostim 

(M = 3,8, 80 % jih meni, da je to zelo pomembno), da se uresničujejo vzgojne naloge pouka (M = 

3,63, 65 % učiteljev je mnenja, da je to zelo pomembno) in da vsi učenci pridobijo znanje, ki zadošča 

minimalnim standardom znanja (M = 3,45, 58,3 % učiteljev meni, da je to zelo pomembno, 13,3 % 

pa jih je mnenja, da je to manj pomembno). 

 

7.3 Pogostost uporabe posameznih učnih oblik in na kaj so učitelji pozorni pri 

njihovi izvedbi 

 

Učitelji so na štiristopenjski lestvici ocenili, kako pogosto pri pouku uporabljajo posamezne učne 

oblike. Na ocenjevalni lestvici ocena 1 pomeni, da učitelj posamezne učne oblike nikoli ne uporablja; 

ocena 2 pomeni, da učitelj učno obliko uporablja občasno, npr. enkrat na teden; ocena 3 pomeni, da 

učitelj učno obliko uporablja zelo pogosto, vendar ne vsako uro; ocena 4 pa pomeni, da učitelj učno 

obliko uporabi vsako učno uro.  

 

Preglednica 3: Pogostost uporabe posameznih učnih oblik pri pouku 

 M 

SD 

Nikoli občasno, 

npr. enkrat 

na teden 

zelo pogosto, 

vendar ne 

vsako učno uro 

vsako učno 

uro 

1. Frontalna 

oblika 

2,949 

0,859

5 

3 

5,1 % 

14 

23,7 % 

25 

42,4 % 

17 

28,8 % 

2. Individu-

alno delo 

3,475 

0,703

6 

1 

1,7 % 

4 

6,8 % 

20 

33,9 % 

34 

57,6 % 

3. Delo v 

dvojicah 

2,220 

0,671

3 

8 

13,6 % 

30 

50,8 % 

21 

35,6 % 

0 

0,0 % 

4. Skupinsko 

delo 

2,356 

0,636

9 

3 

5,1 % 

34 

57,6 % 

20 

33,9 % 

2 

3,4 % 

 

Iz preglednice 3 je razvidno, da učitelji posamezne učne oblike uporabljajo različno pogosto. Izstopa 

individualno delo, ki ga v primerjavi z drugimi učnimi oblikami učitelji uporabljajo najpogosteje (M 

= 3,48, 57,6 % učiteljev to učno obliko uporablja vsako učno uro, 33,9 % zelo pogosto, vendar ne 

vsako učno uro). Preostale učne oblike si glede na navedbo učiteljev po pogostosti uporabe sledijo v 

naslednjem vrstnem redu: frontalna oblika (M = 2,95, 42,4 % učiteljev jo uporablja zelo pogosto, 

vendar ne vsako učno uro), skupinsko delo (M = 2,36, večina učiteljev, 57,6 %, učno obliko uporablja 

občasno, npr. enkrat na teden) in delo v dvojicah (M = 2,22, 50,8 % učiteljev jo uporablja občasno, 

kar 13,6 % nikoli). 

 

Zanimalo nas je tudi, v kolikšni meri so učitelji pri izvajanju izbranih učnih oblik pri pouku pozorni 

na to, da način komunikacije ustreza učenčevim primanjkljajem oz. posebnim potrebam in da z 

načinom komunikacije učenci razvijajo svoje sposobnosti. Učitelji so na petstopenjski lestvici ocenili, 

v kolikšni meri so pozorni na svoj način komunikacije pri pouku. Na ocenjevalni lestvici ocena 1 

pomeni, da se učitelj ocenjuje kot premalo pozoren; ocena 2 pomeni, da se ocenjuje kot dokaj  
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nepozoren; ocena 3 pomeni, da učitelj ocenjuje kot dokaj pozoren; ocena 4 pomeni, da se ocenjuje 

kot precej pozoren; ocena 5 pa pomeni, da se ocenjuje kot v največji meri pozoren. 

 

Preglednica 4: Ocena pozornosti učiteljev na način komunikacije pri pouku 

 M 

SD 

Premalo 

pozoren

/a 

Precej 

nepozoren/

a 

Dokaj 

pozoren

/a 

Precej 

pozoren

/a 

V 

največji 

meri 

pozoren/

a 

1. Da način 

komunikacije 

ustreza 

učenčevim 

primanjkljaje

m oz. 

posebnim 

potrebam 

4,690 

0,4667 

0 

0,0 % 

0 

0,0 % 

0 

0,0 % 

18 

31,0 % 

40 

69,0 % 

2. Da z načinom 

komunikacije 

učenci 

razvijajo 

svoje 

sposobnosti: 

4,542 

0,5357 

0 

0,0 % 

0 

0,0 % 

1 

1,7 % 

25 

42,4 % 

33 

55,9 % 

 

Iz preglednice 4 je razvidno, da učitelji pri obeh postavkah večinoma  ocenjujejo, da so pozorni  na 

svoj način komunikacije. Ocenjujejo, da so nekoliko bolj pozorni na to, da način komunikacije ustreza 

učenčevim primanjkljajem oz. posebnim potrebam (M = 4,69, 69 % učiteljev je na to v največji meri 

pozornih, 31 % precej) kot pa na to, da z načinom komunikacije učenci razvijajo svoje sposobnosti 

(M = 4,54, 55,9 % jih je v največji meri pozornih, 42,4 % precej pozornih in 1,7 % dokaj pozornih). 

 

Poleg tega smo učitelje povprašali, na kaj vse so še pozorni pri izvedbi posameznih učnih oblik. 

 

Odgovore učiteljev na kaj so pozorni pri frontalni učni obliki smo oblikovali v tri  širše vsebinske 

kategorije: spremljanje in vključenost vseh učencev (17 navedb), čas (2 navedbi), jasnost, 

razumljivost, konkretnost (17 navedb), ki jih bomo v nadaljevanju predstavili s konkretnimi citati 

učiteljev:  

 

a) Spremljanje in vključenost vseh učencev (17 navedb):  

 

»Da vsi učenci sledijo.«;  

»Vključevanje vseh učencev.«;  

»Da kljub frontalni metodi omogočim vsakemu učencu, da je slišan in ima možnost osebne 

angažiranosti.«;  

»Da so razporejeni tako, da vsi dobro vidijo, sledijo pouku, slišijo, ne motijo drug drugega.«; 

»Da pridobim pozornost vseh učencev«; »v uvodnem delu ure, pomembno, da se vključijo 

vsi.«;  

»Da vključujem učence v delo, da aktivno razmišljajo, sodelujejo, me s svojim znanjem in 

izkušnjami dopolnjujejo«; »očesni stik, miselna prisotnost učencev«; »Sledenje in 

razumevanje«. 

 

 

b) Čas (2 navedbi): »Da ni predolga«. 
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c) Jasnost, razumljivost, konkretnost (17 navedb): 

 

»Uporaba jasnih izrazov, pomembnost povratne informacije od učencev«;  

»Na sprotno razumevanje pojasnil.«;  

»Slediti metodičnim načelom.«;  

»Jasnost, konkretnost«;  

»Da je podprta s slikovnim materialom.«; »na neverbalno in verbalno komunikacijo«;  

»Na jasno podajanje navodil, zanimivost vsebine, iskanje praktičnih primerov«;  

»Jasno podane informacije in sprotni zapis«;  

»Da se snov učencem poda čim bolj nazorno in njim razumljivo ter da so učenci pri frontalni 

razlagi čim bolj aktivni.«;  

»Zanimivost, sposobnost sledenja«; »povem kaj bomo delali pri uri, razložim jim snov, še kaj 

demonstriram«;  

»Pozornost, razumljivost, postopnost, povratne informacije«;  

»Na jasna navodila, na ustrezen tempo in glasnost govora, na vključitev različnih tehnologij 

pri pouku«. 

 

Učitelji navajajo, da so pri izvedbi frontalne učne oblike pozorni na sodelovanje in vključenost vseh 

učencev. Pomembno jim je, da so vsi učenci v razredu razporejeni tako, da dobro vidijo in slišijo ter 

pri tem ne motijo drug drugega. Trudijo se, da kljub frontalnemu načinu dela vsem učencem 

omogočijo, da so slišani in da imajo možnost osebne angažiranosti in aktivnega vključevanja. Pri 

podajanju informacij so pozorni na to, da je njihova razlaga razumljiva, jasna, nazorna in zanimiva, 

pozorni so na verbalni ter neverbalni vidik komunikacije. Ob tem sproti preverjajo razumevanje 

učencev glede na njihove povratne informacije. Da dosežejo čim boljšo razumljivost, se trudijo, da 

učno snov učencem prikažejo čim bolj nazorno, vključijo metodo demonstracije, slikovni ali 

konkretni material in druge učne in tehnične pripomočke. Dva učitelja sta omenila tudi, da se jima 

zdi pomembno, da uporaba te učne oblike ne traja predolgo. 

 

Frontalna učna oblika ni nujno slaba izbira. Tudi ta vrsta pouka je lahko kvalitetno izvedena, če je 

prilagojena vsem zahtevanim pogojem. Slabosti te oblike lahko zmanjšamo s kombiniranjem in 

modificiranjem različnih učnih oblik (Blažič, idr., 2003). 

 

Odgovore učiteljev na kaj so pozorni pri individualnem delu smo oblikovali v eno širšo vsebinsko 

kategorijo: individualizacija (31 navedb), ki jo  bomo v nadaljevanju predstavili s konkretnimi 

rezultati učiteljev: 

 

a) Individualizacijo (31 navedb) – prilagoditev nalog,  upoštevanje sposobnosti, predznanje, 

želja … ter na individualizacijo pomoči in podpore: 

 

»Upoštevanje želja in sposobnosti učencev«; 

»Na razpoloženje otrok, predznanje, zahtevnost definicije, koncentracijo in pozornost otrok, 

njihovo razumevanje, stiske, potrebe, interese, fino motoriko, podajanje navodil, motivacijo 

otrok.«;  

»Na pojasnila, podana na različne, posameznemu učencu prilagojene načine.«; 

»Motivacija in vsebina.«;  

»Kljub frontalni obliki dela je vsako učno uro ogromno individualnega dela, pravzaprav čistih 

oblik enega in drugega niti ni.«;  

»Iskanje ustrezne metode, pripomočkov, ki so prilagojeni učencu ..«;  

»Da vsakemu ponudim toliko pomoči, kot je potrebuje.«; 

»Da usmerjam vsakega učenca, imam stik z njim med delom, vidim, kako napreduje.«;  
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»Na učenčevo trenutno doseganje ciljev in iskanje novih načinov za dosego zadanih ciljev.«; 

»Da je vsebina prilagojena razumevanju, pripravljenosti sodelovati«; 

»Da vsak učenec dobi nalogo, ki jo zmore vsaj delno opraviti sam«;  

»Da učenec pride do nekega znanja na njemu lasten način«;  

»Naloga pripravljena tako, da jo zagotovo samostojno zmore narediti«;  

»Doseganje individualnih ciljev, samostojnost, uspeh učencev«; 

»Da vsak dela sam po svojih sposobnostih, jaz jih le usmerjam in po potrebi nudim pomoč«; 

»Da učenec dobi ustrezno znanje«; »če ne gre naprej, nudim pomoč, ga usmerim kam lahko 

pogleda, pregledamo rešitve«;  

»Da otrok razvija sposobnosti v skladu s svojimi zmožnostmi, da ima dovolj časa na razpolago 

za reševanje, naloge razdeljene po delih, z ustrezno pisavo, na ustreznem papirju, z 

upoštevanjem minimalnih ali temeljnih standardov znanja«. 

 

Učitelji navajajo, da so pri uporabi učne oblike individualno delo pozorni na ustrezno 

individualizacijo pomoči in podpore. Vsebino nalog prilagodijo tako, da pri tem upoštevajo 

sposobnosti, razpoloženje, predznanje, interese, želje učencev. Pomembno se jim zdi, da je naloga 

pripravljena tako, da jo učenec zmore opraviti samostojno, torej da učenec pride do nekega znanja na 

njemu lasten način in da pri tem razvija svoje zmožnosti v skladu s svojimi sposobnostmi. Kot pravi 

tudi Kramar (2009) je vrednost te učne oblike ravno v tem, da je učenec lahko neposredno aktiven in 

tako z lastno aktivnostjo dosega vzgojno-izobraževalne cilje. Učitelji pa jih pri tem le usmerjajo ter 

jim po potrebi nudijo pomoč. Pozorni so tudi na to, da imajo med delom ves čas stik z učencem ter 

da pri tem opazujejo njegov napredek in po potrebi iščejo nove načine za doseganje določenih ciljev. 

 

Odgovore učiteljev na kaj so pozorni pri delu v dvojicah smo razdelili v dve širši vsebinski kategoriji: 

sestava dvojice (21 navedb), sodelovanje in vključenost vseh učencev (11 navedb), ki ju bomo v 

nadaljevanju predstavili s konkretnimi citati učiteljev: 

 

a) Sestava dvojice (21 navedb):  

 

»Da so v dvojicah učenci, ki drugače ne sodelujejo najbolje«;  

»Dvojice sestavimo premišljeno, glede na to, kakšen je namen dela. Dvojica poroča 

sošolcem.«;  

»Na kompatibilnost učencev v paru.«; »upoštevam željo učencev«;  

»Da sta učenca pri delu enakovredna, odnos, orientacije v učbeniku, učnem listu ...«; 

»Da močnejši učenec podpira šibkejšega učenca.«;  

»Raznolikost parov«;  

»Da oba učenca enakopravno sodelujeta, da so dvojice čimbolj mešane«;  

»Ustrezna izbira dvojice, spodbujam podajanje kakovostne povratne informacije znotraj 

para.«;  

»Da izbiram kompatibilne učence, da je delo plodno«; »da sta v dvojicah otroka, ki se v 

znanju lahko dopolnjujeta (močnejši pomaga šibkejšemu)«; 

»Na medvrstniško dinamiko.«;  

»Sociometrijo in vsebino.«. 

 

b) Sodelovanje in vključenost vseh učencev (11 navedb):  

 

»Na razpoloženje otrok, predznanje, zahtevnost definicije, koncentracijo in pozornost otrok, 

njihovo razumevanje, stiske, potrebe, interese, fino motoriko, podajanje navodil, motivacijo 

otrok, razdelitev parov in pomoč učiteljev.«; 

»Medsebojno sodelovanje in dopolnjevanje«;  

»Natančna navodila, sodelovanje, ustreznost naloge«;  

»Na komunikacijo«;  
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»Razdelitev dela«;  

»Da sta učenca resnično usmerjena v delo«; »Sodelovanje, povezovanje, pomoč«;  

»Da se prilagajajo in sodelujejo«;  

»Da sta aktivna oba učenca«. 

 

Pri uporabi učne oblike delo v dvojicah učitelji navajajo, da so pozorni na to, kako je dvojica 

sestavljena. Pomembno se jim zdi, da glede na namen, cilje in vsebino dela, dvojice sestavimo 

čim bolj premišljeno. Kot navajajo tudi Blažič idr. (2003) je namreč odnos v dvojici veliko 

bolj tesen in intenziven, kot pa v večji skupini. Učitelji so navajali še, da se jim zdi pomembno, 

da so učenci v dvojicah kompatibilni, da enakopravno sodelujejo, se pri delu dopolnjujejo ter 

da učno bolj uspešni učenci pomagajo učno šibkejšim učencem. Omenili so tudi, da včasih 

učence razporedijo tako, da so skupaj v dvojicah tisti učenci, ki sicer skupaj ne sodelujejo 

najbolje, včasih pa pri sestavljanju dvojic upoštevajo tudi želje učencev. Pozorni so tudi na 

to, da sta oba učenca v parku enakovredno vključena ter da oba sodelujeta pri delu. Zopet 

omenjajo tudi, da so pozorni na razpoloženje, sposobnosti, potrebe ter pozornost in 

koncentracijo posameznih  otrok pri izvedbi te učne oblike. 

 

Odgovore učiteljev na kaj so pozorni pri izvedbi učne oblike skupinsko delo smo oblikovali v dve 

širši vsebinski kategoriji: sestava skupin (6 navedb) ter sodelovanje in vključenost vseh učencev (23 

navedb), v nadaljevanju ju bomo predstavili s konkretnimi citati učiteljev: 

 

a) Sestavo skupin (6 navedb):  

 

»Skupine sestavimo premišljeno, vsak učenec mora imeti točno določeno zaposlitev. Skupina 

skupaj poroča sošolcem.«;  

»Na značilnosti učencev in vsebino.«;  

»Raznolikost skupin, navajanje na timsko delo«;  

»Na to, da ima vsaka skupina enega sposobnejšega in  samoiniciativnega učenca«  

»Na medvrstniško dinamiko.«. 

 

b) Sodelovanje in vključenost vseh učencev (23 navedb): 

 

»Sodelovanje vsakega posameznika, ustrezna razdelitev dela v skupini glede na 

sposobnosti.«;  

»Aktivna vključenost vsakega posameznika«;  

»Sodelovanje vseh, držanje pravil, pomoč med seboj, iskanje rešitev«;  

»Kako sodelujejo, kako se poslušajo, da usmerjam in pomagam, ko je treba kje.«;  

»Da ima vsak učenec svojo zadolžitev in o njej poroča drugim v razredu«;  

»Na aktivno sodelovanje, spoštovanje, izbor odgovorov ...«;  

»Da učenci lahko pridobijo znanje in veščine drug od drugega«;  

»Na komunikacijo in samoiniciativnost«;  

»Da ima  vsak učenec. svojo nalogo in zadolžitev ter da nalogo razume«;  

»Na učenje pravil znotraj skupinskega dela, skupine oblikujem tako, da vsi učenci sodelujejo 

med seboj.«;  

»Razdelitev dela«;  

»Da vsak učenec v skupini opravlja nalogo, za katero je zadolžen.«;  

»Na sodelovanje in kako si porazdelijo naloge, pri tem jih vodim«;  

»Sodelovanje. komunikacija, iznajdljivost«;  

»Da znajo svoje znanje deliti s skupino, jo povezovati, strpnost, izkušnje povežejo, poslušajo 

en drugega, si delijo naloge..«;  

»Aktivni vsi učenci, vsak ima možnost prikazati svoj zorni kot«; »da sodelujejo med seboj, da 

se določi vodja skupine, ki jih bo usmerjal, da znajo uporabiti različne vire znanja«. 
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c) Ni možno izvajati – nekateri učitelji so poročali, da te učne oblike ne morejo izvajati. 

 

Pri uporabi učne oblike skupinsko delo so učitelji pozorni na primerno sestavo skupin glede na namen 

in cilje dela. Pomembno, se jim zdi, da so pozorni na medvrstniško dinamiko v skupini, da ima vsak 

učenec točno določeno zaposlitev ter tudi, da je v vsaki skupini vsaj en učno sposobnejši učenec. 

Pozorni pa so tudi na to, da so vsi učenci enakovredno vključeni ter da sodelujejo pri izvedbi naloge. 

Pomembno se jim zdi, da je delo v skupini primerno razdeljeno glede na individualne sposobnosti 

posameznikov, torej da vsak učenec dobi nalogo, ki jo zmore opraviti. Navedli so tudi, da želijo s to 

obliko dela pri učencih razvijati komunikacijske veščine, strpnost, sposobnosti povezovanja znanja 

in iskanja različnih virov uporabe znanja. Učence spodbujajo, da pri delu drug drugega poslušajo, 

delijo svoje izkušnje in znanje ter tako pridobivajo novo znanje drug od drugega. »Poleg tega, da so 

učenci v skupinah aktivnejši, je skupinsko delo pomembno tudi z vzgojnih oziroma socializacijskih 

vidikov« (Blažič idr., 2003, str. 382). S to obliko dela namreč učenci pridobivajo različne socialne 

izkušnje, razvijajo komunikacijske spretnosti, si pomagajo ter krepijo občutek odgovornosti za 

rezultate skupnega dela (Blažič, idr., 2003). Nekateri učitelji pa so omenili tudi, da zaradi različnih 

razlogov te oblike dela ne morejo izvajati. 

 

7.4 Pogostost uporabe posameznih učnih strategij in na kaj so učitelji pozorni 

pri njihovi izvedbi 

 

Učitelji so na štiristopenjski lestvici ocenili, kako pogosto pri pouku uporabljajo posamezne 

didaktične strategije. Na ocenjevalni lestvici ocena 1 pomeni, da učitelj posamezne učne strategije 

nikoli ne uporablja; ocena 2 pomeni, da učitelj učno strategijo uporablja občasno, npr. enkrat na teden; 

ocena 3 pomeni, da učitelj učno strategijo uporablja zelo pogosto, vendar ne vsako uro; ocena 4 pa 

pomeni, da učitelj učno strategijo uporabi vsako učno uro. 

 

Preglednica 5: Pogostost uporabe posameznih učnih strategij pri pouku 

 M 

SD 

Nikoli Občasno, npr. 

enkrat na 

teden 

Zelo pogosto, 

vendar ne vsako 

učno uro 

Vsako učno 

uro 

Problemski 

pouk 

1,982 

0,7194 

13 

22,8 % 

34 

59,6 % 

8 

14,0 % 

2 

3,5 % 

Raziskovalni 

pouk 

1,825 

0,6580 

18 

31,6 % 

31 

54,4 % 

8 

14,0 % 

0 

0,0 % 

Projektni pouk 2,035 

0,6537 

10 

17,5 % 

36 

63,2 % 

10 

17,5 % 

1 

1,8 % 

 

Iz preglednice 5 je razvidno, da večina učiteljev navedene učne strategije občasno uporablja. Visok 

pa je tudi delež učiteljev, ki navedenih učnih strategij nikoli ne uporabljajo. Učitelji v primerjavi z 

drugimi didaktičnimi strategijami najpogosteje uporabljajo projektni pouk (M = 2,04, 63,2% učiteljev 

to strategijo uporablja občasno, npr. enkrat na teden). Nekoliko redkeje v splošnem uporabljajo 

problemski pouk(M = 1,98, 59,6 % občasno, 22,8% nikoli) in raziskovalni pouk (M = 1,83, 54,4% 

učiteljev jo uporablja občasno, 31,6% nikoli). 

 

 B. Stanonik (2015) je v svojem magistrskem delu preučevala, katere učne strategije učitelji 

najpogosteje uporabljajo pri delu z učenci s posebnimi potrebami, v kombiniranih oddelkih na šoli s 

prilagojenim programom. Ugotovitve raziskave so pokazale, da učitelji ne izkoristijo dovolj možnosti 
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uporabe vseh strategij. V večji meri se poslužujejo tradicionalnih učnih oblik in učnih metod, kot pa 

učnih strategij problemski pouk, raziskovalni pouk in projektni pouk. Ugotovljeno je bilo, da učitelji 

malo uporabljajo oblike sodelovalnega učenja, vzrok za to pa je po vsej verjetnosti povezan z 

značilnostmi oseb z motnjo v duševnem razvoju. 

 

Zanimalo nas je tudi, v kolikšni meri se učiteljem pri izvajanju didaktičnih strategij pri pouku zdi 

pomembno biti pozorni na obravnavane vidike in kako pogosto jim jih uspe uresničevati. Učitelji so 

svoje ocene pomembnosti podali na štiristopenjski lestvici, ocene pogostosti uresničevanja pa na 

petstopenjski lestvici. Na ocenjevalni lestvici pomembnosti ocena 1 pomeni, da učitelj ocenjuje 

dajanje pozornosti na posamezen vidik kot nepomembno; ocena 2 pomeni, da jo ocenjuje kot manj 

pomembno; ocena 3 pomeni, da jo ocenjuje kot srednje pomembno; ocena 4 pa pomeni, da jo ocenjuje 

kot zelo pomembno.  

 

Preglednica 6: Ocena pomembnosti obravnavanih vidikov 

 M 

SD 

Nepomembn

o 

Manj 

pomembno 

Srednje 

pomembno 

Zelo 

pomemb

no 

1. Da je zaporedje 

in kombinacija 

učnih aktivnosti 

prilagojena 

sposobnostim 

učencev 

3,833 

0,4234 

0 

0,0 % 

1 

1,9 % 

7 

13,0 % 

46 

85,2 % 

2. Da so učne 

aktivnosti 

prilagojene 

interesom 

učencev 

3,630 

0,5247 

0 

0,0 % 

1 

1,9 % 

18 

33,3 % 

35 

64,8 % 

3. Da so učne 

aktivnosti 

usmerjene k 

uresničevanju 

učnih ciljev 

3,574 

0,5356 

0 

0,0 % 

1 

1,9 % 

21 

38,9 % 

32 

59,3 % 

4. Da učne 

aktivnosti 

fleksibilno 

prilagajate 

zahtevam 

situacije 

3,852 

0,3586 

0 

0,0 % 

0 

0,0 % 

8 

14,8 % 

46 

85,2 % 

5. Da so učne 

aktivnosti 

usmerjene na 

življenje 

lokalne 

skupnosti 

3,130 

0,7017 

0 

0,0 % 

10 

18,5 % 

27 

50,0 % 

17 

31,5 % 

6. Da so učne 

aktivnosti 

usmerjene na 

učno 

anticipiranje in 

participiranje 

učencev 

3,593 

0,5327 

0 

0,0 % 

1 

1,9 % 

20 

37,0 % 

33 

61,1 % 
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7. Da učencem 

posredujete 

sprotne 

povratne 

informacije 

3,981 

0,1361 

0 

0,0 % 

0 

0,0 % 

1 

1,9 % 

53 

98,1 % 

8. Da učencem 

posredujete 

natančna 

navodila 

4,000 

0,000 

0 

0,0 % 

0 

0,0 % 

0 

0,0 % 

54 

100,0 % 

9. Da spremljate 

koncentracijo in 

zbranost 

učencev in 

temu prilagajate 

pouk 

3,944 

0,2312 

0 

0,0 % 

0 

0,0 % 

3 

5,6 % 

51 

94,4 % 

 

Preglednica 6 prikazuje, da učitelji nobene od aktivnosti ne ocenjujejo kot nepomembno. Najvišje 

ocenjujejo pomembnost dajanja pozornosti na to, da učencem posredujejo natančna navodila (M = 

4,00, vsi učitelji menijo, da je to zelo pomembno), da učencem posredujejo sprotne povratne 

informacije (M = 3,98, 98,1 % učiteljev meni, da je to zelo pomembno) ter da spremljajo 

koncentracijo in zbranost učencev in temu prilagajajo pouk (M = 3,94, 94,4 % učiteljev meni, da je 

to zelo pomembno). Učitelji so visoko ocenili tudi vidik, ki pravi, da morata biti zaporedje in 

kombinacija učnih aktivnosti, prilagojena sposobnostim učencev ter vidik fleksibilnega prilagajanja 

učnih aktivnosti zahtevam učne situacije, kar 85,2 % anketiranih meni, da je prilagojenost zaporedja 

in kombinacije učnih aktivnostih sposobnostim učencev zelo pomembna, 13 % srednje pomembno, 

1,3 % pa manj pomembno. Podobnega mnenja so glede prilagajanja učnih aktivnosti zahtevam 

situacije (85,2 % zelo pomembno in 14,8 % srednje pomembno). 

 

Najnižje ocenjujejo pomembnost dajanja pozornosti na to, da so učne aktivnosti usmerjene na 

življenje lokalne skupnosti (M = 3,13, 50 % učiteljev je mnenja, da je to srednje pomembno). 

 

Na ocenjevalni lestvici pogostosti uresničevanja ocena 1 pomeni, da učitelj posameznega vidika 

nikoli ne uresničuje; ocena 2 pomeni, da ga uresničuje občasno; ocena 3 pomeni, da ga uresničuje 

dokaj pogosto; ocena 4 pomeni, da ga uresničuje skoraj vedno; ocena 5 pa pomeni, da ga vedno 

uresničuje. 
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Preglednica 7: Ocena pogostosti uresničevanja vidikov 

 M 

SD 

Nikoli Občasno Dokaj 

pogosto 

Skoraj 

vedno 

Vedno 

1. Da je zaporedje 

in kombinacija 

učnih aktivnosti 

prilagojena 

sposobnostim 

učencev 

3,963 

0,6719 

0 

0,0 % 

1 

1,9 % 

10 

18,5 % 

33 

61,1 % 

10 

18,5 % 

2. Da so učne 

aktivnosti 

prilagojene 

interesom 

učencev 

3,667 

0,6729 

0 

0,0 % 

0 

0,0 % 

24 

44,4 % 

24 

44,4 % 

6 

11,1 % 

3. Da so učne 

aktivnosti 

usmerjene k 

uresničevanju 

učnih ciljev 

3,926 

0,7230 

0 

0,0 % 

0 

0,0 % 

16 

29,6 % 

26 

48,1 % 

12 

22,2 % 

4. Da učne 

aktivnosti 

fleksibilno 

prilagajate 

zahtevam 

situacije 

4,241 

0,6123 

0 

0,0 % 

0 

0,0 % 

5 

9,3 % 

31 

57,4 % 

18 

33,3 % 

5. Da so učne 

aktivnosti 

usmerjene na 

življenje lokalne 

skupnosti 

3,333 

0,8902 

0 

0,0 % 

11 

20,4 % 

18 

33,3 % 

21 

38,9 % 

4 

7,4 % 

6. Da so učne 

aktivnosti 

usmerjene na 

učno 

anticipiranje in 

participiranje 

učencev 

3,889 

0,8393 

0 

0,0 % 

3 

5,6 % 

13 

24,1 % 

25 

46,3 % 

13 

24,1 % 

7. Da učencem 

posredujete 

sprotne 

povratne 

informacije 

4,519 

0,6934 

0 

0,0 % 

1 

1,9 % 

3 

5,6 % 

17 

31,5 % 

33 

61,1 % 

8. Da učencem 

posredujete 

natančna 

navodila 

4,741 

0,4423 

0 

0,0 % 

0 

0,0 % 

0 

0,0 % 

14 

25,9 % 

40 

74,1 % 

9. Da spremljate 

koncentracijo in 

zbranost 

učencev in temu 

prilagajate pouk 

4,333 

0,6443 

0 

0,0 % 

0 

0,0 % 

5 

9,3 % 

26 

48,1 % 

23 

42,6 % 
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Iz preglednice 7 je razvidno, da so najmočneje zastopane kategorije dokaj pogosto,  skoraj vedno, 

vedno. Najpogosteje jim uspe uresničevati to, da učencem posredujejo natančna navodila (M = 4,74, 

74,1% učiteljev je mnenja, da jim to vedno uspe), najredkeje pa to, da so učne aktivnosti usmerjene 

na življenje lokalne skupnosti (M = 3,33, 38,9% učiteljev ocenjuje, da jih to uspe skoraj vedno, 33,3% 

dokaj pogosto). 

 

Poleg tega smo učitelje povprašali, na kaj vse so še pozorni pri izvedbi posameznih učnih strategij. 

 

Odgovore učiteljev na kaj so pozorni pri izvedbi učne strategije problemski pouk smo oblikovali v 

dve širši vsebinski kategoriji: diferenciacija in individualizacija (8 navedb) ter vsebina dejavnosti (5 

navedb), ki ju bomo v nadaljevanju predstavili s konkretnimi citati učiteljev: 

 

a) Diferenciacija in individualizacija (8 navedb):  

 

»Ustrezno zastavljen problem glede na sposobnosti učencev.«;  

»Na vsebine, prilagojene sposobnostim učencev.«;  

»Naloge primerne sposobnostim učencev, da lahko motivirano izluščijo bistvo«; 

»Individualne potrebe otroka (zelo težko splošno to opišem).«; 

 »Na sposobnost učencev«;  

»Odgovarjam splošno.. V posebnem programu so učenci zelo raznoliki. Oblike in metode dela 

se prilagajajo učencem. Največkrat gre za kombinacije navedenih. Prav tako je odvisno od 

predmeta. Pouk je nespecifičen, zato je, vsled zagotavljanja objektivnosti, skoraj nemogoče 

odgovarjati na tako specifična in eksaktna vprašanja«. 

 

b) Vsebino dejavnosti (5 navedb):  

 

»Vsebina, sposobnosti.«; »razumevanje, preprostost naloge«;  

»Na ustreznost navodil, ki jih podam za delo.«;  

»Da je problem zastavljen tako, da najdejo rešitev«;  

»Da znajo poiskati znanje v zvezku ali učbeniku, ga medpredmetno povezati«. 

 

Pri izvedbi didaktične strategije problemski pouk so učitelji pozorni predvsem na to, da delo ustrezno 

individualizirajo in diferencirajo glede na sposobnosti učencev. Vsebino naloge zastavijo tako, da je 

le-ta čim bolj prilagojena sposobnostim učencev, da znajo poiskati rešitve ter znanje medpredmetno 

povezati. Ta vrsta pouka sicer zahteva od učitelja več časa za pripravo, vendar pa je za učence 

zanimivejša ter jim hkrati omogoča, da pridejo do novih spoznanj z lastnim razmišljanjem (Tomić, 

1999). Pri učencih s posebnimi potrebami je potreben še dodaten premislek o nudenju učiteljeve 

pomoči in podpore pri usmerjanju, da učenci zmorejo rešiti zastavljen problem. 

 

Odgovore učiteljev na kaj so pozorni pri izvedbi učne strategije raziskovalni pouk smo oblikovali v 

tri širše vsebinske kategorije: vsebina (8 navedb), sodelovanje in vključenost vseh učencev (5 navedb) 

in razumevanje naloge (3 navedbe), ki jih bomo v nadaljevanju predstavili s konkretnimi citati 

učiteljev: 

 

a) Vsebina (8 navedb):  

 

»Vsebina, sposobnosti učencev.«;  

»Da se navezuje na teoretični pouk«;  

»Da je uporabna, zanimiva«; »navezujem na vsakodnevne aktivnosti«;  

»Doživljanje novih dražljajev in povzemanje občutkov«;  

»Proučujemo naše domneve, jih potrjujemo ali zanikamo«;  

»Izbira teme ali dela, navajanje, sodelovanje, navodila, priporočila, sposobnosti«;  
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»Na dobro poznavanje teorije, ki jo skušamo povezati s prakso«. 

 

b) Sodelovanje in vključenost vseh učencev (5 navedb):  

 

»Vsak posameznik sodeluje po svojih sposobnostih«;  

»Na razpoloženje otrok, predznanje, zahtevnost definicije, koncentracijo in pozornost otrok, 

njihovo razumevanje, stiske, potrebe, interese, fino motoriko, podajanje navodil, motivacijo 

otrok, razdelitev nalog in pomoč učiteljev.«; »na prilagojenost sposobnostim učencev«;   

»Na varnost pri delu in aktivno vključevanje vseh učencev.«;  

»Da so vsi učenci aktivni, da sodelujejo med seboj«. 

 

c) Razumevanje naloge (3 navedbe):  

 

»Na razumevanje in preprostost naloge«;  

»Jasna navodila«; 

 »Da se poglablja znanje«. 

 

Pri izvedbi didaktične strategije raziskovalni pouk so učitelji pozorni na to, da izberejo vsebino dela 

tako, da se povezuje s teoretičnim delom pouka. Da je tematika dela uporabna, zanimiva ter povezana 

z vsakodnevnimi izkušnjami otrok. Pozorni so tudi na to, da je naloga učencem jasna in razumljiva 

ter da razumejo navodila. Pomembno pa se jim zdi tudi, da so vključeni v delo vsi učenci ter da pri 

delu vsi enakovredno sodelujejo. Delo zato prilagajajo glede na sposobnosti, razpoloženje, potrebe, 

interese in motivacijo otrok. Cilj je namreč, da se vsi učenci aktivno vključujejo v delo ter širijo svoje 

znanje. 

 

Odgovore učiteljev na kaj so pozorni pri izvedbi učne strategije projektni pouk smo oblikovali v tri 

širše vsebinske kategorije: motivacija, zanimanje učencev (4 navedbe), sodelovanje in vključenost 

vseh učencev (9 navedb), diferenciacija in individualizacija (6 navedb), ki jih bomo v nadaljevanju 

predstavili s konkretnimi citati učiteljev: 

 

a) Motivacijo, zanimanje učencev (4):  

 

»Predvsem na zanimivost pouka«;  

»Vsebina, sposobnosti učencev.«;  

»Da sami predlagajo vsebino«; »motivacijo«. 

 

b) Sodelovanje in vključenost vseh učencev (9):  

 

»Na medvrstniško dinamiko.«;  

»Učence je pri tem potrebno voditi in spodbujati učence, ki se ne vključujejo ali ki so slabše 

sprejeti med vrstnike.«;  

»Na vključenost vseh, na sodelovanje«;  

»Pri pouku socialnega učenja, pozornost je na sodelovanju, odnosih, načinu podajanja 

mnenja«;  

»Na komunikacijo med učenci.«;  

»Na samostojnost in vključenost«;  

»Da primerno sodelujejo med seboj, so olikani, se ne prepirajo«;  

»Da so enakomerno vsi vključeni«;  

»Skupine, kjer pazim, da so skupaj glede na sposobnosti«. 
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c) Diferenciacija in individualizacija (upoštevanje sposobnosti …. ) (6):  

 

»Na prilagojenost sposobnostim učencev, individualizacija«;  

»Na sposobnosti učencev«; 

»Na razpoloženje otrok, predznanje, zahtevnost definicije, koncentracijo in pozornost otrok, 

njihovo razumevanje, stiske, potrebe, interese, fino motoriko, podajanje navodil, motivacijo 

otrok, razdelitev nalog in pomoč učiteljev.«;  

»Da je primerna zahtevnost«; 

»Izhajam iz učencev, njihovih predlogov, motivacije ...«; 

»Na samostojnost učencev, primernost dejavnosti.«. 

 

Pri izvedbi didaktične strategije projektni pouk so učitelji pozorni na to, da je vsebina dela zastavljena 

na čim bolj zanimiv način, tako da učence motivira in pritegne. Učenci lahko tudi sami predlagajo 

vsebino, glede na svoje interese in želje. Pozorni so tudi na to, da so pri delu aktivno vključeni vsi 

učenci. Tiste učence, ki imajo težave pri vključevanju je potrebno voditi in spodbujati. Omenili so 

tudi, da so pri tej strategiji pozorni tudi na to, da učenci pri delu ustrezno komunicirajo, razvijajo 

socialne spretnosti ter tudi, da se učijo uspešnega reševanja konfliktov. Delo ustrezno diferencirajo 

in individualizirajo glede na individualne sposobnosti učencev, tako da so lahko ti čim bolj samostojni 

in uspešni pri razvijanju svojih sposobnosti. 

 

7.5 Ocena možnih vplivov na prilagajanje pouka učencem 

 

V nadaljevanju so učitelji ocenili postavke, ki opisujejo možne vplive na prilagajanje pouka učencem.  

Vsako postavko so ocenili dvakrat, in sicer v kolikšni meri je pomembna (potrebna) za prilagajanje 

pouka (izvajanje učne diferenciacije in individualizacije) na štiristopenjski lestvici in kakšno je stanje 

na njihovi šoli oz. pri njihovem pouku na tri- ali štiristopenjski lestvici. 

 

Na ocenjevalni lestvici pomembnosti ocena 1 pomeni, da učitelj ocenjuje posamezni možni vpliv kot 

nepomemben; ocena 2 pomeni, da ga ocenjuje kot manj pomemben; ocena 3 pomeni, da ga ocenjuje 

kot srednje pomemben; ocena 4 pa pomeni, da ga ocenjuje kot zelo pomemben.  

 

 

Preglednica 8: Ocena pomembnosti različnih vidikov za prilagajanje pouka učencem 

 M 

SD 

Nepomembn

o 

Manj 

pomembno 

Srednje 

pomembno 

Zelo 

pomemb

no 

1. Razpoložljivost 

didaktičnih 

pripomočkov 

 

3,868 

0,341

8 

0 

0,0 % 

0 

0,0 % 

7 

13,2 % 

46 

86,8 % 

2. Usposobljenost 

učitelja za 

prilagajanje pouka 

 

3,943 

0,233

3 

0 

0,0 % 

0 

0,0 % 

3 

5,7 % 

50 

94,3 % 

3. Sodelovanje 

 

4,000 

0,000

0 

0 

0,0 % 

0 

0,0 % 

0 

0,0 % 

53 

100,0 % 

 

Preglednica 8 prikazuje, da učitelji večinoma ocenjujejo pomembnost različnih vidikov za 

prilagajanje pouka kot srednje do zelo pomembno. Najvišje ocenjujejo pomembnost sodelovanja (M 

= 4,00, vsi učitelji menijo, da je to zelo pomembno), nato pomembnost usposobljenosti učitelja za 
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prilagajanje pouka (M = 3,94, 94,3 % učiteljev meni, da je to zelo pomembno)in nato pomembnost 

razpoložljivosti didaktičnih pripomočkov (M = 3,87, 86,8 % učiteljev meni, da je to zelo pomembno). 

 

Na ocenjevalni lestvici stanja razpoložljivosti didaktičnih pripomočkov ocena 1 pomeni, da učitelj 

ocenjuje, da je njihova šola z didaktičnimi pripomočki slabo založena; ocena 2 pomeni, da je šola 

dokaj dobro založena; ocena 3 pa pomeni, da pomeni, da je šola zelo dobro založena.  

 

Preglednica 9: Ocena stanja razpoložljivih didaktičnih pripomočkov 

 M 

SD 

Slabo založena Dokaj dobro 

založena 

Zelo dobro  

založena 

Razpoložljivost 

didaktičnih 

pripomočkov 

2,094 

0,7143 

11 

20,8 % 

26 

49,1 % 

16 

30,2 % 

 

Na ocenjevalni lestvici stanja usposobljenosti učiteljev za prilagajanje pouka ocena 1 pomeni, da se 

učitelji ocenjujejo kot pomanjkljivo usposobljeni; ocena 2 pomeni, da se ocenjujejo kot dobro 

usposobljeni; ocena 3 pomeni, da se ocenjujejo kot dokaj dobro usposobljeni; ocena 4 pa pomeni, da 

se ocenjujejo kot zelo dobro usposobljeni.  

 

Preglednica 10: Ocena stanja usposobljenosti učiteljev za prilagajanje pouka 

 M 

SD 

Pomanjkljivo 

usposobljeni 

Dobro 

usposobljeni 

 Dokaj dobro 

usposobljeni 

Zelo dobro 

usposobljeni 

Usposobljenost 

učiteljev za 

prilagajanje 

pouka 

 

3,321 

0,5809 

0 

0,0 % 

3 

5,7 % 

30 

56,6 % 

20 

37,7 % 

 

Na ocenjevalni lestvici stanja sodelovanja ocena 1 pomeni, da učitelj ocenjuje sodelovanje kot 

pomanjkljivo; ocena 2 pomeni, da ga ocenjuje kot dobro; ocena 3 pomeni, da ga ocenjuje kot dokaj 

dobro; ocena 4 pa pomeni, da ga ocenjuje kot zelo dobro. 

 

Preglednica 11: Ocena stanja sodelovanja 

 M 

SD 

Pomanjkljivo Dobro Dokaj dobro Zelo dobro 

Sodelovanje 

 

3,472 

0,7495 

2 

3,8 % 

2 

3,8 % 

18 

34,0 % 

31 

58,5 % 

 

Preglednice 9, 10 in 11 prikazujejo, da so šole z didaktičnimi pripomočki dobro založene (M = 2,09, 

49,1 % učiteljev meni, da je šola dokaj dobro založena, 30,2% zelo dobro), da so učitelji za 

prilagajanje pouka dobro usposobljeni (M = 3,32, 56,6 % učiteljev meni, da so učitelji dokaj dobro 

usposobljeni, 37,7 % zelo dobro usposobljeni), prav tako pa učitelji kot dobro ocenjujejo tudi 

sodelovanje (M = 3,47, 58,5 % učiteljev je mnenja, da je zelo dobro, 34 % dokaj dobro, 3,8 % pa 

pomanjkljivo). 

 

7.6 Ocena razpoložljivosti potrebnih didaktičnih pripomočkov za prilagajanje 

pouka, lastne usposobljenosti za prilagajanje pouka in sodelovanja s 

strokovnimi delavci na šoli 

 

Sledila je ocena razpoložljivosti potrebnih didaktičnih pripomočkov za prilagajanje pouka (izvajanje 

didaktično-metodične diferenciacije in individualizacije pouka), ocena lastne usposobljenosti za 
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izvajanje didaktično-metodične diferenciacije in individualizacije ter ocena sodelovanja z nekaterimi 

strokovnimi delavci na šoli. Vse navedene ocene so podali na petstopenjskih lestvicah. 

 

Na ocenjevalni lestvici razpoložljivosti potrebnih didaktičnih pripomočkov za prilagajanje pouka 

ocena 1 pomeni, da je učitelj razpoložljivostjo didaktičnih pripomočkov popolnoma nezadovoljen; 

ocena 2 pomeni, da je z razpoložljivostjo nezadovoljen; ocena 3 pomeni, da je včasih zadovoljen, 

včasih nezadovoljen; ocena 4 pomeni, da je zadovoljen; ocena 5 pa pomeni, da je zelo zadovoljen. 

Na ocenjevalni lestvici lastne usposobljenosti za izvajanje didaktično-metodične diferenciacije in 

individualizacije ocena 1 pomeni, da se ocenjuje kot premalo usposobljen; ocena 2 pomeni, da se 

ocenjuje kot zadovoljivo usposobljen; ocena 3 pomeni, da se ocenjuje kot dokaj usposobljen; ocena 

4, da se ocenjuje kot precej usposobljen; in ocena 5, da se ocenjuje kot visoko usposobljen. Na 

ocenjevalni lestvici sodelovanja z nekaterimi strokovnimi delavci na šoli ocena 1 pomeni, da je učitelj 

s sodelovanjem s strokovnim delavcem popolnoma nezadovoljen; ocena 2 pomeni, da je 

nezadovoljen; ocena 3 pomeni, da je včasih zadovoljen, včasih nezadovoljen; ocena 4 pomeni, da je 

zadovoljen; ocena 5 pa pomeni, da je zelo zadovoljen. 

 

Preglednica 12: Ocena razpoložljivosti potrebnih didaktičnih pripomočkov za prilagajanje pouka 

 M 

SD 

Popolno-

ma  

Nezado- 

voljen 

Nezadovo-

ljen 

Včasih 

zadovoljen, 

včasih 

nezadovoljen 

Zadovo-

ljen 

Zelo 

zadov

o-ljen 

Razpoložlji-

vost 

potrebnih 

didaktičnih 

pripomočkov 

za 

prilagajanje 

pouka 

3,769 

0,854

4 

0 

0,0 % 

4 

7,7 % 

14 

26,9 % 

24 

46,2 % 

10 

19,2 % 

 

Preglednica 13: Ocena lastne usposobljenosti za prilagajanje pouka 

 M 

SD 

Prema-

lo 

usposo-

bljen/a 

Zadovolji

-vo 

usposoblj

en/a 

Dokaj 

usposoblj

en/a 

Precej 

usposoblje

n/a 

Visoko 

usposoblj

en/a 

Lastna 

usposobljenos

t za 

prilagajanje 

pouka 

3,962 

0,7399 

0 

0,0 % 

1 

1,9 % 

12 

23,1 % 

27 

51,9 % 

12 

23,1 % 
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Preglednica 14: Ocena sodelovanja z nekaterimi strokovnimi delavci na šoli 

 M 

SD 

Popolno-

ma 

nezado-

voljen 

Nezado

- 

voljen 

Včasih 

zadovoljen, 

Včasih 

nezadovolje

n 

Zado- 

voljen 

Zelo 

zadovo- 

ljen 

1. Ravnatelj 4,346 

0,8831 

1 

1,9 % 

0 

0,0 % 

8 

15,4 % 

14 

26,9 % 

29 

55,8 % 

2. Svetoval-ni 

delavec 

4,412 

0,8984 

1 

2,0 % 

1 

2,0 % 

5 

9,8 % 

13 

25,5 % 

31 

60,8 % 

3. Specialni in 

rehabilita-

cijski 

pedagog 

4,588 

0,6979 

0 

0,0 % 

1 

2,0 % 

3 

5,9 % 

12 

23,5 % 

35 

68,6 % 

Preglednice 12, 13 in 14 prikazujejo, da so učitelji z razpoložljivostjo potrebnih didaktičnih 

pripomočkov za prilagajanje pouka v večji meri zadovoljni (M = 3,77, 46,2 % učiteljev je 

zadovoljnih, 26,9 % včasih zadovoljnih, včasih nezadovoljnih). Učitelji se v povprečju ocenjujejo kot 

precej usposobljene za izvajanje didaktično-metodične diferenciacije in individualizacije(M = 3,96, 

51,9 % učiteljev je mnenja, da so precej usposobljeni, 23 % dokaj in 23 % zelo). S sodelovanjem z 

drugimi strokovnimi delavci so zadovoljni do zelo zadovoljni. Najvišje ocenjujejo sodelovanje s 

specialnim in rehabilitacijskim pedagogom (M = 4,59, 68,6 % učiteljev je zelo zadovoljnih), najnižje, 

vendar še vedno zelo zadovoljivo, pa ocenjujejo sodelovanje z ravnateljem (M = 4,35, 55,8% učiteljev 

je zelo zadovoljnih). 

 

7.7 Ocena organizacije pouka glede na različne vidike opremljenosti prostorov 

 

Nato so učitelji ocenili organizacijo pouka glede na različne vidike opremljenosti prostorov. Sedem 

različnih spremenljivk, ki opisujejo opremljenost prostorov, so ocenili na petstopenjski ocenjevalni 

lestvici. Ocena 1 pomeni, da je učitelj z organizacijo pouka glede na dano spremenljivko popolnoma 

nezadovoljen; ocena 2 pomeni, da je nezadovoljen; ocena 3 pomeni, da je dokaj zadovoljen; ocena 4 

pomeni, da je precej zadovoljen; ocena 5 pa pomeni, da je zelo zadovoljen. Poleg tega so na 

petstopenjski ocenjevalni lestvici ocenili razpoložljivost opreme IKT, pri čemer ocena 1 pomeni, da 

je oprema stara, nedelujoča, potrebna zamenjave; ocena 2 pomeni, da je starejša, vendar delujoča; 

ocena 3 pomeni, da je tako novejša kot starejša, mešano; ocena 4 pomeni, da je stara manj kot pet let; 

ocena 5 pa pomeni, da je večinoma nova. 
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Preglednica 15: Ocena organizacije pouka glede na različne vidike opremljenosti prostorov 

 M 

SD 

1 2 3 4 5 

1. Organizacija 

prostora v učilnici 

3,780 

0,9322 

0 

0,0  % 

3 

6,0 % 

19 

38,0 % 

14 

28,0 % 

14 

28,0 % 

2. Opremljenost 

prostorov za 

individualno delo 

3,240 

0,9381 

0 

0,0 % 

12 

24,0 % 

19 

38,0 % 

14 

28,0 % 

5 

10,0 % 

3. Opremljenost 

prostorov za delo 

v majhnih 

skupinah (3–8 

učencev) 

3,540 

0,9941 

0 

0,0 % 

8 

16,0 % 

17 

34,0 % 

15 

30,0 % 

10 

20,0 % 

4. Organizacija 

umika iz učilnice 

v drug prostor 

(npr. v knjižnico, 

telovadnico ipd.) 

3,180 

1,0437 

2 

4,0 % 

12 

24,0 % 

16 

32,0 % 

15 

30,0 % 

5 

10,0 % 

5. Didaktični 

pripomočki in 

oprema (npr. 

šolsko gradivo v 

Braillovi pisavi, 

računalnik, 

diaprojektor, 

interaktivne table) 

3,420 

1,1622 

2 

4,0 % 

12 

24,0 % 

8 

16,0 % 

19 

38,0 % 

9 

18,0 % 

6. Starost opreme 

IKT 

3,400 

1,1429 

2 

4,0 % 

9 

18,0 % 

17 

34,0 % 

11 

22,0 % 

11 

22,0 % 

7. Prilagojenost 

opreme IKT 

otrokom s 

posebnimi 

potrebami (npr. 

prilagojene miške 

in tipkovnice, 

prilagojena 

programska 

oprema) 

3,220 

1,0359 

2 

4,0 % 

10 

20,0 % 

19 

38,0 % 

13 

26,0 % 

6 

12,0 % 
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Preglednica 16: Ocena razpoložljivosti opreme IKT 

 M 

SD 

Stara, 

nedelujoča

, potrebna 

zamenjave 

Starejša

, vendar 

delujoč

a 

Tako 

novejša 

kot 

starejša

, 

mešano 

Star

a 

manj 

kot 

pet 

let 

Večino

ma nova 

1. Razpoložljivost 

opreme IKT 

3,120 

0,961

3 

3 

6,0 % 

10 

20,0 % 

16 

32,0 % 

20 

40,0 

% 

1 

2,0 % 

 

Iz preglednic 15 in 16 razberemo, da so učitelji v splošnem z organizacijo pouka glede na različne 

vidike opremljenosti prostorov dokaj do precej zadovoljni. Najbolj so zadovoljni z organizacijo 

prostora v učilnici (M = 3,78, 38 % učiteljev je dokaj zadovoljnih, 28 % precej oziroma zelo 

zadovoljnih); najmanj, vendar še vedno dokaj zadovoljni, pa so z organizacijo umika iz učilnice v 

drug prostor (M = 3,18, 32 % učiteljev je dokaj zadovoljnih, 30 % precej zadovoljnih, 24 % 

nezadovoljnih), opremljenostjo prostorov za individualno delo (M = 3,24, 38 % učiteljev je dokaj 

zadovoljnih) in prilagojenostjo opreme IKT otrokom s posebnimi potrebami(M = 3,22, 38 % učiteljev 

je dokaj zadovoljnih). Učitelji poleg tega ocenjujejo razpoložljivo IKT opremo tako kot novejšo in 

starejšo, mešano (M = 3,12, 40 % učiteljev je opremo ocenilo za staro manj kot pet let, 32 % za tako 

novejšo kot starejšo, mešano). 

 

7.8 Povezanost delovnega mesta ter delovne dobe z učiteljevo oceno 

organizacije pouka 

 

Zanimalo nas je, ali se pojavljajo razlike med učitelji, ki zasedajo različna delovna mesta ter med 

učitelji z različno delovno dobo glede ocenjevanja organizacije pouka. Glede na delovno mesto smo 

učitelje ločili na razredne in predmetne učitelje, glede na delovno dobo pa na učitelje z 1-3 let delovne 

dobe, 4-10 let delovne dobe, 11-20 let delovne dobe, 21-30 let delovne dobe in nad 30 let delovne 

dobe. Učitelji so sedem različnih spremenljivk, ki opisujejo opremljenost prostorov, ocenili na 

petstopenjski ocenjevalni lestvici. Ocena 1 pomeni, da je učitelj z organizacijo pouka glede na dano 

spremenljivko popolnoma nezadovoljen; ocena 2 pomeni, da je nezadovoljen; ocena 3 pomeni, da je 

dokaj zadovoljen; ocena 4 pomeni, da je precej zadovoljen; ocena 5 pa pomeni, da je zelo zadovoljen. 
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Preglednica 17: Povezanost delovnega mesta in ocena organizacije pouka 

 N M t p 

1. Organizacija prostora v učilnici Razredni/a 

učitelj/ica 

34 3,676 -1,149 0,256 

Predmetni/a 

učitelj/ica 

16 4,000 

2. Opremljenost prostorov za 

individualno delo 

Razredni/a 

učitelj/ica 

34 3,147 -1,022 0,312 

Predmetni/a 

učitelj/ica 

16 3,438 

3. Opremljenost prostorov za delo 

v majhnih skupinah (3–8 

učencev) 

Razredni/a 

učitelj/ica 

34 3,500 -0,411 0,683 

Predmetni/a 

učitelj/ica 

16 3,625 

4. Organizacijo umika iz učilnice 

v drug prostor (npr. v knjižnico, 

telovadnico ipd.) 

Razredni/a 

učitelj/ica 

34 3,029 -1,506 0,139 

Predmetni/a 

učitelj/ica 

16 3,500 

5. Didaktične pripomočke in 

opremo (npr. šolsko gradivo v 

Braillovi pisavi, računalnik, 

diaprojektor, interaktivne table) 

Razredni/a 

učitelj/ica 

34 3,265 -1,653 0,105 

Predmetni/a 

učitelj/ica 

16 3,750 

6. Starost opreme IKT Razredni/a 

učitelj/ica 

34 3,206 -1,790 0,080 

Predmetni/a 

učitelj/ica 

16 3,813 

7. Prilagojenost opreme IKT 

otrokom s posebnimi potrebami 

(npr. prilagojene miške in 

tipkovnice, prilagojena 

programska oprema) 

Razredni/a 

učitelj/ica 

34 2,971 -2,627 0,012

* 

Predmetni/a 

učitelj/ica 

16 3,750 

 

 

Iz preglednice 17 lahko razberemo, da v vseh primerih predmetni učitelji bolje ocenjujejo 

organizacijo pouka v primerjavi z razrednimi učitelji. Razlika je najbolj opazna pri oceni 

prilagojenosti opreme IKT otrokom s posebnimi potrebami (razredni učitelj: M = 2,97, predmetni 

učitelj: M = 3,75) ter pri oceni starosti opreme IKT (razredni učitelj: M = 3,21, predmetni učitelj: M 

= 3,81) najmanj pa pri oceni opremljenosti prostorov za delo v majhnih skupinah (razredni učitelj: M 

= 2,5, predmetni učitelj: M = 3,63). S pomočjo t-testa smo preverili ali so te razlike statistično 

pomembne. Kot je razvidno iz tabele 17 se statistično pomembne razlike med razrednimi in 

predmetnimi učitelji pojavljajo le pri oceni prilagojenosti opreme IKT otrokom s posebnimi 

potrebami (npr. prilagojene miške in tipkovnice, prilagojena programska oprema) (p = 0,012). V tem 

primeru ničelno hipotezo, ki pravi, da se razlike ne pojavljajo zavremo in sprejmemo nasprotno 

hipotezo, ki pravi, da bi se razlike med učitelji glede na delovno mesto pojavile tudi v osnovni 

množici. V preostalih primerih o osnovni množici ne moremo trditi ničesar. 
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Preglednica 18: Povezanost delovne dobe in ocena organizacije pouka 

 N M F p 

1. Organizacija prostora v 

učilnici 

1-3 leta 8 3,625 0,112 0,978 

4-10 let 11 3,727 

11-20 let 14 3,857 

21-30 let 9 3,889 

nad 30 let 8 3,750 

Skupaj 50 3,780 

2. Opremljenost prostorov za 

individualno delo 

1-3 leta 8 3,500 2,279 0,076 

4-10 let 11 3,364 

11-20 let 14 3,357 

21-30 let 9 3,444 

nad 30 let 8 2,375 

Skupaj 50 3,240 

3. Opremljenost prostorov za 

delo v majhnih skupinah (3–8 

učencev) 

1-3 leta 8 3,125 0,408 0,802 

4-10 let 11 3,636 

11-20 let 14 3,571 

21-30 let 9 3,667 

nad 30 let 8 3,625 

Skupaj 50 3,540 

4. Organizacija umika iz 

učilnice v drug prostor (npr. v 

knjižnico, telovadnico ipd.) 

1-3 leta 8 3,250 0,866 0,492 

4-10 let 11 3,182 

11-20 let 14 3,071 

21-30 let 9 3,667 

nad 30 let 8 2,750 

Skupaj 50 3,180 

5. Didaktični pripomočki in 

oprema (npr. šolsko gradivo v 

Braillovi pisavi, računalnik, 

diaprojektor, interaktivne 

table) 

1-3 leta 8 2,875 0,906 0,469 

4-10 let 11 3,273 

11-20 let 14 3,429 

21-30 let 9 3,889 

nad 30 let 8 3,625 

Skupaj 50 3,420 

6. Starost opreme IKT: 1-3 leta 8 3,000 0,766 0,553 

4-10 let 11 3,455 

11-20 let 14 3,429 

21-30 let 9 3,889 

nad 30 let 8 3,125 

Skupaj 50 3,400 

7. Prilagojenost opreme IKT 

otrokom s posebnimi 

potrebami (npr. prilagojene 

miške in tipkovnice, 

prilagojena programska 

oprema) 

1-3 leta 8 2,375 2,250 0,079 

4-10 let 11 3,545 

11-20 let 14 3,143 

21-30 let 9 3,667 

nad 30 let 8 3,250 

Skupaj 50 3,220 

 

Preglednica 18 prikazuje, kako so učitelji z različno delovno dobo ocenili organizacijo pouka glede 

na različne vidike opremljenosti prostorov. Vidimo lahko, da so v povprečju najvišje ocene podajali 

učitelji, ki imajo od 21 do 30 let delovne dobe, saj so v povprečju najvišjo oceno dodelili prav vsem 

vidikom opremljenosti prostorov, izjema je bila le opremljenost prostorov za individualno delo. Na 
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drugi strani so njihovi kolegi z delovno dobo od 1 do 3 let, ki so v večini primerov podajali v 

povprečju najslabše ocene. S pomočjo ANOVA testa smo preverili, ali so te razlike statistično 

značilne. Kot je razvidno iz preglednice razlike v nobenem primeru niso statistično pomembne, kar 

pomeni, da o osnovni množici ne moremo trditi ničesar. 

 

Povezanost delovnega mesta ter delovne dobe z učiteljevo oceno  pogostosti uporabe 

posameznih učnih metod 

 

Zanimalo nas je, ali se pojavljajo razlike med učitelji, ki zasedajo različna delovna mesta ter med 

učitelji z različno delovno dobo glede uporabe posameznih učnih metod. Glede na delovno mesto 

smo učitelje ločili na razredne in predmetne učitelje, glede na delovno dobo pa na učitelje z 1-3 let 

delovne dobe, 4-10 let delovne dobe, 11-20 let delovne dobe, 21-30 let delovne dobe in nad 30 let 

delovne dobe. Učitelji so na štiristopenjski lestvici ocenili, kako pogosto pri pouku uporabljajo 

posamezne učne metode. Na ocenjevalni lestvici ocena 1 pomeni, da učitelj posamezne učne metode 

nikoli ne uporablja; ocena 2 pomeni, da učitelj učno metodo uporablja občasno, npr. enkrat na teden; 

ocena 3 pomeni, da učitelj učno metodo uporablja zelo pogosto, vendar ne vsako uro; ocena 4 pa 

pomeni, da učitelj učno metodo uporabi vsako učno uro. 
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Preglednica 19: Povezanost delovnega mesta in pogostost uporabe posameznih učnih metod 

 N M t p 

1. Pogovor Razredni/a 

učitelj/ica 

41 3,707 1,011 0,320 

Predmetni/a 

učitelj/ica 

22 3,545 

2. Branje in delo z 

besedilom 

Razredni/a 

učitelj/ica 

41 2,463 0,042 0,967 

Predmetni/a 

učitelj/ica 

22 2,455 

3. Demonstriranje 

(učitelj pokaže 

predmete, 

poskuse, 

posnetke, gibe 

...) 

Razredni/a 

učitelj/ica 

41 3,122 -0,336 0,738 

Predmetni/a 

učitelj/ica 

22 3,182 

4. Praktično delo 

(npr. učenci 

izdelujejo 

izdelke) 

Razredni/a 

učitelj/ica 

41 2,707 0,896 0,377 

Predmetni/a 

učitelj/ica 

22 2,500 

5. Eksperimentaln

a metoda 

(učenci izvedejo 

poskus) 

Razredni/a 

učitelj/ica 

41 1,878 1,400 0,167 

Predmetni/a 

učitelj/ica 

22 1,682 

6. Metoda risanja, 

grafičnih del 

(učenci 

oblikujejo 

ilustracije, 

sheme, 

diagrame ...) 

Razredni/a 

učitelj/ica 

41 2,220 -0,104 0,918 

Predmetni/a 

učitelj/ica 

21 2,238 

7. Metoda pisnih 

del (učenci 

oblikujejo 

zapiske po 

razlagi, ob delu 

z učbenikom... ) 

Razredni/a 

učitelj/ica 

41 1,805 -1,089 0,280 

Predmetni/a 

učitelj/ica 

21 2,048 

8. Metoda igre in 

igralnih 

kombinacij 

Razredni/a 

učitelj/ica 

41 2,561 1,193 0,238 

Predmetni/a 

učitelj/ica 

21 2,286 

 

Iz preglednice 19 je razvidno, da v povprečju razredni učitelji nekoliko bolj pogosto uporabljajo 

naslednje učne metode: pogovor (M = 3,71), branje in delo z besedilom (M = 2,46), praktično delo 

(M = 2,71), eksperimentalna metoda (M = 1,88) in metoda igre in igralnih kombinacij (M = 2,56). 

Metodo demonstracije ( M = 3,18), metodo risanja, grafičnih del (M = 2,24) ter metodo pisnih del (M 

= 2,05) nekoliko bolj pogosto uporabljajo predmetni učitelji. S pomočjo t-testa smo preverili, ali so 

te razlike statistično pomembne. Ta je pokazal, da razlike med razrednimi in predmetnimi učitelji 

glede uporabe posameznih učnih metod niso statistično pomembne (p > 0,05). O osnovni množici ne 

moremo trditi ničesar. 
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Preglednica 20: Povezanost delovne dobe in učiteljeve ocene  pogostosti uporabe posameznih učnih 

metod 

 N M F p 

1. Pogovor 1-3 leta 8 4,000 0,967 0,433 

4-10 let 14 3,571 

11-20 let 21 3,619 

21-30 let 12 3,583 

nad 30 let 8 3,625 

Total 63 3,651 

2. Branje in delo z 

besedilom 

1-3 leta 8 2,250 1,483 0,219 

4-10 let 14 2,143 

11-20 let 21 2,571 

21-30 let 12 2,667 

nad 30 let 8 2,625 

Total 63 2,460 

3. Demonstriranje 

(učitelj pokaže 

predmete, poskuse, 

posnetke, gibe ...) 

1-3 leta 8 3,000 0,858 0,495 

4-10 let 14 3,071 

11-20 let 21 3,190 

21-30 let 12 3,000 

nad 30 let 8 3,500 

Total 63 3,143 

4. Praktično delo (npr. 

učenci izdelujejo 

izdelke) 

1-3 leta 8 2,750 0,660 0,622 

4-10 let 14 2,357 

11-20 let 21 2,667 

21-30 let 12 2,833 

nad 30 let 8 2,625 

Total 63 2,635 

5. Eksperimentalna 

metoda (učenci 

izvedejo poskus) 

1-3 leta 8 2,000 2,449 0,056 

4-10 let 14 1,500 

11-20 let 21 1,810 

21-30 let 12 2,083 

nad 30 let 8 1,750 

Total 63 1,810 

6. Metoda risanja, 

grafičnih del 

(učenci oblikujejo 

ilustracije, sheme, 

diagrame ...) 

1-3 leta 8 2,375 0,632 0,642 

4-10 let 14 2,214 

11-20 let 20 2,150 

21-30 let 12 2,417 

nad 30 let 8 2,000 

Total 62 2,226 

7. Metoda pisnih del 

(učenci oblikujejo 

zapiske po razlagi, 

ob delu z 

učbenikom ...) 

1-3 leta 8 1,750 0,719 0,582 

4-10 let 14 1,786 

11-20 let 20 1,800 

21-30 let 12 2,250 

nad 30 let 8 1,875 

Total 62 1,887 

8. Metoda igre in 

igralnih kombinacij 

1-3 leta 8 2,500 0,147 0,963 

4-10 let 14 2,429 

11-20 let 20 2,500 

21-30 let 12 2,333 

nad 30 let 8 2,625 

Total 62 2,468 
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Preglednica 20 kaže, da tisti, z višjo delovno dobo v povprečju poročajo o pogostejši uporabi vseh 

učnih metod razen metode pogovora. Tako metodo branja in delo z besedilom (M = 2,67), metodo 

praktičnega dela (M = 2,83), eksperimentalno metodo (M = 2,08), metodo risanja, grafičnih del (M 

= 2,42) in metodo pisnih del (M = 2,25) najpogosteje uporabljajo učitelji, ki imajo od 21 do 30 let 

delovne dobe, metodo demonstracije (M = 3,5) ter metodo igre in igralnih kombinacij (M = 2,63) pa 

učitelji, ki imajo nad 30 let delovnih izkušenj. S pomočjo ANOVA testa smo preverili, ali so razlike 

med učitelji statistično značilne. Kot je razvidno iz preglednice razlike v nobenem primeru niso 

statistično pomembne, kar pomeni, da o osnovni množici ne moremo trditi ničesar. 

 

Povezanost delovnega mesta ter delovne dobe s pomembnostjo kombiniranja in dopolnjevanja 

učnih metod pri pouku za doseganje ciljev 

 

Zanimalo nas je, ali se pojavljajo razlike med učitelji, ki zasedajo različna delovna mesta ter med 

učitelji z različno delovno dobo glede na oceno pomembnosti kombiniranja in dopolnjevanja učnih 

metod pri pouku za doseganje ciljev. Glede na delovno mesto smo učitelje ločili na razredne in 

predmetne učitelje, glede na delovno dobo pa na učitelje z 1-3 let delovne dobe, 4-10 let delovne 

dobe, 11-20 let delovne dobe, 21-30 let delovne dobe in nad 30 let delovne dobe. Učitelji so na 

štiristopenjski lestvici ocenili, kako pomembno je po njihovi presoji kombiniranje in dopolnjevanje 

učnih metod pri pouku (pri vsaki posamezni učni uri) za doseganje različnih ciljev. Na ocenjevalni 

lestvici ocena 1 pomeni, da je učitelju kombiniranje in dopolnjevanje učnih metod pri pouku za 

posamezni cilj nepomembno; ocena 2 pomeni, da je učitelju kombiniranje in dopolnjevanje učnih 

metod pri pouku za posamezni cilj manj pomembno; ocena 3 pomeni, da je učitelju kombiniranje in 

dopolnjevanje učnih metod pri pouku za posamezni cilj pomembno; ocena 4 pa pomeni, da je učitelju 

kombiniranje in dopolnjevanje učnih metod pri pouku za posamezni cilj zelo pomembno. 

 

Preglednica 21: Povezanost delovnega mesta s pomembnostjo kombiniranja in dopolnjevanja učnih 

metod pri pouku za doseganje ciljev 

 Ste razredni/a ali 

predmetni/a 

učitelj/ica? 

N M t p 

1. Da vsi učenci 

pridobijo znanje, 

ki zadošča 

minimalnim 

standardom 

znanja 

Razredni/a učitelj/ica 40 3,475 0,376 0,708 

Predmetni/a 

učitelj/ica 

20 3,400 

2. Da večina 

učencev pridobi 

znanje, ki 

kakovostno in 

količinsko 

ustreza njihovim 

sposobnostim 

Razredni/a učitelj/ica 40 3,750 -1,535 0,131 

Predmetni/a 

učitelj/ica 

20 3,900 

3. Da učenci 

razvijajo 

sposobnosti glede 

na svoje 

potenciale 

Razredni/a učitelj/ica 40 3,925 0,325 0,746 

Predmetni/a 

učitelj/ica 

20 3,900 

4. Da se 

uresničujejo 

vzgojne naloge 

pouka 

Razredni/a učitelj/ica 40 3,625  

-0,174 

0,862 

Predmetni/a 

učitelj/ica 

20 3,650 
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Preglednica 21 kaže, da so razredni učitelji nekoliko višje ocenili pomembnost trditev »da vsi učenci 

pridobijo znanje, ki zadošča minimalnim standardom znanja« (M = 3,48) ter trditev »da učenci 

razvijajo sposobnosti glede na svoje potenciale« ( M = 3,93), medtem ko so predmetni učitelji 

nekoliko višje ocenili pomembnost trditev »da večina učencev pridobi znanje, ki kakovostno in 

količinsko ustreza njihovim sposobnostim« (M = 3,9) ter trditev »da se uresničujejo vzgojne naloge 

pouka« ( M = 3,65). Ali so te razlike statistično pomembne smo preverili s t-testom, ki je pokazal da 

razlike med učitelji niso statistično pomembne (p > 0,05). O osnovni množici take ne moremo trditi 

ničesar. 

 

Preglednica 22: Povezanost delovne dobe s pomembnostjo kombiniranja in dopolnjevanja učnih 

metod pri pouku za doseganje ciljev 

 N M F p 

1. Da vsi učenci 

pridobijo znanje, 

ki zadošča 

minimalnim 

standardom 

znanja 

1-3 leta 8 3,750 0,432 0,785 

4-10 let 13 3,385 

11-20 let 18 3,444 

21-30 let 12 3,333 

nad 30 let 9 3,444 

Total 60 3,450 

2. Da večina 

učencev pridobi 

znanje, ki 

kakovostno in 

količinsko 

ustreza njihovim 

sposobnostim 

1-3 leta 8 3,750 0,223 0,924 

4-10 let 13 3,769 

11-20 let 18 3,833 

21-30 let 12 3,750 

nad 30 let 9 3,889 

Total 60 3,800 

3. Da učenci 

razvijajo 

sposobnosti 

glede na svoje 

potenciale 

1-3 leta 8 4,000 0,679 0,609 

4-10 let 13 3,923 

11-20 let 18 3,889 

21-30 let 12 3,833 

nad 30 let 9 4,000 

Total 60 3,917 

4. Da se 

uresničujejo 

vzgojne naloge 

pouka 

1-3 leta 8 3,375 2,106 0,092 

4-10 let 13 3,846 

11-20 let 18 3,444 

21-30 let 12 3,750 

nad 30 let 9 3,778 

Total 60 3,633 

 

Kot je razvidno iz preglednice 22 so učitelji zelo raznoliko ocenili pomembnost kombiniranja in 

dopolnjevanja učnih metod pri pouku za doseganje ciljev. Tako so učitelji z nižjo delovno dobo (od 

1 do 3 let ter od 4 do 10 let) v povprečju nekoliko višje ocenili pomembnost, da vsi učenci pridobijo 

znanje, ki zadošča minimalnim standardom znanja, da učenci razvijajo sposobnosti glede na svoje 

potenciale ter da se uresničujejo vzgojne naloge pouka. Učitelji, ki imajo nad 30 let delovnih izkušenj 

so v povprečju najbolje ocenili trditvi »da večina učencev pridobi znanje, ki kakovostno in količinsko 

ustreza njihovim sposobnostim« (M = 3,89) in »da učenci razvijajo sposobnosti glede na svoje 

potenciale« (M = 4). Na drugi strani so učitelji, ki imajo delovne dobe od 21 do 30 let v povprečju 

najslabše ocenili naslednje trditve: »da vsi učenci pridobijo znanje, ki zadošča minimalnim 

standardom znanja« (M = 3,33), »da večina učencev pridobi znanje, ki kakovostno in količinsko 

ustreza njihovim sposobnostim« (M = 3,75) in »da učenci razvijajo sposobnosti glede na svoje 
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potenciale« (3,83). S testom ANOVA smo preverili, ali so te razlike med učitelji statistično 

pomembne. Ta je pokazal, da razlike niso statistično značilne (p > 0,05), kar pomeni, da o osnovni 

množici ne moremo trditi ničesar. 

 

Povezanost delovnega mesta ter delovne dobe in pogostost uporabe posameznih učnih oblik 

 

Zanimalo nas je, ali se pojavljajo razlike med učitelji, ki zasedajo različna delovna mesta ter med 

učitelji z različno delovno dobo glede na pogostost uporabe posameznih učnih oblik. Glede na 

delovno mesto smo učitelje ločili na razredne in predmetne učitelje, glede na delovno dobo pa na 

učitelje z 1-3 let delovne dobe, 4-10 let delovne dobe, 11-20 let delovne dobe, 21-30 let delovne dobe 

in nad 30 let delovne dobe. Učitelji so na štiristopenjski lestvici ocenili, kako pogosto pri pouku 

uporabljajo posamezne učne oblike. Na ocenjevalni lestvici ocena 1 pomeni, da učitelj posamezne 

učne oblike nikoli ne uporablja; ocena 2 pomeni, da učitelj učno obliko uporablja občasno, npr. enkrat 

na teden; ocena 3 pomeni, da učitelj učno obliko uporablja zelo pogosto, vendar ne vsako uro; ocena 

4 pa pomeni, da učitelj učno obliko uporabi vsako učno uro. Nato so učitelji še na petstopenjski 

lestvici ocenili, v kolikšni meri so pozorni na svoj način komunikacije pri pouku. Na ocenjevalni 

lestvici ocena 1 pomeni, da se učitelj ocenjuje kot premalo pozoren; ocena 2 pomeni, da se ocenjuje 

kot precej nepozoren; ocena 3 pomeni, da učitelj ocenjuje kot dokaj pozoren; ocena 4 pomeni, da se 

ocenjuje kot precej pozoren; ocena 5 pa pomeni, da se ocenjuje kot v največji meri pozoren. 

 

Preglednica 23: Povezanost  delovnega mesta in  pogostost uporabe posameznih učnih oblik 

 Ste razredni/a ali 

predmetni/a 

učitelj/ica? 

N M t p 

1. Frontalna 

oblika 

Razredni/a učitelj/ica 40 2,875 -0,961 

 

0,341 

 Predmetni/a 

učitelj/ica 

19 3,105 

2. Individualno 

delo 

Razredni/a učitelj/ica 40 3,600 2,040 

 

0,046 

 Predmetni/a 

učitelj/ica 

19 3,211 

3. Delo v 

dvojicah 

Razredni/a učitelj/ica 40 2,175  

-0,750 

0,456 

 Predmetni/a 

učitelj/ica 

19 2,316 

4. Skupinsko delo Razredni/a učitelj/ica 40 2,375  

0,331 

0,742 

 Predmetni/a 

učitelj/ica 

19 2,316 

 

Preglednica 23 kaže, da razredni učitelji uporabljajo individualno (M =3,6) ter skupinsko (M = 2,38) 

obliko dela nekoliko pogosteje kot predmetni učitelji. Na drugi strani pa predmetni učitelji 

uporabljajo nekoliko pogosteje frontalno obliko (M = 3,11) in delo v dvojicah (M = 2,32). S t-testom 

smo preverili, ali so te razlike statistično pomembne. Ta je pokazal, da so razlike statistično 

pomembne le pri pogostosti uporabe individualnega dela (p = 0,046). To pomeni, da lahko s 

tveganjem 4,6 % trdimo, da tudi v osnovni množici razredni učitelji pogosteje uporabljajo 

individualno delo v primerjavi s predmetnimi učitelji. 
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Preglednica 24: Povezanost delovnega mesta z oceno pozornosti učiteljev na način komunikacije pri 

pouku 

 Ste razredni/a ali 

predmetni/a 

učitelj/ica? 

N M t p 

1. Da način 

komunikacije 

ustreza 

učenčevim 

primanjkljajem 

oz. posebnim 

potrebam 

Razredni/a 

učitelj/ica 

40 4,700  

0,250 

0,804 

 

Predmetni/a 

učitelj/ica 

18 4,667 

2. Da z načinom 

komunikacije 

učenci razvijajo 

svoje sposobnosti 

Razredni/a 

učitelj/ica 

40 4,500  

-0,880 

0,383 

 

Predmetni/a 

učitelj/ica 

19 4,632 

 

Iz preglednice 24 lahko razberemo, da so razredni učitelji nekoliko bolj pozorni na to, da način 

komunikacije ustreza učenčevim primanjkljajem oz. posebnim potrebam (M = 4,7), medtem ko so 

predmetni učitelji nekoliko bolje pozorni na to, da z načinom komunikacije učenci razvijajo svoje 

sposobnosti (M = 4,63). S t-testom smo preverili ali so razlike med učitelji statistično pomembne. Ta 

je pokazal, da razlike niso statistično značilne (p > 0,05), kar pomeni, da o osnovni množici ne 

moremo trditi ničesar. 

 

Preglednica 25: Povezanost delovne dobe in pogostost uporabe posameznih učnih oblik 

       Delovna doba 

       Učna oblika 

N M F p 

1. Frontalna 

oblika 

1-3 leta 8 3,125 0,261 0,902 

4-10 let 13 3,077 

11-20 let 17 2,882 

21-30 let 12 2,917 

nad 30 let 9 2,778 

Total 59 2,949 

2. Individualno 

delo 

1-3 leta 8 3,125 2,690 0,041 

4-10 let 13 3,154 

11-20 let 17 3,471 

21-30 let 12 3,750 

nad 30 let 9 3,889 

Total 59 3,475 

3. Delo v 

dvojicah 

1-3 leta 8 2,625 1,136 0,349 

4-10 let 13 2,077 

11-20 let 17 2,235 

21-30 let 12 2,250 

nad 30 let 9 2,000 

Total 59 2,220 

4. Skupinsko delo 1-3 leta 8 2,750 1,062 0,384 

4-10 let 13 2,231 

11-20 let 17 2,294 

21-30 let 12 2,417 

nad 30 let 9 2,222 

Total 59 2,356 
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Iz preglednice 25 je razvidno, da o uporabi frontalne oblike dela (M = 3,13), delo v dvojicah (2,63) 

in skupinskem delu (M = 2,75) najpogosteje poročajo učitelji, ki imajo od 1 do 3 let delovne dobe. 

Individualno obliko dela najpogosteje uporabljajo učitelji, ki imajo nad 30 let delovnih izkušenj (M 

= 3,89). S pomočjo ANOVA testom smo preverili, ali so te razlike statistično pomembne. Kot lahko 

vidimo iz preglednice test poroča o statistično pomembnih razlikah med učitelji glede na delovno 

dobo pri uporabi individualnega dela (p = 0,041).Tako lahko s tveganjem 4,1% trdimo, da tudi v 

osnovni množici to učno obliko najpogosteje uporabljajo učitelji, ki imajo nad 30 let delovne dobe, 

najredkeje pa učitelji, ki imajo od 1 do 3 let delovne dobe. 

 

Preglednica 26: Povezanost delovne dobe z oceno pozornosti učiteljev na način komunikacije pri 

pouku 

 N M F p 

1. Da način 

komunikacije 

ustreza učenčevim 

primanjkljajem 

oz. posebnim 

potrebam 

1-3 leta 8 4,625 1,507 0,213 

4-10 let 12 4,750 

11-20 let 17 4,647 

21-30 let 12 4,917 

nad 30 let 9 4,444 

Total 58 4,690 

2. Da z načinom 

komunikacije 

učenci razvijajo 

svoje sposobnosti 

1-3 leta 8 4,250 0,919 0,460 

4-10 let 13 4,615 

11-20 let 17 4,588 

21-30 let 12 4,667 

nad 30 let 9 4,444 

Total 59 4,542 

 

Preglednica 26 kaže, da so učitelji, ki imajo od 21 do 30 let delovnih izkušenj najbolj pozorni tako na 

to, da način komunikacije ustreza učenčevim primanjkljajem oz. posebnim potrebam (M = 4,92) kot 

tudi na to, da z načinom komunikacije učenci razvijajo svoje sposobnosti (M = 4,67). Z ANOVA 

testom smo preverili, ali so razlike med učitelji statistično značilne. Ta je pokazal, da razlike niso 

statistično pomembne (p > 0,05), o osnovni množici tako ne moremo trditi ničesar. 

 
Povezanost delovnega mesta ter delovne dobe na pogostost uporabe posameznih učnih strategij 

 

Zanimalo nas je, ali se pojavljajo razlike med učitelji, ki zasedajo različna delovna mesta ter med 

učitelji z različno delovno dobo glede na pogostost uporabe posameznih učnih strategij. Glede na 

delovno mesto smo učitelje ločili na razredne in predmetne učitelje, glede na delovno dobo pa na 

učitelje z 1-3 let delovne dobe, 4-10 let delovne dobe, 11-20 let delovne dobe, 21-30 let delovne dobe 

in nad 30 let delovne dobe. Učitelji so na štiristopenjski lestvici ocenili, kako pogosto pri pouku 

uporabljajo posamezne didaktične strategije. Na ocenjevalni lestvici ocena 1 pomeni, da učitelj 

posamezne učne strategije nikoli ne uporablja; ocena 2 pomeni, da učitelj učno strategijo uporablja 

občasno, npr. enkrat na teden; ocena 3 pomeni, da učitelj učno strategijo uporablja zelo pogosto, 

vendar ne vsako uro; ocena 4 pa pomeni, da učitelj učno strategijo uporabi vsako učno uro. 
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Preglednica 27: Povezanost delovnega mesta s pogostostjo uporabe posameznih učnih strategij 

 Ste razredni/a ali 

predmetni/a 

učitelj/ica? 

N M t p 

1. Problemski 

pouk 

Razredni/a 

učitelj/ica 

40 2,025 0,682 0,498 

Predmetni/a 

učitelj/ica 

17 1,882 

2. Raziskovalni 

pouk 

Razredni/a 

učitelj/ica 

40 1,825 0,007 0,995 

Predmetni/a 

učitelj/ica 

17 1,824 

3. Projektni pouk Razredni/a 

učitelj/ica 

40 2,075 0,861 0,393 

Predmetni/a 

učitelj/ica 

17 1,941 

 

Iz preglednice 27 je razvidno, da učitelji razrednega pouka poročajo o nekoliko pogostejši uporabi 

vseh posameznih učnih strategij. S t-testom smo preverili ali so te razlike med učitelji razrednega in 

predmetnega pouka statistično pomembne. Test je pokazal, da razlike niso statistično značilne, kar 

pomeni, da o osnovni množici ne moremo trditi ničesar. 

 

Preglednica 28: Povezanost delovne dobe s pogostostjo uporabe posameznih učnih strategij 

 N M F p 

1. Problemski pouk 1-3 leta 8 2,125 0,492 0,741 

4-10 let 12 1,917 

11-20 let 17 1,941 

21-30 let 11 2,182 

nad 30 let 9 1,778 

Total 57 1,982 

2. Raziskovalni pouk 1-3 leta 8 2,375 1,895 0,125 

4-10 let 12 1,833 

11-20 let 17 1,647 

21-30 let 11 1,727 

nad 30 let 9 1,778 

Total 57 1,825 

3. Projektni pouk 1-3 leta 8 2,250 2,248 0,076 

4-10 let 12 1,750 

11-20 let 17 2,176 

21-30 let 11 2,273 

nad 30 let 9 1,667 

Total 57 2,035 

 

Preglednica 28 kaže, da problemski pouk najpogosteje uporabljajo učitelji, ki imajo od 21 do 30 let 

delovne dobe (M = 2,18), raziskovalni (M = 2,38) ter projektni (M = 2,25) pouk pa učitelji, ki imajo 

od 1 do 3 let delovne dobe. S pomočjo ANOVA testa smo preverili, ali so te razlike statistično 

pomembne. Kot je razvidno iz preglednice razlike med učitelji niso statistično značilne. O osnovni 

množici ne moremo trditi ničesar. 
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Zanimalo nas je tudi, ali se pojavljajo razlike med učitelji, ki zasedajo različna delovna mesta ter med 

učitelji z različno delovno dobo glede tega, v kolikšni meri se jim pri izvajanju didaktičnih strategij 

pri pouku zdi pomembno biti pozorni na obravnavane vidike in kako pogosto jim jih uspe 

uresničevati. Učitelji so svoje ocene pomembnosti podali na štiristopenjski lestvici, ocene pogostosti 

uresničevanja pa na petstopenjski lestvici. Na ocenjevalni lestvici pomembnosti ocena 1 pomeni, da 

učitelj ocenjuje dajanje pozornosti na posamezen vidik kot nepomembno; ocena 2 pomeni, da jo 

ocenjuje kot manj pomembno; ocena 3 pomeni, da jo ocenjuje kot srednje pomembno; ocena 4 pa 

pomeni, da jo ocenjuje kot zelo pomembno. Na ocenjevalni lestvici pogostosti uresničevanja ocena 1 

pomeni, da učitelj posameznega vidika nikoli ne uresničuje; ocena 2 pomeni, da ga uresničuje 

občasno; ocena 3 pomeni, da ga uresničuje dokaj pogosto; ocena 4 pomeni, da ga uresničuje skoraj 

vedno; ocena 5 pa pomeni, da ga vedno uresničuje. 

 

Preglednica 29: Povezanost delovnega mesta z oceno pomembnosti obravnavanih vidikov 

 Ste razredni/a ali 

predmetni/a 

učitelj/ica? 

N M t p 

1. Da je zaporedje in 

kombinacija učnih 

aktivnosti prilagojena 

sposobnostim učencev 

     

Ocena pomembnosti  Razredni/a učitelj/ica 37 3,757 -

2,991 

0,00

5 Predmetni/a 

učitelj/ica 

17 4,000 

Ocena pogostosti 

uresničevanja  

Razredni/a učitelj/ica 37 3,973 0,16

0 

0,87

3 Predmetni/a 

učitelj/ica 

17 3,941 

2. Da so učne aktivnosti 

prilagojene interesom 

učencev: 

     

Ocena pomembnosti  Razredni/a učitelj/ica 37 3,622 -

0,16

4 

0,87

0 Predmetni/a 

učitelj/ica 

17 3,647 

Ocena pogostosti 

uresničevanja  

Razredni/a učitelj/ica 37 3,703 0,57

7 

0,56

7 Predmetni/a 

učitelj/ica 

17 3,588 

3. Da so učne aktivnosti 

usmerjene k uresničevanju 

učnih ciljev: 

     

ocena pomembnosti  Razredni/a učitelj/ica 37 3,486 -

1,98

3 

0,05

4 Predmetni/a 

učitelj/ica 

17 3,765 

Ocena pogostosti 

uresničevanja  

Razredni/a učitelj/ica 37 3,865 -

0,91

4 

0,36

5 Predmetni/a 

učitelj/ica 

17 4,059 

4. Da učne aktivnosti fleksibilno 

prilagajate zahtevam situacije 

     

ocena pomembnosti  Razredni/a učitelj/ica 37 3,811 -

1,48

4 

0,14

5 Predmetni/a 

učitelj/ica 

17 3,941 

Razredni/a učitelj/ica 37 4,297 
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Ocena pogostosti 

uresničevanja  

Predmetni/a 

učitelj/ica 

17 4,118 1,00

1 

0,32

1 

5. Da so učne aktivnosti 

usmerjene na življenje 

lokalne skupnosti: 

     

ocena pomembnosti  Razredni/a učitelj/ica 37 3,243 1,79

2 

0,07

9 Predmetni/a 

učitelj/ica 

17 2,882 

Ocena pogostosti 

uresničevanja  

Razredni/a učitelj/ica 37 3,432 1,21

2 

0,23

1 Predmetni/a 

učitelj/ica 

17 3,118 

6. Da so učne aktivnosti 

usmerjene na učno 

anticipiranje in participiranje 

učencev 

     

Ocena pomembnosti  Razredni/a učitelj/ica 37 3,568 -

0,50

6 

0,61

5 Predmetni/a 

učitelj/ica 

17 3,647 

Ocena pogostosti 

uresničevanja  

Razredni/a učitelj/ica 37 3,865 -

0,30

8 

0,76

0 Predmetni/a 

učitelj/ica 

17 3,941 

7. Da učencem posredujete 

sprotne povratne informacije 

 

Ocena pomembnosti  Razredni/a učitelj/ica 37 3,973 -

0,67

4 

0,50

3 Predmetni/a 

učitelj/ica 

17 4,000 

Ocena pogostosti 

uresničevanja  

Razredni/a učitelj/ica 37 4,541 0,34

1 

0,73

4 Predmetni/a 

učitelj/ica 

17 4,471 

8. Da učencem posredujete 

natančna navodila 

     

Ocena pomembnosti  Razredni/a učitelj/ica 37 4,000   

Predmetni/a 

učitelj/ica 

17 4,000 

Ocena pogostosti 

uresničevanja  

Razredni/a učitelj/ica 37 4,784 1,05

6 

0,29

6 Predmetni/a 

učitelj/ica 

17 4,647 

9. Da spremljate koncentracijo 

in zbranost učencev in temu 

prilagajate pouk: 

     

Ocena pomembnosti  Razredni/a učitelj/ica 37 3,973 1,06

7 

0,29

9 Predmetni/a 

učitelj/ica 

17 3,882 

Ocena pogostosti 

uresničevanja  

Razredni/a učitelj/ica 37 4,351 0,30

1 

0,76

5 Predmetni/a 

učitelj/ica 

17 4,294 

 

Kot je razvidno iz preglednice 29, v večini primerov učitelji predmetnega pouka nekoliko višje 

ocenjujejo pomembnost obravnavanih vidikov, medtem ko učitelji razrednega pouka nekoliko višje 

ocenjujejo pogostost uresničevanja obravnavanih vidikov. S pomočjo t-testa smo preverili, ali so te 

razlike statistično pomembne. Do statistično pomembnih razlike je prišlo le pri oceni pomembnosti 
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trditve, da je zaporedje in kombinacija učnih aktivnosti prilagojena sposobnostim učencev (p = 

0,005). Tako lahko s tveganjem, manjšim od 0,5 % trdimo, da tudi v osnovni množici predmetni 

učitelji pripisujejo prilagajanju zaporedja in kombinacije učnih aktivnosti sposobnostim učencev 

nekoliko več pomembnosti v primerjavi z razrednimi učitelji. 

 

Preglednica 30: Povezanost delovne dobe z oceno pomembnosti obravnavanih vidikov 

 N M F p 

1. Ocena pomembnosti - 

da je zaporedje in 

kombinacija učnih 

aktivnosti prilagojena 

sposobnostim učencev 

1-3 leta 8 3,875 1,012 0,410 

4-10 let 12 3,667 

11-20 let 15 3,867 

21-30 let 11 4,000 

nad 30 let 8 3,750 

Total 54 3,833 

2. Ocena pogostosti 

uresničevanja - da je 

zaporedje in 

kombinacija učnih 

aktivnosti prilagojena 

sposobnostim učencev 

1-3 leta 8 4,250 0,549 0,701 

4-10 let 12 3,833 

11-20 let 15 3,867 

21-30 let 11 4,000 

nad 30 let 8 4,000 

Total 54 3,963 

3. Ocena pomembnosti - 

da so učne aktivnosti 

prilagojene interesom 

učencev 

1-3 leta 8 3,750 2,732 0,039 

4-10 let 12 3,583 

11-20 let 15 3,333 

21-30 let 11 3,727 

nad 30 let 8 4,000 

Total 54 3,630 

4. Ocena pogostosti 

uresničevanja - da so 

učne aktivnosti 

prilagojene interesom 

učencev 

1-3 leta 8 3,875 0,769 0,550 

4-10 let 12 3,583 

11-20 let 15 3,467 

21-30 let 11 3,727 

nad 30 let 8 3,875 

Total 54 3,667 

5. ocena pomembnosti - 

da so učne aktivnosti 

usmerjene k 

uresničevanju učnih 

ciljev 

1-3 leta 8 3,500 0,164 0,995 

4-10 let 12 3,667 

11-20 let 15 3,533 

21-30 let 11 3,545 

nad 30 let 8 3,625 

Total 54 3,574 

6. Ocena pogostosti 

uresničevanja - da so 

učne aktivnosti 

usmerjene k 

uresničevanju učnih 

ciljev 

1-3 leta 8 4,125 0,288 0,0884 

4-10 let 12 3,917 

11-20 let 15 3,800 

21-30 let 11 4,000 

nad 30 let 8 3,875 

Total 54 3,926 

7. Ocena pomembnosti - 

da učne aktivnosti 

fleksibilno prilagajate 

zahtevam situacije 

1-3 leta 8 3,750 0,575 0,682 

4-10 let 12 3,833 

11-20 let 15 3,933 

21-30 let 11 3,909 

nad 30 let 8 3,750 

Total 54 3,852 
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8. Ocena pogostosti 

uresničevanja - da 

učne aktivnosti 

fleksibilno prilagajate 

zahtevam situacije 

1-3 leta 8 4,125 0,624 0,647 

4-10 let 12 4,417 

11-20 let 15 4,267 

21-30 let 11 4,273 

nad 30 let 8 4,000 

Total 54 4,241 

9. Ocena pomembnosti - 

da so učne aktivnosti 

usmerjene na življenje 

lokalne skupnosti 

1-3 leta 8 3,125 0,456 0,768 

4-10 let 12 3,167 

11-20 let 15 2,933 

21-30 let 11 3,273 

nad 30 let 8 3,250 

Total 54 3,130 

10. Ocena pogostosti 

uresničevanja - da so 

učne aktivnosti 

usmerjene na življenje 

lokalne skupnosti 

1-3 leta 8 3,250 0,577 0,681 

4-10 let 12 3,167 

11-20 let 15 3,200 

21-30 let 11 3,636 

nad 30 let 8 3,500 

Total 54 3,333 

11. Ocena pomembnosti - 

da so učne aktivnosti 

usmerjene na učno 

anticipiranje in 

participiranje učencev 

1-3 leta 8 3,750 0,998 0,417 

4-10 let 12 3,750 

11-20 let 15 3,467 

21-30 let 11 3,636 

nad 30 let 8 3,375 

Total 54 3,593 

12. Ocena pogostosti 

uresničevanja - da so 

učne aktivnosti 

usmerjene na učno 

anticipiranje in 

participiranje učencev 

1-3 leta 8 4,250 1,807 0,219 

4-10 let 12 4,083 

11-20 let 15 3,667 

21-30 let 11 4,091 

nad 30 let 8 3,375 

Total 54 3,889 

13. Ocena pomembnosti - 

da učencem 

posredujete sprotne 

povratne informacije 

1-3 leta 8 4,000 1,491 0,219 

4-10 let 12 4,000 

11-20 let 15 4,000 

21-30 let 11 4,000 

nad 30 let 8 3,875 

Total 54 3,981 

14. Ocena pogostosti 

uresničevanja - da 

učencem posredujete 

sprotne povratne 

informacije 

1-3 leta 8 4,500 0,342 0,849 

4-10 let 12 4,500 

11-20 let 15 4,467 

21-30 let 11 4,727 

nad 30 let 8 4,375 

Total 54 4,519 

15. Ocena pomembnosti - 

da učencem 

posredujete natančna 

navodila: 

1-3 leta 8 4,000   

4-10 let 12 4,000 

11-20 let 15 4,000 

21-30 let 11 4,000 

nad 30 let 8 4,000 

Total 54 4,000 

16. Ocena pogostosti 

uresničevanja - da 

1-3 leta 8 4,750 1,075 0,379 

4-10 let 12 4,583 
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učencem posredujete 

natančna navodila 

11-20 let 15 4,667 

21-30 let 11 4,909 

nad 30 let 8 4,875 

Total 54 4,741 

17. Ocena pomembnosti - 

da spremljate 

koncentracijo in 

zbranost učencev in 

temu prilagajate pouk 

1-3 leta 8 4,000 3,176 0,021 

4-10 let 12 3,750 

11-20 let 15 4,000 

21-30 let 11 4,000 

nad 30 let 8 4,000 

Total 54 3,944 

18. Ocena pogostosti 

uresničevanja - da 

spremljate 

koncentracijo in 

zbranost učencev in 

temu prilagajate pouk 

1-3 leta 8 4,500 0,180 0,948 

4-10 let 12 4,333 

11-20 let 15 4,333 

21-30 let 11 4,273 

nad 30 let 8 4,250 

Total 54 4,333 

 

Iz preglednice 30 je razvidno, da učitelji, ki imajo daljšo delovno dobo v povprečju večinoma 

ocenjujejo pomembnost obravnavanih vidikov nekoliko više?  od učiteljev, ki imajo nekoliko krajšo 

delovno dobo. Na drugi strani pa učitelji z nižjo delovno dobo v povprečju ocenjujejo pogostost 

uresničevanja posameznih obravnavanih vidikov nekoliko bolje v primerjavi z njihovimi bolj 

izkušenimi kolegi. ANOVA test, ki smo ga uporabili, da bi preverili, ali so te razlike statistično 

pomembne, je pokazal, da se pojavljajo statistično značilne razlike pri oceni pomembnosti 

prilagajanja učne aktivnosti interesom učencev (p = 0,039) ter pri oceni pomembnosti spremljanja 

koncentracije in zbranosti učencev in prilagajanje pouka temu (p = 0,021).Tako bi tudi v osnovni 

množici učitelji, ki imajo nad 30 let delovne dobe pripisali prilagajanju učne aktivnosti interesom 

učenca največ pomembnosti, medtem ko bi spremljanju koncentracije in zbranosti učencev in temu 

prilagoditi pouk najmanj pomembnosti dodelili učitelji, ki imajo od 4 do 10 let delovne dobe. 

 

Povezanost delovnega mesta ter delovne dobe z oceno možnih vplivov na prilagajanje pouka 

učencem 

 

Zanimalo nas je, ali se pojavljajo razlike med učitelji, ki zasedajo različna delovna mesta ter med 

učitelji z različno delovno dobo glede na oceno možnih vplivov na prilagajanje pouka učencem. Glede 

na delovno mesto smo učitelje ločili na razredne in predmetne učitelje, glede na delovno dobo pa na 

učitelje z 1-3 let delovne dobe, 4-10 let delovne dobe, 11-20 let delovne dobe, 21-30 let delovne dobe 

in nad 30 let delovne dobe. Učitelji so ocenili postavke, ki opisujejo možne vplive na prilagajanje 

pouka učencem. Na ocenjevalni lestvici pomembnosti ocena 1 pomeni, da učitelj ocenjuje posamezni 

možni vpliv kot nepomemben; ocena 2 pomeni, da ga ocenjuje kot manj pomemben; ocena 3 pomeni, 

da ga ocenjuje kot srednje pomemben; ocena 4 pa pomeni, da ga ocenjuje kot zelo pomemben. Na 

ocenjevalni lestvici stanja razpoložljivosti didaktičnih pripomočkov ocena 1 pomeni, da učitelj 

ocenjuje, da je njihova šola z didaktičnimi pripomočki slabo založena; ocena 2 pomeni, da je šola 

dokaj dobro založena; ocena 3 pa pomeni, da pomeni, da je šola zelo dobro založena. Na ocenjevalni 

lestvici stanja usposobljenosti učitelja za prilagajanje pouka ocena 1 pomeni, da se učitelj ocenjuje 

kot pomanjkljivo usposobljen; ocena 2 pomeni, da se ocenjuje kot dobro usposobljen; ocena 3 

pomeni, da se ocenjuje kot dokaj dobro usposobljen; ocena 4 pa pomeni, da se ocenjuje kot zelo dobro 

usposobljen. Na ocenjevalni lestvici stanja sodelovanja ocena 1 pomeni, da učitelj ocenjuje 

sodelovanje kot pomanjkljivo; ocena 2 pomeni, da ga ocenjuje kot dobro; ocena 3 pomeni, da ga 

ocenjuje kot dokaj dobro; ocena 4 pa pomeni, da ga ocenjuje kot zelo dobro. 
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Preglednica 31: Povezanost delovnega mesta na oceno možnih vplivov na prilagajanje pouka 

učencem 

 Ste razredni/a ali 

predmetni/a 

učitelj/ica? 

N M t p 

1. Razpoložljivost 

didaktičnih 

pripomočkov 

     

– Ocena pomembnosti  Razredni/a učitelj/ica 37 3,946 2,060 0,0

54 Predmetni/a učitelj/ica 16 3,688 

– Ocena stanja   Razredni/a učitelj/ica 37 1,973 -1,930 0,0

59 Predmetni/a učitelj/ica 16 2,375 

2. Usposobljenost 

učitelja za 

prilagajanje pouka 

     

– Ocena pomembnosti   Razredni/a učitelj/ica 37 3,973 1,094 0,2

88 Predmetni/a učitelj/ica 16 3,875 

– Ocena stanja  Razredni/a učitelj/ica 37 3,351 0,663 0,5

11 Predmetni/a učitelj/ica 16 3,250 

3. Sodelovanje      

– Ocena pomembnosti  Razredni/a učitelj/ica 37 4,000   

Predmetni/a učitelj/ica 16 4,000 

– Ocena stanja  Razredni/a učitelj/ica 37 3,459 -0,179 0,8

59 Predmetni/a učitelj/ica 16 3,500 

 

Iz preglednice 31 je razvidno, da so učitelji razrednega pouka ocenili pomembnost razpoložljivosti 

didaktičnih pripomočkov (M = 3,95) ter pomembnost usposobljenosti učiteljev za prilagojen pouk 

(M = 3,97) nekoliko višje od predmetnih učiteljev. Razredni učitelji so prav tako nekoliko bolje 

ocenili stanje na šoli usposobljenosti učitelja za prilagajanje pouka (M = 3,35), medtem ko so 

predmetni učitelji nekoliko bolje ocenili stanje razpoložljivosti didaktičnih pripomočkov (M = 2,38) 

ter sodelovanja (M = 3,5). S t-testom smo preverili, ali so te razlike statistično pomembne. Ta je 

pokazal, da do statistično pomembnih razlik med učitelji ne pride (p > 0,05), kar pomeni, da o osnovni 

množici ne moremo trditi ničesar. 
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Preglednica 32: Povezanost delovne dobe z oceno možnih vplivov na prilagajanje pouka učencem 

 N M F p 

1. Ocena 

pomembnosti - 

razpoložljivost 

didaktičnih 

pripomočkov 

1-3 leta 8 4,000 0,373 0,827 

4-10 let 12 3,833 

11-20 let 14 3,857 

21-30 let 11 3,818 

nad 30 let 8 3,875 

Total 53 3,868 

2. Ocena stanja - 

razpoložljivost 

didaktičnih 

pripomočkov 

1-3 leta 8 1,750 1,084 0,375 

4-10 let 12 2,083 

11-20 let 14 2,286 

21-30 let 11 2,273 

nad 30 let 8 1,875 

Total 53 2,094 

3. Ocena 

pomembnosti - 

usposobljenost 

učitelja za 

prilagajanje 

pouka 

1-3 leta 8 4,000 0,909 0,466 

4-10 let 12 3,917 

11-20 let 14 3,857 

21-30 let 11 4,000 

nad 30 let 8 4,000 

Total 53 3,943 

4. Ocena stanja - 

usposobljenost 

učitelja za 

prilagajanje 

pouka 

1-3 leta 8 3,125 1,361 0,261 

4-10 let 12 3,250 

11-20 let 14 3,357 

21-30 let 11 3,636 

nad 30 let 8 3,125 

Total 53 3,321 

5. Ocena 

pomembnosti - 

sodelovanje 

1-3 leta 8 4,000   

4-10 let 12 4,000 

11-20 let 14 4,000 

21-30 let 11 4,000 

nad 30 let 8 4,000 

Total 53 4,000 

6. Ocena stanja - 

sodelovanje 

1-3 leta 8 3,000 1,239 0,307 

4-10 let 12 3,583 

11-20 let 14 3,500 

21-30 let 11 3,727 

nad 30 let 8 3,375 

Total 53 3,472 

 

Preglednica 32 kaže, da so pomembnost razpoložljivost didaktičnih pripomočkov najvišje ocenili 

učitelji, ki imajo od 1 do 3 let delovne dobe (M = 4), pomembnost usposobljenosti učitelja za 

prilagajanje pouka so s povprečno oceno 4 ocenili učitelji, ki imajo od 1 do 3 let delovnih izkušenj, 

od 21 do 30 let delovnih izkušenj in nad 30 let delovnih izkušenj, pomembnost sodelovanja pa so v 

povprečju vse skupine ocenile z oceno 4. Na drugi strani so oceno stanja najbolje ocenili učitelji z 

delovno dobo od 21 do 30 let. ANOVA test, s katerim smo preverili statistično pomembnost teh razlik 

je pokazal, da razlike med učitelji niso statistično pomembne (p > 0,05). To pomeni, da o osnovni 

množici ne moremo trditi ničesar. 
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Povezanost delovnega mesta ter delovne dobe z oceno možnih vplivov na prilagajanje pouka 

učencem 

 

Zanimalo nas je, ali se pojavljajo razlike med učitelji, ki zasedajo različna delovna mesta ter med 

učitelji z različno delovno dobo glede oceno možnih vplivov na prilagajanje pouka učencem. Glede 

na delovno mesto smo učitelje ločili na razredne in predmetne učitelje, glede na delovno dobo pa na 

učitelje z 1-3 let delovne dobe, 4-10 let delovne dobe, 11-20 let delovne dobe, 21-30 let delovne dobe 

in nad 30 let delovne dobe. Učitelji so ocenili postavke, ki opisujejo možne vplive na prilagajanje 

pouka učencem. Vsako postavko so ocenili dvakrat, in sicer v kolikšni meri je pomembna (potrebna) 

za prilagajanje pouka (izvajanje učne diferenciacije in individualizacije) na štiristopenjski lestvici in 

kakšno je stanje na njihovi šoli oz. pri njihovem pouku na tri- ali štiristopenjski lestvici. Na 

ocenjevalni lestvici pomembnosti ocena 1 pomeni, da učitelj ocenjuje posamezni možni vpliv kot 

nepomemben; ocena 2 pomeni, da ga ocenjuje kot manj pomemben; ocena 3 pomeni, da ga ocenjuje 

kot srednje pomemben; ocena 4 pa pomeni, da ga ocenjuje kot zelo pomemben. Na ocenjevalni 

lestvici stanja razpoložljivosti didaktičnih pripomočkov ocena 1 pomeni, da učitelj ocenjuje, da je 

njihova šola z didaktičnimi pripomočki slabo založena; ocena 2 pomeni, da je šola dokaj dobro 

založena; ocena 3 pa pomeni, da pomeni, da je šola zelo dobro založena. Na ocenjevalni lestvici stanja 

usposobljenosti učitelja za prilagajanje pouka ocena 1 pomeni, da se učitelj ocenjuje kot pomanjkljivo 

usposobljen; ocena 2 pomeni, da se ocenjuje kot dobro usposobljen; ocena 3 pomeni, da se ocenjuje 

kot dokaj dobro usposobljen; ocena 4 pa pomeni, da se ocenjuje kot zelo dobro usposobljen. Na 

ocenjevalni lestvici stanja sodelovanja ocena 1 pomeni, da učitelj ocenjuje sodelovanje kot 

pomanjkljivo; ocena 2 pomeni, da ga ocenjuje kot dobro; ocena 3pomeni, da ga ocenjuje kot dokaj 

dobro; ocena 4 pa pomeni, da ga ocenjuje kot zelo dobro. 

 

Preglednica 33: Povezanost delovnega mesta z oceno razpoložljivosti potrebnih didaktičnih 

pripomočkov 

 Ste razredni/a ali 

predmetni/a 

učitelj/ica? 

N M t p 

Kako ocenjujete razpoložljivost 

potrebnih didaktičnih 

pripomočkov za prilagajanje 

pouka (izvajanje didaktično-

metodične diferenciacije in 

individualizacije pouka)? 

Razredni/a 

učitelj/ica 

36 3,611 -2,065 0,044 

Predmetni/a 

učitelj/ica 

16 4,125 

 

Preglednica 33 prikazuje, da so učitelji predmetnega pouka bolj zadovoljni z razpoložljivostjo 

potrebnih didaktičnih pripomočkov za prilagajanje pouka (M = 4,13). S t-testom smo preverili, ali je 

ta razlika statistično pomembna. Ta je pokazal, da je razlika med razrednimi in predmetnimi učitelji 

statistično značilna (p = 0,044), kar pomeni, da lahko s tveganjem 4,4% trdimo da so tudi v osnovni 

množici predmetni učitelji bolj zadovoljni z razpoložljivostjo didaktičnih pripomočkov. 
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Preglednica 34: Povezanost delovne dobe in učiteljeve ocene razpoložljivosti potrebnih didaktičnih 

pripomočkov 

 N M F P 

1-3 leta 8 3,375 0,866 0,491 

4-10 let 12 3,667 

11-20 let 14 3,786 

21-30 let 10 4,100 

nad 30 let 8 3,875 

Total 52 3,769 

 

Preglednica 34 kaže na to, da so z razpoložljivostjo potrebnih didaktičnih pripomočkov za 

prilagajanje pouka najbolj zadovoljni učitelji, ki imajo od 21 do 30 let delovnih izkušenj (M = 4,1), 

najmanj pa učitelji, z os 1 do 3 let delovnih izkušenj (M = 3,38). Za preverjanje statistične značilnosti 

razlik smo uporabili ANOVA test, ki je pokazal, da rezultati niso statistično značilni (p > 0,05). O 

osnovni množici ne moremo trditi ničesar. 

 

Preglednica 35: Povezanost delovnega mesta z oceno lastne usposobljenosti 

 Ste razredni/a ali 

predmetni/a 

učitelj/ica? 

N M t p 

Kako ocenjujete lastno 

usposobljenost za izvajanje 

didaktično-metodične 

diferenciacije in 

individualizacije? 

Razredni/a učitelj/ica 36 3,91

7 

-0,652 0,517 

Predmetni/a 

učitelj/ica 

16 4,06

3 

 

Iz preglednice 35 je razvidno, da predmetni učitelji bolj ocenjujejo lastno usposobljenost za izvajanje 

didaktično-metodične diferenciacije in individualizacije (M = 4,06). S pomočjo t-testa smo preverili 

ali je ta razlika statistično pomembna. Ta je pokazal, da razlika ni statistično pomembna (p > 0,05), 

kar pomeni, da o osnovni množici ne moremo trditi ničesar. 

 

Preglednica 36: Povezanost delovne dobe z oceno lastne usposobljenosti 

 N M F p 

1-3 leta 8 3,625 2,193 0,084 

4-10 let 12 3,667 

11-20 let 14 4,143 

21-30 let 10 4,400 

nad 30 let 8 3,875 

Total 52 3,962 

 

Preglednica 36 kaže na to, da so lastno usposobljenost za izvajanje didaktično-metodične 

diferenciacije in individualizacije najbolje ocenili učitelji, ki imajo od 21 do 30 let delovne dobe (M 

= 4,4), najslabše pa tisti, ki imajo od 1 do 3 let delovnih izkušenj (M = 3,63). S pomočjo testa ANOVA 

smo preverili, ali so te razlike statistično pomembne. Test je pokazal, da razlike med učitelji niso 

statistično pomembne (p > 0,5). O osnovni množici ne moremo trditi ničesar. 
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Preglednica 37: Povezanost  delovnega mesta z oceno sodelovanja 

 Ste razredni/a ali 

predmetni/a učitelj/ica? 

N M t p 

Ravnatelj Razredni/a učitelj/ica 36 4,306 -0,494 0,624 

Predmetni/a učitelj/ica 16 4,438 

Svetovalni delavec Razredni/a učitelj/ica 36 4,417 0,060 0,953 

Predmetni/a učitelj/ica 15 4,400 

Specialni in 

rehabilitacijski 

pedagog 

Razredni/a učitelj/ica 36 4,528 -0,958 0,343 

Predmetni/a učitelj/ica 15 4,733 

 

Učitelji razrednega pouka so bolje ocenili sodelovanje s svetovalnim delavcem (M = 4,42), na drugi 

strani pa so predmetni učitelji v primerjavi z njihovimi kolegi nekoliko bolje ocenili sodelovanje z 

ravnateljem (M = 4,44) ter s specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi (M = 4,73) T-test, s katerim 

smo preverili statistično pomembnost razlik je pokazal, da rezultati niso statistično pomembni (p > 

0,05), tako da o osnovni množici ne moremo trditi ničesar. 

 

Preglednica 38: Povezanost delovne dobe z oceno sodelovanja 

 N M F p 

- Ravnatelj 1-3 leta 8 3,875 0,709 0,590 

4-10 let 12 4,417 

11-20 let 14 4,357 

21-30 let 10 4,500 

nad 30 let 8 4,500 

Total 52 4,346 

- Svetovalni delavec 1-3 leta 8 4,375 0,397 0,810 

4-10 let 12 4,500 

11-20 let 13 4,538 

21-30 let 10 4,100 

nad 30 let 8 4,500 

Total 51 4,412 

- Specialni in 

rehabilitacijski pedagog 

1-3 leta 8 4,125 1,455 0,231 

4-10 let 12 4,833 

11-20 let 13 4,615 

21-30 let 10 4,500 

nad 30 let 8 4,750 

Total 51 4,588 

 

Kot lahko vidimo iz preglednice 38 sodelovanje z ravnateljem najbolje ocenjujejo učitelji, ki imajo 

od 21 do 30 let delovne dobe (M = 4,5) oziroma nad 30 let delovne dobe (M = 4,5), sodelovanje s 

svetovalnim delavcem učitelji, ki imajo od 11 do 20 let delovne dobe (M = 4,54), sodelovanje s 

specialnim in rehabilitacijskim pedagogom pa učitelji, ki imajo od 4 do 10 let delovne dobe ( M = 

4,83). S pomočjo testa ANOVA smo preverili, ali so te razlike statistično pomembne. Ta je pokazal, 

da razlike niso statistično pomembne, o osnovni množici tako ne moremo trditi ničesar. 

 

7.9 Opis lastnega profesionalnega razvoja 

 

Nazadnje so učitelji podali kvalitativni opis lastnega profesionalnega razvoja v procesu pridobivanja 

kompetenc za prilagajanje pouka učencem (izvajanje didaktično metodične diferenciacije in 
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individualizacije). Zanimalo nas je njihovo ravnanje v začetku kariere in njihovo ravnanje danes. 

Poleg tega nas je zanimalo, kateri dejavniki so vplivali na njihov profesionalni razvoj (branje 

strokovne literature, mentor, kolegialne hospitacije, refleksija lastne prakse itd.). 

 

Izjave učiteljev, s katerimi so opisali lasten profesionalni razvoj smo na podlagi raziskav modelov 

učiteljevega profesionalnega razvoja (Valenčič Zuljan, 2012) razvrstili v naslednjih pet širših 

vsebinskih kategorij: 

 

Od začetne usmerjenosti vase kot učitelja do usmerjenosti v učence ter od poklicne negotovosti 

k večji gotovosti (2 navedbi): »S časom sem postal vedno bolj pozoren na to.«; »Na začetku kariere 

še nisem imela dovolj znanja in energije za prilagajanje pouka učencem v takšni meri, saj si se kot 

mladi učitelj prisiljen precej več časa ukvarjati z obvezno dokumentacijo, spoznavanjem načina dela, 

ustvarjanjem odnosov med sodelavci.  Ko si pridobiš določene izkušnje in kilometrino na tem 

področju pa ti ostane čas, ko lahko pričneš izdelovati individualne pripomočke za delo in materiale 

namenjene otrokom.«. 

 

Pridobivanje sposobnosti zaznavanja - refleksije v akciji (3 navedbe): »Če imaš rad svoj poklic, 

v njem stalno rasteš, sprejemaš novosti, razmišljaš o naučenem, se učiš iz prakse in od sodelavcev. 

Tako se mi zdi, da delamo vsi na naši šoli.«; »Potrebnih je bilo ogromno dodatnih izobraževanj, tako 

s področja predmeta (slovenščina) kot specialno-pedagoških znanj, sodelovanja s sodelavci, 

supervizije, pomemben je osebnostni razvoj...nikoli dovolj«; »Danes  se trudim upoštevati vsa možna 

dodatna izobraževanja  ter tudi čim bolj sodelovati s starši, ki so lahko ključna pomoč pri delu z 

otrokom s PP.«. 

 

Pridobivanje spretnosti ravnanja in odzivanja v nepredvidljivih situacijah v smeri večje 

fleksibilnosti v izvajanju pouka (3 navedbe): »Bolj samozavestna, samostojna in prilagodljiva 

danim situacijam«; »Vsak dan sproti se učim in prilagajam okolici. Na začetku sem poizkusila z dokaj 

sistematiziranimi urami v posebnem programu, sedaj so te ure načrtovane, vendar pustijo veliko 

manevrskega prostora.«; »Predvsem na začetku je premalo izkušenj in premalo kompetenc, da hitro 

in z lahkoto izpelješ prilagajanje pouka učencem. Z  leti dela in izmenjavo izkušenj se razpon 

kompetenc poveča.«. 

 

Od začetne togosti v ravnanju do premišljenega odmika od načrtovanega v smeri večjega 

prilagajanja učnih metod in oblik trenutni situaciji v razredu (5): »Zaradi praktičnih izkušenj 

danes več kvalitetnejšega prilagajanja pouka kot ob pričetku kariere«; »z leti pridobiš na izkušnjah in 

si bolj prilagodljiv, iznajdljiv«; »Z vsakim letom več izkušenj.«; »Z leti sem postajala vedno bolj 

fleksibilna in prilagodljiva, hitreje najdem rešitve, ponudim učencu ustrezne materiale, ustreznejša 

razlage, demonstracije. Veliko je pripomogel tudi splet.«; »Vsa leta poučevanja sem prilagajala pouk 

učencem, sedaj je veliko lažje, saj je na razpolago vrsta tehnologij, ki nam lahko bolj nazorno 

prikažejo vsebine pouka. Za naše področje je nastalo tudi več učbenikov in delovnih zvezkov, v 

začetku kariere tega ni bilo in si bil zelo prepuščen svoji lastni domišljiji in volji.«. 

 

Bolj premišljeno načrtovanje pouka v smeri večjega prilagajanja pouka individualnim 

sposobnostim učencev (11): »Glede na kratko kariero je bistven napredek viden že od septembra do 

danes. Spoznavaš učence in jim skušaš prilagoditi vsebino na razno razne načine. Spoznavanje, da je 

diferenciacija vezana na zahtevnost nalog in ne na količino, kot jih veliko misli. Iz izkušenj se 

učimo.«; »Z izkušnjami dobiš občutek kdaj kaj prilagoditi, kdaj zahtevati več od učencev, kdaj 

minimalne cilje«; »Več izkušenj pripomore k bolj kvalitetnemu prilagajanju.«; »v obdobju 34 let 

delovne prakse na različnih področjih vzgoje in izobraževanja  učencev in učencev s PP,  se je način 

dela izredno spremenil in dal večji poudarek na samostojno delo in participacijo učencev.«; »Z 

občutkom do otrok tedaj in danes.«; »pridobivanje izkušenj, vsak učenec je individuum, iskanje 

rešitev, novih izzivov, drugačnih načinov dela«; »Razvoj poteka dobro. Stremim k uvajanju 
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elementov formativnega spremljanja v pouk.«; »Začetek-brez izkušenj, nesigurnost. Danes se 

prilagajam učencem, veliko izkušenj, individualizacija«; »lažje opazim, analiziram in izberem 

ustrezno metodo glede na sposobnosti otroka in njegovo funkcioniranje«; »V začetku moje 

profesionalne poti je bilo ogromno frontalnega dela, danes pa so oblike dela povsem individualizirane 

in diferencirane. Z izkušnjami potrebujem manj priprav, da kvalitetno opravljam delo, kljub temu pa 

delo zahteva pripravo. Več pozornosti je potrebo namenjati vzgoji oz. vedenju otrok.«; »Zdaj mi je 

bolj kot na začetku dela, pomembna aktivna vključenost učencev v proces učenja. V pouk 

vključujemo formativno spremljanje, kjer so učenci aktivni pri oblikovanju namenov učenja (ciljih), 

pri izbiri nalog za njihovo doseganje, pri oblikovanju kriterijev znanja. Učenci se navajajo na 

samostojno delo, delo v dvojicah in v skupini. Sprotno preverjam, kako gre posameznemu učencu in 

mu nudim povratno informacijo. Tega je bilo manj na začetku službovanja.«. 

 

Učitelji so povedali, da so se na začetku svoje poklicne poti bolj usmerjali vase kot učitelja kot pa v 

učence. Več časa so posvetili spoznavanju načina dela, ustvarjanjem odnosov s sodelavci ter urejanju 

dokumentacije. Sčasoma so nato postali bolj pozorni na druge vidike pedagoškega dela. Tudi 

intervjuvane učiteljice v raziskavi N. Kampuš (2016) so povedale, da se po zaključku samega študija 

niso čutile dovolj metodično usposobljene. Učitelji so izpostavili tudi pomembnost tega, da imaš rad 

svoj poklic, saj to pomeni, da si odprt za novo znanje, rast, novosti ter reflektiranje svojega dela. 

Pravijo, da so imeli na začetku premalo izkušenj in kompetenc, da bi lahko spretno ravnali v vseh 

situacijah, z leti pridobivanja izkušenj pa se je razpon kompetenc povečal. Kot pravi tudi Cvetek 

(2005) so znanja in kompetence, ki jih učitelji pridobijo v času dodiplomskega izobraževanja precej 

drugačna od tistih, ki jih pridobijo nato pri neposrednem delu z učenci. Tudi v intervjujih so učiteljice 

povedale, da so v času opravljanja dela razvile različne kompetence ter napredovale na vseh področjih 

profesionalnega delovanja. Menijo, da so napredovale tako osebnostno kot strokovno. 

 

Na podlagi pridobljenih izkušenj in znanj se počutijo bolj samozavestne, samostojne ter se lažje 

prilagodijo dani situaciji. Menijo, da je to razlog, da danes kakovostneje prilagajajo pouk potrebam 

učencev kot pa na začetku kariere (lažje prepoznajo posebne potrebe učencev in glede na le-te 

prilagodijo delo). Tudi v intervjujih so učiteljice izrazile, da so z leti pridobivanja izkušenj postale pri 

izvajanju didaktično-metodične individualizacije in diferenciacije veliko bolj suverene. Starejši 

učitelji pravijo tudi, da je danes priprava na delo enostavnejša, saj je na voljo veliko različnih učnih 

in tehničnih pripomočkov, s katerimi lahko učne vsebine prikažejo bolj nazorno. Povedali so tudi, da 

opažajo, da se je v zadnjih letih način dela spreminjal in da je danes prisotna vedno večja težnja po 

individualizaciji in diferenciaciji pouka. Omenili so tudi, da v pouk vključujejo tudi formativno 

spremljanje, pri katerem učenci aktivno sodelujejo pri oblikovanju ciljev, pri izbiri nalog in 

oblikovanju kriterijev znanja. 

 

Kot dejavnike svojega profesionalnega razvoja so učitelji izpostavili: 

 

1. Refleksija lastne prakse (26 navedb):»Vsakoletno spremljanje in reflektiranje lastnega dela«; 

Napredujem ob vsaki novi izkušnji in novem izzivu«; »izkušnje vplivajo na samozavest učitelja, 

predvsem v komunikaciji in odnosu s starši«; »praksa, lastna refleksija, prostovoljno delo«; 

»Refleksija lastne prakse, povratne informacije učencev.«; »izkušnje, refleksija, lastno 

raziskovanje«; »samorefleksija, osebnostna rast in samoizpraševanje,  ki sta  nujni del 

učiteljskega poklica.«;  »lastna pripravljenost žrtvovati sebe, svoj čas, del svojega življenja za 

učenje«; »potrditev dela pri pouku«; »osebna profesionalna usmerjenost, delovne izkušnje«; 

»razmislek o lastni praksi, razmislek o potrebah posameznega učenca.«. 

 

2. Sodelovanje s sodelavci in vodstvom, kolegialne hospitacije, projekti … (23 navedb): »imela 

sem odlične mentorice, ki so bile pripravljene deliti svoje znanje in izkušnje«; »posveti, aktivi«; 

»Dobri kolegialni odnosi«; »mentor, sodelovanje, timsko delo«; »kolegialne hospitacije«; 

»hospitacije, sodelovanje z učitelji, ki poučujejo isti predmet«; »izmenjevanje mnenj s kolegicami 



85 

ali svetovalno službo.«; »Podpora vodstva, kolegialne hospitacije«; »konstruktivna kritika 

kolegov«. 

 

3. Izobraževanja in branje strokovne literature (27 navedb): »izobraževanja so me zelo skalila 

v tem oziru.«; »Če lahko karikiram mi je študij dal abecedo 25 črk. Sama z lastnim trudom, časom, 

interesom, delom, pomočjo drugih, izobraževanji, sem se naučila pisati spise, pesmi, članke v 

vseh tujih jezikih, tudi kitajskem.«; »različni seminarji, priprava različnih strokovnih 

prispevkov.«; »Branje strokovne literature, izobraževanja na seminarjih, aktivih, internet«; 

»branje literature, udejstvovanje na različnih seminarjih, konferencah«. 

 

Učitelji so kot prvi pomemben dejavnik, ki vpliva na njihov profesionalni razvoj izpostavili 

pomembnost nenehnega spremljanja in reflektiranja lastnega dela. M. Valenčič Zuljan (2001) 

poudarja pomen refleksije v profesionalnem razvoju učitelja, saj je mnenja, da brez nenehnega 

reflektiranja svojega dela ne more priti do premišljenega ravnanja in rasti. Zelo pomembno je, da 

učitelji ozaveščajo svoja prepričanja in pojmovanja v zvezi s poučevanjem ter jih po potrebi tudi 

spreminjajo. Tudi v raziskavi M. Valenčič Zuljan (2018) učitelji temu dejavniku pripisujejo zelo velik 

pomen. Izpostavili so pomen razvijanja spretnosti reflektiranja, realističnega in samokritičnega 

ocenjevanja svojega delovanja v praksi in pomembnost dopolnjevanja individualne refleksije s 

skupinsko.  

 

Spreminjanje pojmovanj učiteljev namreč predstavlja osnovo za nadaljnje spreminjanje delovanja v 

praksi in s tem tudi za izboljšanje učnih dosežkov pri učencih (Gow in Kember, 1993, v Javornik 

Krečič, 2008).  Poudarili so pomen izkušenj, ki jih dobijo v praksi in povratnih informacij pri delu z 

učenci. Kot drugi dejavnik so navedli pomembnost sodelovanja z drugimi strokovnimi delavci. Velik 

pomen pripisujejo dobrim odnosom  s sodelavci, s katerimi si izmenjujejo izkušnje, znanje ter drug 

drugemu hospitirajo. Sodelovalna kultura ima vsekakor pomemben vpliv na profesionalni razvoj 

učitelja in s tem na kakovostno delo v razredu in v šoli. Raziskave so pokazale, da sodelovalna šolska 

kultura zvišuje motivacijo učiteljev in tako tudi učni uspeh učencev (Resman, 2005, v Javornik 

Krečič, 2008). Omenili so tudi pomen mentorjev, ki so jih usmerjali na poklicni poti ter pomembnost 

podporno naravnanega vodstva. Kot tretji dejavnik pa so izpostavili še pomen vseživljenjskega 

izobraževanja na svojem poklicnem področju.  Povedali so, da se udeležujejo dodatnih izobraževanj, 

seminarjev, konferenc, berejo strokovno literaturo, pišejo strokovne prispevke ter iščejo nove ideje 

na spletu. Stalno strokovno izpopolnjevanje ima pri učiteljevem profesionalnem razvoju vsekakor 

veliko vlogo, vendar pa se je potrebno zavedati, da bo zares učinkovito le kadar je povezano s 

predznanjem učiteljev ter s potrebami, ki so jih  učitelji sami identificirali. Učitelje mora spodbujati 

k temu, da naučeno nato aktivno implementirajo v svoje neposredno delo z učenci (Anderson, 1991, 

v Javornik Krečič, 2008). 

 

Tudi v intervjujih so učiteljice izrazile, da so na razvoj njihovih kompetenc najbolj vplivali 

pridobivanje izkušenj v praksi, izmenjava izkušenj s sodelavci ter kolegialne hospitacije. Poudarile 

so tudi pomen dodatnih izobraževanj, prebiranja strokovne literature, udeleževanja seminarjev ipd. 

 

Odgovore intervjuvank smo razvrstili v naslednje štiri širše kategorije: 

 

Razlike med izvajanjem didaktično-metodične diferenciacije in individualizacije učitelja 

začetnika in učitelja z večletnimi delovnimi izkušnjami:  

 

Učiteljica Karin:  

»Sprva (kot učitelj začetnik) imaš veliko teoretičnih znanj in idej, a v praksi se hitro znajdeš 

v dilemi in s kopico vprašanj. Sprašuješ se, kako ustrezno diferencirati in individualizirati; 

kako vsakemu otroku zagotoviti optimalen razvoj glede na dane okoliščine in razpoložljiva 

sredstva. 
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Sčasoma postaneš bolj suveren pri izvajanju didaktično-metodične diferenciacije in 

individualizacije, več je spontanosti, prilagajanja in fleksibilnosti ter kombiniranja različnih 

metod. Pri izvajanju si pozoren na več stvari: npr. na sprotno preverjanje razumevanja navodil, 

postopnost razlage, jasna, kratka, natančna navodila… Izkušnje omogočajo več prilagajanja 

trenutni situaciji.«;  

 

Učiteljica Manja:  

» Kot začetniku ti predvsem primanjkuje materialov, nimaš toliko idej, ker ne poznaš otrok.  

Nisi vedno prepričan v to, katere metode oziroma oblike dela bi uporabil. Ne veš, ali bodo le-

te ustrezne, kako se bodo učenci nanje odzvali. Vse to ti vzame več časa za načrtovanje in 

izvedbo. Veliko tipaš in sprašuješ. Sedaj sem bolj suverena ker imam tudi več izkušenj. Lažje 

načrtujem, vem tudi kam se obrniti po pomoč.«;  

 

Učiteljica Rebeka:  

»Kot učitelj začetnik, sem imela dve zelo dobri in srčni mentorici. Bila sem negotova, na trenutke 

prestrašena. Nikoli me ni bilo sram vprašati za mnenje. Veliko časa sem porabila za priprave na pouk, 

tako pisne priprave kot za izdelavo samih materialov.  

Sedaj sem v razredu suverena, ampak še vedno rada predebatiram določene stvari. Vesela sem mlajših 

kolegic,  študentk, ker so polne novih idej. Še vedno porabim veliko časa za pripravo na pouk, ker se 

ne želim ponavljati.«. 

 

Vse tri intervjuvanke so povedale, da so sčasoma pri izvajanju didaktično-metodične diferenciacije 

in individualizacije postale bolj suverene. Na začetku karierne poti so porabile več časa za načrtovanje 

in izvedbo. Imele so sicer veliko teoretičnih znanj, vendar jim je primanjkovalo idej, kako to znanje 

uporabiti v praksi. Z leti so postale bolj spontane ter fleksibilne pri kombiniranju različnih učnih 

metod, oblik in strategij glede na individualne sposobnosti otrok. Tudi N. Svetič (2014) v svoji 

raziskavi ugotavlja, da se učitelji z več leti delovne dobe, počutijo bolj kompetentne pri izvajanju 

učne diferenciacije in individualizacije za učence s posebnimi potrebami, kot učitelji z manj leti 

delovne dobe oziroma učitelji začetniki. 

 

Razvoj kompetenc in področja napredka v času opravljanja dela:  

 

Učiteljica Karin: 

»Uporaba ustreznih pristopov glede na različnost učencev oz. njihovih posebnih potreb (prilagajanje 

učnih aktivnosti), razvoj komunikacijskih spretnosti, ki ustrezajo potrebam učencev, zagotavljanja 

ustreznega učnega okolja za učence z različnimi potrebami, vodenje skupine, oddelka, uporaba 

različnih učnih metod – več suverenosti, prilagajanja, kombiniranja različnih metod«; 

 

Učiteljica Manja:  

 »   Gotovo kot učitelj osebnostno rasteš, razvijaš empatijo, sigurnost, suverenost, samostojnost.  

Menim, da sem postala predvsem bolj suverena pri izbiri ustreznih metod in oblik dela. Hitreje 

izberem ustrezno učno metodo glede na učenčeve individualne značilnosti, prav tako zmorem bolj 

fleksibilno prehajati med njimi, če ugotovim, da katera metoda ni povsem ustrezna. Nabrala sem si 

ogromno  izkušenj, ki so zakladnica idej.  Menim, da sem najbolj napredovala pri prilagajanju učnih 

metod posameznim učencem, njihovem kombiniranju. Pri uporabi določenih učnih metod sem 

postala tudi bolj samozavestna in iznajdljiva.«;  

 

Učiteljica Rebeka:  

Predvsem se skozi leta službovanja začneš počutiti bolj suvereno in strokovno. Skozi izobraževanja, 

ki jih izbiraš, izpopolnjuješ področje na katerem deluješ oz. če se srečaš z učenci, ki imajo še kakšno 

dodatno motnjo, okvaro. Predvsem sem postala pri izvajanju didaktično-metodične diferenciacije in 

individualizacije bolj suverena, fleksibilna, hitreje prepoznam specifične potrebe učencev in glede na 
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te uporabim ustrezne metode dela. Mislim, da sem napredovala tako osebnostno kot strokovno. Znam 

zagovarjati svoje pristope dela in načine poučevanja, torej utemeljiti njihovo rabo na podlagi 

pridobljenega strokovnega znanja in dolgoletnih izkušenj. To se mi zdi ena izmed pomembnejših 

stvari v našem poklicu.«. 

 

Intervjuvanke so navedle, da so v času opravljanja dela razvile veliko različnih kompetenc ter 

napredovale na vseh področjih profesionalnega razvoja. Postale so bolj suverene in fleksibilne pri 

izvajanju didaktično-metodične individualizacije in diferenciacije. Hitreje prepoznajo specifične 

potrebe učencev in se nanje odzovejo. Napredovale so tudi na področju razvoja komunikacijskih 

spretnosti, zagotavljanju ustreznega učnega okolja za učence z različnimi potrebami, vodenju 

skupine. Menijo, da so napredovale tako osebnostno kot strokovno. Pomembno se jim zdi, da znajo 

zagovarjati svoje pristope dela in načine poučevanja na podlagi pridobljenega strokovnega znanja in 

izkušenj, kar pa je ena izmed pomembnejših stvari v poklicu, ki ga opravljajo. 

 

Dejavniki, ki so vplivali na razvoj kompetenc: 

 

Učiteljica Karin:  

»Pri razvoju je najbolj pomagalo neposredno delo z učenci in pridobivanje izkušenj v različnih 

situacijah ter konkretni nasveti oz. opazovanje dela sodelavcev z več izkušnjami.«;  

 

Učiteljica Manja:  

»  Vsakdanja vključenost v proces dela, znanja in nasveti sodelavk, dodatna izobraževanja, prebiranje 

strokovnih člankov. Menim, da je zelo pomembno, da smo se pripravljeni vse življenje izobraževati 

na našem poklicnem področju ter reflektirati svoje delo.«;  

 

Učiteljica Rebeka:  

»Pri našem poklicu je nujno sodelovanje, nuditi pomoč drug drugemu. Zelo veliko se naučim od 

svojih sodelavcev, veliko mi pomeni, da z mano delijo svoje znanje in izkušnje.  Vsako leto sem 

izbirala izobraževanja, za katere sem menila, da mi bodo pri delu pomagala. Kadar sem se na 

določenem področju želela dodatno izobraziti, sem večkrat tudi sama poiskala dodatno literaturo ali 

pobrskala po strokovnih člankih na spletu. Menim, da je zelo pomembna naša odprtost za nova znanja 

in izkušnje.«. 

 

Intervjuvanke so navedle, da so na razvoj njihovih kompetenc najbolj vplivali pridobivanje izkušenj 

v praksi, izmenjava izkušenj s sodelavci ter opazovanje njihovega dela. Poudarile so tudi pomen 

dodatnih izobraževanj, prebiranja strokovne literature, udeleževanja seminarjev ipd. Pri vsem tem je 

zelo pomembno, da so seveda učitelji sami tisti, ki so odprti za reflektiranje svojega dela ter 

pridobivanje novih znanj in izkušenj na svojem poklicnem področju. 

 

Kaj bi želeli razviti/izpopolniti na področju izvajanja didaktično-metodične diferenciacije in 

individualizacije?: 

 

Učiteljica Karin:  

»Uporabiti še več različnih metod pri izvajanju diferenciacije in individualizacije oz. določene 

metode, tudi pri mlajših učencih, uporabiti pogosteje. Še več prilagajanja učnih aktivnostih 

učenčevim sposobnostim in trenutni zbranosti oz. koncentraciji.«;  
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Učiteljica Manja:  

»Predvidevam, da več izkušenj pomeni tudi boljšo izvajanje didaktično-metodične diferenciacije. 

Seveda pa bi bilo krasno imeti tudi več časa namenjenega temu področju. Želela bi si še dodatnih 

znanj na področju prilagajanja pouka različnim potrebam učencev.«;  

 

Učiteljica Rebeka:  

»Učenci in dinamika v razredu zahtevajo, da iščeš rešitve. Do njih lahko prideš z izobraževanji, 

druženju in pogovoru s sodelavci. Želela bi si več časa in priložnosti za dodatna izobraževanja na 

področju didaktično-metodične diferenciacije in individualizacije pri učencih z določenimi 

specifičnimi učnimi težavami. Tovrstna izobraževanja so pogosto tudi precej draga.«. 

 

Intervjuvanke so povedale, da se želijo na področju izvajanja didaktično-metodične individualizacije 

in diferenciacije v prihodnosti še dodatno izobraziti, saj si želijo večjega nabora znanj na področju 

prilagajanja pouka različnim potrebam učencev.  Izpostavile so, da za tovrstna izobraževanja pogosto 

zmanjka časa ter da so pogosto tudi kar draga. Tudi v raziskavi L. Senica (2011) so učitelji izpostavili 

željo po pridobitvi večjega nabora znanj v obliki dodatnih izobraževanj za področje individualizacije 

in diferenciacije. 
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8 SKLEP 
 

 

Ena izmed ključnih nalog učitelja, ki izobražuje učence s posebnimi potrebami je, da individualizira 

in diferencira pouk v skladu z zmožnostmi učencev, saj jim le na ta način lahko omogoči optimalen 

razvoj. V raziskavi so nas torej zanimale izkušnje učiteljev z izvajanjem učnih metod in učnih oblik, 

dejavniki izbire učnih metod in učnih oblik, mnenje o ustreznosti didaktičnih pripomočkov in opreme 

ter prostorov na osnovnih šolah s prilagojenim programom v Sloveniji ter učiteljeva presoja o razvoju 

kompetenc za izvajanje notranje učne diferenciacije in individualizacije. Prav tako so nas zanimale 

razlike v njihovih presojah glede na delovno mesto učiteljev na teh šolah (razredni učitelj, predmetni 

učitelj) ter delovno dobo učiteljev. 

 

V raziskavi nas je najprej zanimalo, kako pogosto učitelji v osnovnih šolah s prilagojenim programom 

uporabljajo posamezne učne metode in na kaj so pozorni pri njihovi izvedbi. Ugotovili smo, da učitelji 

najpogosteje uporabljalo metodo ustne razlage.  

Pri uporabi metode ustne razlage so učitelji pozorni predvsem na to, da je razlaga konkretna, jasna, 

kratka in enoznačna. Pri uporabi vseh učnih metod so učitelji pozorni na sodelovanje in vključenost 

vseh učencev. Pri izvedbi so pozorni na to, da delo ustrezno individualizirajo in diferencirajo glede 

na individualne sposobnosti učencev, njihove potrebe, želje, interese, predznanje. Med izvajanjem so 

pozorni na odzivanje učencev, njihovo razpoloženje, pozornost in koncentracijo, razumevanje, 

dinamiko skupine, povratne informacije, motivacijo. Velik pomen pripisujejo temu, da dejavnost 

zastavijo tako, da bo pri izvajanju le-te učenec čim bolj samostojen, ustvarjalen, samoiniciativen. 

V nadaljevanju nas je zanimalo tudi, kako pomembno je za učitelje kombiniranje in dopolnjevanje 

posameznih učnih metod. Večina učiteljev je presodila, da je za njih to pomembno oziroma zelo 

pomembno in sicer predvsem za doseganje cilja, da vsi učenci razvijajo sposobnosti glede na svoje 

potenciale. 

 

Zanimalo nas je tudi, kako pogosto učitelji na osnovnih šolah s prilagojenim programom uporabljajo 

posamezne učne oblike ter na kaj so pozorni pri njihovi izvedbi. Rezultati so pokazali, da učitelji pri 

svojem delu najpogosteje uporabljajo individualno učno obliko dela. Učitelji ocenjujejo tudi, da so 

pri svojem načinu komuniciranja pozorni predvsem na to, da le-ta ustreza učenčevim primanjkljajem 

oz. posebnim potrebam. Tudi raziskava K.  Dervarič (2013), je pokazala, da učitelji menijo, da 

učencem s posebnimi potrebami individualizacija dela omogoča doseganje višjega uspeha.  

 

Učitelji navajajo, da so pri uporabi individualne učne oblike pozorni na ustrezno individualizacijo 

pomoči in podpore. Vsebino nalog prilagodijo tako, da pri tem upoštevajo sposobnosti, razpoloženje, 

predznanje, interese, želje učencev. Pomembno se jim zdi, da je naloga pripravljena tako, da jo učenec 

zmore opraviti samostojno, torej da učenec pride do nekega znanja na njemu lasten način in da pri 

tem razvija svoje zmožnosti v skladu s svojimi sposobnostmi.  

Tudi glede izvedbe ostalih učnih oblik so učitelji navajali podobne ugotovitve. Poleg individualizacije 

so pozorni še na diferenciacijo pouka, na sodelovanje in vključenost vseh učencev, sestavo dvojic 

oziroma skupin, medvrstniško dinamiko. 

 

Učitelje smo povprašali tudi o pogostosti rabe posameznih didaktičnih strategij ter na kaj so pozorni 

pri njihovi izvedbi. Učitelji so ocenili, da pri svojem delu najpogosteje uporabljajo didaktično 

strategijo projektni pouk. Pri izvajanju različnih didaktičnih strategij se učiteljem zdi najbolj 

pomembno, da so pozorni na to, da učencem posredujejo natančna navodila, da jim posredujejo 

sprotne povratne informacije ter da spremljajo koncentracijo in pozornost učencev ter temu primerno 

prilagajajo pouk. Povprašali smo jih tudi, kako ocenjujejo pogostost uresničevanja teh vidikov. 

Menijo, da jim najpogosteje uspe uresničevati to, da učencem posredujejo natančna navodila, 

najredkeje pa to, da so učne aktivnosti usmerjene na življenje lokalne skupnosti. Tudi pri izvedbi 
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ostalih didaktičnih strategij so učitelji pozorni predvsem na to, da delo ustrezno individualizirajo in 

diferencirajo glede na sposobnosti učencev, na sodelovanje in vključenost vseh učencev. 

 

V nadaljevanju so učitelji ocenili postavke, ki opisujejo možne vplive na prilagajanje pouka učencem. 

Učitelji najvišje ocenjujejo pomembnost sodelovanja z drugimi strokovnimi delavci, nato 

pomembnost usposobljenosti učitelja za prilagajanje pouka, temu sledi pomembnost razpoložljivosti 

didaktičnih pripomočkov. 

 

Učitelji so ocenili tudi razpoložljivost ustreznih didaktičnih pripomočkov za prilagajanje pouka, 

lastno usposobljenost za prilagajanje pouka ter sodelovanje z drugimi strokovnimi delavci na šoli. 

Rezultati prikazujejo, da so učitelji z razpoložljivostjo potrebnih didaktičnih pripomočkov za 

prilagajanje pouka v večji meri zadovoljni (46,2 %). V povprečju se učitelji ocenjujejo kot precej 

usposobljene (51,9 %) za izvajanje didaktično-metodične diferenciacije in individualizacije. Glede 

sodelovanja z drugimi strokovnimi delavci na šoli pa ocenjujejo, da so zadovoljni do zelo zadovoljni. 

Najvišje ocenjujejo sodelovanje s specialnim in rehabilitacijskim pedagogom  (68,6 % jih je s 

sodelovanjem zelo zadovoljnih), najnižje, vendar še vedno zelo zadovoljivo (55,8 % jih je s 

sodelovanjem zelo zadovoljnih), pa ocenjujejo sodelovanje z ravnateljem. 

 

Zanimalo nas je tudi, kako učitelji ocenjujejo organizacijo pouka glede na različne vidike 

opremljenosti prostorov. Učitelji so najbolj zadovoljni z organizacijo prostora v učilnici. Največ 

učiteljev je opremo ocenilo za staro manj kot pet let. 

 

Ugotoviti smo želeli tudi, ali se pojavljajo razlike med učitelji, ki zasedajo različna delovna mesta ter 

med učitelji z različno delovno dobo glede ocenjevanja organizacije pouka. Predmetni učitelji 

statistično pomembno više ocenjujejo organizacijo pouka v primerjavi z razrednimi učitelji. Razlika 

je najbolj opazna pri oceni prilagojenosti opreme IKT otrokom s posebnimi potrebami (razredni 

učitelj: M = 2,97, predmetni učitelj: M = 3,75) ter pri oceni starosti opreme IKT (razredni učitelj: M= 

3,21, predmetni učitelj: M= 3,81). 

 

Želeli smo tudi preveriti ali se pojavljalo razlike med učitelji (v sklopih RV od 1-6) glede na delovna 

mesta, ki jih opravljajo ter glede na leta delovne dobe. Izpostavili bomo samo tiste razlike, ki so se 

pokazale kot statistično pomembne. 

 

Zanimalo nas je, ali se pojavljajo razlike med učitelji, ki zasedajo različna delovna mesta ter med 

učitelji z različno delovno dobo glede na pogostost uporabe posameznih učnih oblik. Ugotovili smo, 

da razredni učitelji pogosteje uporabljajo individualno delo (M= 3,6) v primerjavi s predmetnimi 

učitelji (M= 3,2) ter da to učno obliko najpogosteje uporabljajo učitelji, ki imajo nad 30 let delovne 

dobe, najredkeje pa učitelji, ki imajo od 1 do 3 let delovne dobe. 

 

Zanimalo nas je tudi, ali se pojavljajo razlike med učitelji, ki zasedajo različna delovna mesta ter med 

učitelji z različno delovno dobo glede tega, v kolikšni meri se jim pri izvajanju didaktičnih strategij 

pri pouku zdi pomembno biti pozorni na obravnavane vidike in kako pogosto jim jih uspe 

uresničevati. Predmetni učitelji pripisujejo prilagajanju zaporedja in kombinacije učnih aktivnosti 

sposobnostim učencev nekoliko več pomembnosti v primerjavi z razrednimi učitelji (Predmetni 

učitelji: M= 4,0, razredni učitelji: M= 3,76). 

 

Učitelji, ki imajo nad 30 let delovne dobe bi pripisali prilagajanju učne aktivnosti interesom učenca 

največ pomembnosti, medtem ko bi spremljanju koncentracije in zbranosti učencev in temu 

prilagoditi pouk najmanj pomembnosti dodelili učitelji, ki imajo od 4 do 10 let delovne dobe. 

 

Zanimalo nas je, ali se pojavljajo razlike med učitelji, ki zasedajo različna delovna mesta ter med 

učitelji z različno delovno dobo glede ocene možnih vplivov na prilagajanje pouka učencem. 
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Ugotovili smo, da so predmetni učitelji bolj zadovoljni z razpoložljivostjo didaktičnih pripomočkov 

kot razredni učitelji (predmetni učitelji: M= 2,38, razredni učitelji: M= 1,97). 

 

Z raziskavo smo želeli osvetliti tudi, kako učitelji opisujejo svoj profesionalni razvoj skozi leta 

opravljanja svojega poklica.  

Učitelji so povedali, da so se na začetku svoje poklicne poti bolj usmerjali vase kot učitelja kot pa v 

učence, kar potrjujejo tudi raziskave profesionalnega razvoja učiteljev, ki v večini potrjujejo model 

profesionalnega razvoja učiteljev Fullerjeve. Po Fullerjevi se profesionalni razvoj učitelja začne s 

fazo preživetja, v kateri je učitelj usmerjen predvsem vase. Šele z naraščanjem delovnih izkušenj, 

učitelj začne v ospredje postavljati razmišljanje o samem pouku (Valenčič Zuljan, Vogrinc, Krištof 

in Bizjak 2006). 

 

Pojasnjujejo, da so imeli na začetku premalo izkušenj in kompetenc, da bi lahko spretno ravnali v 

vseh situacijah, z leti pridobivanja izkušenj pa se je razpon kompetenc povečal. Na podlagi 

pridobljenih izkušenj in znanj se počutijo bolj samozavestne, samostojne ter se lažje prilagodijo dani 

situaciji. Menijo, da je to razlog, da danes kakovostneje prilagajajo pouk potrebam učencev kot pa na 

začetku kariere (lažje prepoznajo posebne potrebe učencev in glede na le-te prilagodijo delo). Starejši 

učitelji pravijo tudi, da je danes priprava na delo enostavnejša, saj je na voljo veliko različnih učnih 

in tehničnih pripomočkov, s katerimi lahko učne vsebine prikažejo bolj nazorno. Povedali so tudi, da 

opažajo, da se je v zadnjih letih način dela spreminjal in da je danes prisotna vedno večja težnja po 

individualizaciji in diferenciaciji pouka.  

 

Učitelje smo povprašali tudi po dejavnikih, za katere menijo, da so najbolj vplivali na njihov 

profesionalni razvoj. Kot pomembne dejavnike so izpostavili spremljanje in reflektiranje lastnega 

dela, izkušnje iz prakse, sodelovanje in izmenjavo izkušenj z drugimi strokovnimi delavci, 

mentorstvo, podporo vodstva ter udeležbo na dodatnih izobraževanjih in prebiranje strokovne 

literature.  

 

Da bi dobili še boljši vpogled v to, kako učitelji dojemajo svoj profesionalni razvoj in vplive nanj, 

smo izvedli intervjuje s tremi učiteljicami z različnim številom let delovne dobe. Intervjuvanke so 

povedale, da so sčasoma pri izvajanju didaktično-metodične diferenciacije in individualizacije 

postale bolj suverene. Z leti so postale bolj spontane ter fleksibilne pri kombiniranju različnih učnih 

metod, učnih oblik in učnih strategij glede na individualne sposobnosti otrok. Tudi N. Svetič (2014) 

v svoji raziskavi ugotavlja, da se učitelji z več leti delovne dobe, počutijo bolj kompetentne pri 

izvajanju učne diferenciacije in individualizacije za učence s posebnimi potrebami, kot učitelji z manj 

leti delovne dobe oziroma učitelji začetniki. Rezultati raziskave so pokazali tudi, da učitelji, ki imajo 

nad trideset let delovne dobe največjo pomembnost pripisujejo prilagajanju učne aktivnosti 

učenčevim interesom. 

 

Intervjuvanke v kvalitativni raziskavi so navedle, da so v času opravljanja dela razvile veliko različnih 

kompetenc ter napredovale na vseh področjih profesionalnega razvoja. Hitreje prepoznajo specifične 

potrebe učencev in se nanje odzovejo. Menijo, da so napredovale tako osebnostno kot strokovno. 

Pomembno se jim zdi, da znajo argumentirati svoje pristope dela in načine poučevanja na podlagi 

pridobljenega strokovnega znanja in izkušenj, kar pa je ena izmed pomembnejših stvari v poklicu, ki 

ga opravljajo. 

 

Intervjuvanke so navedle, da so na razvoj njihovih kompetenc najbolj vplivali pridobivanje izkušenj 

v praksi, izmenjava izkušenj s sodelavci ter opazovanje njihovega dela. Poudarile so tudi pomen 

dodatnih izobraževanj, prebiranja strokovne literature, udeleževanja seminarjev ipd.  

 

Intervjuvanke so povedale, da se želijo na področju izvajanja didaktično-metodične diferenciacije in  

individualizacije v prihodnosti še dodatno izobraziti, saj si želijo večjega nabora znanj na področju 
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prilagajanja pouka različnim potrebam učencev.  Izpostavile so, da  za tovrstna izobraževanja pogosto 

zmanjka časa ter da so pogosto tudi kar draga. Tudi v raziskavi L. Senica (2011) so učitelji izpostavili 

željo po pridobitvi večjega nabora znanj v obliki dodatnih izobraževanj za področje učne 

diferenciacije in individualizacije. 

 

Glede na dobljene rezultate kvantitativne in kvalitativne raziskave, presojamo, da so učitelji osnovnih 

šol s prilagojenim programom v Sloveniji usmerjeni v izvajanje didaktično-metodične diferenciacije 

in individualizacije pri svojem delu z učenci s posebnimi potrebami ter da se za izvajanje le-te 

počutijo tudi dokaj kompetentne. Ker pa se zavedajo pomena upoštevanja tega didaktičnega načela 

kot tudi naraščajoče težnje po večji diferenciaciji in individualizaciji pouka v sodobni družbi, si na 

tem področju želijo pridobiti čim več dodatnih znanj.  
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10 PRILOGE 
 

 

TRANSKRIPT INTERVJUJEV 

1. Ga. Karin 

Število let delovne dobe: 5 let 

 

1. Kako bi opisali sebe kot učitelja začetnika pri izvajanju didaktično-metodične diferenciacije 

in individualizacije v razredu in kako se vidite zdaj? 

 

Sprva (kot učitelj začetnik) imaš veliko teoretičnih znanj in idej, a v praksi se hitro znajdeš v 

dilemi in s kopico vprašanj. Sprašuješ se, kako ustrezno diferencirati in individualizirati; kako 

vsakemu otroku zagotoviti optimalen razvoj glede na dane okoliščine in razpoložljiva 

sredstva. 

S časoma postaneš bolj suveren pri izvajanju didaktično-metodične diferenciacije in 

individualizacije, več je spontanosti, prilagajanja in fleksibilnosti ter kombiniranja različnih 

metod. Pri izvajanju si pozoren na več stvari: npr. na sprotno preverjanje razumevanja navodil, 

postopnost razlage, jasna, kratka, natančna navodila …  Izkušnje omogočajo več prilagajanja 

trenutni situaciji. 

 

2. Katere kompetence opažate, da ste v tem času razvili? 

 

• Uporaba ustreznih pristopov glede na različnost učencev oz. njihovih posebnih potreb 

(prilagajanje učnih aktivnosti) 

• Razvoj komunikacijskih spretnosti, ki ustrezajo učenčevim primanjkljajem oz. 

potrebam 

• Zagotavljanje ustreznega učnega okolja za učence z različnimi potrebami 

• Vodenje skupine, oddelka 

 

3. V čem mislite, da ste v teh letih najbolj napredovali? 

 

• Uporaba različnih učnih metod – več suverenosti, prilagajanja 

• Več kombiniranja različnih metod 

• Več prilagajanja učnih aktivnost učenčevim sposobnostim oz. prilagajanje pouka 

učenčevi zbranosti in koncentraciji 

 

4. Kaj menite, da vam je pri vašem razvoju najbolj pomagalo? 

 

• Pri razvoju je najbolj pomagalo neposredno delo z učenci in pridobivanje izkušenj v 

različnih situacijah ter konkretni nasveti oz. opazovanje dela sodelavcev z več 

izkušnjami. 

 

5. Kaj bi si želeli v svoji karieri še razviti oz. izpopolniti pri izvajanju didaktično-metodične 

diferenciacije in individualizacije v razredu? 

 

• Uporabiti še več različnih metod pri izvajanju diferenciacije in individualizacije oz. 

določene metode, tudi pri mlajših učencih, uporabiti pogosteje. 

• Še več prilagajanja učnih aktivnostih učenčevim sposobnostim in trenutni zbranosti 

oz. koncentraciji. 
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2. Ga. Manja 

Število let delovne dobe:  14 let 

 

1. Kako bi opisali sebe kot učitelja začetnika pri izvajanju didaktično-metodične diferenciacije 

in individualizacije v razredu in kako se vidite zdaj? 

Kot začetniku ti predvsem primanjkuje materialov, nimaš toliko idej, ker ne poznaš otrok.  

Nisi vedno prepričan v to, katere metode oziroma oblike dela bi uporabil. Ne veš, ali bodo 

le-te ustrezne, kako se bodo učenci nanje odzvali. Vse to ti vzame več časa za načrtovanje 

in izvedbo. Veliko tipaš in sprašuješ. 

Sedaj sem bolj suverena ker imam tudi več izkušenj. Lažje načrtujem, vem tudi kam se 

obrniti po pomoč. 

 

2. Katere kompetence opažate, da ste v tem času razvili? 

 

Gotovo kot učitelj osebnostno rasteš, razvijaš empatijo, sigurnost, suverenost, 

samostojnost.  Menim, da sem postala predvsem bolj suverena pri izbiri ustreznih metod 

in oblik dela. Hitreje izberem ustrezno učno metodo glede na učenčeve individualne 

značilnosti, prav tako zmorem bolj fleksibilno prehajati med njimi, če ugotovim, da katera 

metoda ni povsem ustrezna. 

 

3.  V čem mislite, da ste v teh letih najbolj napredovali? 

 

Nabrala sem si ogromno  izkušenj, ki so zakladnica idej.  Menim, da sem najbolj 

napredovala pri prilagajanju učnih metod posameznim učencem, njihovem kombiniranju. 

Pri uporabi določenih učnih metod sem postala tudi bolj samozavestna in iznajdljiva. 

 

4. Kaj menite, da vam je pri vašem razvoju najbolj pomagalo? 

 

   Vsakdanja vključenost v proces dela, znanja in nasveti sodelavk, dodatna izobraževanja, 

prebiranje strokovnih člankov. Menim, da je zelo pomembno, da smo se pripravljeni vse 

življenje izobraževati na našem poklicnem področju ter reflektirati svoje delo. 

 

5. Kaj bi si želeli v svoji karieri še razviti oz. izpopolniti pri izvajanju didaktično-metodične 

diferenciacije in individualizacije v razredu? 

 

 Predvidevam, da več izkušenj pomeni tudi boljšo izvajanje didaktično-metodične 

diferenciacije. Seveda pa bi bilo krasno imeti tudi več časa namenjenega temu področju. 

Želela bi si še dodatnih znanj na področju prilagajanja pouka različnim potrebam učencev. 

 

3. Ga. Rebeka  

Število let delovne dobe: 32 let 

 

1. Kako bi opisali sebe kot učitelja začetnika pri izvajanju didaktično-metodične diferenciacije 

in individualizacije v razredu in kako se vidite zdaj? 

 

Kot učitelj začetnik, sem imela dve zelo dobri in srčni mentorici. Bila sem negotova, na 

trenutke prestrašena. Nikoli me ni bilo sram vprašati za mnenje. Veliko časa sem porabila za 

priprave na pouk, tako pisne priprave kot za izdelavo samih materialov.  

Sedaj sem v razredu suverena, ampak še vedno rada predebatiram določene stvari. Vesela sem 

mlajših kolegic,  študentk, ker so polne novih idej. Še vedno porabim veliko časa za pripravo 

na pouk, ker se ne želim ponavljati.  
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2. Katere kompetence opažate, da ste v tem času razvili? 

Predvsem se skozi leta službovanja začneš počutiti bolj suvereno in strokovno. Skozi 

izobraževanja, ki jih izbiraš, izpopolnjuješ področje na katerem deluješ oz. če se srečaš z 

učenci, ki imajo še kakšno dodatno motnjo, okvaro. Predvsem sem postala pri izvajanju 

didaktično-metodične diferenciacije in individualizacije bolj suverena, fleksibilna, hitreje 

prepoznam specifične potrebe učencev in glede na te uporabim ustrezne metode dela. 

 

3.  V čem mislite, da ste v teh letih najbolj napredovali? 

Mislim, da sem napredovala tako osebnostno kot strokovno. Znam zagovarjati svoje pristope 

dela in načine poučevanja, torej utemeljiti njihovo rabo na podlagi pridobljenega strokovnega 

znanja in dolgoletnih izkušenj. To se mi zdi ena izmed pomembnejših stvari v našem poklicu. 

 

4. Kaj menite, da vam je pri vašem razvoju najbolj pomagalo? 

Pri našem poklicu je nujno sodelovanje, nuditi pomoč drug drugemu. Zelo veliko se naučim 

od svojih sodelavcev, veliko mi pomeni, da z mano delijo svoje znanje in izkušnje.  Vsako 

leto sem izbirala izobraževanja, za katere sem menila, da mi bodo pri delu pomagala. Kadar 

sem se na določenem področju želela dodatno izobraziti, sem večkrat tudi sama poiskala 

dodatno literaturo ali pobrskala po strokovnih člankih na spletu. Menim, da je zelo pomembna 

naša odprtost za nova znanja in izkušnje. 

 

5. Kaj bi si želeli v svoji karieri še razviti oz. izpopolniti pri izvajanju didaktično-metodične 

diferenciacije in individualizacije v razredu? 

 Učenci in dinamika v razredu zahtevajo, da iščeš rešitve. Do njih lahko prideš z izobraževanji, 

druženju in pogovoru s sodelavci. Želela bi si več časa in priložnosti za dodatna izobraževanja 

na področju didaktično-metodične diferenciacije in individualizacije pri učencih z določenimi 

specifičnimi učnimi težavami. Tovrstna izobraževanja so pogosta tudi precej draga. 

 

 

 


