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IZVLEČEK 

Timsko delo različnih strokovnjakov omogoča otrokom s posebnimi potrebami pridobiti 

ustrezno strokovno pomoč, ki jo potrebujejo glede na njihove motnje, ovire in 

primanjkljaje. Timsko delo specialnih pedagogov in učiteljev otrok s posebnimi 

potrebami je v redni osnovni šoli še posebej pomembno, saj prispeva k uspešni 

integraciji otrok s posebnimi potrebami v razred. Pri timskem delu se srečujemo z 

različnimi problemi, zato je pomembno, da jih sodelavci v timu zaznavajo pravočasno 

in rešujejo sproti. V diplomskem delu analiziramo najpogostejše probleme v timu 

specialnih pedagogov in učiteljev, ki delajo z otroki s posebnimi potrebami v osnovni 

šoli. Zanimajo nas njihove strategije za reševanje problemov in njihovo vrednotenje 

kakovosti lastnega timskega dela. Empirično raziskovanje v diplomskem delu je študija 

prereza, za zbiranje podatkov pa smo uporabili anketni vprašalnik. V raziskovalni 

vzorec je vključenih 351 anketirancev, od tega 130 specialnih pedagogov in 221 

učiteljev, ki delajo tudi z otroki s posebnimi potrebami. Obdelavo podatkov iz anketnih 

vprašalnikov smo pri vprašanjih zaprtega tipa opravili s pomočjo statističnega programa 

SPSS, pri vprašanjih odprtega tipa pa z opisno statistiko. Ugotovili smo, da predstavlja 

specialnim pedagogom najpogostejši problem v timu z učitelji časovno usklajevanje 

med člani tima in pomanjkljivo strokovno znanje učiteljev o otrocih s posebnimi 

potrebami. Zanimivo je, da pri timskem delu zaznavajo specialni pedagogi večino 

problemov v anketnem vprašalniku statistično pomembno pogosteje kot učitelji. Pri 

soočanju s problemi v timu uporabljajo anketiranci najpogosteje strategijo 

konfrontacije, ki spada med konstruktivne strategije reševanja problemov v timu, razlike 

pa se kaţejo v pogostosti uporabe nekonstruktivnih strategij, saj jih uporabljajo učitelji 

statistično pogosteje kot specialni pedagogi. Vrednotenje kakovosti lastnega timskega 

dela je pri specialnih pedagogih in učiteljih zelo različno; specialni pedagogi ga 

pogosteje ocenjujejo kot nekakovostno, učitelji pa kot kakovostno. Pomembno se je 

zavedati smisla zdruţevanja v time, ki ga ponazarja ţe sama angleška beseda za tim – 

team (Together Everyone Achieve More), oziroma skupaj doseţemo več kot vsak sam. 

KLJUČNE BESEDE: timsko delo, specialni pedagogi, učitelji, otroci s posebnimi 

potrebami, problemi pri timskem delu, strategije reševanja problemov v timu, 

vrednotenje kakovosti lastnega timskega dela 



ABSTRACT 

Teamwork of different experts enables children with special needs to gain appropriate 

medical care, which they need according to their disorders, obstacles, and deficits. 

Teamwork of special education teachers and teacher of children with special needs is 

especially important in regular primary school system because it contributes to 

successful integration of children with special needs in the classroom. We meet 

different problems with teamwork. Therefore, it is important that co-workers in a team 

perceive them on time and solve them regularly.  In the diploma thesis, we analyze the 

most frequent problems in the team of special education teachers and teachers who 

work with children with special needs in the primary school. We are interested in their 

strategies of solving problems and their evaluation of quality of their own teamwork. 

The empirical research in the diploma work is a study of section; for collecting of data, 

we have used a questionnaire. The research sample included 351 respondents: 130 

special education teachers and 221 teachers that work with children with special needs. 

We have done processing the data from the questionnaires’ closed questions with a help 

of the statistic programme named SPSS and the opened questions with the descriptive 

statistics. We have found out that the most frequent problem to special teachers in the 

team with teachers presents timing among team members and lack of expert knowledge 

of teachers about children with special needs. It is interesting that the special education 

teachers when working notice most problems statistically more frequent than teachers. 

When facing problems in the team, respondents most frequently use the strategy of 

confrontation, which belongs to constructive strategies of solving problems in the team. 

The differences are shown in the frequency of using non-constructive strategies that 

teachers use statistically more often than special education teachers. Evaluation of their 

own quality teamwork is very different between special education teachers and teachers. 

Special education teachers evaluate it as non-quality, teachers as quality. It is important 

to be aware of the meaning of unification in teams that the English word team presents 

(Together Everyone Achieves More).  

KEY WORDS: teamwork, special education teachers, teachers, children with special 

needs, problem of team work, strategies of solving problems in team, values of quality 

of team work. 
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I. TEORETIČNI DEL 

1. UVOD 

V diplomskem delu obravnavamo timsko delo učiteljev in specialnih pedagogov, ki 

sodelujejo v vzgoji in izobraţevanju otrok s posebnimi potrebami v redni osnovni šoli. 

Največ pozornosti bomo posvetili problemom pri timskem delu ter strategijam 

njihovega reševanja.  

Potrebe po sistematičnem razvijanju timskega dela učiteljev, specialnih pedagogov in 

drugih pedagoških delavcev v šoli ne izhajajo le iz načel in sodobnih priporočil vladnih 

ustanov, ki se ukvarjajo s prenovo vzgojno-izobraţevalnih sistemov v tujini in pri nas, 

ampak predvsem iz psiho-socialnih značilnosti učencev. Vzgojno-izobraţevalne potrebe 

sodobnega učenca, ob upoštevanju njegovih individualnih učnih ter vedenjskih 

posebnosti, naj bi postale najpomembnejše izhodišče za oblikovanje timov na šoli. 

Pedagoški tim, ki ga lahko sestavljajo učitelji, specialni pedagogi, psihologi in drugi, 

lahko nudi učencu veliko več kot pa en sam strokovnjak. Večja učinkovitost 

pedagoškega tima se odraţa v laţjem prilagajanju pouka učenčevim sposobnostim, 

predznanju, zmoţnostim, učnemu, spoznavnemu stilu, vedenjskim posebnostim, 

posebnostim čustvenega odzivanja, v hitrejših povratnih informacijah, v natančnejšem 

opazovanju, boljšem usmerjanju pedagoških dejavnosti, večji varnosti idr. (Polak, 

1999a).   

Metaforično rečeno, gre pri timskem delu z otroki s posebnimi potrebami za ladjo, 

katere posadko sestavljajo otroci s posebnimi potrebami, njihovi starši, učitelji, 

specialni pedagogi, pa tudi drugi strokovnjaki, ki obravnavajo otroka. Pomembno je, da 

se člani posadke zavedajo,  da so na isti ladji in da plujejo proti skupnemu cilju, ki je v 

prvi vrsti vedno vezan na optimalen razvoj otroka s posebnimi potrebami. 

Timsko delo pedagoških delavcev zaradi bogatih osebnih in medosebnih procesov, na 

katerih temelji, spremljajo tudi različni problemi, ovire in konflikti. Strokovnjaki s 

področja timskega dela v svojih strokovnih delih poudarjajo predvsem pomembnost 

procesa reševanja problemov za razvoj tima in medsebojno povezanost članov v timu 
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(Polak, 2007). Specialni pedagog in učitelj morata torej sproti reševati probleme pri 

timskem delu, od stopnje njune medsebojne povezanosti pa je odvisno, na kak način jih 

zaznavata. Raziskave namreč kaţejo, da prispeva občutek medsebojne povezanosti k 

drugačnemu zaznavanju problemov in konfliktov. Teh člani tima ne zaznavajo kot 

ogroţajoče, temveč so vir zdrave timske interakcije (Polak, 2007).  

Reševanje problemov je tehnološko relativno zapleten proces, saj je treba upoštevati 

strukturo konflikta, vrsto konflikta, različne poglede udeleţenih, moţnosti za reševanje 

konfliktov, znanje udeleţenih, njihove vrednote in še mnogo drugih dejavnikov 

(Lipičnik, 1996). Bolj kot samo odpravljanje problemov pa je pomembno, kako tim 

pride do rešitve (Polak, 2007). Znano je, da se posamezniki pri reševanju problemov v 

timu lahko posluţujejo različnih strategij, med katerimi je ena ali več takih, ki jih 

»posvojijo« oziroma jih uporabljajo kot prevladujoče strategije. Uporaba konstruktivnih 

strategij prispeva k ohranjanju dobrih odnosov znotraj tima in tako pozitivno prispeva k 

samemu reševanju problema. Nasprotno pa ima lahko uporaba nekonstruktivnih 

strategij usodne posledice za tim, saj jih posameznik uporabi le kot sredstvo za 

doseganje osebnih ciljev.  

K odločitvi za temo diplomskega dela so me vodile lastne osebne pobude in motivi. V 

času študija je bila pod mentorstvom dr. Alenke Polak in dr. Mojce Lipec Stopar 

izvedena timska vaja študentov specialne in rehabilitacijske pedagogike ter študentov 

razrednega pouka, s pomočjo katere sem pridobila prijetno izkušnjo na področju 

timskega dela. Spoznala sem, da je timsko delo med specialnim pedagogom in učiteljem 

neizbeţno, nujno potrebno in da posledice njunega odnosa zelo jasno občutijo tudi 

otroci s posebnimi potrebami. Spomnim se, da sem se zaradi pomanjkanja konkretnih 

izkušenj na področju timskega dela in prvega srečanja s člani tima, v izvedbo timske 

vaje podajala z določeno mero distance, vendar so začetne bojazni izginile, kakor hitro 

smo se člani tima medsebojno povezali in pričeli aktivno sodelovati. Pozitivna izkušnja 

s timskim delom je prispevala k izvoru motivacije za poglobitev znanja s področja 

timskega dela.   
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2. TIMSKO DELO V ŠOLI 

2.1.  Opredelitev timskega dela 

V literaturi so prisotne številne opredelitve timskega dela, zato bomo navedli le nekaj 

najpogostejših. 

 

Potkonjak in Šimleša (1989) v Pedagoški enciklopediji definirata timsko delo kot obliko 

aktivnosti, ki jo opravlja skupina strokovnjakov na ta način, da je osnova za sodelovanje 

neposredna delitev nalog med enakopravnimi strokovnjaki in ne poloţaj posameznika v 

formalni hierarhiji. 

 

Timsko delo je tisto dogajanje, ko se dva ali več pedagoških delavcev z vzgojno-

izobraţevalnimi nameni (cilji) hkrati usmerjata ali usmerja na iste učence v okviru 

posamezne pedagoške dejavnosti, učnega predmeta ali kombinacije predmetov, znotraj 

ali zunaj učilnice (Polak, 2007). 

 

Polakova (2007, str. 9) v svoji knjigi citira Deana in Witherspoona, ki poudarjata, da je 

za pravo timsko delo »pomemben duh sodelovalnega načrtovanja, nenehnega 

sodelovanja, tesne povezanosti, neovirane komunikacije in iskrene izmenjave mnenj. Ne 

odraţa se v skupini posameznikov, ki delujejo skupaj, temveč v skupini, ki deluje 

enotno in celostno. Načrtovanje mora temeljiti na fleksibilnosti, skupinskih pravilih in 

skupinskem delu, prisotna morata biti svoboda in moţnost za napredek pri 

zadovoljevanju vzgojno-izobraţevalnih potreb učencev.« 

 

Bell (1999) izpostavlja, da je timsko delo skupina posameznikov, ki delajo skupaj zaradi 

skupnega cilja in tako dosegajo več, kot bi lahko sami. Ta razlog sam po sebi govori v 

prid timskemu delu. 

 

Ugotovimo lahko, da se morata pomembnosti timskega dela v šoli zavedati tako 

specialni pedagog kot učitelj, saj lahko z učinkovitim timskim delom ustvarita pogoje za 

optimalen razvoj otrok s posebnimi potrebami.  
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2.2. Vrste timov 

 

Obstaja več moţnih delitev timov oz. timskega dela. Praper (2001) loči timsko delo na 

tri organizacijske oblike: multidisciplinarni, interdisciplinarni in transdisciplinarni tim. 

V multidisciplinarni tim je vključenih več ljudi z različnimi poklicnimi profili. Člani 

tima izvajajo bolj obširno in zapleteno delovno nalogo, ki se dotika vseh vključenih 

strokovnih ved. Pri tem ima vsakdo jasno opredeljeno vlogo in dolţnosti, vendar med 

člani ni pravega sodelovanja. To je le delovna skupina, ki je z navodili usmerjana od 

zgoraj in se od članov pričakuje samo to, da izpeljejo vsak svojo nalogo. Taka delovna 

skupina je konservativna, ker ne daje moţnosti ustvarjalnosti in prostora za razvojne 

spremembe. Člani skupine prepoznavajo le svoj odnos do delovne naloge, ne pa tudi 

odnosov med seboj. Morebitni konflikti tako ostajajo neizrečeni in nerešeni. Za razliko 

od multidisciplinarnega tima, kjer ni pravega sodelovanja med člani tima, je za 

interdisciplinarni tim značilno sodelovanje. Ta tim omogoča neposredno povezovanje 

več strok na novi ravni spoznavanja in ravnanja. Komunikacijo označuje nov »timski« 

jezik, ki presega strokovni jezik posamezne discipline in omogoča dogovarjanje. V 

takem timu vsakdo opravi svojo nalogo, ocene in mnenja pa prediskutira v timu, ki 

oblikuje skupno oceno in se odloči za nadaljnja dejanja. Medosebno učinkovanje 

prinaša v ospredje vprašanje odnosov v skupini. Komunikacija poteka v vodoravni 

smeri in hkrati podpira posameznika in tim. Na eni strani tim ohranja delovno 

disciplino, na drugi strani pa spodbuja svoj razvoj in ustvarjalnost. Tim je odprt 

organizem, ki se uči in razvija. Transdisciplinarni tim se pojavlja redko. Dosega raven, 

na kateri se ob ohranjanju specifičnih razlik članov ustvari visoka stopnja njihove 

notranje povezanosti. Razvijanje medosebne povezanosti s sodelovanjem pripelje do 

stopnje, ko je vsak član sposoben celostnega reševanja problemov in ne več na osnovi 

svoje stroke.  

 

Strokovna literatura s področja svetovalnih dejavnosti in dela z učenci s posebnimi 

potrebami omenja različne vrste multidisciplinarnih in interdisciplinarnih timov v šoli 

(Allan, 1992; Clark, 1999; Čuk, 1996; Jordan, 1994; Lipec Stopar, 1999). Omenjene 

time največkrat sestavljajo učitelji in specialni pedagogi, lahko pa tudi drugi pedagoški 

delavci, katerih specializirano znanje je potrebno v določeni učno-vzgojni situaciji, npr. 
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zdravstveni delavci, psihologi, socialni pedagogi, socialni delavci, logopedi ali osebe za 

individualno pomoč pri učenju, … (Polak, 2007).   

Lipec Stopar (1999, str. 66) poudarja: »Ko govorimo o različnih področjih timskega 

dela v osnovni šoli, je integracija otrok s posebnimi potrebami gotovo eno tistih, kjer 

prihaja do sodelovanja strokovnjakov različnih profilov. Ne smemo pozabiti, da timsko 

delo na področju integracije otrok s posebnimi potrebami pogosto pomeni 

multidisciplinarni pristop. Ţal pa večkrat do pravega timskega dela ne prihaja, saj se 

različni strokovnjaki ne srečujejo, ne načrtujejo dela skupaj in se včasih celo borijo za 

svoj teritorij, za katerega menijo, da so pristojni le sami.« 

 

Tako kot Praper (2001), tudi Polakova (2007) time po Buckleyu razvršča v tri glavne 

skupine: delovne time, k nalogi ali problemu usmerjene time in vodstvene time. Delovni 

timi so vezani na naravne delovne enote, v katerih vsakodnevno delo temelji na 

timskem pristopu. Vanje so vključeni npr. člani istih oddelkov ali delovnih področij, ki 

pogosto delajo skupaj, nimajo pa skupne vizije ali ciljev in so redkokdaj nagrajeni za 

skupne doseţke. Člani takega tima pogosto delajo med seboj neodvisno, povezujeta jih 

samo delovni proces in prispevek h končnemu izdelku ali učinku. Tim je oblikovan 

predvsem iz organizacijskih razlogov, na vsebinski ravni in na ravni socialne interakcije 

pa to največkrat niso pravi timi. Za prave time je namreč značilna pripadnost istemu 

delovnemu okolju in situacijam, medtem ko pedagoško delo delovnih timov v resnici ne 

temelji na pravem timskem pristopu, ki mora vključevati pozitivno soodvisnost pri 

doseganju skupnih ciljev. K nalogam ali problemom usmerjeni timi (prav tam) so le 

začasno organizirani (do opravljene naloge ali rešenega problema), vendar njihovo delo 

temelji na načelih pravega timskega pristopa: ukvarjajo se s specifičnimi nalogami in 

problemi, povezujejo jih skupni cilji in pozitivna soodvisnost. Smisel njihovega 

oblikovanja temelji na teţnji priti do čim več različnih idej ali priloţnosti v zvezi z dano 

nalogo ali problemom. Pri tem je zelo pomemben proces usklajevanja različnih mnenj 

in idej, saj lahko pripelje do konfliktov med člani tima. V šolskem okolju so prav k 

nalogam usmerjeni timi najbolj zaţeleni in smiselni. Vodstveni timi (prav tam) so vrsta 

timov, ki jih sestavljajo strokovnjaki na vodstvenih poloţajih. Cilji članov vodstvenih 

timov so tesno povezani s cilji celotne delovne organizacije in z njeno vizijo, 
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pomembno pa je, da si tim oblikuje tudi konkretnejše timske cilje. Vodstveni tim na 

področju šolstva je t. i. pedagoški tim, ki ga običajno sestavljajo ravnatelj, pomočnik 

ravnatelja ali pedagoški vodja in šolski svetovalni delavci. Delovanje vodstvenega tima 

je na slovenskih osnovnih šolah ustaljena praksa. Omenjeni tim lahko ob posebnih 

nalogah ali problemih vključuje še druge člane (npr. posamezne učitelje, tehnične 

sodelavce, računovodjo, šolskega zdravnika ali zobozdravnika, …). Cilj vodstvenega 

tima šole navadno ni timsko poučevanje, uresničuje pa drugi dve etapi timskega dela, 

timsko načrtovanje in timsko evalvacijo. Zelo pomembna vloga tega tima je tudi dajanje 

osebnostne in strokovne podpore drugim timom na šoli pri izvajanju timskega dela. 

 

2.3. Komunikacija v timu 

Komunikacija predstavlja osnovno orodje sporazumevanja v timu. Je bistveni dejavnik 

vsakega timskega dela, saj s svojo verbalno in neverbalno dimenzijo omogoča, usmerja, 

podpira ali celo zavira procese, ki so prisotni pri timskem delu (Polak, 1999b).  

Specialni pedagog in učitelj izraţata z neverbalno komunikacijo svoja čustva in svoj 

odnos do izrečenega ali neizrečenega. Kadar verbalna in neverbalna komunikacija pri 

posamezniku nista usklajeni, prej verjamemo neverbalnemu sporočilu, ker ga je teţje 

kontrolirati (Polak, 2007). Neverbalna sporočila imajo torej kontrolno funkcijo pri 

preverjanju pristnosti ter resničnosti verbalno izraţenih sporočil. Za uspešno timsko 

delo je zelo pomembno, da obstaja skladnost med vsemi deli sporočila, ki prihajajo z 

različnih delov našega telesa (npr. glas, besede, izraz obraza, drţa telesa, ton glasu,…). 

Do rušenja stabilnosti tima pa lahko pripelje neskladna komunikacija, v kateri 

prevladujejo dvoumna in večsmiselna sporočila. V tovrstni komunikaciji lahko oseba, ki 

ji je komunikacija namenjena, sprejema le določene informacije, sprejema le eno od 

oblik komunikacije (verbalno ali neverbalno), drugo ignorira, lahko pa celo ignorira obe 

obliki hkrati, npr. pri obtoţevanju, zavračanju in racionalizaciji (Polak, 1994).  

Specialni pedagog in učitelj lahko z obvladovanjem ustrezne verbalne komunikacije 

prispevata k učinkovitim odločitvam tima. Polakova (2007) po Arandi, Arandi in 

Conlonu navaja pet oblik verbalnega vedenja, ki omogoča timu učinkovito odločati: 
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 Izražanje predlogov in usmeritev za delo tima: specialni pedagog in učitelj se lahko 

pomakneta h konkretni aktivnosti le s konkretnimi predlogi in usmeritvami za 

doseganje ciljev in odpravljanje problemov. Brez dajanja predlogov se njuna 

komunikacija lahko preveč ponavlja ali zamre.  

 Nadgrajevanje, razširjanje predlogov z novimi predlogi: specialni pedagog in učitelj 

lahko dopolnjujeta svoje ali tuje predloge z novimi predlogi, pri čemer lahko 

spreminjata smer razmišljanja, ne da bi zavračala zamisli drugih. 

 Razjasnjevanje s preverjanjem razumevanja vsebine: napačno ali pomanjkljivo 

razumevanje izrečenega lahko specialni pedagog in učitelj razjasnita z dodatnimi 

vprašanji, katerih odgovori prispevajo k boljšemu razumevanju vsebine. 

 Posmehovanje navzočim članom tima: član tima, ki je nekaj predlagal, pri tem pa bil 

deleţen posmehovanja, pogosto postane obrambno naravnan. Specialni pedagog in 

učitelj se morata zavedati, da je pri posmehovanju kritika bolj usmerjena k 

predlagatelju kot pa k vsebini konkretnega predloga, zato se morata tej obliki 

verbalnega vedenja izogibati. 

 Argumentiranje: z argumentiranjem razlagamo in zagovarjamo svoje predloge ter 

izzivamo ideje in predloge drugih. Pri tem iščemo in razvijamo moţne alternativne 

predloge. Argumentiranje temelji na načelu za in proti ter prav in narobe, zato lahko 

specialni pedagog in učitelj teţko doseţeta soglasje.  

 

Odprta komunikacija zagotavlja specialnemu pedagogu in učitelju sproščeno izraţanje 

stališč in pogledov ter prispeva k večji učinkovitosti timskega dela, saj vpliva na vse 

druge procese in pojave, ki jih srečamo pri timskem delu.  

2.4. Etape timskega dela 

Timsko delo je proces, ki se razvija skozi več etap. Je širok pojem in zajema timsko 

načrtovanje, timsko izvajanje in timsko evalvacijo.  V nadaljevanju se bomo posvetili 

posameznim etapam timskega dela, ki jim sledita specialni pedagog in učitelj. 

2.4.1. Timsko načrtovanje 

Pedagoško delo specialnega pedagoga in učitelja temelji na njunem timskem 

načrtovanju. Začetna etapa timskega dela ima ključen pomen za nadaljnji potek 
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celotnega timskega dela. Polak (2007) začetno etapo opisuje kot: »srečanje pedagoških 

delavcev – članov tima z namenom, da v ustvarjalnem procesu oblikujejo didaktično, 

snovno, materialno in psihološko pripravo na pouk.«  

V začetni etapi timskega dela učitelj specialnemu pedagogu predstavi predvideno učno 

snov, ki jo bo specialni pedagog uporabil kot sredstvo za odpravljanje primanjkljajev pri 

otroku s posebnimi potrebami. Učna snov predstavlja specialnemu pedagogu sredstvo 

za razvoj procesov, funkcij in odpravljanje teţav pri otroku. V nobenem primeru 

specialni pedagog ne more biti v vlogi le dodatnega učitelja, ki otroku pomaga pri 

razumevanju učne snovi. Tem ciljem so namenjene druge oblike pomoči – dopolnilni 

pouk, pomoč učitelja, staršev ipd. 

Specialni pedagog in učitelj v začetni etapi timskega dela načrtujeta učne in 

funkcionalne cilje, metode in oblike dela, potreben material, pripomočke ipd. Drug 

drugemu pomagata s prispevanjem svojih idej in izkušenj, razdelitvijo priprave 

didaktičnih pripomočkov in opor za učinkovitejše učenje, prilagajanjem delovnih listov 

itd. Posebno pozornost namenita načrtovanju prilagoditev, ki otroku s posebnimi 

potrebami omogočajo laţje in učinkovitejše učenje.  

Timsko načrtovanje je pomembna etapa timskega dela, ne glede na dejstvo, ali bo 

specialni pedagog dodatno strokovno pomoč otroku nudil v oddelku ali izven oddelka. 

Oblike dodatne strokovne pomoči, ki se izvajajo zunaj učilnice med poukom, je treba 

organizirati sočasno s potekom predmeta v učilnici, kar terja dobro komunikacijo in 

usklajeno timsko načrtovanje med specialnim pedagogom in učiteljem. Pred izvajanjem 

dodatne strokovne pomoči specialnega pedagoga v oddelku, pa je potrebno natančno 

opredeliti njegovo vlogo.  

Pomemben dejavnik v začetni etapi timskega dela je čas. Najbolje je, da je čas za 

timsko načrtovanje predviden vnaprej in umeščen v urnik. 

2.4.2. Timsko izvajanje 

Timsko izvajanje oziroma timsko poučevanje je osrednja etapa timskega dela. Temelji 

na pripravi, ki nastane med timskim načrtovanjem in je osnova za dobro izvajanje 

pedagoškega dela.  
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V procesu sodelovanja specialnega pedagoga in učitelja se lahko razvijeta dve temeljni 

vrsti timskega izvajanja, ki sta odvisni od tega, v kakšni obliki specialni pedagog nudi 

dodatno strokovno pomoč posameznemu otroku s posebnimi potrebami. 

Specialni pedagog in učitelj lahko sočasno poučujeta isto skupino učencev, praviloma v 

istem prostoru. Ta oblika timskega izvajanja je moţna, ko specialni pedagog dodatno 

strokovno pomoč nudi otroku s posebnimi potrebami v oddelku. Kljub temu, da je 

specialni pedagog v procesu timskega izvajanja v razredu zaradi posameznega otroka, 

pa lahko dela tudi z ostalimi otroki v razredu. V tem primeru lahko nastopa v podporni 

vlogi (pomaga pri poučevanju, vodi različne treninge za razvijanje določenih veščin, 

nudi razlago z drugimi viri literature, izvaja kinestetične vaje, uporabi multisenzorni 

pristop, …) ali v glavni vlogi, kar pomeni, da frontalno poučuje. Katera področja in 

teme bo poučeval učitelj in katere specialni pedagog pa je v največji meri odvisno od 

njunega timskega načrtovanja.  

Specialni pedagog v večini primerov, v skladu z Odločbo komisije za usmerjanje, nudi 

dodatno strokovno pomoč otroku s posebnimi potrebami individualno izven oddelka v 

posebnem prostoru na šoli, sočasno s potekom predmeta v učilnici. Pri tej obliki 

timskega izvajanja je pedagoško delo specialnega pedagoga in učitelja ločeno (poteka v 

različnih prostorih), vendar povezano, saj obravnavata tako specialni pedagog kot 

učitelj enako temo učne snovi s to razliko, da jo specialni pedagog uporabi kot sredstvo 

za premagovanje primanjkljajev pri otroku.  

Pomembno je poudariti, da imata specialni pedagog in učitelj različna specifična 

strokovna znanja, s pomočjo katerih pri timskem izvajanju spodbujata specifična 

področja otrokovega razvoja.  

2.4.3. Timska evalvacija 

Timsko delo je proces, ki se zaključi s timsko evalvacijo. Kljub temu, da je evalvacija 

končna etapa timskega dela, je lahko pomembno izhodišče za nadaljnje timsko delo 

(Polak, 2007).  

Pri timskem delu specialnega pedagoga in učitelja ima timska evalvacija dvojni pomen 

(Polak, 2001). Lahko gre za timsko evalvacijo pedagoškega dela z vidika analiziranja 
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vzgojno-izobraţevalnih ciljev ali za evalvacijo timskega dela z vidika analiziranja 

dogajanja v timu. Kadar otrok s posebnimi potrebami zastavljenega vzgojno-

izobraţevalnega ali funkcijskega cilja ni dosegel, bi naj specialni pedagog in učitelj 

analizirala, ali so bile predvidene prilagoditve upoštevane v procesu poučevanja, ali so 

bile prilagoditve izvedene na ustrezen način, ali so bili uporabljeni ustrezni tehnični in 

učni pripomočki, ali so bile oblike pomoči učinkovite ipd. Evalvacija timskega dela pa 

omogoča specialnemu pedagogu in učitelju vpogled v njune odnose in dogajanje znotraj 

tima s pomočjo kritičnega razmišljanja o timskem delu. Poteka lahko v obliki osebne ali 

skupinske refleksije timskega dela.  

Kadar timska evalvacija sledi takoj po opravljenem delu, govorimo o sprotni evalvaciji, 

ki je lahko dnevna ali tedenska. O končni evalvaciji govorimo, kadar se ta izvaja po 

določenem sklopu dejavnosti. Primer končne evalvacije so evalvacijski timski sestanki 

strokovnih skupin za posamezne učence s posebnimi potrebami. Takrat se tim sestane 

po daljšem času in evalvira delo in napredek od zadnjega srečanja dalje.  

Najpomembnejše pri timski evalvaciji je, da so člani tima pripravljeni sprejemati 

povratne informacije o svojem delu in prispevati konstruktivne povratne informacije o 

svojih kolegih in procesu dela. Povratne informacije, ki jih član tima prispeva svojim 

kolegom morajo biti realne. Lahko so tudi kritične, vendar kritičnost ne sme prerasti v 

kritizerstvo, saj le-to ruši odnose v timu. Povratne informacije o lastnem delu lahko 

posamezen član tima občuti kot manj prijetne, vendar je iz vidika osebne in strokovne 

rasti pomembno, da se s svojimi šibkimi področji sooči in jih v bodoče poskuša tudi 

aktivno izboljševati.  

Člani tima se morajo zavedati, da je timska evalvacija vedno usmerjena k razvoju, 

napredovanju in izboljšanju procesa timskega dela. Specialnemu pedagogu in učitelju 

predstavlja sredstvo, s katerim lahko izboljšata proces nadaljnjega timskega dela, če 

poskušata odpraviti ali vsaj omiliti analizirane pomanjkljivosti preteklega timskega 

dela. Z njeno pomočjo vplivata na uspešno delo in razvoj tima, hkrati pa tudi na dobre 

medosebne odnose v njem.   
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2.5. Vloge v timu 

Pri timskem delu so formalne vloge članov tima vezane na posameznikove strokovne 

kompetence (specialni pedagog, učitelj, psiholog, …), neformalne vloge pa na 

osebnostne lastnosti, temperament, spretnosti in sposobnosti. Za razliko od formalne 

vloge, ki je posamezniku dodeljena ţe vnaprej, lahko neformalno vlogo posameznik 

pridobiva spontano, povezana pa je z načinom vedenja in sodelovanja v konkretnem 

timu  (Polak, 2007).  

Lipičnik (1996) loči dve temeljni vlogi v timu: 

 Koordinator – je član skupine, ki vodi pogovore (moderator), postavlja vprašanja, 

opozarja na skupne in različne poglede, zmeraj misli na cilj in načrt postopka ter 

ustrezno spodbuja člane. 

 Zapisnikar – je potreben, ker je treba vse ideje zapisati. Njegova glavna vloga je, da 

vse delne in končne rešitve prikaţe tako, da so vsem na očeh. Pri tem si pomaga s 

tablo, panoji in plakati. Nikoli mu ne sme biti teţko zapisati in prikazati kakršnekoli 

rešitve, četudi je nekoliko manj običajna.  

 

Medtem ko loči Lipičnik le dve temeljni vlogi v timu, jih Polakova (2007) po Thackerju 

podrobneje opredeli na ravni nalog in na ravni podpornih dejavnosti.  

Na ravni nalog je član tima lahko: 

 pobudnik (iniciator), ki sproţi in zagotavlja nadaljnje spodbude, 

 razjasnjevalec, ki preverja, kaj člani dejansko mislijo in kako razumejo druge, 

pojasnjuje nerazumljivo, oblikuje pojmovne povezave, 

 iskalec ali posredovalec informacij, ki na različne načine daje ali išče nove 

informacije, da bi pripomogel k izvedbi naloge ali 

 oblikovalec povzetkov ali sklepov, ki izbira in zdruţuje ideje.  

 

Na ravni podpornih dejavnosti se član tima lahko izraţa kot (prav tam): 

 spodbujevalec, ki je prijateljski, topel in odgovoren do drugih, aktivno posluša in 

pozitivno sprejema mnenja in zamisli drugih članov, 
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 tisti, ki izraţa čustva znotraj tima, občutljivo in empatično zaznava splošno 

razpoloţenje v timu, pozitivna in negativna čustva in odnose, deli svoja čustva z 

drugimi člani ter ubesedi čustva drugih, če ti tega ne zmorejo, 

 usmerjevalec komunikacije, ki skrbi, da imajo vsi člani priloţnost izraziti svoje 

mnenje ali 

 vzdrţevalec harmonije, ki spodbuja k izraţanju različnosti med člani, poskuša 

odpravljati neskladja in konflikte med člani tima.  

 

Navedene vloge znotraj tima se oblikujejo glede na psihosocialne značilnosti 

posameznikov, ki sestavljajo tim. Vloge na ravni nalog so povezane predvsem z vsebino 

naloge, vloge na ravni podpornih dejavnosti pa vzdrţujejo dobre odnose in notranjo 

skladnost tima (Polak, 2007).  

Pri oblikovanju strokovnih skupin za otroke s posebnimi potrebami zakonodaja ne 

določa vodje tima. V šolski praksi je ta timska vloga pogosto dodeljena specialnemu 

pedagogu predvsem zaradi njegovih strokovnih kompetenc. Vsak član tima pa se 

verjetno ne znajde enako učinkovito v različnih timskih vlogah, zato je pomembno in 

tudi smiselno, da se posameznikovo vlogo v timu določa tudi v skladu z njegovimi 

spretnostmi in osebnostnimi lastnostmi (spretnosti vodenja, verbalne spretnosti, 

temperament, …). Ob upoštevanju tega je vodja tima lahko specialni pedagog ali tudi 

kdo drug (razrednik otroka s posebnimi potrebami, učitelj, psiholog, …). 

 

3. SPECIALNI PEDAGOG V OSNOVNI ŠOLI 

Vlogo specialnega pedagoga v osnovni šoli je obravnavalo veliko strokovnjakov, med 

njimi pa vlada skupno prepričanje, da je temeljna naloga specialnega pedagoga v 

osnovni šoli skrb za vzgojno izobraţevalne potrebe otrok s posebnimi potrebami. 

Magajna in sodelavci (2008) poudarjajo, da je termin otroci s posebnimi potrebami 

pravzaprav krovni termin, ki vključuje 20-25 % populacije vseh učencev. Pri otrocih s 

posebnimi potrebami moramo vedno upoštevati, da se njihove posebne potrebe 

razprostirajo na kontinuumu od laţjih do zelo izrazitih. V skupini otrok s posebnimi 
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potrebami je največ otrok z učnimi teţavami, tako splošnimi kot specifičnimi, in sicer 

20 % šolajoče populacije. Termin splošne učne teţave opredeljuje učne teţave, ki se 

pojavljajo pri večini šolskih predmetov, specifične učne teţave ali specifične motnje 

učenja pa so vezane na eno od področij učenja, kot je branje, pisanje, računanje, 

pravopis itd. Med učenci z učnimi teţavami je okrog 10 % učencev, ki imajo specifične 

učne teţave in od teh jih je le 2-4 % v šolajoči populaciji tistih, ki imajo izrazite 

specifične učne teţave ali primanjkljaje na posameznih področjih učenja (Magajna in 

sod., 2008). Predvideva se, da so ti otroci ob različnih oblikah pomoči in prilagoditvah 

pri učenju sposobni končati program redne osnovne šole. Učitelj za otroke s posebnimi 

potrebami ne more sam prevzemati odgovornosti. Navsezadnje za delo z njimi niti ni 

usposobljen niti ga ne more izvajati hkrati s poučevanjem drugih otrok. Danes je glede 

na način usposabljanja učiteljev in drugih strokovnih delavcev v Sloveniji specialni 

pedagog ustrezne smeri daleč najbolj usposobljen za to delo, zato je tudi nosilec 

pomembnega dela odgovornosti za ta del populacije.  

 

Delo specialnega pedagoga pa ni usmerjeno le v neposredno pomoč otroku s posebnimi 

potrebami, ampak zajema več področij. V nadaljevanju predstavljamo razseţnosti dela 

specialnega pedagoga na osnovni šoli, ki jih navaja Novljanova (1992). 
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Slika 1: Delo specialnega pedagoga (Novljan, 1992, str. 198) 
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Iz slike 1 je razvidna razseţnost dela specialnega pedagoga, ki ga Novljanova (1992) 

razčleni na pet osnovnih nalog. Specialni pedagog se pojavlja v vlogi svetovalca ljudem, 

ki imajo stik z otrokom s posebnimi potrebami in mu zaradi tega lahko tudi pomagajo. 

To so predvsem starši otroka s posebnimi potrebami, učitelji in vodstvo šole. Specialni 

pedagog s specialno pedagoškimi postopki izdela diagnostično oceno o otroku in 

pripravi program za korekcijo šibkih področij s poudarkom na otrokovih močnih 

področjih. Pri neposredni pomoči otroku s posebnimi potrebami ves čas pozorno 

spremlja tudi otrokov napredek. Da lahko napiše poročilo o napredku otroka, mora 

zbrati in analizirati podatke o otroku (opazovanje vedenja, analiza izdelkov, pogovori z 

učitelji, podatki strokovnjakov iz zunanjih ustanov,…). Njegova naloga pa je povezana 

tudi s spremljanjem šolanja otroka s posebnimi potrebami.  

 

Specialni pedagog mora dobro obvladati svoje delovne razseţnosti, da je njegovo delo 

učinkovito. K večji učinkovitosti njegovega dela pa vsekakor prispeva tudi sprejemanje 

znanj iz drugih specifičnih strokovnih področij in ne le svetovanje iz svojega 

strokovnega področja (gl. sliko 1). Končarjeva (1997) se zaveda pomembnosti 

sodelovanja specialnega pedagoga z drugimi strokovnjaki in predstavlja sodelovalni 

krog ljudi, ki se oblikuje glede na otrokove posebne potrebe. 
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Specialni pedagog na osnovni šoli je poleg ostalih strokovnjakov soodgovoren v skrbi 

za otroka s posebnimi potrebami (slika 2). Pri svojem delu se lahko posvetuje s 

specialnimi pedagogi različnih usmeritev (logopedi, surdopedagogi, tiflopedagogi,…), 

kadar začuti, da potrebuje pomoč iz njihovega specifičnega strokovnega področja. Delo 

specialnega pedagoga je tesno vezano na strokovno sodelovanje z učitelji in 

razrednikom otroka s posebnimi potrebami. Specialni pedagog nudi dodatno strokovno 

pomoč otroku s posebnimi potrebami, ne glede na to, kateri razred obiskuje, kar 

posledično zahteva timsko delo z razrednimi oziroma sodelujočimi predmetnimi učitelji. 

Znotraj šole specialni pedagog timsko sodeluje s šolsko svetovalno sluţbo, izven šole pa 

tudi z ostalimi strokovnjaki, ki otroka obravnavajo v zunanjih institucijah (zdravnik, 

pedopsihiater, pediater, fizioterapevt, …). Ob veliki količini strokovnega znanja, ki ga 

Slika 2: Sodelovalni krog (Končar, 1997, str. 45) 
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znotraj sodelovalnega kroga premorejo različni strokovnjaki, je bistvenega pomena tudi 

sodelovanje specialnega pedagoga s starši, saj le-ti svojega otroka najbolje poznajo. 

Specialni pedagog se mora zavedati, da potrebujejo starši ustrezno strokovno pomoč in 

podporo, zato jim lahko razloţi naravo otrokovih teţav in jim ponudi tudi ustrezne 

napotke za delo z otrokom doma. Pomemben del sodelovalnega kroga je tudi ohranjanje 

dobrih odnosov specialnega pedagoga z vodstvenimi delavci na osnovni šoli in na 

osnovni šoli s prilagojenim programom. 

Sodelovalni krog ljudi lahko otroku s posebnimi potrebami omogoči optimalen razvoj 

le, če je sklenjen. Sklenjen sodelovalni krog ljudi nudi otroku s posebnimi potrebami 

celostno obravnavo in je ne drobi na pedagoški, zdravstveni, psihološki ali socialni del. 

 

V nadaljevanju bomo ločeno obravnavali specialnega pedagoga kot člana svetovalne 

sluţbe in člana mobilne specialno pedagoške sluţbe. 

 

3.1. Specialni pedagog kot član svetovalne sluţbe 

Svetovalna sluţba je eden od podsistemov v šoli, zato je njen temeljni cilj opredeljen s 

temeljnim ciljem šole. Temeljni vzgojno-izobraţevalni cilj šole je optimalni razvoj 

otroka ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost 

ter telesno in duševno konstitucijo. Svetovalna sluţba pomaga in sodeluje z osnovnim 

namenom, da bi bila šola kot celota čim bolj uspešna pri uresničevanju temeljnega cilja 

in s tem tudi ostalih vzgojno-izobraţevalnih ciljev (Čačinovič-Vogrinčič, 2008).  

Temeljna naloga svetovalne sluţbe je, da se na podlagi svojega posebnega strokovnega 

znanja preko svetovalnega odnosa in na strokovno avtonomni način vključuje v 

kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno-

izobraţevalnega dela tako, da pomaga in sodeluje z vsemi udeleţenci v šoli in po 

potrebi tudi z ustreznimi zunanjimi strokovnimi ustanovami (Čačinovič - Vogrinčič, 

2008). 
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Šolska svetovalna sluţba mora pri svojem delu slediti določenim načelom (Čačinovič - 

Vogrinčič, 2008): 

 Načelo strokovnosti in strokovnega izpopolnjevanja svetovalne delavce obvezuje, da 

delujejo v skladu s strokovno etičnimi načeli ter da se stalno strokovno 

izpopolnjujejo. K strokovnim etičnim načelom prištevamo načelo dobrobiti, načelo 

prostovoljnosti in načelo zaupanja. Specialni pedagog ne sme nikoli delovati v škodo 

otroka s posebnimi potrebami, prav tako otroka ne sme stigmatizirati v socialnem 

okolju in mu povzročati neupravičenega nelagodja, stisk, zadreg in stresov. Otrok s 

posebnimi potrebami in njegovi starši v svetovalni odnos s specialnim pedagogom ne 

smejo biti prisiljeni, ampak imajo vso pravico, da o tem avtonomno odločajo. 

Pomembno je, da specialni pedagog pri opravljanju svetovalnega dela v šoli vselej 

upošteva zaupnost povedanega in varuje osebne podatke.  

 V strokovnem pogledu je šolska svetovalna sluţba v šoli pri svojem delu avtonomna, 

zato lahko govorimo o načelu strokovne avtonomnosti. To načelo pa velja tudi za 

odnos med svetovalnimi delavci znotraj svetovalne sluţbe. To pomeni, da je 

specialni pedagog pri sodelovanju s svetovalnimi delavci drugega strokovnega 

profila strokovno avtonomen, zato je pomembno, da vedno znova v skladu s svojo 

strokovno usposobljenostjo opredeli svoj deleţ oziroma prispevek pri tem 

sodelovanju.   

 Svetovalni delavec v šoli je lahko pedagog, psiholog, socialni delavec, specialni 

pedagog ali socialni pedagog. Načelo interdisciplinarnosti, strokovnega sodelovanja 

in povezovanja za svetovalno sluţbo velja ne glede na to, ali jo sestavlja eden, dva ali 

več svetovalnih delavcev. Delo specialnega pedagoga je zaradi kompleksne 

povezanosti pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj najbolj učinkovito, kadar 

se specialni pedagog lahko obrne na svetovalne delavce drugega strokovnega profila. 

Vsekakor pa se omenjeno načelo ne nanaša samo na povezovanje in sodelovanje 

specialnega pedagoga s svetovalnimi delavci drugega strokovnega profila, temveč se 

v enaki meri nanaša tudi na sodelovanje z razrednimi in predmetnimi učitelji na šoli, 

pa tudi z ustreznimi zunanjimi ustanovami (svetovalni center, dispanzer za 

pedopsihiatrijo, …).  
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 Šolska svetovalna sluţba pri svojem delu sledi tudi načelu aktualnosti. To pomeni, da 

je program svetovalne sluţbe v šoli del vsakokratnega programa šole.  

 Načelo razvojne usmerjenosti specialne pedagoge obvezuje, da so usmerjeni v 

optimalni razvoj otrok s posebnimi potrebami ter hkrati v razvoj šole kot celote.  

 Načelo fleksibilnega ravnoteţja med osnovnimi vrstami dejavnosti svetovalne sluţbe 

pomeni, da mora program šolske svetovalne sluţbe vedno, ne glede na sestavo 

svetovalnih delavcev, vsebovati tri osnovne vrste dejavnosti svetovalne sluţbe. To so 

dejavnosti pomoči, razvojne in preventivne dejavnosti ter dejavnosti načrtovanja in 

evalvacije. Konkretni izbor dejavnosti znotraj osnovne vrste dejavnosti svetovalne 

sluţbe je odvisen od strokovnih profilov svetovalnih delavcev in posebnosti ter 

vsakokratnih aktualnih in razvojnih potreb šole.  

 Za šolsko svetovalno sluţbo je izredno pomembno, da pri svojem delu sledi načelu 

celostnega pristopa. V okviru tega bi naj specialni pedagog otroka s posebnimi 

potrebami upošteval kot osebnost v celoti, poleg tega pa naj ne bi spregledal, da je 

otrok s posebnimi potrebami vselej del oţjega in širšega socialnega okolja, ki tako ali 

drugače vpliva na njegovo ravnanje. Da bi specialni pedagog načelo celostnega 

pristopa lahko upošteval v največji moţni meri, je pomembno, da si znotraj vzgojno-

izobraţevalne ustanove prizadeva za stalno in odprto sodelovanje z učitelji in 

razrednikom otroka s posebnimi potrebami.  

 Upoštevanje načela sodelovanja v svetovalnem odnosu pomeni, da si specialni 

pedagog preko svetovalnega odnosa prizadeva vzpostavljati in vzdrţevati pogoje 

tako za stalne odprte moţnosti sodelovanja specialnega pedagoga z vsemi udeleţenci 

kakor tudi za ustvarjalno sodelovanje udeleţencev med seboj v projektih pomoči 

in/ali sodelovanja.  

 Svetovalno sluţbo mora voditi tudi načelo evalvacije lastnega dela. Specialni 

pedagog se mora zavedati, da je kritična analiza svetovalnega dela pomemben pogoj 

za boljše in učinkovitejše delo v prihodnje.  
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Svetovalna sluţba opravlja tri osnovne vrste dejavnosti (Čačinovič - Vogrinčič, 2008): 

 Dejavnosti pomoči obsegajo najrazličnejše neposredne oblike dajanja pomoči 

posamezniku ali skupini ter vrsto posrednih strokovnih aktivnosti, ki so potrebne 

znotraj ali tudi zunaj šole.   

 Razvojne in preventivne dejavnosti svetovalne sluţbe so del razvojnih nalog šole kot 

ustanove. Del razvojnih nalog so različne preventivne oblike dela, ki pa niso 

usmerjene le neposredno na posameznika ali skupino, temveč na odstranjevanje ovir 

in vzpostavljanje  ustreznih pogojev v vzgojno-izobraţevalnem okolju.  

 Dejavnosti načrtovanja in evalvacije predstavljajo pomemben pogoj za kvalitetno 

opravljeno delo in ustvarjalni razvoj tako same svetovalne sluţbe kot šole v celoti.   

 

Osnovna področja dela svetovalne sluţbe v osnovni šoli so naslednja (Čačinovič - 

Vogrinčič, 2008): 

 učenje in poučevanje, 

 šolska kultura, vzgoja, klima in red, 

 telesni, osebni in socialni razvoj, 

 šolanje in poklicna orientacija ter 

 socialno-ekonomske stiske. 

 

Specialni pedagog kot svetovalni delavec sodeluje pri vseh osnovnih dejavnostih in 

področjih, še posebno pomembno vlogo pa ima pri tistih dejavnostih, ki so povezane z 

vzgojno-izobraţevalnimi potrebami učencev s posebnimi potrebami npr. neposredna 

pomoč otrokom s posebnimi potrebami, sodelovanje z učitelji pri oblikovanju 

individualiziranih programov, neposredna pomoč učiteljem pri uresničevanju 

individualiziranih programov, individualno svetovanje staršem otrok s posebnimi 

potrebami, preverjanje in zagotavljanje ustreznih pogojev za integracijo otrok s 

posebnimi potrebami ter podajanje strokovnega mnenja o ponavljanju ali prešolanju 

otrok s posebnimi potrebami. 
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3.2. Specialni pedagog kot član mobilne specialno pedagoške sluţbe 

Mobilni specialni pedagog opravlja delo na več osnovnih šolah, zaposlen pa je v okviru 

mobilne specialno pedagoške sluţbe na osnovni šoli s prilagojenim programom. 

Mobilna specialno pedagoška sluţba se je snovala v devetdesetih letih kot odziv na vse 

pogostejšo fizično integracijo otrok s teţavami v razvoju in učenju v osnovno šolo. 

Učiteljem in svetovalnim delavcem je primanjkovalo znanja in izkušenj za odkrivanje, 

poučevanje in vzgajanje te populacije otrok, zato so bili ti otroci prepuščeni sami sebi 

oziroma brez ustrezne pomoči. Osnovne šole s prilagojenim programom so bile 

pripravljene razširiti svojo dejavnost in poslati na osnovne šole svoje strokovnjake, 

defektologe. Leta 1992 je idejo sprejelo tudi Ministrstvo za šolstvo in šport ter 

omogočilo postopno uveljavljanje te sluţbe (Opara, 1996). 

Pojem »mobilna« označuje fleksibilnost oziroma nudenje pomoči tedaj in toliko, 

kolikor je posamezni otrok potrebuje. Pojem »specialno pedagoška« pa zato, ker to delo 

opravlja specialni pedagog, ki je najbolj usposobljen za to delo« (Opara 1996). 

 

Z nejasnimi usmeritvami v novem delovnem okolju so mobilni specialni pedagogi 

prevzeli nove vloge, naloge, obdrţali pa tudi nekatere naloge na matični šoli. Poleg 

neposrednega dela z učenci s posebnimi potrebami se mobilni specialni pedagog 

udeleţuje tudi pedagoških konferenc, aktivov, timskih sestankov, govorilnih ur, 

roditeljskih sestankov, delavnic za starše, razgovorov in svetovanj strokovnim delavcem 

in drugega (Kverh, 2003).  

Opara (1996) izpostavlja naslednje cilje, ki si jih je zastavila mobilna specialno 

pedagoška sluţba: 

 prepoznati naravo teţav in pogoje, pod katerimi posamezni otrok doseţe najboljše 

rezultate, 

 izbrati specifične metode dela in pomoči pri obvladovanju šolskih spretnosti, 

 z različnimi metodami in tehnikami kompenzirati teţave v razvoju in učenju, 

 s podporo specialnega pedagoga razvijati občutek varnosti pri otroku in 

 v šolskem okolju s seznanjanjem s problemi otroka ustvarjati bolj toleranten odnos 

do otrokovih teţav in pravilnejše ravnanje z njim.  
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Tudi Končar in sod. (1997) so izpostavljali mobilno specialno pedagoško sluţbo in 

opisali delo in naloge mobilnega specialnega pedagoga:  

 neposredno delo z otroki s teţavami v razvoju in pri učenju, 

 sodelovanje z učitelji in drugimi strokovnimi delavci na osnovni šoli, 

 sodelovanje s starši, 

 sodelovanje z drugimi strokovnimi delavci in strokovnimi ustanovami ter 

institucijami (socialnimi, zdravstvenimi, vzgojno-izobraţevalnimi in z društvi), 

 sodelovanje pri vseh aktivnostih na matični šoli s prilagojenim programom, 

 vodenje dokumentacije ter 

 usposabljanje in izobraţevanje. 

 

Bistvena predpogoja, ki vplivata na učinkovitost mobilne specialno pedagoške sluţbe pa 

sta vsekakor strokovna usposobljenost specialnih pedagogov in odprtost učiteljev in 

ravnateljev do tovrstne pomoči učencem s posebnimi potrebami.  

 

4. SODELOVANJE SPECIALNIH PEDAGOGOV Z 

UČITELJI 

 

Sodelovanje specialnih pedagogov z učitelji v osnovni šoli je izredno pomembno. 

»Rezultati različnih raziskav so ţe večkrat potrdili, da sta kvaliteta poučevanja in 

napredek učencev pomembno večja v razredih, kjer je bilo uvedeno kooperativno, 

timsko poučevanje, kar pomeni prisotnost, soaktivnost in soodgovornost učitelja ter 

specialnega pedagoga v razredu, v katerega je vključen otrok s posebnimi potrebami« 

(Kverh, 2003, str. 59). 

 

Integracija otrok s posebnimi potrebami je gotovo eno tistih področij timskega dela v 

šoli, kjer prihaja do sodelovanja strokovnjakov različnih profilov. Lipec Stopar (1999) 

izpostavlja, da je naveza med specialnim pedagogom in učiteljem  ključna za uspešno 

integracijo otroka s posebnimi potrebami v razred.  
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Mnogi učitelji in specialni pedagogi so se na začetku vključevanja otrok s posebnimi 

potrebami v osnovne šole počutili potisnjene v ta proces. Učitelji na področju 

izobraţevanja otrok s posebnimi potrebami niso imeli izkušenj, zato so dvomili v svoje 

kompetence in ugotavljali, da nimajo potrebnih znanj. Spraševali so se, ali so sploh 

usposobljeni za delo z otroki, ki so drugačni od večine – ali bodo prepoznali področja, 

pri katerih imajo ti učenci teţave, ali jim bodo znali nuditi vse tisto, kar bi jim bilo 

nudeno v šoli s prilagojenim programom, kako bodo otroke s posebnimi potrebami 

sprejeli ostali učenci v razredu ipd.  

 

Lipec Stopar (1999) meni, da sodelovanje med specialnimi pedagogi in učitelji na 

osnovni šoli ponekod ţe dobro poteka in je postalo ţe sestavni del šolske prakse.   

 

Za uspešno pomoč otrokom s teţavami v razvoju in pri učenju, morajo za specialno 

pedagoško sluţbo v osnovni šoli obstajati ustrezni predpogoji (Opara, 1996). Eden od 

teh je strokovna usposobljenost specialnih pedagogov in učiteljev, drugi pa je nujna 

pozitivna naravnanost učiteljev in ravnateljev ter občutljivost za probleme otrok s 

posebnimi potrebami. Pomembno je tesno sodelovanje učitelja in specialnega pedagoga, 

brez konkurenčnosti ali občutka ogroţenosti kogarkoli. Šele ko oba strokovnjaka 

začutita, da potrebujeta drug drugega, lahko svojo pozornost usmerita na otroka s 

posebnimi potrebami (Opara, 1996). 

 

Po podatkih Schmidtove (2001) je sodelovanje med učitelji in specialnimi pedagogi v 

izobraţevalnih okoljih naklonjenih integraciji vedno bolj pogosto. Učitelji in specialni 

pedagogi so prebrodili začetno negotovost in teţave, vendar so tudi danes na tem 

področju prisotni še mnogi problemi. Dravčbaher (2003) je v raziskavi, s katero je 

preverjala usposobljenost pri specialnih pedagogih, ki delajo na redni osnovni šoli 

ugotovila, da je ravno sodelovanje med učitelji in specialnimi pedagogi področje dela, 

kjer se najpogosteje pojavljajo teţave. Specialni pedagogi opozarjajo na problem 

nerazumevanja teţav otrok s posebnimi potrebami s strani učiteljev. Zaradi tega nekateri 

učitelji tudi ne odobravajo odhodov učencev s posebnimi potrebami na individualne 

obravnave, ne vključujejo prilagoditev pri preverjanju znanja ipd. 
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4.1. Značilnosti uspešnega sodelovanja med specialnimi pedagogi in učitelji 

 

Učitelj in specialni pedagog, ki timsko poučujeta ali pa le sodelujeta, si vlogo 

poučevanja otrok s posebnimi potrebami delita tako, da je učitelj primarno odgovoren 

za poučevanje otrok v skladu s predpisanim učnim načrtom, specialni pedagog pa 

prilagaja, razvija, uporablja metode in oblike, pripomočke in učila, ki ustrezajo 

otrokovim posebnim potrebam. Za učinkovito sodelovanje med obema strokovnjakoma 

je pomembno, da so njune vloge dobro definirane. Schmidt (2001) navaja nekatere 

skupne naloge učitelja in specialnega pedagoga:  

- opazovanje otroka s posebnimi potrebami skozi posamezna časovna obdobja,  

- identifikacija posebnih potreb ter  

- stalno spremljanje in vrednotenje ciljev in uporabljenih strategij. 

 

Schmidt (2001) ugotavlja, da učitelji in specialni pedagogi za uspešno delo v 

integriranem razredu potrebujejo usposabljanje na temo sodelovanja, svetovanja in 

timskega dela. Po njenih ugotovitvah bi bilo treba v dodiplomski študij učiteljev vnesti 

več vsebin iz specialnopedagoškega področja oz. »vnesti filozofijo soodvisnosti med 

obema strokovnjakoma« (Dravčbaher, 2001).  

 

Skrb za otroke s posebnimi potrebami je pogosto povezana s sodelovanjem ljudi 

različnih strok, zato je še posebej pomembno, da je učitelj naklonjen k sodelovanju s 

specialnim pedagogom. Kakšno bo sodelovanje med obema strokovnjakoma, je odvisno 

ţe od njunega prvega stika, ko učitelj, ki je pri otroku zaznal pomembno odstopanje od 

vrstnikov, zaprosi za nasvet. Lipec Stopar  (1999, str. 68) navaja, da je pomembno, »… 

da se takrat specialni pedagog ne postavi v poloţaj nekoga, ki je edini pristojen za 

reševanje problemov otrok s posebnimi potrebami, in nekoga, ki pozna odgovore na vsa 

vprašanja. Zavedati se mora, da ima tudi učitelj, ki pri njem išče pomoč, določena 

prepričanja in pričakovanja glede otroka« (Lipec Stopar, 1999, str. 68). Kakšno bo 

njuno sodelovanje pa je odvisno tudi od drugih dejavnikov (njunih osebnosti, 

pripravljenosti do prilagajanja, ...). 

 



25 

 

Specialni pedagog bi naj pri strokovnem sodelovanju z učiteljem upošteval naslednje 

usmeritve (Lipec Stopar, 1999): 

- Specialni pedagog mora biti dober poslušalec, kar pomeni, da je resnično 

zainteresiran za tisto, kar mu sporoča učitelj. Pri tem so pomembni zlasti neverbalni 

znaki (očesni stik, izrazi na obrazu ipd.).  

- Za dodatno razjasnitev problema naj specialni pedagog pridobi in poišče ustrezne 

informacije npr. vpogled v otrokove izdelke, opis situacij, ki pri otroku povzročijo 

nemirnost ipd. 

- Pomembno je, da specialni pedagog poudarja pomembnost svojega sodelovanja z 

učiteljem in se strinja s skupnim iskanjem moţnih rešitev problemov.  

- Specialni pedagog naj pogovor z učiteljem usmerja k dosegljivim in kratkoročnim 

ciljem, ki jih oba – specialni pedagog in učitelj, lahko v kratkem času realizirata (npr. 

opazovanje otroka s ček listami). 

- Otroka naj opazuje v različnih situacijah in naj nekaj časa dela z njim (če je moţno, 

ţe pri prvem srečanju). 

- Učitelju naj omogoči vpogled v svoje delo z otrokom, kadar z njim dela 

individualno. Učitelj ima tako moţnost opazovanja različnih uporabljenih strategij. 

- Učitelju naj predstavi in ponudi v uporabo primerne učne pripomočke, pri čemer se 

naj izogiba vtisu, da bodo tako pripravljeni materiali nujno rešitev za vse probleme. 

- Tesno naj sodeluje z ostalimi strokovnjaki (z logopedom, socialnim delavcem,…). 

 

Specialni pedagog se naj poskuša izogibati vedenju in ravnanjem, ki ovirajo pozitivne 

interakcije z učiteljem (Lipec Stopar, 1999): 

- Specialni pedagog naj ne prevzema popolne odgovornosti za program dela z otroki s 

posebnimi potrebami. 

- Če rednih srečanj in obiskov ne more zagotoviti, naj jih ne obljublja. 

- Prav tako naj si ne nalaga več, kot zmore – tako glede programa kot glede 

zagotovitve učnih pripomočkov. 

- Specialni pedagog naj ne daje vtisa o nezmotljivosti predlaganih metod ali 

pripomočkov, saj lahko morebiten neuspeh zmanjša učiteljevo zaupanje vanj. 
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- Prav tako naj ne daje vtisa, da nima dovolj časa, da bi se posvetil konkretnemu 

problemu in da se mu mudi k naslednjemu učitelju. 

- Učitelju ne sme olepševati situacije – tako glede časa kot glede napora, ki bo 

potreben, če se bosta lotila določenega pristopa. Če kakšna stvar ni izvedljiva, naj 

poskusi poiskati alternativne rešitve.  

- Predvsem pa naj specialni pedagog nikoli ne kritizira učiteljevega dela, njegove 

organizacije v razredu ali tega, kako se loteva reševanja teţav v razredu. Če je 

sprememba potrebna, je do nje treba priti z ustreznejšimi sredstvi, predvsem pa zelo 

previdno. 

 

Pomembno je izpostaviti, da na sodelovanje specialnega pedagoga z učiteljem vpliva 

tudi kakovost njunih medosebnih odnosov, saj boljši kot so njuni odnosi, bolj 

učinkovito je njuno sodelovanje.  

 

4.2. Oblike sodelovanja med specialnimi pedagogi in učitelji 

 

Različne oblike sodelovanja med učitelji in specialnimi pedagogi so pomemben 

dejavnik uspešne integracije otrok s posebnimi potrebami v osnovno šolo. Kvalitetno 

sodelovanje je še posebej pomembno, če je naš cilj funkcionalna integracija, ki pomeni 

aktivno sodelovanje otroka s posebnimi potrebami v razredu in ne zgolj njegovo fizično 

prisotnost (Lipec Stopar, 1999). 

 

Sodelovanje med učiteljem in specialnim pedagogom vključuje tako formalne oblike 

(npr. pedagoške konference), kot tudi neformalne oblike sodelovanja (npr. »stiki med 

vrati«). 

 

Kverh (2003) izpostavlja formalne oblike sodelovanja med specialnim pedagogom in 

učiteljem: 

 razgovori in svetovanja, 

 sodelovanje na pedagoških konferencah, 

 skupne govorilne ure, 
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 sodelovanje na prireditvah za starše, 

 skupno izobraţevanje, 

 sodelovanje na timskih sestankih, 

 sodelovanje na roditeljskih sestankih ipd. 

 

Ugotovitve raziskave iz leta 2003 (prav tam) so prikazale pogostost uporabe določenih 

oblik sodelovanja. Med najpogostejše oblike sodelovanja sodijo razgovori in svetovanja 

ter sodelovanje na pedagoških konferencah. Najmanj sodelovanja pa je prisotnega na 

prireditvah za starše in timskih sestankih. Glede na to, da so timski sestanki osnova za 

skupno delo, sklepamo, da je ta podatek zaskrbljujoč.  

 

Lipec Stopar (1999) poudarja pomen sodelovanja učitelja in specialnega pedagoga v 

vseh komponentah pomoči otroku s posebnimi potrebami: 

 pri identificiranju otrokovih posebnih potreb, 

 pri izdelavi ocene otrokovega funkcioniranja in teţav, 

 pri načrtovanju dela – pri diferenciaciji pouka, pri oblikovanju individualiziranih 

učnih načrtov in individualiziranih programov, 

 pri njihovem izvajanju, 

 pri evalviranju otrokovega napredka in realizaciji načrtovanja ter 

 pri odločitvah o nadaljnjih oblikah pomoči. 

 

Učitelj in specialni pedagog naj bi sodelovala tudi pri oblikovanju individualiziranega 

programa za otroka s posebnimi potrebami. V raziskavi, ki je preverjala, kakšna je vloga 

in kakšni so pogoji dela mobilnega specialnega pedagoga na redni osnovni šoli (Sonjak, 

1997) pa rezultati raziskave kaţejo, da skoraj 80 % mobilnih specialnih pedagogov 

samostojno izdela individualiziran program za otroka s posebnimi potrebami. Vsekakor 

je to rezultat, ki ni v skladu s timskim pristopom v obravnavi otrok s posebnimi 

potrebami.   

 

Individualiziran program v največji moţni meri upoštevajo vsi, ki delajo z otrokom s 

posebnimi potrebami. Učitelji otroka s posebnimi potrebami so tisti, ki se najpogosteje 
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srečujejo z otrokom, zato je še posebej pomembno, da se zavedajo pomembnosti 

vsebine individualiziranega programa.  

Poleg pomoči učiteljev pri pouku, so otroci s posebnimi potrebami deleţni tudi dodatne 

strokovne pomoči specialnega pedagoga. Dodatna strokovna pomoč se lahko izvaja na 

več načinov. Način izvajanja dodatne strokovne pomoči je določen v Odločbi komisije 

za usmerjanje, ki jo za posameznega otroka s posebnimi potrebami izda Zavod 

Republike Slovenije za šolstvo. Dodatna strokovna pomoč se lahko izvaja (Zakon o 

usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, 2000): 

 individualno v oddelku, 

 individualno izven oddelka ali 

 občasno v posebni skupini izven oddelka. 

 

Po Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, ki začne veljati s septembrom 

2012, pa se dodatna strokovna pomoč lahko izvaja individualno ali skupinsko v oddelku 

ali izven oddelka. 

 

V nadaljevanju se bomo osredotočili na delo specialnega pedagoga v razredu, v 

katerega je vključen eden ali več otrok s posebnimi potrebami.  

 

Specialni pedagog lahko otroka v razredu zaradi neposrednega dela z njim natančneje 

spremlja in se tudi laţje odziva na njegove potrebe in reakcije kot učitelj, ki dela z 

ostalim delom razreda. Specialni pedagog lahko učitelja o svojih opaţanjih seznanja 

prek svojih zapisov o otroku (tempo prepisa tabelske slike, stopnja pozornosti in 

koncentracije ipd.). Z izmenjevanjem informacij o otroku dobita oba vpogled v to, ali 

sta svoja pričakovanja in cilje, ki naj bi jih dosegel otrok, primerno oblikovala.  

 

Učitelj in specialni pedagog skupaj zastavljata cilje, ki naj bi jih dosegel otrok, 

razmišljata pa tudi o načinu doseganja teh ciljev. Posebej pomembna je evalvacija vsega 

v zvezi z otrokom: kako učinkovito je naše delo z otrokom, ali so cilji realno postavljeni 

in ali so doseţeni, predvsem pa, kakšen napredek lahko zaznamo pri otroku. 

 



29 

 

Ob vključitvi specialnega pedagoga v razred  kot dodatne osebe se odpira cela vrsta 

vprašanj. Za nekatera izmed njih, npr. kako otrokom predstavimo specialnega pedagoga 

v razredu, ali naj specialni pedagog dela izključno le z otrokom s posebnimi potrebami 

v razredu, kako naj dela z ostalimi otroki v razredu, ali naj ima v razredu stalno mesto 

ob otroku s posebnimi potrebami ter kakšne so kompetence specialnega pedagoga pri 

delu z ostalimi otroki v razredu, Lipec Stopar (1999) predstavlja okvirne usmeritve, za 

mnoge pa bo odgovore, tako avtorica poudarja, morala dati praksa sama. 

 

 Ko otrokom predstavimo specialnega pedagoga v razredu je bolje, da ga predstavimo 

kot osebo, ki bo občasno pomagala tistim, ki pomoč potrebujejo, da bo včasih delala 

z enim samim otrokom, drugič z manjšo skupino. Tako ne izpostavimo otroka, zaradi 

katerega je specialni pedagog pravzaprav v razredu. 

 Specialni pedagog naj ne bi delal izključno le z enim otrokom, zaradi katerega je v 

razredu. Največ časa bo specialni pedagog posvečal otroku s posebnimi potrebami, 

zaradi katerega je v razredu, njegovo delo pa naj bo usmerjeno na skupino otrok. 

Tudi za ostale otroke lahko občasno pripravi učne liste ali druge pripomočke in opore 

za učinkovitejše učenje, vodi različne treninge za razvijanje določenih veščin ter 

pomaga učitelju pri vrednotenju doseţkov tudi drugih otrok. 

 Iz vidika razvijanja otrokove samostojnosti je dobro, da specialni pedagog v razredu 

ni ves čas ob njem, kar pa je v veliki meri odvisno tudi od konkretne dejavnosti. 

 O kompetencah specialnega pedagoga pri delu z ostalimi otroki v razredu (npr. pri 

reševanju sporov, popravljanju izdelkov, dajanju dovoljenj za določene 

aktivnosti,…) se morata učitelj in specialni pedagog dogovoriti vnaprej. Zlasti pri 

raznih sporih med otroki je pomembno, da nastopita skupaj (Lipec Stopar, 1999).  

 

Vidimo lahko, da obstaja med specialnim pedagogom in učitelji veliko različnih oblik 

sodelovanja. Vsem oblikam sodelovanja je skupno to, da so namenjene skrbi za otroka s 

posebnimi potrebami in ţe ta razlog je sam po sebi dovolj, da si strokovnjaka 

prizadevata za učinkovito timsko delo, ne glede na obliko njunega sodelovanja.  
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5. PREDNOSTI TIMSKEGA DELA SPECIALNIH 

PEDAGOGOV IN UČITELJEV 
 

Prednosti timskega dela na področju vzgoje in izobraţevanja avtorji običajno izpeljujejo 

na podlagi konkretnih izkušenj učiteljev in učencev ter iz empiričnih ugotovitev 

različnih raziskav. V literaturi najdemo veliko napisanega o prednostih timskega 

poučevanja, ki pa je le ena izmed oblik timskega dela. V nadaljevanju predstavljam 

nekatere splošne ugotovitve glede prednosti timskega dela, do katerih so prišli različni 

avtorji.  

 

Chiversova (1995) omenja tri vidike pozitivnih vplivov timskega dela, ki jih lahko 

posplošimo tudi na tim specialnega pedagoga in učitelja: 

 prednosti timskega dela za posameznika – člana tima (npr. prihranek časa in delitev 

dela, večje poklicno zadovoljstvo, boljša samopodoba in osebno počutje); 

 prednosti timskega dela za tim (npr. dvig delovne motivacije, vzpostavitev večjega 

zaupanja med člani tima, pristnejša in sproščena komunikacija); 

 prednosti timskega dela za šolo v celoti (npr. večja povezanost delavcev šole, večja 

povezanost šole z lokalno skupnostjo, sodelovalna klima na šoli). 

 

Tudi Bell (1999) izpostavlja prednosti timskega dela: 

 Pomembno je, da se specialni pedagog in učitelj usmerjata v doseganje skupnega 

cilja, ki je v najširšem smislu vedno optimalen razvoj otroka s posebnimi potrebami. 

Specialni pedagog in učitelj imata moţnost, da sooblikujeta skupni cilj, kar vpliva na 

večjo notranjo motivacijo članov tima za njegovo realizacijo.  

 Z jasno razdeljenimi vlogami znotraj tima lahko natančno določita kaj se od 

posameznega člana tima pričakuje ter kaj je področje njegovega delovanja. 

 Ena ključnih prednosti pri timskem delu je medsebojna izmenjava različnih izkušenj 

in spretnosti. Prenos znanja med različnimi profesionalnimi profili omogoča 

bogatenje in nadgrajevanje lastnih spoznanj. Člana tima sta lahko torej drug drugemu 

najboljša učitelja.  
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 Maksimalna koristnost različnih virov je prednost timskega dela, ki je vezana 

predvsem na uporabo znanja, ki ga imata specialni pedagog in učitelj. Za reševanje 

kompleksnejših problemov različna specializirana znanja članov tima niso dovolj, saj 

le-ta ustvarjajo različne poglede članov tima na določen problem. Specialni pedagog 

in učitelj lahko kompleksnejše probleme rešita le z izmenjavo informacij in znanja. 

 Pri uspešnem timskem delu lahko oba strokovnjaka čutita večjo motivacijo, podporo 

ter vzajemno spodbudo. Kadar se soočata z obseţno in zahtevno nalogo, je 

spodbudno dejstvo, da je za rešitev naloge predvidenih več izkušenih in strokovno 

podkovanih članov, s pomočjo katerih je oblikovanje ustrezne rešitve laţje.  

 Uspešno timsko delo pripomore k izboljšanju odnosov znotraj tima. Specialni 

pedagog in učitelj se morata zavedati, da je kakovost medsebojnih odnosov odvisna 

od njune komunikacije. Pomembno je, da dobrih odnosov ne jemljeta za 

samoumevne, ampak jih spoštujeta.  

 Pri timskem delu specialnega pedagoga in učitelja je sodelovanje neizogibno, zaradi 

česar hitro ugotovimo, da timsko delo krepi sodelovanje. 

 Timsko delo omogoča specialnim pedagogom in učiteljem uresničevanje lastnih 

zmožnosti, saj ima vsak član tima manevrski prostor za dokazovanje in uporabo 

lastnega strokovnega znanja.  

 Komunikacija v timu je izrednega pomena, saj se z njo izmenjujejo informacije, 

znanje ter ustvarja ugodna klima. Izboljšanje komunikacije v timu specialni pedagog 

in učitelj opazita takrat, ko ta postane sproščena in odprta. Člani tima podajajo 

kritike, ki so konstruktivne in jih ne jemljejo osebno. Sprejemajo razlike v mnenjih, 

do večine sklepov pa pridejo z usklajevanjem.  

 Moţnost, da specialni pedagog in učitelj drug drugemu brez prevelike zadrege  

izrazita svoje teţave (strahove, bojazni, negotovosti, razočaranja ipd.) zmanjšuje 

stres in zaskrbljenost, obenem pa kaţe na dobro socialno klimo in visoko 

kolegialnost. Kadar je učitelj npr. zaskrbljen pri delu z otrokom s posebnimi 

potrebami, mu lahko specialni pedagog predlaga rešitve, za katere meni, da bi 

pripomogle k rešitvi problema. 
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Zavedati se moramo, da postanejo prednosti timskega dela vidne šele takrat, ko je tim ţe 

prešel skozi obdobje oblikovanja, v katerem so se razrešile uvodne zadrege in napetosti.  

 

Na osnovi vseh naštetih prednostih je razvidno, da se teţko odločimo delati kot 

posameznik. Timsko delo ima v primerjavi z individualnim delom veliko prednosti, 

tako v šoli kot tudi na različnih ţivljenjskih področjih sodobnega človeka. Sedanja 

druţba in čas sta timsko delo postavila za pogoj obstoja sodobnega človeka. »Človek – 

posameznik ţe dolgo ni več zmoţen obstajati in delovati mimo drugih. In če naj šola 

pripravlja za ţivljenje, mora to dejstvo ne le upoštevati, ampak tudi sistematično 

vzgajati in izobraţevati za preseganje le – tega.« (Razdevšek – Pučko, 1996). 

 

Timsko delo poleg številnih preizkušenih prednosti skriva v sebi tudi pasti in 

nevarnosti. Pomembno je presoditi, kdaj prednosti timskega pristopa odtehtajo slabosti 

in kdaj je rezultat tima res večji od seštevka rezultatov posameznikov.  

 

6. OVIRE IN PROBLEMI PRI TIMSKEM DELU 

SPECIALNIH PEDAGOGOV IN UČITELJEV  

 

Vsak tim se pri svojem delu srečuje s konkretnimi problemi in konflikti, ki jih ti 

problemi lahko porajajo. Uspešnost timskega dela v šoli pa lahko ogroţajo še 

organizacijske, kadrovske in prostorske posebnosti, ki pogosto delujejo kot ovire.  

 

V nadaljevanju bomo izraze problem, konflikt in ovira ločili ter jih podrobneje razloţili. 

V Slovarju slovenskega knjiţnega jezika (Ahlin in sod., 1994) so njihove definicije 

naslednje:  

 ovira: kar povzroča, da se kako delo teţje, počasneje opravlja; 

 problem: kar je v zvezi z določenim dejstvom nejasno, neznano in je potrebno 

pojasniti ali rešiti, vprašanje; 

 konflikt: duševno stanje nemoči zaradi nasprotujočih si teţenj; nasprotje, napetost. 
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Ovire pri timskem delu so običajno splošnejše od problemov oziroma sodijo v širše 

kategorije problemov timskega dela, ki jih ni mogoče reševati le s sodelovanjem članov 

tima. Polakova (2007) navaja najpogostejše ovire pri timskem delu učiteljev:  

 organizacijske ovire 

 prostorski, kadrovski in časovni pogoji timskega dela, 

 ureditev pouka in drugih aktivnosti v šoli,  

 razporeditev šolskih ur, 

 struktura šolske ure, 

 število ur pouka za vsakega učitelja in vsak razred, 

 razporeditev dela med člani tima ali med več pedagoškimi timi; 

 nejasno opredeljene vloge v timu 

 »kdo je kdo« v timu,  

 katere naloge in obveznosti prevzemajo posamezni člani tima, 

 kako se njihove formalne in neformalne vloge ujemajo s skupnimi cilji; 

 ovire v zvezi s statusom 

 nerealno doţivljanje statusa in strokovne kompetentnosti samega sebe ali drugih, 

 občutki, povezani z napredovanjem in plačilnimi razredi; 

 komunikacijske ovire 

 napačno razumljena verbalna ali neverbalna komunikacija med člani tima, 

 neprilagojena usmerjenost komunikacije (npr. v vsebino, potek, doţivljanje, 

odnose, čustva); 

 medosebne ovire 

 nezaupanje med člani tima, 

 osebnostna zaprtost, 

 pomanjkanje empatije; 

 osebne ovire 

 zaznavanje bojazni, strahu in osebne ogroţenosti. 

 

Problemi so konkretnejši od ovir. Timi se z njimi srečujejo predvsem v zgodnejših 

obdobjih svojega oblikovanja, ko se pravila timskega dela šele vzpostavljajo in 
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ponotranjajo. S konstruktivnim in odkritim pogovorom, boljšim medsebojnim 

poznavanjem in izkušnjami jih je znotraj tima mogoče odpravljati sproti in uspešno. Na 

probleme pri timskem delu in na proces njihovega odpravljanja vpliva tudi osebnostna 

struktura članov tima.  

 

Polakova (2007) navaja naslednje probleme pri timskem delu, ki se lahko pojavljajo 

tudi pri timskem delu specialnega pedagoga in učitelja. 

 neujemanje članov tima 

Neujemanje članov tima je lahko prisotno na različnih ravneh. Na osebnostni ravni se 

lahko med specialnim pedagogom in učiteljem pojavijo razlike glede na osebnostno 

togost/fleksibilnost, simpatičnost/antipatičnost ali glede na potrebo po nadzoru. Te 

osebnostne razlike lahko rušijo odnose znotraj tima. Negativne posledice za tim pa 

ima lahko tudi dejstvo, da imata specialni pedagog in učitelj različen poklicni profil, 

kar pomeni, da se razlikujeta v znanju, izkušnjah, sposobnostih in spretnostih. 

Različno strokovno znanje je torej lahko tudi eden izmed vzrokov za neujemanje 

specialnega pedagoga in učitelja. V šolskem prostoru so specialni pedagogi in učitelji 

vezani na vnaprej določen urnik, ki zmanjšuje fleksibilnost pri njegovem 

prilagajanju. Zaradi tega lahko znotraj tima nastopi problem časovnega usklajevanja 

med člani tima, saj le-ti teţje najdejo skupni čas za timske sestanke.   

 neenakomerna delitev dela 

Specialni pedagogi in učitelji imajo različne pogoje dela. Medtem ko specialni 

pedagogi v večini primerov svoje delo opravljajo individualno z enim otrokom s 

posebnimi potrebami, je učiteljevo delo povezano z večjo skupino otrok, znotraj 

katere je lahko tudi več otrok s posebnimi potrebami, ki zahtevajo njegovo 

pozornost, prilagajanje ipd. Šolski sistem delo specialnega pedagoga in učitelja 

nepošteno različno vrednoti, saj so ure dodatne strokovne pomoči specialnega 

pedagoga zajete v njegovo tedensko učno obveznost, ure dodatne učne pomoči pa 

učitelji izvajajo izven nje. Med specialnimi pedagogi in učitelji lahko pride do 

razhajanj pri odgovornosti za prilagajanje preverjanj in preizkusov znanj otroku s 

posebnimi potrebami, saj so nekateri prepričani, da je to naloga specialnega 

pedagoga, drugi pa menijo, da je to naloga učitelja. Medsebojna delitev dela je lahko 



35 

 

odvisna od osebnostnih lastnosti posameznih članov tima npr. dominantnost, 

ekstravertiranost-intravertiranost, posesivne teţnje posameznih članov,…  

 razhajanje v zahtevah do otrok s posebnimi potrebami 

Specialni pedagog in učitelj imata lahko do otrok s posebnimi potrebami različne 

zahteve. Do razhajanj v zahtevah lahko pride, kadar specialni pedagog in učitelj ne 

dorečeta in poenotita pravil njunega vedenja v posameznih pedagoških situacijah. 

Različne zahteve do otrok s posebnimi potrebami se lahko odraţajo npr. v obsegu 

domačih nalog, doslednosti pri izpolnjevanju šolskih obveznosti in šolskih pravil, 

načinu discipliniranja učencev, previsoke ali prenizke zahteve glede na sposobnosti 

otroka s posebnimi potrebami ipd. Eden izmed bolj perečih problemov glede 

razhajanja v zahtevah do učencev pa je v šolski praksi problem niţanja zahtev znanja 

otrokom s posebnimi potrebami, saj jim nekateri učitelji niţajo minimalne standarde 

znanja. 

 pripisovanje različne pomembnosti različnim dejavnostim na osnovi osebnih 

preferenc posameznega člana tima 

Specialni pedagogi in učitelji imajo zaradi različnih znanj, izkušenj, sposobnosti in 

spretnosti tudi različna interesna področja. Tako npr. učitelj predmetnega pouka 

večjo pomembnost pripisuje tistemu predmetu, ki ga sam poučuje, medtem ko mu 

ostali učni predmeti najverjetneje niso tako zelo pomembni. Prav tako so tudi znotraj 

predmeta področja, ki jim učitelj pripisuje različno teţo. Specialni pedagog na otroka 

s posebnimi potrebami gleda v primerjavi z učiteljem bolj celostno in ne le v okviru 

učnega predmeta, kjer ima posamezen otrok učne teţave. Ni nujno, da imata 

specialni pedagog in učitelj enaka oz. skupna interesna področja, kar lahko 

ilustriramo s konkretnim primerom v šolski praksi. Lahko se zgodi, da dajejo učitelji 

namenu dodatne strokovne pomoči prevelik poudarek učni snovi, premajhen pa 

odpravljanju primanjkljajev otroka s posebnimi potrebami. 

 problemi medsebojnega prilagajanja 

Timsko delo med specialnimi pedagogi in učitelji zahteva veliko medsebojnega 

prilagajanja, od česar so v največji meri odvisni tudi rezultati dela. Problemi pri 

medsebojnem prilagajanju se lahko pojavijo, kadar pride do nestrinjanja in različnega 

ravnanja v posameznih situacijah (npr. nestrinjanje s prilagoditvami za otroka s 
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posebnimi potrebami), občutka neenakopravnosti (npr. neupoštevanje mnenja člana 

tima) ter problemov pri sklepanju kompromisov med člani tima (npr. neusklajeni 

metodični pristopi do otroka s posebnimi potrebami).  

 premalo časa za pogovor, analizo dela in timsko evalvacijo 

Urnik specialnega pedagoga in učitelja je različen in določen vnaprej, zato imata 

malo moţnosti za umestitev časa, namenjenega njunemu timskemu delu, v skupni 

urnik. Odmori med posameznimi šolskimi urami so kratki, pedagoški delavci pa jih 

pogosto izkoristijo za priprave na naslednjo šolsko uro (fotokopiranje učnih listov, 

priprava didaktičnih materialov ipd.). Časa za sprotni pogovor, analizo dela in timsko 

evalvacijo je znotraj delovnega časa izredno malo. Poleg tega mobilni specialni 

pedagogi niso ves čas na eni osnovni šoli, ampak so vezani na opravljanje dela na 

več osnovnih šolah, kar časovno stisko še povečuje. Pomanjkanje časa predstavlja 

specialnim pedagogom in učiteljem problem, ki jim onemogoča, da bi se načrtovanje 

in še posebno evalvacija lahko kvalitetno opravila. Zaradi tega se nekateri odločajo 

za umestitev časa za timsko delo v šolski urnik (v kolikor imajo ustrezne moţnosti za 

usklajevanje urnikov) ali srečanja izven delovnega časa (pred ali po pouku).  

 

Poleg omenjenih problemov, se specialni pedagog in učitelj lahko soočata tudi z raznimi 

konflikti. Konflikti so problemi, ki se nanašajo na odnose med ljudmi. 

 

Specialni pedagog in učitelj doseţeta pri različnih dogovorih znotraj timskega dela 

soglasje takrat, kadar imata ţe v izhodišču enake poglede in interese. Vedno pa ni tako. 

Različni cilji in pričakovanja ju lahko vodijo h konfliktni komunikaciji, kar pa še ne 

pomeni, da se prepirata in čustveno odklanjata (npr. nezaupanje, sumničenje, prezir, 

sovraštvo). Pomembno je, da razlikujemo med konfliktom in prepirom, saj ne gre za 

sinonima. Konflikt pomeni samo to, da imamo različne poglede ali interese, prepir pa je 

ţe jasen znak, da nismo našli ustrezne strategije za razrešitev konflikta. Ne obstajajo 

dobri in slabi konflikti, obstajajo pa dobri in slabi načini njihovega reševanja. Specialni 

pedagog in učitelj se morata zavedati, da je nerešen konflikt slaba rešitev in da se 

konfliktom ni smiselno izogibati.  
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Rot (1983, po Deutschu, 1973) loči dve osnovni vrsti konfliktov. 

 Konflikti interesov nastanejo zaradi sredstev, ki so v povezavi z zadovoljevanjem 

raznih potreb (boj med posamezniki, skupinami za lastnino, denar, prostor, moč), 

lahko pa tudi zaradi medsebojnega tekmovanja članov (skupin) glede poloţaja, 

odnosov v skupini.  

 V drugo skupino, med konflikte vrednot in prepričanj, sodijo konflikti, kateri se med 

posamezniki pojavljajo zaradi nenaklonjenosti različnim aktivnostim – kar je všeč 

eni strani, drugo moti. Do konfliktnih situacij lahko prihaja zaradi različnih vrednot, 

prepričanj, razlik v oceni, kaj je prav in kaj ni, kaj je pomembno in kaj nepomembno 

(prav tam).  

 

Vidimo lahko, da na timsko delo specialnega pedagoga in učitelja preţijo različne 

potencialne ovire, problemi in konflikti, zato je zelo pomembno, da jih člani tima 

pravočasno zaznajo in poskušajo reševati sproti. Bistveno je, da na probleme čim prej 

odreagirajo in si ne dovolijo pasivnosti. 

 

6.1.  Strategije reševanja problemov v timu 

Strategijo lahko opredelimo kot načrt dejanj, potrebnih za reševanje problemov pri 

doseganju določenega cilja. Po mnenju  Jovanove (1987) so problemi bistvenega 

pomena za dogajanje in doţivljanje v timu. Vplivajo na dogajanje v timu in so dejavnik 

večanja samozaupanja njegovih članov. Po njenem mnenju so zmerni problemi pogoj 

stabilnih odnosov znotraj tima. Lipičnik (1996) poudarja, da pametneje ravnajo tisti, ki 

se problemom ne izogibajo ali skušajo oblikovati celo druţbo brez problemov, pač pa se 

pripravljajo za reševanje problemov, torej se jih poskušajo naučiti reševati.  

Obstaja veliko različnih strategij reševanja problemov v timu, vendar se je treba 

zavedati, da vse ne prinašajo uspeha. Nekaterim se je treba celo izogibati, saj ne 

prispevajo k rešitvi konkretnega problema. Če tim izbere strategijo, s katero mu uspe 

najti pot do rešitve problema, je to na neki način znamenje, da je tim dovolj zrel in 

izkušen. Razrešen problem ima za tim pomembno vlogo, saj pogosto vodi v 
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napredovanje, nova spoznanja ter motivacijo za oblikovanje novih ciljev. Seveda pa 

obstaja tudi nevarnost druge skrajnosti, kjer se odnos med člani tima lahko tudi prekine. 

Potencialni  izvori problemov so moţni v kateri koli etapi timskega dela. Tim se mora 

zavedati, da je zaznavanje konkretnega problema in oblikovanje odnosa do njega bolj 

pomembno kot sama vsebina problema. Probleme je treba zmeraj reševati v timu, v 

pristojnosti vseh vpletenih v problem. Proces odpravljanja problemov spremlja čustveno 

doţivljanje članov tima, strah in nezaupanje. V nadaljevanju bomo predstavili primerne 

in neprimerne strategije reševanja problemov v timu.  

 

Za reševanje problemov v timu je priporočljivo izbrati naslednje korake (Chivers, 

1995):  

 razjasnitev značilnosti problema (kako se problem kaţe npr. v neprimernem vedenju, 

negativnih stališčih, v drugih posledicah, ki morda niso osebne narave); 

 analiza vplivov problema na skupno delo in dogajanje v timu; 

 analiza prednosti, ki jih bo timu prinesla rešitev problema; 

 vključitev vseh v problem vpletenih ljudi (seznanjanje nečlanov tima z vsebino 

problema lahko problem le še poglobi); 

 zagotavljanje aktivnega pristopa k problemom; različnim argumentom in mnenjem o 

problemu aktivno prisluhnejo vsi člani tima; 

 izraţanje razumevanja za različne vzroke problemov; 

 vključevanje tudi zunanjih ljudi v reševanje problema (npr. članov drugih timov, 

šolskih svetovalnih delavcev, vodstva šole, zunanjih strokovnjakov), če se tim s tem 

strinja; 

 pojasnjevanje učinkov problema in pričakovanih sprememb, povezanih z odpravo 

problema; 

 opredelitev prednosti, ki jih bodo spremembe prinesle vsakemu posamezniku, timu 

in šoli kot celoti.  
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Jovanova pa navaja naslednje strategije, ki niso priporočljive za reševanje problemov v 

timu (Jovan, 1987, str. 57): 

 izogibanje konfliktom (s potlačevanjem nestrinjanja); 

 izstop iz tima (ob nestrinjanju z drugimi posameznik zapusti tim); 

 nadvladanje in pritisk (močnejše osebnosti vcepljajo drugim članom občutke strahu 

in odvisnosti); 

 prepričevanje (nagovarjanje člana, ki ima nasprotno ali drugačno mnenje od večine, 

naj se svojemu mnenju odreče in sprejme mnenje večine); 

 oblikovanje koalicije (člani tima ohranijo svoje drugačno mnenje in varujejo svojo 

neodvisnost, za dosego cilja pa zaobidejo problem); 

 sklicevanje na avtoriteto (ob nestrinjanju se v timu pojavi teţnja, da bi problem rešila 

avtoritativna oseba); 

 kompromis (vsak od članov tima se delno odreče svojemu stališču z namenom, da bi 

zagotovili nadaljnje sodelovanje). 

 

Opozoriti moramo, da se nezaţeleni načini reševanja problemov lahko pojavljajo v 

obdobju, ko odnosi med člani tima še niso povsem oblikovani, opredeljeni ali zreli. 

 

Član tima ima na voljo le pet osnovnih načinov odzivanja na reševanje problemov v 

timu. Izbere lahko umik, prevlado, zglajevanje, kompromis in konfrontacijo. Razlika 

med strategijami je v tem, koliko je posameznik uspešen v doseganju cilja ali 

pozitivnega odnosa. Nobena od navedenih strategij ni najslabša ali najboljša. Bistvo 

strateškega reševanja problemov v timu je prav v tem, da se član tima zavestno odloči 

kaj hoče doseči in koliko truda je pripravljen vloţiti. Če mu določen cilj ne pomeni 

veliko in tudi oseba ne, je smiselno, da se odloči za strategijo umika in se posveti 

pomembnejši nalogi.  

 

V nadaljevanju predstavljamo strategije reševanja konfliktov po Johnsonu (Lamovec, 

1994). 

 Umik: Ljudje, ki uporabljajo strategijo umika, se obnašajo podobno kot želve, saj se 

umaknejo v svojo lupino, da bi se izognili problemu. Odpovedo se svojim osebnim 
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ciljem kot tudi odnosu. Izognejo se sporni temi in ljudem, s katerimi so v konfliktu. 

Prepričani so, da je poskus reševanja spora ţe vnaprej obsojen na propad. Počutijo se 

nemočni, zato se fizično ali psihično umaknejo, samo da ne bi prišlo do soočanja.  

 Prevlada: Ljudje, ki uporabljajo strategijo prevlade, se obnašajo podobno kot morski 

psi. Nasprotnika poskušajo obvladati s silo, ter ga prisiliti, da sprejme njihovo verzijo 

rešitve problema. Takim osebam so zelo pomembni osebni cilji, odnos pa jim le malo 

pomeni. Odločeni so, da svoj cilj doseţejo za vsako ceno. Ne zanimajo jih potrebe 

drugih in jim ni do tega, da bi drugim ugajali. Ljudi delijo na zmagovalce in 

poraţence, sami pa seveda ţelijo biti zmagovalci. Zmaga jim daje občutek ponosa in 

uspeha. Tipičen način reševanja problemov je napad na nasprotnika, ki mu ţelijo 

dokazati svojo premoč na ta način, da ga preplašijo ali zasujejo z argumenti.  

 Zglajevanje: Ljudem, ki uporabljajo strategijo zglajevanja (označujemo jih za 

medvedke), je odnos temeljnega pomena, njihovi osebni cilji pa so jim manj 

pomembni. Ţelijo si predvsem tega, da bi jih drugi ljudje imeli radi. Probleme 

poskušajo zgladiti, navadno prehitro, in doseči skladnost v strahu, da bi bil drugi 

prizadet in bi se odnos pokvaril. Menijo, da problemi odnosu škodujejo, zato se raje 

odrečejo svojim osebnim ciljem, v (zmotnem) prepričanju, da na ta način rešujejo 

odnos.  

 Kompromis: Za ljudi, ki uporabljajo strategijo kompromisa (označujemo jih za 

lisice) je značilno, da so srednje zainteresirani tako za svoj cilj kot za odnos, zato 

iščejo kompromise. Pripravljeni so se delno odpovedati svojemu cilju in poskušajo 

prepričati drugega, naj stori podobno. Iščejo rešitev, s katero bi obe strani nekaj 

pridobili, pa čeprav za nobeno stran ni ravno idealna. Za skupno dobro ţrtvujejo del 

svojega cilja in tudi določene vidike odnosa.  

 Konfrontacija: Ljudje, ki uporabljajo strategijo konfrontacijo (označujemo jih za 

sove), visoko vrednotijo tako svoje cilje, kot tudi odnos. Konflikte vidijo kot 

probleme, ki jih je potrebno in moţno rešiti, zato iščejo rešitev, ki bo omogočila 

uresničitev lastnih ciljev kot tudi ciljev drugega. Konflikte doţivljajo kot moţnost za 

izboljšanje odnosa. Pripravljeni so sprejeti samo tisto rešitev, ki zadovolji obe strani 

in razreši tudi čustvene napetosti.  
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Katero strategijo bo posameznik uporabil, je torej odvisno od tega, kako pomemben je 

njegov osebni cilj in kako pomemben mu je konkreten odnos (Lamovec, 1994). Moţnih 

je več različnih izzidov, in so odvisni od različnih dejavnikov: 

 kadar ni pomemben niti cilj niti odnos, se je najbolje umakniti (strategija umika), 

 kadar je cilj zelo pomemben, odnos pa ne, lahko poskusimo nasprotnika prevladati 

(strategija prevlade), 

 kadar je zelo pomemben odnos, cilj pa ne, lahko skušamo spor zgladiti (strategija 

zglajevanja), 

 kadar sta cilj in odnos zmerno pomembna in kaţe, da nihče ne bo mogel doseči 

tistega, kar ţeli, je kompromis lahko koristen (strategija kompromisa), 

 kadar sta pomembna tako cilj kot odnos, je najustreznejša konfrontacija (strategija 

konfrontacije). 

 

Rahim (2002) vrednoti strategije reševanja konfliktov podobno kot Johnson in sicer 

glede na to, v kakšni meri dajemo pri reševanju problemov prednost sebi in v kakšni 

meri drugim.  

 Reševanje problemov: O reševanju problemov govorimo takrat, ko dajemo visoko 

prednost sebi in drugim. Strani sta odprti druga do druge in izmenjujeta vse 

informacije, ki so pomembne, da spoznata, kje so razlike med njima, ter na podlagi 

tega najdeta rešitev v obojestransko korist. Prvo pravilo je, da ţe takoj na začetku 

poloţimo svoje karte na mizo, razkrijemo bistvo problema, se z njim soočimo in o 

vsem tem odprto spregovorimo z drugo stranjo. 

 Prilagajanje: Pri tej strategiji dajemo malo prednosti sebi in več prednosti drugim. 

To strategijo uporabljamo takrat, ko smo v podrejenem poloţaju, ko ţelimo 

zmanjšati razlike med sabo in drugimi, pri čemer je prisoten element 

samoţrtvovanja. Ljudje, ki uporabljajo to strategijo, se na nasprotnikovo sovraţnost 

odzivajo z nizko stopnjo sovraţnosti ali celo s prijaznostjo. 

 Dominiranje: Oseba, ki uporablja to strategijo, rešuje problem z veliko dajanja 

prednosti sebi in le malo drugim. Rezultat uporabe te strategije je, da ena stran dobi 

vse, druga pa nič. Dominantna oseba usmeri vse napore v to, da doseţe svoje cilje, 

pri čemer se ne ozira na pričakovanja druge strani. To strategijo uporabljamo, ko 
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izkoriščamo moč svojega poloţaja za pridobitev poslušnosti podrejenih ali pa takrat, 

ko svoj poloţaj zaznavamo kot krivičen in se postavljamo za svoje pravice.  

 Izogibanje: Ko daje oseba pri reševanju problema malo prednosti sebi in malo 

drugim, se ţeli izogniti problemu oz. problema sploh ne priznava. Ta strategija je 

definirana tudi kot izmikanje problemom, preusmerjanju odgovornosti na druge ali 

pa preprosto ne ţelimo videti, slišati ali govoriti o problemih. Reševanje problemov 

ţelimo prestaviti na drug čas ali pa se problemu izognemo zato, ker se ga bojimo. S 

to strategijo ne zadovoljimo svojih, kot tudi ne pričakovanj druge strani. 

 Sklepanje kompromisov: Osebe, ki uporabljajo te strategije, so pri reševanju 

problemov srednje zainteresirane za dajanje prednosti sebi kot tudi drugim. To je 

način sprejemanja dogovora, pri katerem se vsaka stran odpove določenemu delu 

svojih teţenj. Kompromis ne pozna ne zmagovalca in ne poraţenca. 

 

Pomembno je, da različnih strategij reševanja problemov v timu ne posplošujemo na 

dobre in slabe. Njihova uporaba je v veliki meri odvisna od konkretne situacije, v kateri 

član tima presodi ali je uporaba določene strategije reševanja problemov v timu 

primerna ali neprimerna, pa tudi od pogojev in osebnosti posameznika. 
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II. EMPIRIČNI DEL 

7. OPREDELITEV PROBLEMA RAZISKOVANJA 

Delo specialnega pedagoga na osnovni šoli je nepogrešljivo, saj se učitelji za delo z 

otroki s posebnimi potrebami pogosto ne čutijo dovolj kompetentne. Primanjkuje jim 

znanja in predvsem izkušenj za delo z otroki s posebnimi potrebami, pri čemer so jim 

lahko v veliko strokovno pomoč prav specialni pedagogi. Velja tudi obratno, saj so 

učitelji pomemben vir informacij specialnemu pedagogu o funkcioniranju otroka s 

posebnimi potrebami pri pouku. Iz tega lahko sklepamo, da je strokovno timsko delo 

specialnih pedagogov in učiteljev otrok s posebnimi potrebami na osnovni šoli eden 

izmed pomembnejših dejavnikov za optimalen razvoj teh otrok. Tako specialni 

pedagogi kot učitelji se morajo zavedati, da posledice njihovega učinkovitega ali 

neučinkovitega timskega dela v največji meri občutijo predvsem otroci s posebnimi 

potrebami. Najobjektivnejši znak učinkovitega timskega dela je po mnenju tujih 

strokovnjakov  sproščen smeh. Z njim izraţamo celotno psihološko dogajanje v timu, ki 

ga ni mogoče zaigrati (Polak, 2008). Zavedati pa se moramo, da se vsak tim pri svojem 

delu sooča s konkretnimi problemi, ki jih člani tima rešujejo z različnimi strategijami. 

Pri vsakem posamezniku prevladuje določena strategija reševanja problemov, ki jo 

lahko uporablja nezavedno ali na podlagi preteklih izkušenj. To strategijo lahko 

posameznik ozavesti, se nauči še drugih, ki jih potem uporablja zavestno, glede na 

namen, ki ga ţeli doseči, to pa je lahko doseganje osebnega cilja ali ohranitev dobrih 

medosebnih odnosov (Lamovec, 1994).     

Z raziskavo ţelimo ugotoviti najpogostejše probleme pri timskem delu specialnih 

pedagogov in učiteljev otrok s posebnimi potrebami na osnovni šoli, saj predstavlja 

soočenje s problemi pomemben korak k njihovemu reševanju, posledično pa prispeva 

tudi k učinkovitejšemu timskemu delu. Primerjali bomo zaznavanje problemov v timu z 

vidika specialnih pedagogov in učiteljev ter analizirali vzroke za njihovo prisotnost. Pri 

tem nas zanima, katera je njihova prevladujoča strategija reševanja problemov v timu, 

primerjali pa bomo tudi pogostost uporabe strategij med specialnimi pedagogi in 
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učitelji. Ugotavljali bomo, kako vrednotijo kakovost svojega timskega dela in kako 

zaznavajo reševanje problemov timskega dela specialni pedagogi in učitelji.  

 

8. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA IN HIPOTEZE 

Opredelili smo naslednja raziskovalna vprašanja in hipoteze: 

 

R1: S kakšnimi problemi se specialni pedagogi in učitelji otrok s posebnimi potrebami 

najpogosteje srečujejo pri timskem delu? 
 

R2: Katere strategije reševanja problemov v timu najpogosteje uporabljajo specialni 

pedagogi in učitelji otrok s posebnimi potrebami? 
 

R3: Kako specialni pedagogi in učitelji otrok s posebnimi potrebami v splošnem 

vrednotijo kakovost svojega timskega dela? 
 

H1: Predvidevamo, da specialnim pedagogom pri timskem delu z učitelji, ki poučujejo 

otroke s posebnimi potrebami, najpogostejši problem predstavlja časovno usklajevanje 

med člani tima.  
 

H2: Predvidevamo, da manj izkušeni specialni pedagogi pri timskem delu pogosteje 

uporabljajo strategije izmikanja kot njihovi bolj izkušeni kolegi. 
 

H3: Predvidevamo, da anketirani specialni pedagogi in učitelji pri reševanju problemov 

pri timskem delu enako pogosto uporabljajo konstruktivne strategije reševanja 

problemov. 

H4: Predvidevamo, da specialni pedagogi in učitelji svoje timsko delo ocenjujejo kot 

kakovostno in da med njimi v tem ni statistično pomembnih razlik. 

9. OPIS RAZISKOVALNE METODOLOGIJE 

9.1. Vzorec 

V vzorec je bilo vključenih 130 specialnih pedagogov (37 %), ki delajo v osnovni šoli, 

in 221 učiteljev otrok s posebnimi potrebami (63 %), ki z njimi sodelujejo. Vzorec ni bil 

slučajnostni, ampak namenski, oblikoval se je kot odziv specialnih pedagogov in 
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učiteljev iz k raziskavi povabljenih dvestopetdesetih osnovnih šol v Sloveniji. V 

nadaljevanju vzorec podrobneje predstavljamo glede na spol, število delovnih let in 

smer študija.  

 

Preglednica 1: Opis vzorca glede na spol 

SPOL f f % 

Moški 24 6,8 

Ţenski 327 93,2 

∑ 351 100,0 

 

V celotnem vzorcu je večina anketirancev ţenskega spola (gl. preglednico 1). Tako pri 

specialnih pedagogih kot pri učiteljih pa se pojavljajo anketiranci obeh spolov. Med 

specialnimi pedagogi je 6 moških in 124 ţensk, med učitelji pa 18 moških in 203 ţensk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 3: Opis vzorca glede na število delovnih let na področju vzgoje in izobraţevanja 



46 

 

Največji deleţ v vzorcu predstavlja pribliţno tretjina anketirancev, ki ima več kot 20 let 

delovne dobe na področju vzgoje in izobraţevanja, petina anketirancev ima 5 do 10 let 

delovne dobe, najmanjši deleţ v vzorcu pa predstavlja pribliţno desetina anketirancev, 

ki ima nad 15 do 20 let delovne dobe.  

 

Preglednica 2: Opis vzorca glede na smer študija 

SMER ŠTUDIJA  f f % 

Specialna in rehabilitacijska 

pedagogika 

22 6,3 

Defektologija 83 23,6 

Pedagogika 13 3,7 

Drugo 12 3,4 

Učitelj razrednega pouka 114 32,5 

Učitelj predmetnega pouka 107 30,5 

∑ 351 100,0 

 

 

Ob preglednici 2 je pomembno opozoriti, da so se specialni pedagogi v preteklosti 

izobraţevali v študijskih programih, katerih poimenovanje se je tekom časa spreminjalo. 

Od leta 1947  do 1964 je bil moţen dvoletni višješolski študij defektologije, leta 1964 se 

je pojavil štiriletni študij specialne pedagogike, danes pa obstaja študij specialne in 

rehabilitacijske pedagogike. Večina specialnih pedagogov v našem vzorcu ima 

opravljen višješolski študij defektologije ter specialne in rehabilitacijske pedagogike. 

Manjši odstotek specialnih pedagogov je kot smer izobrazbe navedlo pedagogiko in 

glede na to, da so se ti strokovni delavci v vprašalniku opredelili kot tisti, ki v praksi 

opravljajo delo specialnega pedagoga, jih v nadaljevanju obravnavamo znotraj 

omenjenega podvzorca. Anketiranci, ki opravljajo delo specialnega pedagoga so pod 

kategorijo drugo navedli specialno pedagogiko, socialno pedagogiko, socialno delo, 

magistrske študijske programe pa tudi različne kombinirane smeri izobrazbe. Iz 
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preglednice 2 je razvidno tudi razmerje med učitelji razrednega in predmetnega pouka v 

vzorcu, ki jih je pribliţno enako. 

 

9.2. Merski pripomočki 

Kot merski pripomoček smo uporabili 2 obliki anketnega vprašalnika, ki sta bili 

vsebinsko enaki: za specialne pedagoge in za učitelje. Anketna vprašalnika sta 

vsebovala vprašanja odprtega in zaprtega tipa. Reševanje je bilo anonimno.  

Anketni vprašalnik je bil sestavljen iz petih delov. V prvem delu so se vprašanja 

nanašala na osnovne podatke anketirancev: spol, število delovnih let na področju vzgoje 

in izobraţevanja ter smer izobrazbe. V drugem delu vprašalnika so anketiranci s 

pomočjo ocenjevalne lestvice označili pogostost navedenih problemov timskega dela. V 

tretjem delu vprašalnika so imeli anketiranci v vprašanjih odprtega tipa moţnost po ţelji 

navesti probleme, s katerimi se sami srečujejo pri timskem delu in tudi strategije, ki jih 

uporabljajo za reševanje teh problemov. Četrti del vprašalnika se je nanašal na strategije 

reševanja problemov v timu. Anketiranci so glede na dane trditve s pomočjo 

ocenjevalne lestvice ocenjevali pogostost izkušenih načinov ravnanja v konfliktnih 

situacijah v timu. Dane trditve smo črpali iz vprašalnika avtorja Johnsona, namenjenem 

proučevanju načinov spoprijemanja s problemi v majhnih skupinah (Lamovec, 1994), ki 

smo jih količinsko strnili. V zadnjem delu vprašalnika so anketiranci s pomočjo 

ocenjevalne lestvice vrednotili kakovost svojega timskega dela.   

 

9.3. Postopek zbiranja podatkov 

Podatke smo zbirali s pomočjo anketnih vprašalnikov. Anketne vprašalnike smo poslali 

na 250 osnovnih šol, kar je več kot polovica osnovnih šol v Sloveniji. Naslove osnovnih 

šol smo pridobili s pomočjo svetovnega spleta. Na vsako osnovno šolo smo poslali en 

vprašalnik za specialnega pedagoga in dva za učitelja, kar je skupaj znašalo 750 

poslanih anketnih vprašalnikov. Od vseh poslanih anketnih vprašalnikov, smo nazaj 

dobili 47 % izpolnjenih; končni vzorec torej zajema 351 anketirancev.  
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9.4. Postopek obdelave podatkov     

Podatke smo obdelali s pomočjo računalniškega programa SPSS. Uporabili smo 

naslednje postopke: 

- izračun frekvenčne distribucije,  

- t-preizkus za male neodvisne vzorce za izračunavanje statistično pomembnih razlik 

med aritmetičnimi sredinami ocen: 

- pogostosti problemov pri timskem delu glede na poklic anketirancev, 

- pogostosti uporabe posamezne strategije reševanja problemov v timu 

glede na poklic anketirancev, 

- pogostosti uporabe konstruktivnih in nekonstruktivnih strategij reševanja 

problemov v timu glede na poklic anketirancev, 

- pogostosti uporabe posamezne strategije reševanja problemov v timu 

glede na izkušenost specialnih pedagogov in 

- vrednotenja lastnega timskega dela glede na poklic anketirancev. 

 

10. REZULTATI Z INTERPRETACIJO 

10.1. Problemi, s katerimi se specialni pedagogi in učitelji srečujejo pri timskem 

delu 

V okviru raziskovalnega vprašanja nas je zanimalo, s kakšnimi problemi se specialni 

pedagogi in učitelji otrok s posebnimi potrebami najpogosteje srečujejo pri timskem 

delu. V vprašalniku so anketiranci s pomočjo petstopenjske ocenjevalne lestvice 

označili pogostost podanih problemov pri svojem timskem delu v šolski praksi (1-

nikoli, 2-redko, 3-pogosto, 4-zelo pogosto, 5-vedno). V nadaljevanju predstavljamo po 

mnenju anketirancev najpogostejše probleme pri timskem delu.  



49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 4: Pogostost problemov pri timskem delu 
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Problem, ki pri timskem delu izstopa po pogostosti, je časovno usklajevanje med člani 

tima (gl. sliko 4), saj je povprečna vrednost pri tem problemu najvišja (M = 2,74). Drug 

najpogostejši problem pri timskem delu je prav tako povezan s časom, saj anketiranci 

menijo, da imajo premalo časa za dogovarjanje in evalvacijo (M = 2,47). Na tretje 

mesto so anketiranci kot problem pri timskem delu uvrstili različno strokovno znanje 

med člani tima (M = 2,4). Problemi, s katerimi se anketiranci pri timskem delu srečujejo 

najredkeje, so osebnostno neujemanje članov tima, problemi medsebojnega prilagajanja 

ter neenakomerna delitev dela. V nadaljevanju bomo nekoliko podrobneje analizirali 

najpogostejše probleme pri timskem delu in poskušali najti vzroke za njihov pojav. 

Čas za timsko delo učiteljev je najpogosteje omenjen problem v različnih okoljih, 

različnih šolskih sistemih in različnih drţavah. Šola je ustanova z zelo strukturirano 

dejavnostjo, z vnaprej določenim urnikom in jasno opredeljeno delovno obveznostjo 

učiteljev, kar pogosto oteţuje izvajanje timskega dela (Polak, 2007). Dejstvo, da je delo 

specialnih pedagogov in učiteljev vezano na vnaprej določen šolski urnik, zmanjšuje 

fleksibilnost pri timskem delu. Člani tima se zaradi tega teţje časovno usklajujejo, 

oziroma teţje najdejo skupni čas za srečevanja, posledično pa članom tima primanjkuje 

tudi časa za dogovarjanje in evalvacijo.  

Čas za timsko delo je načeloma treba zagotoviti znotraj obstoječega delovnega časa 

učiteljev. Glede na dejstvo, da je v sklop delovne obveznosti učiteljem priznan tudi čas 

za načrtovanje pedagoškega dela, kar lahko opravljajo tudi izven ur pouka (največkrat 

doma), lahko najdemo »časovne rezerve« za timsko načrtovanje in timsko evalvacijo 

pred poukom,  po njem ali v popoldanskem času. Timskemu delu pa so lahko namenjeni 

tudi dnevi počitnic (Polak, 2007).  

Poleg sistematičnega iskanja konkretnih rešitev za časovno usklajenost in 

racionalizacijo timskega dela za posamezne time pa je predvsem potrebno ozaveščanje 

članov tima, da se poraba časa z »zorenjem« in izkušenostjo tima racionalizira (Polak, 

2005). 

Člane tima je smiselno usmerjati k uporabi sodobnih informacijsko-komunikacijskih 

tehnologij (IKT), ki olajšajo medsebojno dogovarjanje in usklajevanje (Polak, 2005). 
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Elektronska pošta zaradi hitrosti in priročnosti odpira nove komunikacijske moţnosti, 

zato je njena uporaba smiselna tudi pri delu tima. Moţnosti sodobnih računalniških 

komunikacij omogočajo delo tima, ki ni fizično zbran na enem mestu npr. v zbornici ali 

drugih prostorih šole. Ob vsem tem pa se je seveda pomembno zavedati, da virtualni 

odnos ni popolna zamenjava za dejanskega, ampak gre le za dopolnilo k celovitosti 

delovanja tima (Rajkovič, 2001).  

K večji časovni učinkovitosti lahko pripomorejo tudi treningi za učinkovito izrabo 

delovnega časa, delavnice za bolj sistematično timsko načrtovanje ter vpetost etap 

timskega dela v redni šolski urnik ipd. (Polak, 2005).  

Pomembno je, da vodstvo šole zagotovi dovolj veliko fleksibilnost urnika, da slednji ne 

bo glavna ovira pri izvajanju timskega dela. Timsko načrtovanje in timska evalvacija 

namreč zahtevata dovolj razpoloţljivega časa izven rednega pouka. Obe omenjeni etapi 

je zato smiselno vključiti v urnik, kar pedagoškim delavcem zagotavlja določeno 

predvidljivost, sistematičnost in zavezanost timskemu delu (Polak, 2005).  

Ob vsem naštetem se je pomembno zavedati dejstva, da je pomanjkanje časa lahko tudi 

izgovor, ki zakriva različne druge dejavnike npr. pomanjkanje motivacije za delo, 

nagnjenost k individualizmu, pomanjkljivo strokovno znanje, izogibanje dodatnemu 

delu, pasivno nasprotovanje, prelaganje odgovornosti na druge, različen interes ipd. 

Iz slike 4 je razvidno, da zaznavajo anketiranci kot tretji najpogostejši problem pri 

timskem delu različno strokovno znanje med člani tima. Dejstvo je, da imajo specialni 

pedagogi in učitelji različna specifična strokovna znanja in da svoje delo opravljajo na 

različnih področjih dela. Učiteljeva primarna odgovornost je poučevanje otrok v skladu 

s predpisanim učnim načrtom, medtem ko je naloga specialnega pedagoga, da prilagaja, 

razvija, uporablja metode in oblike, pripomočke in učila, ki ustrezajo otrokovim 

posebnim potrebam. Za učinkovito timsko delo med strokovnjakoma je nujno, da so 

njune vloge pri poučevanju otrok s posebnimi potrebami dobro definirane.  

Pri timskem delu specialnega pedagoga in učitelja je interdisciplinarno zdruţevanje 

različnih profilov še posebej pomembno, saj ima vsak član tima specialna znanja in 

kompetence, kar omogoča celosten pristop k otroku. Verjetno je za dosego takšne 
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sinteze znanja potrebno vloţiti več truda, časa, dodatnega izobraţevanja, prilagajanja ter 

osebne pripravljenosti, kar lahko nekaterim predstavlja veliko oviro.  

Kljub temu, da je različno strokovno znanje znotraj tima v večini domače in tuje 

strokovne literature prikazano kot prednost timskega dela, pa lahko ugotovimo, da je 

zaznavanje različnega strokovnega znanja med člani tima eden pogostejših problemov 

timskega dela v slovenski šolski praksi (M = 2,4). V enem izmed anketnih vprašalnikov 

smo zasledili naslednji pripis: »Različno strokovno znanje specialnega pedagoga je 

vsekakor velika prednost, nikakor pa ne problem!« Takšno razmišljanje članov tima je 

dobrodošlo za učinkovito timsko delo, saj se lahko člani tima drug od drugega veliko 

naučijo ravno ob posedovanju različnih specifičnih strokovnih znanj in zavedanju, da 

različnost bogati in ne siromaši. 

V nadaljevanju bomo obravnavali rezultate specialnih pedagogov, še vedno pa ostajamo 

v okviru istega vprašanja iz anketnega vprašalnika. Predvidevali smo (H1), da 

predstavlja specialnim pedagogom pri timskem delu z učitelji otrok s posebnimi 

potrebami najpogostejši problem časovno usklajevanje med člani tima. Anketirance smo 

v statistični obdelavi podatkov ločili glede na poklic. V nadaljevanju predstavljamo 

pogostost problemov pri timskem delu glede na poklic.  
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Slika 5: Pogostost problemov pri timskem delu glede na poklic 
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Preglednica 3: Rezultati t-preizkusa – preverjanje razlik med pogostostjo problemov pri 

timskem delu glede na poklic 

Opombe: N – število specialnih pedagogov/učiteljev; M – povprečna vrednost pogostosti problema pri timskem 

delu (ocenjevalna lestvica od 1 = nikoli do 5 = vedno); SD – standardni odklon; t – vrednost t-preizkusa; g – 

stopnja prostosti; p – stopnja značilnosti; najvišje povprečne vrednosti rezultatov in statistično pomembne 

razlike p ≤ 0,05 so v odebeljenem tisku.  

 

 

 Status N M SD t g p 

Osebnostno neujemanje 

članov tima 

Specialni pedagog 130 2,04 0,62 7,22 348 0,000 

Učitelj 220 1,54 0,64 

Različno strokovno 

znanje 

Specialni pedagog 129 2,84 0,97 7,28 342 0,001 

Učitelj 215 2,14 0,79 

Časovno usklajevanje 

med člani tima (kdaj se 

naj tim srečuje) 

Specialni pedagog 129 2,95 1,04 2,69 345 0,003 

Učitelj 218 2,61 1,19 

Neenakomerna delitev 

dela 

Specialni pedagog 129 2,26 0,83 6,06 344 0,515 

Učitelj 217 1,71 0,83 

Razhajanje v zahtevah 

do učencev 

Specialni pedagog 127 2,53 0,78 6,69 344 0,005 

Učitelj 219 1,95 0,77 

Pripisovanje različne 

pomembnosti različnim 

dejavnostim na osnovi 

osebnih preferenc 

Specialni pedagog 

 

129 2,40 0,82 6,76 347 0,022 

Učitelj 220 1,83 0,74 

Problemi medsebojnega 

osebnega prilagajanja 

Specialni pedagog 130 2,05 0,71 6,42 346 0,004 

Učitelj 218 1,57 0,63 

Pomanjkanje časa za 

dogovarjanje in 

evalvacijo 

Specialni pedagog 130 2,78 1,05 4,57 348 0,327 

Učitelj 220 2,28 0,98 
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Specialnim pedagogom predstavlja najpogostejši problem pri timskem delu z učitelji 

časovno usklajevanje med člani tima (M = 2,95), s čimer našo hipotezo potrdimo. Iz 

preglednice 3 je razvidno, da ta problem zaznavajo specialni pedagogi statistično 

pogosteje kot učitelji (t = 2,69, p = 0,003). Iz slike 5 je opazen trend, da se specialni 

pedagogi v povprečju pogosteje soočajo z vsemi navedenimi problemi pri timskem delu 

kot učitelji. Specialni pedagogi tudi statistično pomembno pogosteje kot učitelji 

zaznavajo večino omenjenih problemov pri timskem delu, do statistično pomembnih 

razlik pa ne prihaja pri problemih v zvezi s pomanjkanjem časa za dogovarjanje in 

evalvacijo ter v zvezi z neenakomerno delitvijo dela pribliţno enako pogosto. Iz tega 

lahko sklepamo, da gre za problema pri timskem delu, s katerima se soočajo tako 

specialni pedagogi kot učitelji. 

Ugotovitev, da specialnim pedagogom najpogostejši problem res predstavlja časovno 

usklajevanje med člani tima pa lahko potrdimo tudi s prejšnjimi rezultati. Primerjava 

slike 4 in slike 5 nam namreč kaţe, da je časovno usklajevanje med člani tima tisti 

problem pri timskem delu, ki ga najpogosteje zaznavajo tako specialni pedagogi kot 

učitelji.  

Poleg ţe omenjenih vzrokov za teţje časovno usklajevanje med člani tima, pa se pri 

specialnih pedagogih pojavljajo še nekateri drugi vzroki. Srečevanje med člani tima je v 

večji meri oteţeno mobilnim specialnim pedagogom, ki delo opravljajo na več različnih 

osnovnih šolah. Mobilno delo jim namreč še dodatno oteţuje organizacijo timskih 

srečanj z učitelji, saj se lahko zgodi, da npr. nekaterih učiteljev pogosto niti ne srečajo, 

če so na šoli le nekaj ur tedensko. Nekateri specialni pedagogi se v tem primeru 

znajdejo tako, da z učitelji delo timsko načrtujejo dolgoročno (npr. tedensko), vendar je 

tako načrtovanje na daljši rok oteţeno še zaradi drugih vzrokov, kot so odsotnost 

učitelja ali učenca, športni dnevi, naravoslovni dnevi, tekmovanja, nacionalni preizkusi 

znanj, …  

Časovno se je teţje usklajevati tudi, če imajo specialni pedagogi veliko število ur 

obravnav otrok s posebnimi potrebami, saj se s tem posledično poveča tudi krog ljudi, s 

katerimi naj bi strokovno sodelovali. 
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Specialni pedagogi morajo biti na začetku šolskega leta pri sestavi svojega urnika dela 

zelo fleksibilni, saj se morajo pri njegovem oblikovanju prilagajati urniku učenca 

oziroma učitelja. Dodatna strokovna pomoč se namreč ne sme nuditi pri kateremkoli 

šolskem predmetu, temveč pri tistem, ki se kaţe kot šibko področje otroka s posebnimi 

potrebami.  

Ugotovili smo, da zaznavajo anketirani specialni pedagogi probleme pri timskem delu 

različno kot učitelji, saj jih večinoma zaznavajo bolj pogosto. Moţna razlaga te 

ugotovitve je v drugačnih pogojih njihovega dela, saj je narava dela specialnih 

pedagogov takšna, da otroka s posebnimi potrebami postavljajo v ospredje, medtem ko 

je delo učiteljev vezano tudi na razred kot celoto. Otroci s posebnimi potrebami 

predstavljajo v razredu praviloma manjšino, zaradi česar lahko učitelji probleme 

timskega dela zaznavajo z manjšo občutljivostjo kot specialni pedagogi. 

 

10.1.1.  Mnenje specialnih pedagogov o problemih pri timskem delu z učitelji 

 

Iz ţelje po podrobnejši analizi problemov, ki jih imajo anketiranci pri timskem delu v 

šolski praksi, smo v okviru anketnega vprašalnika ponudili tudi moţnost, da jih znotraj 

odprtega tipa vprašanja s svojimi besedami tudi na kratko opišejo. V nadaljevanju bomo 

predstavili odgovore specialnih pedagogov, v naslednjem poglavju pa še odgovore 

učiteljev. Z ločenim prikazom odgovorov glede na poklic ţelimo prikazati, kakšno je 

zaznavanje problemov pri timskem delu iz zornih kotov posameznih članov tima.  

Rezultate smo obdelali s pomočjo opisne statistike. Odgovore specialnih pedagogov 

smo najprej pregledali, nato pa razvrstili v smiselne kategorije (gl. sliko 6). Odgovore 

znotraj posameznih kategorij smo prešteli in tako ugotovili njihovo pogostost 

pojavljanja v praksi. Iz obdelave smo izločili odgovore anketirancev, ki na dano 

vprašanje niso odgovorili. Naj poudarimo, da je precej specialnih pedagogov zraven 

opisa problema v anketnem vprašalniku pripisalo, da navedenega problema ne morejo 

posplošiti, saj se pojavlja le v odnosu do nekaterih učiteljev. V nadaljevanju 

predstavljamo po mnenju anketiranih specialnih pedagogov najpogostejše probleme pri 

timskem delu z učitelji otrok s posebnimi potrebami. 
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Slika 6: Problemi pri timskem delu – mnenje specialnih pedagogov 
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Specialni pedagogi so kot najpogostejši problem pri timskem delu z učitelji navedli 

pomanjkljivo strokovno znanje učiteljev o otrocih s posebnimi potrebami. V 

nadaljevanju predstavljamo nekatere dobesedne navedbe anketiranih specialnih 

pedagogov, ki podrobneje ilustrirajo probleme, ki jih zaznavajo in izhajajo iz učiteljev. 

Primeri navedb, ki nakazujejo zaznavanje učiteljevega premajhnega strokovnega znanja 

o otrocih s posebnimi potrebami: 

 »Učitelji imajo premalo znanja za delo s takšnimi učenci (npr. če učitelj ne razume 

disleksije, teţko fleksibilno izvaja prilagoditve v razredu).« 

 »Nimajo strokovnih znanj o motnjah pri otrocih, ki obiskujejo osnovno šolo, kar 

oteţuje njihovo delo.« 

 »Imajo premalo moţnosti izpolnjevanja znanj s področja posebnih potreb.« 

 »Učitelji nimajo natančnega vpogleda v dokumentacijo otrok.« 

 

Primeri navedb, ki nakazujejo zaznavanje učiteljevega nerazumevanja posebnih potreb 

in sposobnosti otrok s posebnimi potrebami: 

 »Če se srečujem s problemi, ti izvirajo iz nerazumevanja potreb in sposobnosti 

otrok s posebnimi potrebami.« 

 »Nekateri (ne vsi) ne razumejo, da nekateri učenci ne zmorejo toliko, da si ne 

zapomnijo dobro, da si teţko prikličejo informacije iz spomina, da si teţje 

organizirajo šolsko delo, da je njihova pisava slabše oblikovana, da so bolj 

počasni,…« 

 »S tem, ko govorijo: »Zdaj bi pa res moral znati!« mi v bistvu sporočajo, da ne 

razumejo otrokovih primanjkljajev.« 

 »Nimajo predstav, kako nečesa nekdo ne razume in potrebuje mogoče drugačno 

razlago ali metodo.« 

 »Učitelji pogosto ne razumejo specifike otrok in ne morejo razumeti, zakaj imajo 

pri neki stvari teţave in zakaj ne znajo rešiti nalog.« 

 »Učitelji ne zaznavajo motnje, pogosto učenca označijo kot lenega.« 

 »Nekateri učitelji so preveč storilnostno naravnani in teţko razumejo, da otroci s 

posebnimi potrebami ne zmorejo večjega obsega v učnem programu.« 
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Primeri navedb, ki nakazujejo zaznavanje učiteljevega neupoštevanja individualnih 

razlik med otroki s posebnimi potrebami: 

 »Pri otrocih s posebnimi potrebami se ne upošteva individualnih razlik in pristopov, 

ampak jih nekateri učitelji obravnavajo kot enake.« 

 »Posploševanje, da so vsi otroci s posebnimi potrebami enaki.« 

 

Primeri navedb, ki nakazujejo zaznavanje učiteljevega nepoznavanja nalog pri izdelavi 

individualiziranih programov: 

 »Nekateri učitelji ne poznajo oz. ne razumejo dovolj kakšne so njihove naloge pri 

izdelavi individualiziranega programa.« 

 

Primeri navedb, ki nakazujejo zaznavanje učiteljevega nepoznavanja metodike dela z 

otrokom s posebnimi potrebami: 

 »Pri učiteljih opaţam strah, saj ne znajo delati z drugačnim otrokom.« 

 »Učitelji so negotovi pri pristopu k otrokom s posebnimi potrebami.« 

 »Velikokrat pozabljajo na osnovna načela pedagogike (od enostavnega k 

sestavljenemu, od konkretnega k abstraktnemu, od laţjega k teţjemu,…).« 

 

Razumljivo je, da imajo učitelji pomanjkljivo strokovno znanje o otrocih s posebnimi 

potrebami, saj se v času študija niso specializirali za poučevanje otrok s posebnimi 

potrebami, od njihovega šolanja pa je spremenjena tudi populacija učencev. Učiteljeva 

spremenjena vloga zato terja spremembe v dodiplomskem študiju in uvajanje različnih 

oblik profesionalnega usposabljanja. Pomembno je, da so učitelji deleţni podpore in 

pomoči specialnega pedagoga ter dodatnega usposabljanja za učinkovitejše poučevanje 

otrok s posebnimi potrebami. Učitelji, ki imajo pozitivne izkušnje pri poučevanju 

učencev s posebnimi potrebami, vedo, da lahko izboljšajo vzgojno-izobraţevalne 

doseţke učencev s posebnimi potrebami in učinkoviteje poučujejo tudi vse druge 

učence (Kavkler, 2010).  

Specialni pedagogi poleg pomanjkljivega strokovnega znanja učiteljev o otrocih s 

posebnimi potrebami opozarjajo tudi na probleme glede izvajanja prilagoditev za otroke 

s posebnimi potrebami, ki izhajajo iz prej omenjene ugotovitve.  
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Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami v 7. členu določa, da se otrokom s 

posebnimi potrebami, ki so usmerjeni v izobraţevalne programe s prilagojenim 

izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, glede na vrsto in stopnjo primanjkljaja, ovire 

oziroma motnje lahko prilagodi organizacija, način preverjanja in ocenjevanja znanja, 

napredovanje in časovna razporeditev pouka ter zagotovi dodatna strokovna pomoč (7. 

člen ZUOPP, 2000). Konkretne prilagoditve, ki jih potrebuje posamezen otrok s 

posebnimi potrebami so navedene v Odločbi komisije za usmerjanje in so zakonsko 

obvezujoče za šolo. Strokovna skupina, ki je zadolţena za pripravo individualiziranega 

programa za otroka s posebnimi potrebami bi se morala še posebej skrbno posvetiti 

prilagoditvam. Individualiziran program bi naj bil pisan »na koţo« posameznemu 

otroku glede na njegove sposobnosti, potrebe, močna področja ter motnje, ovire oz. 

primanjkljaje, zato lahko strokovna skupina zakonsko obvezujoče prilagoditve po 

potrebi razširi. Pri tem si lahko pomaga tudi s strokovnim mnenjem (v kolikor ga dobi 

od staršev), v katerem so navedene priporočljive prilagoditve. 

Kljub jasni zakonski podlagi pa anketirani specialni pedagogi v tej raziskavi navajajo, 

da nekateri učitelji danih prilagoditev ne spoštujejo v dovolj veliki meri, jih različno 

razumejo, ne razumejo njihove pomembnosti, jih ne sprejemajo in ne soglašajo z njimi, 

so nepripravljeni za prilagajanje pouka, premalo prilagajajo učno snov, s teţavo uvajajo 

ponazorila in pripomočke, … Poleg tega pa tudi specialni pedagogi priznavajo svojo 

nemoč pri izbiri najustreznejših prilagoditev za posameznega otroka s posebnimi 

potrebami. V nadaljevanju predstavljamo nekatere dobesedne navedbe anketiranih 

specialnih pedagogov, s katerimi si je omenjeno problematiko v šolski praksi laţje 

predstavljati. 

Primeri navedb, ki nakazujejo zaznavanje učiteljevega različnega razumevanja 

prilagoditev: 

 »Zgodi se, da včasih ali večkrat različno razumejo prilagoditve pri ocenjevanju 

znanja in tudi druge prilagoditve.« 

 »Učitelji prilagajajo prilagoditve po svoje.« 
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 Primeri navedb, ki nakazujejo zaznavanje učiteljevega neupoštevanja prilagoditev: 

 »Učitelji se ne drţijo prilagoditev, če jih na njih ne spomnim.« 

 »Ne sprejemajo prilagoditev za učence, prilagoditve so zanje nujno zlo.« 

 »Posamezni učitelji ne upoštevajo vseh prilagoditev iz individualiziranega 

programa.« 

 »Prilagoditve za ocenjevanje upoštevajo, ostale pa ne preveč.«  

 »Včasih ne upoštevajo vseh prilagoditev, ki jih imajo usmerjeni učenci, kar se 

dogaja predvsem na predmetni stopnji.« 

 »Nepripravljenost za prilagajanje pouka, učnih snovi, časa reševanja testa, 

didaktičnih pripomočkov otrokom s posebnimi potrebami.« 

 »Učitelji premalo upoštevajo prilagoditve oz. z nekaterimi ne soglašajo.« 

 »Neradi se prilagajajo potrebam in zmoţnostim otrok s posebnimi potrebami.« 

 »Teţave so glede prilagoditev, ki jih nudijo učencem (premalo prilagajanja učne 

snovi – podajanja, učnih pripomočkov, ponazoril, ki jim jih nudijo).« 

 »Nedosledno upoštevanje prilagoditev glede na otrokovo posebno potrebo, 

specifičnost (preveč obseţne domače naloge, …).« 

 »Problem so prilagoditve pri poučevanju (kdaj, koliko).« 

 »Problem so prilagoditve, saj teţje presodimo ali jih je dovolj in če prave ravno za 

določenega otroka.« 

  »Nekaj teţav je pri uvedbi prilagoditev (pripomočki).« 

 »Ne razumejo pomembnosti prilagoditev.« 

 

Primeri navedb, ki nakazujejo zaznavanje učiteljevega neupoštevanja prilagoditev pri 

preverjanju in ocenjevanju znanja: 

 »Otrok piše ocenjevanje znanja v skupini, namesto v individualni obliki." 

 »Problemi nastopijo v načinih ocenjevanja znanja.« 

 »Ni dovolj prilagoditev pri preverjanju naučene snovi (naenkrat – preveč!).« 

 »Učitelji pogosto ne soglašajo s podaljšanjem časa pisanja preizkusov, saj je otrok 

vezan na urnik in posledično zamuja razlago snovi pri predmetu, ki sledi po 

urniku.« 

 »Učitelji testov ne pripravijo pravočasno, da bi jih lahko prilagodila.« 
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 »Pojavlja se dilema glede odgovornosti za prilagoditve pri preizkusih znanja.« 

Učitelji imajo najverjetneje teţave z izvajanjem prilagoditev zaradi pomanjkljivega 

strokovnega znanja o otrocih s posebnimi potrebami. Dosledno izvajanje prilagoditev je 

namreč v prvi vrsti vezano na ustrezno znanje o funkcioniranju otroka s posebnimi 

potrebami. Upoštevanje prilagoditev za posameznega otroka s posebnimi potrebami 

temeljito posega v učiteljevo delo in od njega zahtevajo veliko tolerantnosti ter veliko 

novega, dodatnega znanja.  

Na teţave z izvajanjem prilagoditev pa lahko vplivajo tudi drugi dejavniki npr. 

preobremenjenost učiteljev z učnimi načrti, odsotnost potrebe po prilagajanju pouka, 

teţje določanje, v kolikšni meri se lahko posvetijo otroku s posebnimi potrebami, ne da 

bi zmanjšali pozornost za preostali del razreda, večje število otrok s posebnimi 

potrebami v razredu, ki imajo različne prilagoditve, … 

Izvajanje prilagoditev povzroča tudi organizacijske nevšečnosti, kar je ena izmed 

specialnih pedagoginj v anketnem vprašalniku tudi nazorno opisala: »Izvajanje 

prilagoditev omejuje šolski urnik, zato moramo vloţiti ogromno energije, da lahko 

prilagoditve izvedemo dosledno. Otrok s posebnimi potrebami, ki ima pravico do 

prilagojenega načina preverjanja in ocenjevanja znanja (npr. podaljšan čas pisanja 

preizkusov znanja izven razreda), s tem posledično zamuja učiteljevo razlago učne 

snovi pri naslednji šolski uri, nad čimer učitelji občasno niso navdušeni. Poleg tega 

imam sama natrpan urnik dela, kar pomeni, da si ne morem vzeti časa in otroku nuditi 

podaljšanega časa v mirnem okolju, saj imam naslednjo šolsko uro dodatno strokovno 

pomoč z drugim učencem. Zaradi tega je na naši šoli praksa, da za pomoč pri nudenju 

podaljšanega časa prosimo tiste učitelje, ki imajo tisto šolsko uro prosto. Kadar pa ima 

otrok pravico do pisanja preizkusov zunaj razreda, morajo biti učitelji pozorni, da 

preizkuse načrtujejo tisti dan v tednu, ko ima otrok dodatno strokovno pomoč, nad 

čimer prav tako nekateri učitelji niso navdušeni, saj so na neki način omejeni.«  

Specialni pedagogi pa opozarjajo tudi na različne dileme, s katerimi se skupaj z učitelji 

srečujejo na področju prilagoditev. Ena izmed teh je, ali naj preizkuse znanja prilagaja 

učitelj ali specialni pedagog. Na osnovni šoli Poljane so moči pri prilagajanju 
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preizkusov znanja zdruţili kar oboji, učitelji in specialni pedagog. V šolskem letu 2008 / 

2009 so pričeli inovacijski projekt z naslovom  Prilagajanje preizkusov znanja za učence 

s posebnimi potrebami. Razvili so nabor konkretnih vsebinskih in tehničnih prilagoditev 

preizkusov znanja za učence s posebnimi potrebami pri posameznem predmetu, ki jih 

učitelji suvereno upoštevajo in uporabljajo pri pripravi preizkusov znanja. Pri tem 

upoštevajo, da nabori niso primerni za vsakega učenca, ampak iz nabora izbirajo tiste 

prilagoditve, ki ustrezajo otrokovim posebnim potrebam. Povod za inovacijski projekt je 

bila nemoč učiteljev, ki se niso čutili kompetentne prilagoditi preizkuse znanj, kar je 

pripeljalo do tesnega timskega sodelovanja in sprotnega reševanja problemov. 

(http://www.zrss.si/pdf/ZbornikStrokovnihPrispevkov2008-09.pdf). 

V šolski praksi je po mnenju anketiranih specialnih pedagogov še več dilem okrog 

izvajanja prilagoditev npr. kdaj in koliko prilagajati poučevanje, ali je dovolj 

prilagoditev, ali so ustrezne za posameznega otroka, kdaj in v katerih nalogah 

uporabljati ponazorila in pripomočke, da bo otrokova ocena še objektivna in bo izmerila 

učenčevo resnično znanje, …  Ob vsem tem se je pomembno zavedati, da je s timskim 

delom specialnega pedagoga in učitelja reševanje nastalih problemov veliko laţje. V 

situacijah, ko mora strokovni tim razmisliti o najustreznejši rešitvi problema pa je 

pomembno, da sprejetje vsake odločitve podkrepi s strokovnimi argumenti. 

Ob upoštevanju odgovorov anketiranih specialnih pedagogov lahko zaključimo, da smo 

s pomočjo odprtega in zaprtega tipa vprašanja o problemih pri timskem delu specialnega 

pedagoga in učitelja dobili različne ugotovitve. V primeru, da upoštevamo zaprti tip 

vprašanja ugotovimo, da anketiranim specialnim pedagogom predstavlja najpogostejši 

problem časovno usklajevanje med člani tima, v primeru, da upoštevamo odprti tip 

vprašanja pa ugotovimo, da predstavlja anketiranim specialnim pedagogom 

najpogostejši problem pomanjkljivo strokovno znanje učiteljev o otrocih s posebnimi 

potrebami. V naslednjem poglavju bomo prikazali najpogostejše probleme, ki jih pri 

timskem delu s specialnimi pedagogi identificirajo anketirani učitelji.   

 

http://www.zrss.si/pdf/ZbornikStrokovnihPrispevkov2008-09.pdf
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10.1.2.  Mnenje učiteljev o problemih pri timskem delu s specialnimi pedagogi 

Tako kot specialni pedagogi so tudi učitelji odgovorili na vprašanje odprtega tipa o 

problemih pri svojem timskem delu. Njihove odgovore smo pregledali, nato pa razvrstili 

v smiselne kategorije (gl. sliko 7). Odgovore znotraj posameznih kategorij smo nato 

prešteli, s čimer smo ugotovili njihovo pogostost pojavljanja v praksi. Iz obdelave smo 

izločili odgovore anketirancev, ki na dano vprašanje niso odgovorili. Naj poudarimo, da 

so  podobno kot specialni pedagogi tudi učitelji poleg opisa problema, ki spremlja 

timsko delo v mnogih primerih pripisali, da se opisani problemi pojavljajo le v odnosu 

do nekaterih specialnih pedagogov. V nadaljevanju predstavljamo po mnenju 

anketiranih učiteljev najpogosteje navedene probleme pri timskem delu s specialnimi 

pedagogi.  
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 Slika 7: Problemi pri timskem delu – mnenje učiteljev 
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Če se posvetimo prvim trem najpogostejšim kategorijam problemov pri timskem delu, 

ki jih zaznavajo anketirani učitelji (gl. sliko 7), ugotovimo, da primerjava slike 7 in slike 

5 kaţe na podobne ugotovitve. Ugotovili smo, da se učitelji pri timskem delu s 

specialnimi pedagogi najpogosteje srečujejo s problemi v naslednjem vrstnem redu: 

časovno usklajevanje med člani tima, pomanjkanje časa za dogovarjanje in evalvacijo 

ter različno strokovno znanje. V nadaljevanju predstavljamo nekatere konkretne 

odgovore učiteljev na odprto vprašanje o problemih pri timskem delu s specialnim 

pedagogom. 

 

Anketirani učitelji so kot najpogostejši problem pri timskem delu s specialnimi 

pedagogi izpostavili časovno usklajevanje za timsko delo. Konkretne navedbe 

odgovorov učiteljev izraţajo stiske glede usklajevanja urnikov ter usklajevanja 

skupnega časa z mobilnimi specialnimi pedagogi in za timske sestanke.  

 

Primeri navedb, ki nakazujejo zaznavanje problemov z usklajevanjem urnikov: 

 »Če imaš v razredu več učencev z odločbo, moraš urnik prilagoditi specialnemu 

pedagogu, imaš manj prostora za fleksibilnost.« 

 »Včasih je teţko uskladiti urnik, saj ima vsak otrok svojega defektologa.« 

 »Usklajevanje in časovna razporeditev ur za dodatno strokovno pomoč (občasno).« 

 »Zaradi natrpanih urnikov se teţje časovno usklajujeva.« 

 »Na predmetni stopnji učitelji teţje sodelujemo s specialnimi pedagogi, ker nismo 

sami odvisni od razporejanja svojega urnika.« 

 

Primeri navedb, ki nakazujejo zaznavanje problemov z usklajevanjem skupnega časa z 

mobilnimi specialnimi pedagogi: 

 »Ker je zunanji sodelavec, se je zelo teţko časovno uskladiti.« 

 »Teţko se časovno uskladimo. Naš specialni pedagog je mobilni in je na šoli dvakrat 

na teden.«  

 »Teţave so z mobilnimi specialnimi pedagogi, ki niso torej ves čas na šoli in se je 

teţko dogovarjati o sprotnih zadevah – kaj in kako naj z učencem, ki ga vzame od 

pouka, dela.« 
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Primeri navedb, ki nakazujejo zaznavanje problemov z usklajevanjem skupnega časa za 

timske sestanke: 

 »Včasih se glede na urnike teţko uskladimo za sestanke.« 

 »S časovnim usklajevanjem (srečevanje tima, evalvacijski sestanki).« 

 »Problemi nastopijo zaradi teţav s časovnim usklajevanjem določenih timskih 

evalvacij.« 

 »Časovno usklajevanje dejavnosti, povezanih z delom z učenci s posebnimi 

potrebami (sestanki, analiza, evalvacije,…).« 

 »S teţavo določimo termin za timsko srečanje.« 

 »Največji problem je v usklajevanju časa obeh učiteljev, da bi se lahko pogovorila o 

delu učenca.« 

 »Problem časovne izmenjave informacij o vsebinah, ki se obravnavajo na urah 

dodatne strokovne pomoči.« 

 »Teţko uskladimo čas za pogovor oz. dogovor o delu z učenci.« 

 

Anketirani učitelji poleg časovnega usklajevanja za timsko delo kot problem pri 

timskem delu s specialnimi pedagogi navajajo tudi pomanjkanje časa. Menijo, da jim 

primanjkuje potrebnega časa za timsko načrtovanje in evalvacijo ter za dajanje 

povratnih informacij o otroku s posebnimi potrebami.  

 

Primeri navedb, ki nakazujejo zaznavanje učiteljev o pomanjkanju časa za timsko 

načrtovanje: 

 »Imamo premalo časa za predstavitev, kaj naj specialni pedagog počne pri 

individualnem delu z učenci.«  

 »Pogosto nam primanjkuje časa za načrtovanje dela, evalvacijo, izmenjavo mnenj in 

izkušenj.« 

 »Pomanjkanje časa za usklajevanje vsebin pred izvedbo ure.« 

 »Pomanjkanje časa zaradi natrpanih urnikov. Z moje strani prepozna oddaja priprav, 

prepozno dogovarjanje glede zahtev (pred spraševanjem).« 

 »Največjo teţavo pripisujem pomanjkanju časa za večkratno timsko sodelovanje 

znotraj oddelka.« 
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 »Pomanjkanje časa za načrtovanje dela z učencem.« 

 »Premalo je časa za kvalitetnejše dogovarjanje.« 

 

Primeri navedb, ki nakazujejo zaznavanje pomanjkanja časa za timsko evalvacijo: 

 »Ni časa za sprotno evalvacijo dela z otroki s posebnimi potrebami.« 

 »Še največ s pomanjkanjem časa za sprotno spremljanje učenčevega dela.« 

 

Primeri navedb, ki nakazujejo zaznavanje pomanjkanja časa za dajanje povratnih 

informacij o otroku s posebnimi potrebami:  

 »S pomanjkanjem časa zaradi preobremenjenosti z urnikom. Prenosi informacij o 

otroku bi morali biti aţurni.« 

 »Premalo je časa za povratne informacije o otroku s posebnimi potrebami.« 

 »Imamo prekratke odmore za povratne informacije o napredku učenca.« 

 »Kratki stiki in s tem teţje prinašanje informacij o učenčevem delu.« 

Ob upoštevanju odgovorov anketiranih učiteljev lahko zaključimo, da smo s pomočjo 

odprtega in zaprtega tipa vprašanja o problemih pri timskem delu specialnega pedagoga 

in učitelja dobili podobne ugotovitve. Anketirani učitelji zaznavajo časovno 

usklajevanje med člani tima, pomanjkanje časa za dogovarjanje in evalvacijo ter 

različno strokovno znanje kot najpogostejše probleme pri timskem delu s specialnim 

pedagogom.  

S pomočjo odgovorov o problemih pri timskem delu lahko v okviru vprašanja odprtega 

tipa med anketiranimi specialnimi pedagogi in učitelji poiščemo vzporednice ter razlike. 

Specialni pedagogi in učitelji najpogosteje zaznavajo pri timskem delu tiste probleme, 

ki so vezani na časovno dimenzijo in na strokovno znanje članov tima. Oboji se soočajo 

s problemom pomanjkanja časa in časovnim usklajevanjem med člani tima. Razlike pa 

se kaţejo v tem, da specialni pedagogi pogosteje kot učitelji menijo, da imajo učitelji 

premalo strokovnega znanja o otrocih s posebnimi potrebami, medtem ko učitelji 

problem zaznavajo iz nekoliko drugačnega vidika, saj pogosteje kot specialni pedagogi 

menijo, da je problem v različnosti njunih strokovnih znanj, kar pa je v bistvu v ozadju 

obeh prepoznanih problemov. Specialni pedagogi to različnost zaznavajo bolj 
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obsojajoče in sicer kot pomanjkanje strokovnih kompetenc za delo z otroki s posebnimi 

potrebami, učitelji pa svoje pomanjkljive kompetence opravičujejo z lastno strokovno 

usmerjenostjo na druga področja pedagoškega dela.  

10.2. Strategije reševanja problemov pri timskem delu specialnih pedagogov in 

učiteljev 

 

V okviru raziskovalnega vprašanja nas je zanimalo, katere strategije reševanja 

problemov najpogosteje uporabljajo specialni pedagogi in učitelji otrok s posebnimi 

potrebami pri svojem timskem delu. Anketiranci so imeli v vprašalniku pred seboj večje 

število trditev, ki so se nanašale na različne strategije reševanja problemov v timu. Pred 

vsako trditvijo so s pomočjo ocenjevalne lestvice označili, kako pogosto so pri 

prepoznavi danega problema v timu ravnali v skladu z dano trditvijo (1-nikoli, 2-včasih, 

3-pogosto, 4-zelo pogosto, 5-vedno). S pomočjo statističnega programa SPSS smo dane 

trditve v anketnem vprašalniku razvrstili v pet novih spremenljivk, ki so predstavljale 

pet strategij reševanja problemov v timu: konfrontacija, kompromis, zglajevanje, 

prevlada in umik.  Minimalna vrednost posamezne strategije je znašala 5 točk, 

maksimalna pa 25. Dane trditve se nanašajo na pet strategij reševanja problemov v timu, 

ki jih Lamovec (1994) navaja po Johnsonu (gl. podpoglavje 6.1. Strategije reševanja 

problemov v timu): 

 

 Umik: posameznik se odpove osebnim ciljem in odnosu ter se na tak način izogne 

soočenju s problemom (trditve iz anketnega vprašalnika: V prepiru je najmodrejši 

tisti, ki prvi utihne. Izogibaj se ljudi, ki se ne strinjajo s tabo. Izogibaj se prepirljivim 

ljudem, ker ti bodo le zagrenili ţivljenje. Najboljši način za reševanje konfliktov je, 

da se jim izogneš. Nič ni tako pomembno, da bi se za to splačalo boriti.). 

 Prevlada: posamezniku so osebni cilji pomembnejši kot odnos (trditve iz anketnega 

vprašalnika: Če ne moreš pripraviti drugega, da bi mislil tako kot ti, ga prisili, da 

stori tako, kot ti misliš. Moč vedno zmaga nad pravico. Dober zmagovalec je tisti, ki 

poţene nasprotnika v beg. Tisti, ki verjame v zmago, tudi zmaga. Na svetu sta dve 

vrsti ljudi: zmagovalci in poraţenci.). 



70 

 

 Zglajevanje: posameznik se odreka osebnim ciljem na račun odnosa (trditve iz 

anketnega vprašalnika: Prijazne besede zmehčajo trda srca. Ubij svojega nasprotnika 

s prijaznostjo. Prijazne besede so veliko vredne, a ne stanejo dosti. Prijaznost 

zmaguje nad jezo. Če te kdo udari s kamnom, ga udari nazaj s koščkom vate.). 

 Kompromis: posameznik se delno odpove osebnim ciljem in odnosu (trditve iz 

anketnega vprašalnika: Popraskaj me po hrbtu in jaz bom popraskal tebe. Bolje pol 

hleba kot nič. Poštena delitev ne povzroča sporov. Bolje je, da dobiš del tega, kar si 

ţeliš, kot da ne dobiš nič. Kadar oba popustita za polovico, je poravnava poštena.). 

 Konfrontacija: posameznik visoko vrednoti osebne cilje in odnos. Zaveda se, da 

iskanje in sprejemanje skupnih rešitev problema temelji na medsebojnem 

sodelovanju (trditve iz anketnega vprašalnika: Pridi in se bova pogovorila. Resnica je 

v znanju in ne v mnenju večine. Nihče nima dokončnega odgovora, toda vsak lahko 

prispeva košček. Pridi na dan s svojimi konflikti in se sooči z njimi, samo tako boš 

odkril najboljšo rešitev. Iskrenost, poštenost in zaupanje premikajo gore.). 

 

V nadaljevanju predstavljamo najpogostejše strategije reševanja problemov pri timskem 

delu anketiranih specialnih pedagogov in učiteljev ter razlike med njimi v uporabi 

posameznih strategij.   
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Slika 8: Uporaba posameznih strategij reševanja problemov v timu glede na poklic 
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Preglednica 4: Rezultati t-preizkusa – preverjanje razlik med uporabo strategij reševanja 

problemov v timu glede na poklic 
 

Opombe: N – število specialnih pedagogov/učiteljev; M – povprečna vrednost pogostosti uporabe strategije 

reševanja problemov v timu (najmanjša vrednost = 5, največja = 25); SD – standardni odklon; t – vrednost t-

preizkusa; g – stopnja prostosti; p – stopnja značilnosti; najvišje povprečne vrednosti rezultatov in statistično 

pomembne razlike p ≤ 0,05 so v odebeljenem tisku. 

 

Iz slike 8 je razvidno, da uporabljajo specialni pedagogi (M=19,05) in učitelji 

(M=20,23) v povprečju najpogosteje strategijo konfrontacije, kar pomeni, da gre za 

največkrat izbrano strategijo pri soočanju s problemi v timu. Konfrontacija spada med 

konstruktivne načine reševanja problemov v timu in kaţe na visoko vrednotenje ciljev 

članov tima, kot tudi njihovega odnosa.  

Na sliki 8 je opazen trend, da uporabljajo specialni pedagogi vseh pet strategij reševanja 

problemov v timu redkeje kot učitelji, vendar do statistično pomembnih razlik prihaja le 

pri strategijah prevlade in umika, ki ju specialni pedagogi uporabljajo statistično 

pomembno redkeje kot učitelji (gl. preglednico 4).  

Podobne ugotovitve dobimo tudi, če primerjamo uporabo konstruktivnih in 

nekonstruktivnih strategij (gl. preglednico 5). V okviru tretje hipoteze smo predvidevali, 

 Status N M SD t g p 

Konfrontacija Specialni pedagog 124 19,05 3,58 2,73 330 0,693 

Učitelj 208 20,23 3,94 

Kompromis Specialni pedagog 124 15,40 4,08 3,66 327 0,642 

Učitelj 205 17,15 4,28 

Zglajevanje Specialni pedagog 126 18,48 3,96 1,17 334 0,878 

Učitelj 210 19,01 4,08 

Prevlada Specialni pedagog 126 9,94 2,53 3,79 333 0,006 

Učitelj 209 11,30 3,49 

Umik 

 

Specialni pedagog 126 10,57 3,01 4,72 333 0,045 

Učitelj 209 12,39 3,64 
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da anketirani specialni pedagogi in učitelji pri reševanju problemov pri timskem delu 

enako pogosto uporabljajo konstruktivne strategije reševanja problemov. Ugotovili smo, 

da učitelji pogosteje uporabljajo konstruktivne strategije reševanja problemov  v timu, 

vendar ta razlika ni statistično pomembna. Statistično pomembne razlike se kaţejo v 

pogostosti uporabe nekonstruktivnih strategij (umik, prevlada), ki jih specialni pedagogi 

uporabljajo redkeje kot učitelji (t=4,9, p=0,007).  

 

Preglednica 5: Rezultati t-preizkusa – preverjanje razlik med konstruktivnimi 

strategijami reševanja problemov v timu glede na poklic 
 

Opombe: N – število specialnih pedagogov/učiteljev; M – povprečna vrednost pogostosti uporabe strategije 

reševanja v timu; SD – standardni odklon; t – vrednost t-preizkusa; g – stopnja prostosti; p – stopnja 

značilnosti; najvišje povprečne vrednosti rezultatov in statistično pomembne razlike p ≤ 0,05 so v odebeljenem 

tisku.   

 

Vzrok dobljenih ugotovitev je lahko obširnejše znanje specialnih pedagogov, ki botruje 

večji strokovni previdnosti pri uporabi strategij reševanja problemov. Morda imajo 

specialni pedagogi v pedagoški situaciji  večjo naravnanost h konstruktivnim načinom 

reševanja zato, ker se bolj zavedajo problematike otrok s posebnimi potrebami in ne 

ţelijo porajati konfliktov, ki bi škodili otrokom. Nekonstruktivne poti reševanja 

problemov so pri učiteljih lahko tudi obrambno pogojene, saj se na področju dela z 

otroki s posebnimi potrebami čutijo manj kompetentne. 

 

 

 

 Status N M SD t g p 

Konstruktivne 

strategije 

Specialni pedagog 127 17,67 3,12 3,18 341 0,353 

Učitelj 216 18,86 3,46 

Nekonstruktivne 

strategije 

Specialni pedagog 126 10,26 2,31 4,90 335 0,007 

Učitelj 211 11,84 3,15 
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10.2.1.  Strategije reševanja problemov pri timskem delu – osebne navedbe 

specialnih pedagogov 

V anketnem vprašalniku nas je zanimalo, na kakšne načine specialni pedagogi rešujejo 

probleme pri timskem delu z učitelji. Specialni pedagogi so podali opisne odgovore, saj 

je bilo vprašanje odprtega tipa. Njihove odgovore smo pregledali in s pomočjo 

kvalitativne analize razvrstili v smiselne kategorije (gl. sliko 9). V nadaljevanju 

predstavljamo najpogostejše strategije reševanja problemov pri timskem delu z učitelji, 

ki jih uporabljajo anketirani specialni pedagogi.  
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Slika 9: Strategije reševanja problemov pri timskem delu z učitelji – osebne 

navedbe specialnih pedagogov 
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Iz slike 9 je razvidno, da rešujejo specialni pedagogi probleme pri timskem delu z 

učitelji najpogosteje tako, da učitelje osveščajo na področju posebnih potreb. V 

nadaljevanju navajamo nekaj konkretnih navedb prostih odgovorov specialnih 

pedagogov, ki jasneje ilustrirajo, na kakšen način to počnejo. 

 

Primeri navedb, ki nakazujejo informiranje učiteljev:  

 »Učitelji ne razumejo teţav otroka, zato imamo na šoli občasno predavanja za 

učitelje z namenom, da se informirajo o tej tematiki. Določili smo tudi time na šoli, 

ki skrbijo za izmenjavo informacij po vertikali, izobraţevanje pomembnih informacij 

ter primere dobre prakse.«  

 »Organizacija strokovnih predavanj na konferencah za strokovne delavce.« 

 »Otroka predstavim in razloţim močna in šibka področja in zakaj so mu nekatere 

prilagoditve v pomoč in kako jih izvajati. Pripravim strokovna predavanja na 

posamezno temo.« 

 »S predstavitvijo metodičnih postopkov in pripomočkov učitelju, predavanji in 

delavnicami.« 

 »Vse člane strokovne skupine seznanim z vsebino strokovnega mnenja, če ga dobim 

od staršev.« 

 »Vedno znova (skupinsko in individualno) predstavljam teţave, primanjkljaje 

posameznega učenca in moţne prilagoditve v oddelku.« 

 »Sprotna, vsakodnevna evalvacija ure dodatne strokovne pomoči z učiteljem 

pomaga, da na konkretnih primerih razloţim, zakaj otrok tako deluje.« 

 »Učiteljem poskušam razloţiti, da imajo učenci na nekem področju primanjkljaje in 

da bo potrebno najprej odpraviti primanjkljaje, da bo lahko pri pouku funkcioniral.« 

 »Stalno razlaganje za kaj gre (razlaga posameznih učnih teţav in problemov, ki jih le 

te vlečejo za sabo).« 

 »Učitelji imajo premalo znanja, nudim jim hospitacije.« 

 

Primeri navedb, ki nakazujejo svetovanje strokovne literature: 

 »S strokovno literaturo in svetovanjem na vključitev v strokovno izobraţevanje.« 

 »Svetovanje literature s področja posebnih potreb in predavanja o tem.« 
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 »Učiteljem poskušam razloţiti in povedati o motnjah čim več, poskušam poiskati 

strokovno literaturo ter mnenja drugih učiteljev na internetnih forumih.« 

 

Primeri navedb, ki nakazujejo konkretne usmeritve za delo z otrokom s posebnimi 

potrebami: 

 »Dajem konkretne usmeritve za delo z otrokom s posebnimi potrebami.« 

 »Predstavim, kako sem izvedla določeno dejavnost oz. kaj se je izkazalo za 

uspešno.« 

 »S konkretnimi opisi dela pri individualnih urah.« 

 »S praktičnimi prikazi prilagojenih pristopov dela z učenci s PP.« 

 »Poskušam jim biti v oporo s konkretnimi predlogi in materiali in na voljo za 

kakršnakoli vprašanja ali pojasnila glede diagnoz.« 

 

Z odprtim tipom vprašanja o problemih pri timskem delu med specialnimi pedagogi in 

učitelji smo ugotovili, da zaznavajo specialni pedagogi kot najpogostejši problem 

pomanjkljivo strokovno znanje učiteljev. Specialni pedagogi se zavedajo omenjenega 

problema, zato ga poskušajo tudi reševati, kar potrjuje ugotovitev, da je osveščanje 

učiteljev na področju posebnih potreb njihova najpogostejša strategija reševanja 

problemov v timu.  

Specialni pedagogi rešujejo probleme pri timskem delu z učitelji pogosto tudi s 

pogovori z njimi, ki velja za njihovo drugo najpogostejšo strategijo reševanja 

problemov. Za njih se odločijo, kadar s strani učitelja opazijo različno razumevanje ali 

neupoštevanje prilagoditev, nesprejemanje drugačnosti, prilagajanje oziroma zniţevanje 

minimalnih standardov znanja, prevelika ali premajhna pričakovanjih do otrok, 

primerjanje otroka s posebnimi potrebami s povprečjem, negotovost pri pristopu k 

učencu s posebnimi potrebami, … Pogovor specialni pedagogi uporabijo tudi ob 

neupoštevanju njihovih napotkov, ob nejasno opredeljenih nalogah v timu, 

komunikacijskih nesporazumih ipd.  

Kadar specialni pedagog in učitelj doseţeta sporazum in soglasje glede določenih 

določil in obveznosti, skleneta dogovor. V nadaljevanju navajamo nekaj konkretnih 
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navedb odgovorov specialnih pedagogov, ki probleme pri timskem delu rešujejo s 

pomočjo dogovorov. 

 »Sama pristopim do učiteljev pred in po uri dodatne strokovne pomoči in se sproti 

dogovarjamo. Če npr. učitelj ţeli, da otrok piše ocenjevanje v razredu, se strinjam, 

pod pogojem, da ima otrok res dovolj časa (blok ure).« 

 »Kar se tiče časovnega usklajevanja glede sestankov, se dogovorimo za čas in dan 

sestanka, ko je večina učiteljev prostih.« 

 »Tisti, ki na sestanek ne morejo priti, oddajo pisno evalvacijo.« 

 »Uvedli smo tabelo - tedensko za opis oz. vpis snovi, ki jo bodo učitelji delali pri 

uri. Spodbujamo jih, da nam dajo učne liste v naprej, da jih lahko prilagodimo za 

otroke s posebnimi potrebami.« 

 »Glede učne snovi se z učitelji dogovarjam največ za dva ali tri dni vnaprej, vedno 

po predhodno zastavljenem cilju.« 

 »Razredniki urejajo velik del stvari npr. zberejo evalvacije vseh članov strokovne 

skupine. Njim je laţje zbrati za enega ali dva otroka, kot meni za trideset.« 

 

Vidimo torej, da je dogovor med člani tima pomembno sredstvo za učinkovito 

delovanje tima.   

10.2.2. Strategije reševanja problemov pri timskem delu – osebne navedbe 

učiteljev 

V anketnem vprašalniku nas je zanimalo tudi na kakšne načine učitelji rešujejo 

probleme, ki nastopijo pri timskem delu s specialnimi pedagogi. Učitelji so podali 

opisne odgovore, saj je bilo vprašanje odprtega tipa. Odgovore smo pregledali, nato pa 

razvrstili v smiselne kategorije (gl. sliko 10). V nadaljevanju predstavljamo strategije 

reševanja problemov pri timskem delu s specialnimi pedagogi, ki jih najpogosteje 

uporabljajo učitelji.   

 
 
 



79 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 10: Strategije reševanja problemov pri timskem delu s specialnimi pedagogi – 

osebne navedbe učiteljev 
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Iz slike 10 je razvidno, da rešujejo učitelji probleme pri timskem delu s specialnimi 

pedagogi najpogosteje s pogovori in dogovori z njimi.  

Med anketiranimi učitelji, ki so v odprtem tipu vprašanja izpostavili, da rešujejo 

probleme pri timskem delu s specialnimi pedagogi najpogosteje s pogovori, je bil 

najbolj tipičen odgovor: »Če se pojavijo problemi, se pogovorimo.« V nadaljevanju 

sledi nekaj konkretnih navedb odgovorov učiteljev o omenjeni strategiji reševanja 

problemov v timu. Zaradi boljše predstave o tem, kdaj učitelji uporabijo strategijo 

pogovora, smo k dobesednim navedbam odgovorov dodali še probleme, ki jih rešujejo z 

njo. 

 »Pri delu se srečujem s specialnim pedagogom. Največji problem vidim, ko ne uspe 

uskladiti skupnih pristopov, zaradi različnih pogledov na neki problem. Problem 

rešujem predvsem s pogovorom in z opozarjanjem na te probleme.« 

 »Učitelji in specialni pedagogi imamo različna pričakovanja, razhajamo se pri 

določanju temeljnih znanj. Tovrstne probleme vedno rešujemo s pogovorom.« 

 »Občasno so prisotna razhajanja v zahtevah do učencev, saj smo eni bolj, drugi 

manj popustljivi. Problem rešujemo s pogovorom.« 

 »Z večino nimam nobenih problemov, menim celo, da zgledno sodelujemo. Z eno 

osebo teţko sodelujem, ker agresivno uveljavlja svoj prav. Problem rešujem 

večinoma s pogovori.« 

 »Problem se največkrat pojavi pri primanjkovanju časa za pogovor in izmenjavo 

informacij o posameznih učencih. Sproti se pogovarjamo iz ure v uro, o teţavah pa 

se pogovorimo enkrat na teden na usklajevanju dela.« 

 »Ko opazim, da so z otrokom problemi, se oglasim pri njej in se pogovoriva glede 

ukrepanja.« 

 »Problem je pomanjkanje časa zaradi natrpanih urnikov ter prepozna oddaja učnih 

priprav iz moje strani. S specialno pedagoginjo se zaradi stiske s časom običajno 

pogovoriva po zaključku pouka.« 

 »Srečujemo se s pomanjkanjem časa za usklajevanje vsebin pred izvedbo ure, zato 

ta problem rešujemo s pogovori povsod, kjer se srečamo (med odmori, na 

hodniku,…)« 
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 »Različno si interpretiramo informacije, zato se o tem veliko pogovarjamo.« 

Anketirani učitelji navajajo kot drugi najpogostejši način reševanja problemov v timu s 

specialnimi pedagogi tudi različne dogovore, ki jih imajo z njimi. Zaradi boljše 

predstave o tem, kdaj učitelji uporabijo strategijo dogovora, smo k dobesednim 

navedbam odgovorov dodali še probleme, ki jih rešujejo z njo. 

 »Problem imamo s časovnim usklajevanjem (srečevanje tima, evalvacijski 

sestanki). Usedemo se skupaj in se s primerjanjem urnikov dogovorimo o 

ustreznem času za skupno delo.« 

 »S specialno pedagoginjo zelo dobro sodelujeva. Najpogostejša teţava je 

pomanjkanje časa za odkrivanje učencev s teţavami. Zaradi tega specialno 

pedagoginjo večkrat povabim v razred kot soustvarjalko pri pouku, izbiram 

dejavnosti, primerne za odkrivanje teţav.« 

 »Problem je časovna izmenjava informacij o vsebinah, ki se obravnavajo na urah 

dodatne strokovne pomoči. S specialno pedagoginjo imava dogovor, da ji 

pravočasno dajem svoje učne priprave.« 

 »S pomanjkanjem časa zaradi preobremenjenosti z urnikom, zaradi česar prenosi 

informacij o otroku niso aţurni. Problem rešujemo s sprotnimi in hitrimi dogovori.« 

 »Imamo časovno stisko. Dogovori s specialnim pedagogom potekajo v predurah, 

odmori in po pouku.« 

 »Včasih ne vem, katero od ur naj z učencem predela specialni pedagog (ali naj 

ostane pri redni uri ali naj dela s specialnim pedagogom). Zaradi te dileme včasih 

specialnega pedagoga povabim v razred, da dela z učencem in tako učenec sliši 

razlago.« 

 »Teţko se časovno uskladimo, saj je naš specialni pedagog mobilni in je na šoli 

dvakrat na teden. Nimamo npr. timske evalvacije, ampak jo vsak član tima napiše, 

potem pa si jo izmenjamo drug drugemu.« 

 »S specialnim pedagogom se dogovoriva kaj in koliko bova od otroka s posebnimi 

potrebami zahtevala oziroma pričakovala.« 

 

Primerjava slike 9 in slike 10 kaţe, da rešujejo specialni pedagogi probleme pri timskem 

delu z učitelji najpogosteje z osveščanjem učiteljev na področju posebnih potreb, učitelji 
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pa najredkeje z izobraţevanjem na področju posebnih potreb. Iz tega lahko sklepamo, 

da učitelji zaradi strokovne pomoči specialnih pedagogov ne čutijo tolikšne potrebe po 

izobraţevanju na področju posebnih potreb. 

 

10.2.3.  Uporaba strategij reševanja problemov v timu glede na pedagoško 

izkušenost 

 

Predvidevali smo (H2), da manj izkušeni specialni pedagogi pri timskem delu pogosteje 

uporabljajo strategije izmikanja kot njihovi bolj izkušeni kolegi. Manj izkušeni specialni 

pedagogi imajo v okviru naše raziskave manj kot 5 delovnih let na področju vzgoje in 

izobraţevanja, bolj izkušeni pa 5 let ali več. Odgovor a (manj kot 5 let) smo zdruţili v 

novo spremenljivko manj izkušeni specialni pedagogi, odgovore b, c, d in e pa v novo 

spremenljivko bolj izkušeni specialni pedagogi (5-10 let, nad 10-15 let, nad 15-20 let, 

več kot 20 let). V nadaljevanju predstavljamo ugotovitve.  
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Preglednica 6: Rezultati t-preizkusa – preverjanje razlik med strategijami reševanja 

problemov v timu glede na pedagoško izkušenost specialnih pedagogov 

 Status N M SD t g p 

Konfrontacija Bolj izkušeni  23 18,30 4,25 1,11 122 0,250 

Manj izkušeni  101 19,22 3,41 

Kompromis Bolj izkušeni  23 15,65 4,62 0,33 122 0,428 

Manj izkušeni  101 15,34 3,98 

Zglajevanje Bolj izkušeni  23 18,13 4,38 0,47 124 0,454 

Manj izkušeni  103 18,56 3,87 

Prevlada Bolj izkušeni  23 9,00 2,47 2,01 124 0,946 

Manj izkušeni  103 10,16 2,50 

Umik 

 

Bolj izkušeni  23 10,48 3,57 0,16 124 0,453 

Manj izkušeni  103 10,59 2,89 

Opombe: N – število bolj/manj izkušenih specialnih pedagogov; M – povprečna vrednost pogostosti uporabe 

strategije reševanja problemov v timu (najmanjša vrednost = 5, največja = 25); SD – standardni odklon; t – 

vrednost preizkusa; g – stopnja prostosti; p – stopnja značilnosti; najvišje povprečne vrednosti rezultatov in 

statistično pomembne razlike p ≤ 0,05 so v odebeljenem tisku. 

Slika 11: Pogostost uporabe strategij reševanja problemov v timu glede na pedagoško 

izkušenost specialnih pedagogov 
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Iz preglednice 6 je razvidno, da uporabljajo manj izkušeni specialni pedagogi strategijo 

umika pri reševanju problemov v timu pogosteje kot njihovi bolj izkušeni kolegi, vendar 

ta razlika ni statistično pomembna (t = 0,16, p = 0,453). Razlike med bolj in manj 

izkušenimi specialnimi pedagogi niso statistično pomembne v uporabi nobene od 

navedenih strategij reševanja problemov v timu, zato moramo našo hipotezo zavrniti.  

 

Lahko predvidevamo, da so se manj izkušeni specialni pedagogi, ki smo jim v okviru 

raziskave prisodili manj kot 5 let delovnih izkušenj na področju vzgoje in 

izobraţevanja, v tem času naučili konstruktivnih strategij soočanja s problemi v timu, 

saj je znano, da lahko na izbiro strategije tudi zavestno vplivamo tako, da se je 

priučimo. Zanimivo bi bilo raziskati, ali bi dobili enake ugotovitve ob predpostavki, da 

bi kot manj izkušene specialne pedagoge opredelili tiste z manj kot letom dni delovnih 

izkušenj.  

  

10.3. Vrednotenje lastnega timskega dela  

V okviru raziskovalnega vprašanja nas je zanimalo, kako specialni pedagogi in učitelji 

otrok s posebnimi potrebami vrednotijo kakovost lastnega timskega dela. Anketiranci so 

v anketnem vprašalniku s pomočjo ocenjevalne lestvice označili, v kolikšni meri se s 

podano trditvijo strinjajo. Trditve so se navezovale na vrednotenje lastnega timskega 

dela, vseh trditev pa je bilo trinajst. Ocenjevalna lestvica je bila petstopenjska (1-

nikakor se ne strinjam, 2-se ne strinjam, 3-se strinjam, 4-zelo se strinjam, 5-popolnoma 

se strinjam). Pri statistični obdelavi podatkov smo prvi dve oceni na ocenjevalni lestvici 

zdruţili v novo spremenljivko – timsko delo ni kakovostno, četrto in peto oceno pa v 

novo spremenljivko – timsko delo je kakovostno (oz. obratno, glede na vsebino trditve).  

V nadaljevanju predstavljamo rezultate.      
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Iz  slike 12 je razvidno, da anketiranci svoje timsko delo pogosteje ocenjujejo kot 

kakovostno in redkeje kot nekakovostno. V okviru četrte hipoteze smo predvidevali, da 

specialni pedagogi in učitelji svoje timsko delo ocenjujejo kot kakovostno in da med 

njimi v tem ni statistično pomembnih razlik. Ugotovili smo, da specialni pedagogi in 

učitelji vrednotijo kakovost lastnega timskega dela zelo različno (gl. preglednico 7). 

 

Opombe: N – število specialnih pedagogov/učiteljev; M – povprečne vrednosti števila trditev, ki izraţajo 

kakovostno/nekakovostno timsko delo (vseh trditev je 13); SD – standardni odklon: t – vrednost preizkusa; g – 

stopnja prostosti; p – stopnja značilnosti; najvišje povprečne vrednosti rezultatov in statistično pomembne 

razlike p ≤ 0,05 so v odebeljenem tisku.  

 

Preglednica 7: Rezultati t-preizkusa – preverjanje razlik med vrednotenjem kakovosti 

lastnega timskega dela glede na poklic 

 

 

 

 

 Status N M SD t g p 

Kakovostno 

timsko delo 

Specialni pedagog 130 11,24 2,13 3,94 349 0,000 

Učitelj 221 12,00 1,48 

Nekakovostno 

timsko delo  

Specialni pedagog 81 2,74 2,04 3,28 188 0,000 

Učitelj 109 1,87 1,62 

Slika 12: Vrednotenje lastnega timskega dela glede na poklic 
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Iz preglednice 7 je razvidno, da učitelji statistično pomembno pogosteje menijo, da je 

njihovo timsko delo kakovostno, medtem ko specialni pedagogi statistično pomembno 

pogosteje menijo, da je njihovo timsko delo nekakovostno. Učitelji so se izmed 

trinajstih trditev o vrednotenju timskega dela v anketnem vprašalniku v povprečju 

poistovetili z dvanajstimi trditvami o kakovostnem timskem delu, kar je več kot pri 

anketiranih specialnih pedagogih (M=11,24). Dobljene ugotovitve si lahko razlagamo 

na več načinov: 

- Specialni pedagogi so do kakovosti lastnega timskega dela bolj (samo)kritični kot 

učitelji. Vzrok je morda v njihovem večjem obsegu strokovnega znanja na področju 

dela z otroki s posebnimi potrebami, saj se s poznavanjem tematike stopnja 

(samo)kritičnosti lahko stopnjuje.  

- Vzrok dobljenih ugotovitev lahko iščemo v tem, da so učitelji hitreje zadovoljni z 

lastnim timskim delom zaradi pomanjkanja izkušenj s timskim delom. Polakova 

(1999b) poudarja, da vpliva pomanjkanje izkušenj in strokovnega znanja na 

neizdelane predstave o timskem delu. To pomeni, da čim manj imajo učitelji 

izkušenj in strokovnega znanja, tem bolj so lahko njihove predstave o timskem delu 

neizdelane, njihova pričakovanja do njega nizka in temu primerno hitreje 

uresničena. 

- Učitelji morda statistično pogosteje menijo, da je njihovo timsko delo s specialnim 

pedagogom kakovostno zato, ker cenijo njihovo pomoč. Učitelji namreč 

potrebujejo za doseganje optimalnega razvoja otrok s posebnimi potrebami pomoč 

specialnega pedagoga predvsem zato, ker sami nimajo dovolj kompetenc in 

izkušenj za delo z njimi. Ob ustrezni podpori in pomoči specialnega pedagoga v 

timu se lahko čutijo bolj kompetentne pri delu z otroki s posebnimi potrebami 

(Kavkler, 2009). Zaradi tega se torej zavedajo, da je ključ do uspeha le timsko delo. 
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11. ZAKLJUČEK 

Z raziskavo smo ţeleli ugotoviti, s katerimi problemi se specialni pedagogi in učitelji 

najpogosteje srečujejo pri timskem delu ter kakšne strategije uporabljajo pri reševanju 

teh problemov. Zanimalo nas je tudi, kako člani tima vrednotijo kakovost svojega 

timskega dela. To smo ugotavljali z anketnim vprašalnikom, v raziskavo pa so bili zajeti 

specialni pedagogi in učitelji na različnih osnovnih šolah v Sloveniji. V raziskavi je 

sodelovalo 351 anketirancev, od tega je bilo 63 odstotkov učiteljev in 37 odstotkov 

specialnih pedagogov.  

Pogostost problemov smo ugotavljali z vprašanjem zaprtega in odprtega tipa o 

problemih pri timskem delu med specialnimi pedagogi in učitelji. Ob upoštevanju 

vprašanja zaprtega tipa smo ugotovili, da predstavlja specialnim pedagogom 

najpogostejši problem časovno usklajevanje med člani tima, ob upoštevanju vprašanja 

odprtega tipa pa pomanjkljivo strokovno znanje učiteljev o otrocih s posebnimi 

potrebami. Predvidevamo, da je časovno usklajevanje med specialnim pedagogom in 

učiteljem oteţeno zaradi njunih vnaprej določenih urnikov, ki zmanjšujejo fleksibilnost 

pri njegovem prilagajanju ter tudi narave dela mobilnih specialnih pedagogov, ki niso 

ves čas prisotni na določeni osnovni šoli. Specialni pedagogi poudarjajo, da učitelji 

nimajo dovolj strokovnega znanja o otrocih s posebnimi potrebami, kar je najverjetneje 

posledica različnosti študijskega programa. Mnogi učitelji imajo premalo izkušenj za 

delo z otroki s posebnimi potrebami in v času študija niso nujno pridobili ustreznih 

kompetenc za poučevanje tako raznolike populacije učencev, kot je danes. Tudi učitelji 

zaznavajo kot najpogostejši problem pri timskem delu s specialnim pedagogom časovno 

usklajevanje med člani tima, kar smo ugotovili tako s pomočjo vprašanja zaprtega kot 

odprtega tipa. Ob ugotavljanju pogostosti problemov v timu specialnega pedagoga in 

učitelja pa naj omenimo še, da specialni pedagogi zaznavajo večino podanih problemov 

statistično pogosteje kot učitelji.  

Tudi pogostost uporabe posameznih strategij reševanja problemov v timu smo, podobno 

kot probleme, ugotavljali s pomočjo vprašanja zaprtega in odprtega tipa. Specialni 

pedagogi in učitelji najpogosteje uporabljajo strategijo konfrontacije, ki spada med 

konstruktivne strategije in kaţe na visoko vrednotenje ciljev članov tima, kot tudi 
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njihovega medsebojnega odnosa. Specialni pedagogi in učitelji pa pri reševanju 

problemov v timu uporabljajo konstruktivne strategije enako pogosto. Do statistično 

pomembnih razlik pa prihaja v uporabi nekonstruktivnih strategij (umik, prevlada), saj 

jih specialni pedagogi uporabljajo redkeje kot učitelji. Vzrok temu je lahko obširnejše 

znanje specialnih pedagogov, ki lahko botruje večji strokovni previdnosti pri uporabi 

strategij. Morda imajo specialni pedagogi v pedagoški situaciji  večjo naravnanost v 

smeri konstruktivnih načinov reševanja zato, ker se bolj zavedajo problematike otrok s 

posebnimi potrebami in ne ţelijo porajati konfliktov, ki bi lahko škodili tudi otrokom. 

Nekonstruktivne poti reševanja problemov pa so pri učiteljih lahko tudi obrambno 

pogojene, saj se slednji na tem področju pogosto čutijo manj kompetentne. Z 

vprašanjem odprtega tipa o strategijah reševanja problemov v timu smo strategije ţeleli 

podrobneje analizirati. Ugotovili smo, da tako specialni pedagogi kot učitelji probleme 

v timu najpogosteje rešujejo s pogovori in dogovori. Zanimiva je primerjava med 

najpogostejšo strategijo specialnih pedagogov in najredkejšo strategijo učiteljev za 

reševanje problemov v timu. Specialni pedagogi namreč rešujejo probleme pri timskem 

delu z učitelji najpogosteje z osveščanjem učiteljev na področju posebnih potreb, prav 

zaradi te oblike pomoči specialnih pedagogov pa je moţno, da učitelji ne čutijo tolikšne 

potrebe po izobraţevanju na področju posebnih potreb, saj uporabljajo to strategijo 

reševanja problemov najredkeje.  

Predvidevali smo, da manj izkušeni specialni pedagogi (z manj kot 5 let izkušenj) pri 

timskem delu pogosteje uporabljajo strategije izmikanja kot njihovi bolj izkušeni kolegi 

in ugotovili, da jo v absolutnem smislu pogosteje uporabljajo, vendar ta razlika ni 

statistično pomembna.  

Zanimalo nas je tudi, kako specialni pedagogi in učitelji otrok s posebnimi potrebami 

vrednotijo kakovost svojega timskega dela. Izkazalo se je, da zelo različno. Učitelji 

namreč statistično pomembno pogosteje kot specialni pedagogi ocenjujejo, da je 

njihovo timsko delo kakovostno, medtem ko specialni pedagogi statistično pomembno 

pogosteje kot učitelji ocenjujejo, da je njihovo timsko delo nekakovostno. Vzrok je 

morda v tem, da imajo specialni pedagogi večji obseg specializiranega znanja na 

področju dela z otroki s posebnimi potrebami, zaradi česar so lahko do timskega dela 
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bolj (samo)kritični kot učitelji. Lahko da učiteljem primanjkuje tudi izkušenj s timskim 

delom, zaradi česar so hitreje zadovoljni z njim. Vzrok pa lahko iščemo tudi v tem, da 

učitelji cenijo strokovno pomoč specialnih pedagogov in se zavedajo, da je ključ do 

uspeha le timsko delo.  

Na tem mestu lahko na podlagi ugotovitev izpostavimo nekaj usmeritev za izbiro 

strategij reševanja problemov v timu. V diplomskem delu smo ţe izpostavili, da so 

načini reševanja problemov v timu lahko različni tako pri različnih ljudeh kot tudi pri 

istem posamezniku v različnih okoliščinah. Vsak posameznik ima prevladujočo 

strategijo reševanja problemov v timu, vprašanje pa je, katera je v danih okoliščinah 

najbolj smiselna. Izbira najbolj smiselne strategije reševanja problemov v timu je 

povezana s tem, ali nam je pri razrešitvi problema bolj pomemben lastni interes ali 

odnos: če nam je pomembno oboje, je pametno, da iščemo čim boljšo rešitev; če nam je 

bolj pomemben odnos, popustimo; če nam je bolj pomemben lastni interes, uveljavimo 

svoje; če ni pomembno niti eno, niti drugo, pa se umaknemo. Po mnenju Iršiča (2004) 

prinaša prepogosta uporaba katerekoli strategije reševanja problemov v timu s seboj 

neţelene stranske učinke: »Kdor se vedno podredi, se ne počuti upoštevanega, se zdi 

sam sebi izkoriščan. Kdor sklepa le kompromise, se mora stalno pogajati za svoje 

pravice in je vedno delno prikrajšan. Kdor skuša vedno prevladati, uničuje odnose in 

postane nepriljubljen. Kdor poizkuša vedno razreševati problem, pa je lahko označen 

kot tisti, ki vedno komplicira, saj ni vedno vse zelo pomembno.«  

 

Med ljudmi je razširjeno zmotno mnenje, da so problemi škodljivi, vendar je ključnega 

pomena, kaj z njimi storimo. Zanikanje in potlačevanje problemov ima lahko uničujoče 

posledice za sinhrono delovanje tima, zato je pomembno, da tim zdrţi preizkušnje in 

kljubuje problemom. Pogled na problem kot izziv in moţnost za rast tima je osnovno 

izhodišče za konstruktivno reševanje problemov v timu. Člani tima bi se naj zavedali, 

da se z ustreznimi strategijami reševanja problemov v timu tudi poglobijo in obogatijo 

njihovi odnosi v timu, torej so problemi v tem smislu celo koristni.  

 

Še kritični pogled: pomanjkljivost tega diplomskega dela lahko iščemo v anketnem 

vprašalniku, konkretneje v trditvah o načinih soočanja s problemi pri timskem delu. 
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Nekateri anketiranci so izrazili mnenje, da se ne morejo strinjati s tako obravnavo 

odnosov. Raziskavo bi bilo mogoče izboljšati oz. dopolniti z intervjuji, s pomočjo 

katerih bi lahko tudi poglobili vsebino problemov pri timskem delu. Druga 

pomanjkljivost raziskave je vezana na samo ugotavljanje problemov pri timskem delu in 

sicer ko ljudje govorijo o problemih, lahko kakšnega tudi zamolčijo, ker jim priznavanje 

problemov lahko predstavlja tudi priznavanje lastne šibkosti – to pa lahko niţa poklicno 

samopodobo.  

 

Moţnosti raziskovanja problemov timskega dela v šolski praksi je še veliko. Zanimivo 

bi bilo raziskati, kako na probleme pri timskem delu vpliva organizacija na posamezni 

osnovni šoli ali šolska klima.  

 

Naj zaključimo z mislijo, da je v šolskem prostoru učinkovito timsko delo specialnega 

pedagoga in učitelja nujno, saj se lahko le s tovrstnim načinom dela primerno odzivata 

na otrokove posebne potrebe in delata v otrokovo največjo korist. Timsko delo ne 

prinaša prednosti le za otroka s posebnimi potrebami, ampak vpliva tako na uspeh 

posameznega člana tima kot tudi na uspeh celotnega tima.  
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IV. PRILOGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Priloga 1: Anketni vprašalnik za specialne pedagoge 

TIMSKO DELO SPECIALNIH PEDAGOGOV IN UČITELJEV 

(VPRAŠALNIK ZA SPECIALNE PEDAGOGE) 
 

Spoštovani! Pred vami je vprašalnik, ki se nanaša na timsko delo specialnih pedagogov in 

učiteljev, ki poučujejo otroke s posebnimi potrebami na redni osnovni šoli. Izpolnjevanje je 

anonimno. Rezultati bodo uporabljeni le v okviru mojega diplomskega dela. Za sodelovanje se 

vam najlepše zahvaljujem. 

   Jasmina Ducman 

 

1.) Spol (obkrožite):       

a) ţenski         b) moški 

 

2.) Število delovnih let na področju vzgoje in izobraţevanja (obkrožite): 

a) manj kot 5 let     b) 5 - 10 let     c) nad 10 - 15 let      d) nad 15 - 20 let    e) več kot 20 let 

 

3.) Smer študija (obkrožite): 

a) Specialna in rehabilitacijska pedagogika  

b) Defektologija 

c) Pedagogika 

d) Drugo: _____________________________ 

 

 

4.) Spodaj naštete probleme timskega dela ocenite od 1 do 5 glede na njihovo pogostost 

pri vašem timskem delu z učiteljem (označite z x). 

 

  1 - nikoli 2 - redko 3 - pogosto 4 – zelo pogosto 5 - vedno 

Osebnostno neujemanje članov 

tima 

     

Različno strokovno znanje 

 

     

Časovno usklajevanje med člani 

tima (kdaj se naj tim srečuje) 

     

Neenakomerna delitev dela 

 

     

Razhajanje v zahtevah do učencev 

 

     

Pripisovanje različne pomembnosti 

različnim dejavnostim na osnovi 

osebnih preferenc 

     

Problemi medsebojnega osebnega 

prilagajanja 

     

Pomanjkanje časa za dogovarjanje 

in evalvacijo 

     

 



 

 

5.) Prosim odgovorite na zastavljena vprašanja. 

a) S kakšnimi problemi se srečujete pri timskem delu z učitelji, ki poučujejo otroke 

s posebnimi potrebami (opišite s svojimi besedami)?    
 
                                    
 

 

b) Na kakšne načine te probleme rešujete (opišite s svojimi besedami)?  

    

 

 

 

 

6.) S pomočjo predloţene skale označite, kako pogosto se ravnate v skladu z dano 

trditvijo pri reševanju problemov, ki se pojavijo pri timskem delu z učiteljem otroka s 

posebnimi potrebami (npr. če ste pri pojavu problema v timu vedno ravnali v skladu z 

dano trditvijo, na črto napišite številko 5). 

 

            1 – nikoli       2 – včasih         3 – pogosto         4 – zelo pogosto        5 – vedno 

___ Pridi in se bova pogovorila.  

___ Resnica je v znanju in ne v mnenju večine.  

___ Nihče nima dokončnega odgovora, toda vsak lahko prispeva košček.  

___ Pridi na dan s svojimi konflikti in se sooči z njimi, samo tako boš odkril najboljšo rešitev.  

___ Iskrenost, poštenost in zaupanje premikajo gore. 

___ Prijazne besede zmehčajo trda srca. 

___ Ubij svojega nasprotnika s prijaznostjo. 

___ Prijazne besede so veliko vredne, a ne stanejo dosti. 

___ Prijaznost zmaguje nad jezo. 

___ Če te kdo udari s kamnom, ga udari nazaj s koščkom vate. 

___ Če ne moreš pripraviti drugega, da bi mislil tako kot ti, ga prisili, da stori tako, kot ti misliš. 

___ Moč vedno zmaga nad pravico. 

___ Dober zmagovalec je tisti, ki poţene nasprotnika v beg. 

___ Tisti, ki verjame v zmago, tudi zmaga. 

___ Na svetu sta dve vrsti ljudi: zmagovalci in poraţenci. 

___ V prepiru je najmodrejši tisti, ki prvi utihne. 

___ Izogibaj se ljudi, ki se ne strinjajo s tabo. 

___ Izogibaj se prepirljivim ljudem, ker ti bodo le zagrenili ţivljenje. 

___ Najboljši način za reševanje konfliktov je, da se jim izogneš. 

___ Nič ni tako pomembno, da bi se za to splačalo boriti. 

___ Popraskaj me po hrbtu in jaz bom popraskal tebe. 

___ Bolje pol hleba kot nič. 

___ Poštena delitev ne povzroča sporov. 

___ Bolje je, da dobiš del tega, kar si ţeliš, kot da ne dobiš nič. 

___ Kadar oba popustita za polovico, je poravnava poštena. 



 

 

7.) Pri trditvah, ki se navezujejo na vaše timsko delo z učitelji, z x označite v kolikšni 

meri se s trditvijo strinjate. Pri tem vam naj bo v pomoč priloţena ocenjevalna 

lestvica.  

 

 1 

nikakor 

se ne 

strinjam 

2 

se ne 

strinjam 

3 

se 

strinjam 

4 

zelo se 

strinjam 

5 

popolnoma 

se strinjam 

V timu z učitelji prevladujejo 

nejasni cilji in nameni (ni jasno, 

kakšna so pričakovanja in delo 

znotraj  tima). 

     

Potrebe in interesi učiteljev so 

nasprotni mojim. 

     

Delo in dogajanje v timu nista 

spremljana (pomanjkanje 

povratnih informacij o delu z 

otrokom s posebnimi potrebami, 

…) 

     

V timu je čutiti nerazumevanje in 

napetosti. 

     

Zavedam se, da smo s 

sodelovanjem pri strokovnem delu 

uspešnejši. 

     

Svoje delo opravljam neodvisno 

od učiteljev. 

     

Učiteljem prispevam izvirne ideje, 

predloge in znanje iz svojega 

strokovnega področja. 

     

Učiteljem odkrito izraţam svoje 

mnenje, občutke, vprašanja in 

nesoglasja. 

     

V timu zaznavam prizadevanje za 

medsebojno razumevanje. 

     

Soočanje z drugačnim mnenjem 

učiteljev mi predstavlja problem. 

     

Zaznavanje problemov v timu 

vidim kot priloţnost za učenje. 

     

V timu prevladujejo jasni in 

pozitivno naravnani cilji dela. 

     

V timu zaznavam dobro 

pripravljenost za timsko delo. 

 

     

 

 
 



 

 

Priloga 2: Anketni vprašalnik za učitelje 

TIMSKO DELO SPECIALNIH PEDAGOGOV IN UČITELJEV 

(VPRAŠALNIK ZA UČITELJE) 

 

Spoštovani! Pred vami je vprašalnik, ki se nanaša na timsko delo specialnih pedagogov in 

učiteljev, ki poučujejo otroke s posebnimi potrebami na redni osnovni šoli. Izpolnjevanje je 

anonimno. Rezultati bodo uporabljeni le v okviru mojega diplomskega dela. Za sodelovanje se 

vam najlepše zahvaljujem. 

 

   Jasmina Ducman 

1.) Spol (obkrožite):       

a) ţenski         b) moški 

 

2.) Število delovnih let na področju vzgoje in izobraţevanja (obkrožite): 

a) manj kot 5 let     b) 5 - 10 let      c) nad 10 - 15 let     d) nad 15 - 20 let     e) več kot 20 let 

 

3.) Smer študija (obkrožite): 

a) Učitelj razrednega pouka, razred _______ 

b) Učitelj predmetnega pouka, predmet___________________ 

c) Drugo: __________________________ 

 

 

4.) Spodaj naštete probleme timskega dela ocenite od 1 do 5 glede na njihovo pogostost 

pri vašem timskem delu s specialnim pedagogom (označite z x). 

 

 1 - nikoli 2 - redko 3 - pogosto 4 – zelo pogosto 5 - vedno 

Osebnostno neujemanje članov 

tima 

     

Različno strokovno znanje 

 

     

Časovno usklajevanje med člani 

tima (kdaj se naj tim srečuje) 

     

Neenakomerna delitev dela 

 

     

Razhajanje v zahtevah do učencev 

 

     

Pripisovanje različne pomembnosti 

različnim dejavnostim na osnovi 

osebnih preferenc 

     

Problemi medsebojnega osebnega 

prilagajanja 

     

Pomanjkanje časa za dogovarjanje 

in evalvacijo 

     

 



 

 

5.) Prosim odgovorite na zastavljena vprašanja. 

a) S kakšnimi problemi se srečujete pri timskem delu s specialnim pedagogom 

(opišite s svojimi besedami)?                                      

 

 

b) Na kakšne načine te probleme rešujete (opišite s svojimi besedami)?  

    

 

 

 

6.) S pomočjo predloţene skale označite, kako pogosto se ravnate v skladu z dano 

trditvijo pri reševanju problemov, ki se pojavijo pri timskem delu z učiteljem otroka s 

posebnimi potrebami (npr. če ste pri pojavu problema v timu vedno ravnali v skladu z 

dano trditvijo, na črto napišite številko 5). 

 

            1 – nikoli       2 – včasih         3 – pogosto         4 – zelo pogosto        5 – vedno 

___ Pridi in se bova pogovorila.  

___ Resnica je v znanju in ne v mnenju večine.  

___ Nihče nima dokončnega odgovora, toda vsak lahko prispeva košček.  

___ Pridi na dan s svojimi konflikti in se sooči z njimi, samo tako boš odkril najboljšo rešitev.  

___ Iskrenost, poštenost in zaupanje premikajo gore. 

___ Prijazne besede zmehčajo trda srca. 

___ Ubij svojega nasprotnika s prijaznostjo. 

___ Prijazne besede so veliko vredne, a ne stanejo dosti. 

___ Prijaznost zmaguje nad jezo. 

___ Če te kdo udari s kamnom, ga udari nazaj s koščkom vate. 

___ Če ne moreš pripraviti drugega, da bi mislil tako kot ti, ga prisili, da stori tako, kot ti misliš. 

___ Moč vedno zmaga nad pravico. 

___ Dober zmagovalec je tisti, ki poţene nasprotnika v beg. 

___ Tisti, ki verjame v zmago, tudi zmaga. 

___ Na svetu sta dve vrsti ljudi: zmagovalci in poraţenci. 

___ V prepiru je najmodrejši tisti, ki prvi utihne. 

___ Izogibaj se ljudi, ki se ne strinjajo s tabo. 

___ Izogibaj se prepirljivim ljudem, ker ti bodo le zagrenili ţivljenje. 

___ Najboljši način za reševanje konfliktov je, da se jim izogneš. 

___ Nič ni tako pomembno, da bi se za to splačalo boriti. 

___ Popraskaj me po hrbtu in jaz bom popraskal tebe. 

___ Bolje pol hleba kot nič. 

___ Poštena delitev ne povzroča sporov. 

___ Bolje je, da dobiš del tega, kar si ţeliš, kot da ne dobiš nič. 

___ Kadar oba popustita za polovico, je poravnava poštena. 



 

 

7.) Pri trditvah, ki se navezujejo na vaše timsko delo s specialnim pedagogom, z x 

označite v kolikšni meri se s trditvijo strinjate. Pri tem vam naj bo v pomoč 

priloţena ocenjevalna lestvica.  

 

 1 

nikakor 

se ne 

strinjam 

2 

se ne 

strinjam 

3 

se 

strinjam 

4 

zelo se 

strinjam 

5 

popolnoma 

se strinjam 

V timu s specialnim pedagogom 

prevladujejo nejasni cilji in 

nameni (ni jasno, kakšna so 

pričakovanja in delo znotraj  

tima). 

     

Potrebe in interesi specialnega 

pedagoga so nasprotni mojim. 

     

Delo in dogajanje v timu nista 

spremljana (pomanjkanje 

povratnih informacij o delu z 

otrokom s posebnimi potrebami, 

…) 

     

V timu je čutiti nerazumevanje in 

napetosti. 

     

Zavedam se, da smo s 

sodelovanjem pri strokovnem delu 

uspešnejši. 

     

Svoje delo opravljam neodvisno 

od specialnega pedagoga.  

     

Specialnemu pedagogu prispevam 

izvirne ideje, predloge in znanje iz 

svojega strokovnega področja. 

     

Specialnemu pedagogu odkrito 

izraţam svoje mnenje, občutke, 

vprašanja in nesoglasja. 

     

V timu zaznavam prizadevanje za 

medsebojno razumevanje. 

     

Soočanje z drugačnim mnenjem 

specialnega pedagoga mi 

predstavlja problem. 

     

Zaznavanje problemov v timu 

vidim kot priloţnost za učenje. 

     

V timu prevladujejo jasni in 

pozitivno naravnani cilji dela. 

     

V timu zaznavam dobro 

pripravljenost za timsko delo. 

     

 



 

 

Priloga 3: Opisna statistika pogostosti problemov pri timskem delu (celotni vzorec) 

 

 N Min Max M SD 

Osebnostno neujemanje članov tima 350 1 4 1,72 0,67 

Različno strokovno znanje 

 

344 1 5 2,40 0,92 

Časovno usklajevanje med člani tima (kdaj 

se naj tim srečuje) 

347 1 5 2,74 1,14 

Neenakomerna delitev dela 

 

346 1 4 1,91 0,87 

Razhajanje v zahtevah do učencev 

 

346 1 4 2,16 0,82 

Pripisovanje različne pomembnosti različnim 

dejavnostim na osnovi osebnih preferenc 

349 1 5 2,04 0,82 

Problemi medsebojnega osebnega 

prilagajanja 

348 1 5 1,75 0,70 

Pomanjkanje časa za dogovarjanje in 

evalvacijo 

350 1 5 2,47 1,03 

 

 

 

 


