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POVZETEK 

V teoretičnem delu magistrskega dela predstavljamo pojem sodelovanja med šolo in 

starši in njegov namen; oblike sodelovanja; dejavnike, ki ovirajo ali spodbujajo 

učinkovito sodelovanje ter načela sodelovanja. Predstavljamo kompetence, ki jih 

pedagoški delavci potrebujejo za sodelovanje s starši, ter izkušnjo sodelovanja s starši 

povežemo s profesionalnim razvojem specialnih in rehabilitacijskih pedagogov (v 

nadaljevanju SRP). Cilj magistrskega dela je raziskati in preučiti področje sodelovanja 

staršev in SRP, podrobno analizirati njihovo sodelovanje v času izobraževanja na 

daljavo (v nadaljevanju IND) ter primerjati le-to z njihovim sodelovanjem v času 

izobraževanja v šoli (v nadaljevanju IVŠ). Prav tako je cilj preveriti, če in kako so 

informacijsko-komunikacijske kompetence enih in drugih vplivale na medsebojno 

sodelovanje. Nazadnje je cilj preučiti tudi področje profesionalnega razvoja SRP ter 

doprinos, ki ga je nanj imelo IND. Rezultati so bili pridobljeni s tehniko anketiranja z 

uporabo nestandardiziranega anketnega vprašalnika za SRP in starše otrok s 

posebnimi potrebami ter s tehniko intervjuja. V raziskavi je bila uporabljena deskriptivna 

in kavzalno-neeksperimentalna metoda pedagoškega raziskovanja ter kvantitativni in 

kvalitativni raziskovalni pristop. Način vzorčenja je bil neslučajnostni in namenski. 

Vprašalnik je bil uporabljen na vzorcu SRP, ki izvajajo dodatno strokovno pomoč 

(N = 43) in starših otrok s posebnimi potrebami (N = 41). Intervju smo izvedli z eno SRP 

in eno mamo otroka s posebnimi potrebami. Podatki so bili obdelani na ravni 

deskriptivne in inferenčne statistike.  

Rezultati kažejo, da so starši in SRP v času IND v povprečju sodelovali bolj pogosto kot 

v času IVŠ. Izkazalo se je, da je bilo medsebojno sodelovanje bolj pogosto v primeru 

staršev, ki imajo mlajše otroke s posebnimi potrebami. Tako eni kot drugi so bili 

večinoma zadovoljni s pogostostjo stikov in medsebojnim sodelovanjem v času IND. 

Čeprav je večina odgovarjala, da sta jima oba načina sodelovanja enako ustrezala, so 

starši vseeno bolj nagnjeni k medsebojnemu sodelovanju v času IVŠ. Oboji so v 

obdobju IND prepoznali tako prednosti kot slabosti, prav tako so se pri medsebojnem 

sodelovanju srečevali z raznimi težavami in ovirami. Rezultati raziskave so pokazali, da 

se SRP v različnih vidikih sodelovanja s starši v času IND glede na število let delovne 

dobe ne razlikujejo, medtem ko so se pri starših pojavile statistično pomembne razlike 

glede na doseženo stopnjo izobrazbe. Starši z višjo stopnjo izobrazbe so ob pričetku 

IND imeli manjšo potrebo po navodilih in dodatnih znanjih za uporabo digitalne 

tehnologije in spletnih orodij. Izkazalo se je, da so otroci v času IND potrebovali več 

podpore in pomoči staršev kot prej. Prav tako je bilo ugotovljeno, da so se v času IND 

starši čutili dovolj vključene v partnerski odnos, SRP pa so bili zadovoljni z njihovo 

vključenostjo. Z vidika strokovne skupine so SRP v največji meri poročali, da so starše 

vključevali v proces individualiziranega programa, medtem, ko so bili starši pri tem bolj 

neodločeni. Izkazalo se je, da so SRP v šolskem letu 2020/21 v povprečju izvedli dve 



srečanji strokovne skupine, starši so poročali, da je bilo v povprečju izvedeno le eno 

srečanje, kar 7 staršev pa je poročalo, da ni bilo izvedenega niti enega srečanja 

strokovne skupine. SRP so v povprečju svojo lastno digitalno kompetentnost pred 

pričetkom IND ocenili kot povprečno in so ob pričetku IND potrebovali več navodilih in 

dodatnih znanj, medtem ko pri starših ni prišlo do statistično pomembnih razlik. 

Nazadnje smo ugotovili, da je obdobje IND imelo velik vpliv na profesionalni razvoj – 

SRP so v največji meri ocenili, da je IND z nekaterimi vidiki pozitivno, z drugimi 

negativno doprinesel njihovemu profesionalnemu razvoju. Prav tako so se v največji 

meri strinjali, da so se v času IND uspeli fleksibilno prilagoditi na spremenjen način dela 

ter da si jim je IND uspelo predstavljati kot pozitiven izziv. Z raziskavo smo v slovenski 

šolski prostor doprinesli pomemben strokovni vpogled v vpliv epidemije covid-19 na 

izobraževanje otrok s posebnimi potrebami v času izobraževanja na daljavo, 

sodelovanje staršev in specialnih in rehabilitacijskih pedagogov v tem času ter vpliv 

izobraževanja na daljavo na njihov profesionalni razvoj. 

KLJUČNE BESEDE: sodelovanje, starši, specialni in rehabilitacijski pedagogi, učenci s 

posebnimi potrebami, dodatna strokovna pomoč, izobraževanje na daljavo, 

profesionalni razvoj 

 



ABSTRACT 

In the theoretical part of the master's thesis we present the concept of cooperation 

between the school and the parents and its purpose; forms of cooperation; factors that 

hinder or promote effective cooperation and the principles of cooperation. We present 

the competencies that pedagogical workers need to work with parents and connect the 

experience of working with parents with the professional development of special and 

rehabilitation educators (hereinafter SRP). The aim of the master's thesis is to research 

and study the field of cooperation between parents and the SRP, to analyze in detail 

their participation during distance learning (hereinafter IND) and to compare it with their 

participation during school education (hereinafter IVŠ). The aim is also to check if and 

how the information and communication competencies of both have affected each 

other. Finally, the aim is to examine the field of professional development of the SRP 

and the contribution that the IND has made to it. The results were obtained with the 

survey technique, using a non-standardized questionnaire for the SRP and parents of 

children with special needs, and with the interview technique. The research used a 

descriptive and causal, non-experimental method, of pedagogical research as well as a 

quantitative and qualitative research approach. The sampling method was non-random 

and purposeful. The questionnaire was used on a sample of SRPs providing additional 

professional assistance (N = 43) and parents of children with special needs (N = 41). 

We conducted the interview with one SRP and one mother of a child with special needs. 

Data were processed at the level of descriptive and inferential statistics. 

The results show that parents and the SRP participated on average more often during 

the IND than during the IVŠ. It turned out that mutual cooperation was more common in 

the case of parents who have younger children with special needs. Both were mostly 

satisfied with the frequency of contacts and mutual cooperation during the IND. 

Although the majority answered that both methods of cooperation suited them equally, 

parents are still more inclined to cooperate with each other during the IVŠ. Both of them 

recognized both strengths and weaknesses during the IND period, and also faced 

various difficulties and obstacles in their cooperation with each other. The results of the 

research showed that the SRP did not differ in different aspects of cooperation with 

parents during the IND according to the number of years of service, while there were 

statistically significant differences in parents according to the level of education 

achieved. Parents with a higher level of education had less need for guidance and 

additional skills to use digital technology and online tools at the start of the IND. It 

turned out that children needed more parental support and help during the IND than 

before. It was also found that during the IND, parents felt sufficiently involved in the 

partnership and the SRP were satisfied with their involvement. From the point of view of 

the expert group, the SRP reported that they actively included the parents in the 

process of making an individualized program, while parents were more indecisive 



towards this topic. It turned out that the SRP held an average of two meetings of the 

expert group in the 2020/2021 school year, while parents reported that only one 

meeting was held on average, and 7 parents reported that not a single meeting of the 

expert group was held. On average, the SRPs assessed their own digital competence 

before the start of the IND as average and needed more guidance and additional 

knowledge at the start of the IND, while there were no statistically significant differences 

in parents. Finally, we found that the IND period had a major impact on professional 

development, which was largely judged to have contributed positively in some respects 

and negatively in others. They also largely agreed that during the IND they managed to 

adapt flexibly to the changed way of working and that they managed to imagine the IND 

as a positive challenge. The research provided important expert insight into the impact 

of the covid-19 epidemic on the education of children with special needs during distance 

education, the participation of parents and special and rehabilitation educators during 

this time, and the impact of distance education on their professional development. 

KEY WORDS: collaboration, parents, special education teachers, students with special 

needs, additional professional help, distance education, professional development 
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UVOD 

Šola predstavlja prostor, v katerem se odvija pomemben proces sekundarne 

socializacije in v katerem se vzpostavljajo številni odnosi, med otroci, učitelji, vodstvom, 

starši1 itd. Prav tako gre za prostor, v katerem se pokažejo individualne potrebe 

učencev ter morebitne težave, ki se morajo reševati znotraj nepogrešljivega trikotnika, ki 

vključuje šolo, starše in učenca2 (Mikelj, 2015). Kakovostno sodelovanje med šolo in 

domom dokazano pozitivno vpliva na otroka in njegov razvoj, motivacijo, šolski uspeh 

ter z njim povezan odnos do šole. Pozitiven vpliv pa se odraža tudi pri starših, učiteljih 

in delovanju šole (Šteh in Gregorčič Mrvar, 2011). V okviru sodelovanja med šolo in 

družino lahko govorimo tudi o partnerskem odnosu, ki ga razumemo kot sodelujoč in 

medsebojno dopolnjujoč odnos med obema partnerjema, ki sta enakopravna (Pšunder, 

1998). Berčnik in Devjak (2015) poudarjata, da morajo biti v ospredju takšnega odnosa 

odgovornost obeh strani, kakovostna dialoška komunikacija in iskanje dogovora o 

reševanju problema. Zakon o osnovni šoli (1996) med drugim izpostavlja sodelovanje s 

starši, ki ga mora šola vključiti in opredeliti v letnem delovnem načrtu ter v vzgojnem 

načrtu šole. Tudi Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011) določa, da 

morata vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami temeljiti na ciljih in načelih, 

pri čemer izpostavljamo načelo vključevanja staršev, posvojiteljev, rejnikov ali skrbnikov 

v postopke usmerjanja in oblike pomoči. 

Pozitiven vpliv sodelovanja šole in staršev se še toliko bolj izraža, ko govorimo o 

sodelovanju med šolo in starši otrok s posebnimi potrebami, ki potrebujejo več pomoči, 

podpore in vodenja. Znanje in vedenje strokovnjakov, na primer specialnih in 

rehabilitacijskih pedagogov, v tem primeru ni zadostno, zato je nujno potrebno 

sodelovanje s starši. Ti namreč prav tako predstavljajo strokovnjake, ki najbolje poznajo 

svoje otroke. Le z interakcijo, povezovanjem in medsebojno pomočjo lahko doprinesejo 

k čim bolj kakovostnemu razvoju otroka (Ernecl, 2018). 

V letu 2020 je s prvim valom epidemije covid-19 po vsem svetu prišlo do prelomne 

izkušnje na področju šolstva, ki so jo s sabo prinesli ukrepi za preprečevanje okužb, kot 

je zaprtje šol in drugih vzgojno-izobraževalnih institucij (Bogatec idr., 2021). Z uvedbo 

izobraževanja na daljavo se je odgovornost za učenje in poučevanje prenesla na starše, 

množična uporaba digitalne tehnologije pa se je iz dodatne možnosti spremenila v prvi 

pogoj vzgoje in izobraževanja (Šimenc, 2021). V času izobraževanja na daljavo je 

partnerstvo med šolo in starši dobilo še večji pomen, saj so starši predstavljali 

pomembno vez med učencem in učiteljem, ki je bila zaradi fizične distance zahtevnejša 

 
1 Pod izrazom starši v magistrskem delu zajemamo vse osebe, ki skrbijo za otroka in ga vzgajajo oz. 
opravljajo skrbništvo in vzgojno funkcijo. 
2 Uporabljeni izrazi, ki so zapisani v slovnični obliki moškega spola, skozi celotno magistrsko delo veljajo 
kot nevtralni za moške in ženske. 
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in omejena (Rožman Krivec, 2021). Tudi avtorica Baytiyeh (2018) trdi, da je za uspeh 

spletnega izobraževalnega okolja bistvenega pomena ravno sodelovanje med šolo in 

starši. 

V obdobju izobraževanja na daljavo do sprememb ni prišlo le na področju učenja in 

poučevanja ter sodelovanja med šolo in starši, temveč tudi na področju profesionalnega 

razvoja zaposlenih v vzgoji in izobraževanju. Učitelj v svoji karieri potrebuje izzive, na 

katere se bo odzval in samo izkušnjo izziva in zahtev tudi analiziral, saj je to tisto, kar 

doprinese k njegovemu napredku in razvoju (Kampuš, 2016). 
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1 TEORETIČNI DEL 

1.1 Sodelovanje med šolo in domom 

Avtorici Berčnik in Devjak (2015) navajata mnogo različnih terminov, ki jih lahko 

uporabljamo za opredelitev sodelovanja med šolo in domom oz. med starši in 

vzgojno-izobraževalno ustanovo. Ti so: »sodelovanje, komunikacija, interakcija, 

participacija, pravica do informiranosti, soodločanja, do sodelovanja /…/, povezovanje, 

partnerstvo in vključevanje« (str. 3). Gre za širok spekter terminov, pri katerih 

operativna raba ni jasno določena, in dejstvo je, da si jih vsaka ustanova in posameznik 

na koncu lahko razlagata po svoje. 

V preteklosti starši večinoma niso bili vključeni v proces izobraževanja svojih otrok, 

večkrat prav zaradi tega, ker izobraževalni sistem le-tega ni podpiral. Starši so bili 

tretirani zgolj kot klienti in tisti, ki so v primerjavi s šolskimi strokovnimi delavci v 

podrejenem položaju, saj nimajo dovolj znanja o izobraževalnem procesu. Skozi čas se 

je, tako kot na mnogih drugih področjih, paradigma spremenila in s tem oblikovala tudi 

nova vloga staršev v vzgojno-izobraževalnem procesu njihovih otrok. Starši so vedno 

bolj vključeni v sprejemanje odločitev, politike in zakonodaje, ne le na ravni šole, temveč 

tudi na ravni države (Morrison, 2008). Starši so postali in vedno bolj postajajo partnerji 

in sodelavci, ki si skupaj s šolo prizadevajo za najbolj optimalen razvoj otroka, vloga 

šole pri sodelovanju z družino pa je tako postala kooperativna, in ne več zgolj 

kompenzacijska ali komplementarna, kot v preteklosti (Pšunder, 2006). Odgovornost za 

otrokov napredek, celostni razvoj in šolski uspeh, ki je bila prvotno primarna 

odgovornost šole, se je sedaj prenesla tudi na starše in je tako postala enakovredno 

porazdeljena med šolo in starši. Ti imajo v današnji šoli pomembno vlogo in vpliv tudi na 

delovanje šole, saj sodelovanje s starši odpira možnosti za večjo kakovost dela in 

življenja v šoli, družini in širšem okolju (Polak, 2008). 

Pomembno je, da se je vloga staršev v sodelovanju s šolo povečala, saj je le-ta 

izrednega pomena. Oni so namreč edini odrasli, ki svojega otroka stalno spremljajo 

skozi celoten vzgojno-izobraževalni proces (Morrison, 2008). Starši so tisti, ki svojega 

otroka najbolje poznajo in so tako rečeno strokovnjaki na področju poznavanja svojega 

otroka, s čimer lahko konkretno doprinesejo in dopolnijo delo šolskih delavcev, ki so 

strokovnjaki na področju vzgoje in izobraževanja. S tem so starši v šoli dobrodošli 

partnerji, ki soustvarjajo kvalitetno šolo. 

Sodelovanje med šolo in domom se mora pričeti že z načrtovanjem le-tega. Letni 

delovni načrt je »temeljni akt, ki ga svet šole na predlog ravnatelja sprejme vsako leto in 

pomeni osnovo za delovanje šole v tekočem letu« (Gregorčič Mrvar idr., 2016, str. 79). 

Ravnatelj je torej tisti, ki se mora v prvi vrsti zavedati pomembnosti sodelovanja z 

družino oz. starši in to zavedanje predajati svojim zaposlenim. 
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Temelj sodelovanja med šolo in domom mora biti skupno prizadevanje za otrokov 

celostni napredek in razvoj, kar je tudi glavni namen medsebojnega sodelovanja. 

Takšno sodelovanje mora vključevati medsebojno spoštovanje, zaupanje ter zavedanje, 

kakšna je vloga staršev in učiteljev ter kako lahko vsak posameznik prispeva k 

oblikovanju sodelovalnega odnosa (Intihar in Kepec, 2002). Vse to oblikuje kvalitetno 

sodelovanje med šolo in domom, kar posledično pozitivno vpliva na otroka, saj je 

povezanost med vključenostjo staršev in vzgojno-izobraževalnimi rezultati ter 

vsestranskim razvojem otrok zelo močna (Morisson, 2008; Polak, 2008). 

Kalin (2009) piše o tem, da je sodelovanje med šolo in domom večpomensko, kar 

pomeni, da lahko poleg sodelovanja govorimo tudi o vključevanju staršev v šolsko delo. 

To ima lahko tako znotraj kot zunaj šole različne oblike in ravni vključevanja in torej 

zajema »vse dejavnosti, ki jih zagotavlja in spodbuja šola in ki podpirajo starše pri 

delovanju z namenom izboljšanja otrokovega učenja in razvoja« (str. 85). Lahko 

rečemo, da je primarna naloga sodelovanja informiranost in izmenjava informacij, druga 

naloga pa pomoč staršem pri zbliževanju z otrokom ob pripravah na šolsko delo. Kalin 

idr. (2009) navajajo, da imajo »sodelovanje staršev s šolo in učitelji ter pozornost, ki jo 

namenjajo domačim pripravam na pouk za posledico boljše uspehe učencev, to pa 

povečuje zadovoljstvo staršev, kar je razlog za še večje zbliževanje z otrokom. To 

učenca dodatno motivira za dobro delo v šoli. Ko učitelj in starš dobro sodelujeta, 

učenci to povezanost čutijo in se skladno s tem tudi odzivajo« (str. 13–14). 

Burden (1995, v Pšunder, 2006) kot razloge za sodelovanje med domom in šolo navaja: 

»oblikovati odprto dvosmerno komunikacijo in utrjevati prijateljske odnose; razumeti 

učenčeve domače razmere z namenom, da bi učitelj v skladu z njimi reagiral; informirati 

starše o šolskih pričakovanjih in dogodkih o učenčevem vedenju; vključiti starše v 

pomoč pri šolskem delu; informirati starše o pričakovanjih v zvezi z disciplino in 

dogajanju v zvezi z njo in spodbuditi starše k pomoči pri delu s svojimi otroki« (str. 118). 

Pomembnost in smiselnost sodelovanja lahko razlagamo tudi z vidika razvojne 

psihologije, ob uporabi teorij psihičnega razvoja. Bronfenbrenner (1989, v Marjanovič 

Umek in Zupančič, 2020) razvoj in zgodnje učenje razlaga skozi ekološko sistemsko 

teorijo, ki pravi, da se razvoj posameznika odvija znotraj zapletenega sistema odnosov, 

na katere vpliva več ravni okolja, od trenutnega družinskega, vzgojno-izobraževalnega 

do širšega kulturnega okolja. Gre za pet ravni okoljskih sistemov, in sicer za mikro-, 

mezo-, ekso-, makro- in kronosistem. Otrokova najbolj osrednja raven okolja je 

mikrosistem, to je trenutno okolje, v katerem posameznik vstopa v interakcije in 

dejavnosti z njemu pomembnimi osebami. Mikrosistem vključuje tako družino, kot šolo. 

Pri tem je pomembno omeniti drugo okoljsko raven, to je mezosistem, ki vključuje 

odnose med posameznimi mikrosistemi, ki skupno vplivajo na posameznikov oz. 

otrokov razvoj. Tudi razvojna psihologija vse bolj poudarja opazovanje 
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posameznikovega vedenja v več različnih kontekstih za zagotavljanje celovite predstave 

o njegovem razvoju. Na podlagi tega lahko poudarimo pomembnost sodelovanja med 

šolo in družino tudi z vidika razvojne psihologije. Učenčeva učna uspešnost namreč ni 

odvisna le od količine šolskega dela ali kakovosti odnosa z učitelji, temveč tudi od 

količine in kvalitete vključevanja staršev v šolsko življenje. Če povzamemo, razvoj ne bo 

nikoli odvisen samo od ene vrste odnosov, enega okolja ali drugače rečeno od enega 

mikrosistema. Razvoj je z vidika ekološkosistemske teorije posledica več sistemov in 

njihove medsebojne interakcije ter sovplivanja. Soodvisnost in sodelovanje kontekstov 

tako lahko ustvarja aktivno partnerstvo zaradi močne strani družine in strokovnosti 

institucije (Žnidaršič, 2012). 

1.1.1 Oblike sodelovanja s starši 

Vključevanje staršev oz. sodelovanje med šolo in domom lahko v širšem smislu 

razdelimo na formalne in neformalne oblike. V preteklosti so bile za sodelovanje med 

šolo in domom bolj značilne formalne oblike sodelovanja, vendar so se v zadnjih letih 

skozi bolj razvejano komunikacijo, zavedanje odgovornosti in vedno bolj sproščene 

odnose začele v ospredje postavljati tudi neformalne oblike sodelovanja. Sedaj lahko 

starši s šolo sodelujejo kot pomočniki ali partnerji, ki soustvarjajo odličnost šole, saj je 

namen tako formalnih kot neformalnih srečanj tudi to, da starši povedo, kako doživljajo 

šolsko okolje, s katerimi problemi se srečujejo in predlagajo možne rešitve (Polak, 

2008). Katero obliko sodelovanja bomo v danem obdobju uporabljali, pa je odvisno od 

ciljev dela (Murgelj, 2006). 

Formalne oblike sodelovanja so tiste, ki jih vsaka šola opredeli zelo natančno. Gre za 

govorilne ure in roditeljske sestanke, na katerih starši dobijo informacije o delu in 

napredovanju svojega otroka (Kalin, 2009). V to skupino sodita tudi svet šole, ki je 

najvišji organ šole in svet staršev, kjer predstavniki zastopajo interese staršev in otrok 

oddelka (Polak, 2008). 

Neformalne oblike sodelovanja izhajajo iz potreb in interesov učiteljev in staršev. 

Funkcija neformalnih oblik sodelovanja je povezovalna, saj združujejo učitelje in starše, 

krepijo medsebojno zaupanje, pri starših pa spodbujajo odgovornost in samozavest pri 

vključevanju in sodelovanju s šolo. Pogosto so neformalne oblike sodelovanja s starši 

lahko »dober uvod v kakovostnejše sodelovanje v formalnih oblikah srečevanja s starši« 

(Kalin, 2009, str. 93). Neformalne oblike sodelovanje s starši se organizirajo v času 

pouka, popoldne, občasno tudi ob dela prostih dnevih, in učiteljem omogočajo, da 

staršem predstavijo različne oblike dejavnosti, ki jih izvajajo; da spoznajo starše otrok, ki 

jih poučujejo; izmenjavo izkušenj in mnenj s starši skozi sproščen komunikacijski odnos; 

druženje in sprostitev itd. Prav tako imajo starši ogromno znanja in veščin, ki jih lahko 

uporabimo in vključimo v proces vzgoje in izobraževanja njihovih otrok (Murgelj, 2006). 

Med neformalne oblike povezovanja uvrščamo na primer dan odprtih vrat, različne 
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dogodke na šoli, odprte učne ure, nastope učencev, dneve predstavljanja poklicev, 

sodelovanje staršev na delavnicah, pri pripravi razstav in prireditev, pomoč in 

sodelovanje staršev pri dobrodelnih in zbiralnih akcijah, pomoč pri vodenju interesnih 

dejavnosti, pomoč pri pridobivanju materialnih sredstev za pouk ipd. (Polak, 2008). 

Sodelovanje med šolo in družinami oz. starši naj ne poteka le na en ali drug način. 

Pomembno je uloviti ravnotežje med formalnimi in neformalnimi oblikami sodelovanja, 

saj tako zagotavljamo večje medsebojno zaupanje. Pri neformalnih oblikah gre namreč 

za to, da starši nanje prihajajo manj obremenjeni, kar pomeni, da so odnosi lahko bolj 

odprti in sproščeni (Pšunder, 2011). 

1.1.2 Partnerski odnos 

Romšek (2001, v Logar, 2012) razlikuje tri vrste odnosov v šoli: klientski, paternalistični 

in partnerski odnos. Za prvega je značilno, da je ena stran podrejena drugi, kjer učitelji 

nadomeščajo vzgojne primanjkljaje v družini, starši pa otroku pomagajo pri šolskem 

delu. Paternalistični odnos temelji na odnosu, ki ga imajo starši in učitelji do otroka. 

Tako ena kot druga stran je navidezno zaščitniška do otroka, a v resnici obe otroka 

nadzorujeta in ga zagovarjata, namesto da bi mu pomagali. Partnerski odnos med šolo 

in starši pa je tisti, pri katerem gre za dve enakopravni partnerski strani in njun 

sodelujoč odnos. S takšnim odnosom lahko starši dobijo vpogled v otrokovo šolsko delo 

in njegovo funkcioniranje v šoli, učitelji pa lahko bolje spoznajo otroka, njegove 

značilnosti in interese. Za zagotavljanje učinkovitega sodelovanja je najprej potrebno 

vzpostaviti primeren partnerski odnos med šolo in starši, saj lahko le v medsebojnem 

sodelovanju dosežemo želene uspehe. To uresničujemo skozi kakovostno in 

permanentno komunikacijo med starši, učenci in učitelji (Murgelj, 2006). 

Podobno tudi Cunningham in Davis (1991, v Pšunder, 2011) razlikujeta tri temeljne 

modele sodelovanja med starši in šolo. Prvi je model ekspertov, drugi model 

prenosnikov, tretji pa se imenuje model uporabnikov oz. partnerski model. Zanj je 

značilno, da imajo starši pravico tako odločati kot izbirati, kaj je zanje in za njihovega 

otroka najprimernejše. V procesu odločanja so v primerjavi z učitelji enakopravni, njihov 

odnos pa temelji na sproščenem in odkritem dialogu. Gre za to, da se med sabo 

poslušajo in razumejo, priznava se pomembnost vloge učiteljev in staršev. Čeprav gre 

za model, ki je v šolskem prostoru najbolj zaželen, pa lahko za učitelje predstavlja 

stisko, saj od njih terja veliko časa. Tako se v praksi večkrat pojavlja model 

prenosnikov, pri katerem gre za medsebojni prenos znanja. Učitelji so tisti, ki so v vlogi 

eksperta, a se hkrati zavedajo, da starši svoje otroke najbolje poznajo, zaradi česar 

želijo del svojega znanja prenesti nanje. Ta model temelji na medsebojni, dvosmerni 

komunikaciji in usklajenem delu, pri katerem učitelj otroka doživlja kot osebnost v šoli in 

doma (Pšunder, 2011). Raziskava avtorice Šteh (2008) je na drugi strani pokazala, da 

je v slovenskem šolskem prostoru še precej zasidran ekspertni model odnosov med 
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učitelji in starši, še posebej na ravni drugega in tretjega vzgojno-izobraževalnega 

obdobja, kar se kaže predvsem v njihovih stališčih v zvezi s pričakovanji, ki jih imajo 

sami do sebe in drug do drugega. 

Sodelovanje v primerjavi s partnerskim odnosom vseeno pomeni nekoliko slabšo 

participacijo staršev (Beguš, 2012), saj gre za dva elementa, ki sta si različna in 

participirata, a ostajata vsak na svoji strani. Sodelovanje se namreč nanaša na pozicijo 

moči, in ravno zaradi neenakomerno porazdeljene moči tu ne moremo govoriti o 

popolnem medsebojnem prepletanju pogledov na otrokov celostni razvoj. Partnerstvo 

na drugi strani pa predstavlja enakovredno mnenje obeh strani in se uresničuje skozi 

medsebojne in skupne aktivnosti, medsebojna srečanja, pristno komunikacijo in 

medsebojno zaupanje (Žnidaršič, 2012). Zaradi tega je partnerstvo tisto, ki je v 

primerjavi s sodelovanjem višje na kvalitativnem nivoju (Beguš, 2012). 

Beguš (2012) partnerstvo med šolo in družino opisuje kot tisto sodelovanje, pri katerem 

družino vključujemo v neposredno vzgojno delo; pri katerem je prisotno dogovarjanje, 

sooblikovanje, soodločanje; pri katerem gre za skupne cilje in enakopravno vlogo obeh 

strani; za vzpostavitev dialoga v smeri spoštovanja različnosti; za komplementarnost, 

demokratičnost in enakovredne odnose; za sprotno reševanje težav; za zaupanje 

staršev v vzgojo in izobraževanje; za grajenje podporne mreže družine; za spoštovanje 

razlik in strpnosti itd. 

Hozjan in Toth (2012) navajata, da je za razvijanje kakovostnih partnerskih odnosov s 

starši smiselno delovati po Demingovem PDCA krogu. To pomeni, da najprej preverimo 

pričakovanja obeh strani (Plan), nato izvajamo sodelovanje s starši (Do), nenehno 

spremljamo zadovoljstvo (Check) in tako nadgrajujemo partnerski odnos (Act). Ker 

starši niso homogena skupina in imajo različna pričakovanja, je le-ta potrebno 

prepoznati in jih uskladiti, saj lahko le tako dosežemo zadovoljstvo na obeh straneh 

partnerskega odnosa. Spremljanje zadovoljstva staršev je smiselno povezati s 

pričakovanji, in sicer na način, da starši svoja pričakovanja po nekem časovnem 

obdobju tudi ocenijo, v kolikšni meri so bila le-ta izpolnjena. Tiste oblike sodelovanja, za 

katere se izkaže, da izpolnjujejo pričakovanja staršev in krepijo partnerski odnos, nato 

ohranjamo in dopolnjujemo. Pri oblikah sodelovanja, ki ne kažejo uspehov, lahko 

ukrepamo z opustitvijo, zmanjšanjem obsega ali nadomestilom določene oblike 

sodelovanja. 

1.1.3 Načela medsebojnega sodelovanja 

Avtorica Kalin (2009) navaja, da temelj za vzpostavitev in ohranjanje dobrega odnosa s 

starši predstavljata zaupanje in spoštovanje zasebnosti staršev in družine učenca. Kot 

pravi, je za dobro sodelovanje s starši potrebno upoštevati nekaj ključnih načel: 

»medsebojno spoštovanje učiteljev in staršev, načrtno prizadevanje za sodelovanje, 
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upoštevanje in spoštovanje osebnosti staršev, upoštevanje individualnih razlik med 

starši, enotnost delovanja vseh dejavnikov vzgoje otroka: zavedanje, da so v skrbi za 

otroka starši in šola (učitelji) partnerji, upoštevanje interesov in potreb staršev, kar 

pomeni, da učitelji in šola temu prilagajajo tudi vsebino in oblike dela s starši, 

zagotavljanje principa aktivnega vključevanja staršev« (str. 91–92). 

Avtorica Vӧrӧš (2015) izpostavlja načela, ki veljajo za vse starše, a še posebej za 

partnerstvo med šolo in starši otrok s posebnimi potrebami. Pomembno je upoštevati, 

da starši morajo sodelovati pri odločitvah, vezanih na njihovega otroka; da so starši 

enakopravni v odnosih, pri katerih je skupen interes dobrobit otroka; da vsak 

posameznik, ki vstopa v odnos, s sabo prinaša določeno znanje, informacije ter 

odgovornost za odločitve in delovanje z drugimi ter da imajo starši svoj glas, ki ga je 

potrebno slišati in predvsem spoštovati. Pomembno pa je dejstvo, da bo kakršnokoli 

partnerstvo uspešno šele takrat, ko bodo vsi, ki vstopajo v ta odnos, imeli pozitivna 

stališča do partnerstva samega. 

1.1.4 Dejavniki medsebojnega sodelovanja 

Polak (2008) ter Intihar in Kepec (2002) navajajo, da na sodelovanje med šolo in 

domom vplivajo različni faktorji. Prvi je šolska politika, obstoječ šolski sistem oz. sam 

koncept vzgoje in izobraževanja, saj so lahko že posamezne ravni organiziranosti 

naravnane tako, da bolj ali manj spodbujajo skupno delovanje in medsebojno 

sodelovanje. Naslednja faktorja predstavljata vloga družine in šole v razvoju otroka ter 

pričakovane vloge staršev in šole, njihove pristojnosti in odgovornosti. Pri tem moramo 

izpostaviti, da ima lahko šola v socializaciji otroka glede na družino dve vlogi, 

kompenzacijsko ali komplementarno oz. kooperativno. Tudi starši imajo lahko različne 

vloge, ko govorimo o vključenosti v šolo, kot klienti, pomočniki ali partnerji. Šola in 

družina lahko predstavljata učinkovite partnerje ali zgolj odnos med vodilnim in stranko. 

Na medsebojno sodelovanje vplivajo tudi nacionalna tradicija, socialno-ekonomski 

status šolskega okolja ter cilji šole, na katere ima velik vpliv ravnatelj, kot vodja šole. Ta 

je hkrati tudi tisti, ki naj bi svoje zaposlene spodbujal k stalnemu izobraževanju in 

strokovnemu izpopolnjevanju. Strokovna usposobljenost učiteljev je namreč prav tako 

pomemben dejavnik, ki vpliva na medsebojno sodelovanje šole in družine. Učitelji 

potrebujejo ustrezno usposobljenost za področje sodelovanja s starši, zato bi bilo po 

mnenju Kalin (2009) potrebno bolj načrtno in sistematično vključevati omenjeno 

tematiko v izobraževanje učiteljev ter v programe stalnega strokovnega izpopolnjevanja. 

Za uspešno sodelovanje so potrebne tudi dobre organizacijske veščine učiteljev, na 

primer fleksibilnost kot zmožnost izbiranja med ponujenimi oblikami sodelovanja in 

iskanje modelov, ki bodo najbolj ustrezali vsem, tako učiteljem kot staršem (Kalin, 

2009). 

Podobno avtor Resman (1992, v Pšunder, 2011) kot dejavnike, ki vplivajo na 
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medsebojno sodelovanje omenja družbeno filozofijo, šolsko politiko, splošno 

razumevanje vloge družine in šole v otrokovem razvoju, pričakovano vlogo staršev oz. 

družine in šole, nacionalno tradicijo, kulturo, socialno-ekonomski status družine in 

šolskega okolja, ambicije staršev, osebnostne lastnosti staršev in učiteljev itd. Zaradi 

vsega naštetega mora vsaka šola oblikovati svoj model sodelovanja med šolo in 

družinami, ki bo zanje najbolj učinkovita. 

Tudi drugi avtorji navajajo številne dejavnike, ki vplivajo na sodelovanje med šolo in 

starši, avtorica Žnidaršič (2012) kot dejavnike s pozitivnim vplivom navaja upoštevanje 

različnosti, zaupanje, sprejemanje, odkritost, občutek varnosti, komunikacijske veščine 

ipd. Slednje je nekaj, kar bi moralo biti predmet vseživljenjskega učenja pedagoških 

delavcev. Sodelovanje s starši je odvisno tudi od komunikacije, ki mora biti učinkovita, 

tako na področju pošiljanja in sprejemanja sporočil. Starši namreč potrebujejo učitelje z 

dobro razvitimi komunikacijskimi veščinami, kar pomeni, da se učitelj zna odzivati na 

potrebe staršev, jih uskladiti ter reševati morebitne konflikte (Šrot in Rizman Herga, 

2013). Za učinkovito komunikacijo je smiselno poznavanje in predvsem upoštevanje 

tako imenovanih zakonov komunikacije, ki opisujejo, kaj je tisto, ki vedno velja za 

komunikacijo. Prvi zakon pravi, da je nemogoče nekomunicirati, saj z vsako besedo ali 

dejanjem nekaj sporočamo oz. vsaki besedi ali dejanju drugih pripišemo nek pomen. 

Drugi zakon pravi, da ima vsaka komunikacija vsebinski in odnosni vidik, ki ju je 

potrebno ločevati, predvsem takrat, ko kakšno vedenje za nas ni sprejemljivo in lahko z 

našim načinom sporočanja ogrozimo odnos (Vec, 2002). Tudi Williams (2009, v 

Pšunder, 2011) poudarja, da komunikacija ni le prenašanje sporočil, temveč ima tudi 

odnosni vidik, saj lahko sporočamo tudi naše odnose, stališča in čustva. Nujno je, da se 

strokovni delavci v vzgoji in izobraževanju tega zavedajo, saj je vsakemu staršu 

pomembno, kako dojemamo njihovega otroka kot osebo in kako ga čustveno 

sprejemamo. Naslednji zakon govori o tem, da je v komunikaciji zelo težko prepoznati 

oz. določiti izhodiščno točko, saj imamo ljudje različne predstave o tem, kdaj se je 

komunikacija sploh začela. Velja tudi, da lahko komunikacija poteka digitalno, torej 

enoznačno in/ali analogno, kjer uporabljamo posredna in prenesena sporočila. Zadnji 

komunikacijski zakon pa pravi, da komunikacija vedno odraža odnose med ljudmi, ti pa 

se lahko kažejo kot simetrični, enakovredni ali komplementarni, hierarhični (Vec, 2002). 

1.1.5 Prednosti medsebojnega sodelovanja 

Nesporno je, da ima tovrstno sodelovanje največ pozitivnih učinkov za otroke, vendar je 

potrebno poudariti, da lahko tako sodelovanje lajša tudi življenje in delo učiteljev ter 

staršev samih. Učinke dobrega sodelovanja in posledično prednosti bodo tako čutili 

starši, učitelji kot tudi šola kot celota (Kalin idr., 2009). Podobno navaja tudi avtorica 

Polak (2008, str. 74), ki pravi: »Učiteljeva pripravljenost sodelovanja s starši je 

pomembna tako za učitelja samega kot tudi za kvaliteto šole.« 
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Za starše ima sodelovanje dvojno vrednost. Skozi sodelovanje s šolo se namreč dobro 

informirajo o delu njihovega otroka ter o njegovem učnem in osebnostnem razvoju in 

napredku; uskladijo se vzgojna in socializacijska prizadevanja tako šole kot staršev, kar 

je izrednega pomena, saj skupaj predstavljajo enoten socializacijski prostor; prav tako 

pa medsebojno sodelovanje pomaga pri zbliževanju staršev in otroka. Otroci namreč 

začutijo, da je staršem pomembno, kaj se z njimi dogaja v šoli, tako kot tudi učitelja 

zanima, kaj se z njimi dogaja doma in otrok ob tem postane bolj motiviran za šolsko 

delo tako v šoli kot doma. To se odraža na boljšem učnem uspehu, kar posledično 

poveča zadovoljstvo staršev in zbliževanje z otrokom je še večje, kar se ponovno kaže 

v povečanju otrokove motivacije. Vse to pa tudi starše spodbudi k želji po boljšem 

odnosu s šolo in pedagoškimi delavci, ki delajo z njihovim otrokom (Kalin idr., 2008). 

Dvojno vrednost medsebojno sodelovanje prinaša tudi učiteljem in šoli, saj je uspeh in 

napredek otrok kot posledica dobrega sodelovanja s starši, tudi uspeh učitelja, 

zadovoljstvo staršev in učencev pa je prav tako zadovoljstvo učitelja. Za učitelje je 

pomembno zavedanje, da spoznati starše pomeni še bolje spoznati učence, kar 

učiteljem prinese večjo zmožnost in sposobnost obvladovanja najrazličnejših situacij v 

razredu in med poukom. Vse to bo učitelja dodatno motiviralo, da bo njegovo delo še 

bolj kvalitetno, kar bo sklenilo krog in starše motiviralo za sodelovanje z učiteljem in šolo 

(Kalin idr., 2008). 

1.1.6 Težave in ovire pri sodelovanju s starši 

Poleg dejavnikov s pozitivnim vplivom se v procesu medsebojnega sodelovanja lahko 

srečamo tudi z dejavniki, ki imajo negativen vpliv. To so na primer slaba komunikacija in 

nekomunikativnost, nestrpnost, predsodki, občutek večvrednosti ali moči na eni strani, 

nestrokovnost pedagoških delavcev, nezaupanje, neupoštevanje mnenj drugih, zaprtost 

ipd. (Žnidaršič, 2012). 

Raziskava o sodelovanju staršev in šole na eni izmed slovenskih osnovnih šol 

(Velkavrh, 2008), narejena na vzorcu 295 staršev, je pokazala, kateri so najpogostejši 

vzroki, za katere starši menijo, da zavirajo njihovo sodelovanje s šolo. Kot najpogostejši 

vzrok so navajali pomanjkanje časa in prezaposlenost v službi. Poleg tega pa so 

navajali še slabe izkušnje staršev z učitelji, pomanjkanje pravega stika z učitelji, 

neupoštevanje mnenj staršev s strani učiteljev, nezainteresiranost staršev za 

sodelovanje s šolo ter neuspešnost otroka. V kategoriji »Drugo« so navedli še mnogo 

drugih vzrokov na primer strah pred avtoriteto učiteljev, občutek neenakosti, obveznosti 

v družini, slabe izkušnje staršev s šolo iz mladosti, pomanjkanje strpnosti v medsebojni 

komunikaciji, časovno omejene pogovorne ure, lasten odpor do šole, beg od problemov 

itd. Osnova za kvalitetno in uspešno sodelovanje med šolo in starši je pripravljenost za 

medsebojno sodelovanje, žal pa izsledki iz raziskav kažejo, da velikokrat učitelji ali 

starši niso pripravljeni sodelovati, kar je zaskrbljujoče. 
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Za lažje in uspešno premoščanje ovir, ki nastanejo pri delu s starši in so neizbežne, so 

nujne: »pedagoška razgledanost in strokovnost, zavzetost za otrokov ali mladostnikov 

razvoj, osebnostna zrelost učitelja in sposobnost vzpostavljanja pristnih človeških stikov 

s starši« (Kalin, 2009, str. 92). 

Velikokrat se v procesu medsebojnega sodelovanja zaplete tudi pri predstavah o tem, 

kakšno naj bi bilo sodelovanje, koliko naj bi ga bilo, kam naj bi bilo usmerjeno, kaj naj bi 

komu prinašalo, kaj in koliko naj bi kdo vanj vlagal itd. Pri teh vprašanjih je šola navadno 

usmerjena v izpeljavo programa za vse učence, ki so vključeni v šolo, starši pa 

predvsem v svojega otroka in v to, kakšne koristi bo pridobil s strani šole (Cankar in 

Deutsch, 2009). Skupni imenovalec vsega naštetega so pričakovanja, ki jih je za 

uspešno sodelovanje med šolo in starši nujno uskladiti ter sproti prilagajati. 

V partnerski odnos vsak posameznik vstopa s svojimi cilji in pričakovanji. Strokovni 

delavci v ta odnos vstopajo bolj racionalno in objektivno, ne smemo pa zanemariti 

dejstva, da starši v ta odnos vstopajo s poudarkom na čustveni komponenti. Avtorica 

Vӧrӧš (2015, str. 58) zato navaja, da je potrebno upoštevati naslednja izhodišča: »starši 

imajo radi svoje otroke; starši želijo svojim otrokom najboljše; starši se učijo starševstva 

od svojih staršev; starši se učijo novih pristopov k vzgoji; starši so člani iste skupnosti 

kot vzgojitelji/učitelji.« 

Marinšek (2006) opisuje pričakovanja staršev, kot jih vidijo in opredeljujejo učitelji. Ti 

menijo, da starši pričakujejo predvsem to, da bodo s strani šole sproti obveščeni o 

uspehu in napredku otroka ter da bo šola njihovemu otroku zagotavljala varnost in 

dobro počutje, kar pomeni, da bo vzpostavljala in vzdrževala disciplino, preprečevala 

nasilje, skrbela za nedotakljivost lastnine itd. Trtnik (2006, str. 53) pa navaja, da starši 

»pričakujejo, da se jih posluša, da si učitelj zanje vzame čas in da so razumljeni v svojih 

bojaznih, stiskah in željah.« 

Croizer (1999, v Marinšek, 2006) je v svoji raziskavi ugotovil, da učitelji svoja 

pričakovanja glede vključevanja staršev izražajo precej dvoumno in nejasno, ter da so 

pri informiranju staršev o svojih pričakovanjih zelo neodločni. Marinšek (2006) ugotavlja, 

da učitelji v osnovi od staršev pričakujejo predvsem to, da bodo tako imenovani »dobri 

starši«, kar pomeni, da bodo učiteljem izražali podporo, zaupanje, razumevanje, pomoč 

in se hkrati ne bodo vmešali v njihovo strokovno delo. Pravi tudi, da se učitelji pogosto 

zavedajo, da imajo do staršev previsoka in nerealna pričakovanja, a prevečkrat ne 

storijo ničesar, da bi to spremenili. 

Če pričakovanj že ob pričetku medsebojnega sodelovanja ne izrazimo, se o njih 

pogovorimo in jih uskladimo, bomo sodelovanje začeli na podlagi nerealnih, 

neusklajenih medsebojnih pričakovanjih. Takšna pričakovanja pa največkrat vodijo v 

nezadovoljstvo vseh vpletenih (Marinšek, 2006). 



12 

 

1.2 Sodelovanje specialnih in rehabilitacijskih pedagogov in staršev 

Sodelovanje med šolo in starši je posebna komunikacijska vez, ki pomembno pripomore 

k otrokovemu napredku, pa naj gre za starše otrok s posebnimi potrebami ali brez. Prav 

gotovo pa otrok s posebnimi potrebami potrebuje več pomoči in podpore, tako s strani 

šole kot staršev. Ko se znanje in podpora staršev ter šole medsebojno prepletata in 

dopolnjujeta, lahko pričakujemo večji otrokov napredek. Sodelovanje med šolo in starši 

otroka s posebnimi potrebami mora biti stalno, strokovno in timsko naravnano, odnos pa 

mora temeljiti na odprti, pozitivni ter korektni komunikaciji (Trtnik, 2006). 

Opara (1993, v Trtnik, 2006) meni, da so meje med večinsko populacijo otrok in otroki s 

posebnimi potrebami velikokrat nejasne in nedoločljive, kar je razlog, da velikokrat težko 

določimo posebne vzgojno-izobraževalne potrebe za posameznega otroka. Vsekakor 

pa je jasno, da otroci s posebnimi potrebami za vzgojno-izobraževalno delo potrebujejo 

dodatno pomoč. 

Podatki Statističnega urada Republike Slovenije (Statistični urad Republike Slovenije, 

2021) kažejo, da je bilo v šolskem letu 2020/21 v redni osnovnošolski program 

vključenih 12.950 učencev s posebnimi potrebami, kar predstavlja približno 6,7 % vseh 

otrok, vključenih v redni osnovnošolski program. Osnovne šole morajo za izvajanje 

osnovnošolskega programa za otroke s posebnimi potrebami zagotoviti ustrezne 

prilagoditve, med njimi tudi kadrovske. To pomeni, da morajo za pomoč učencem s 

posebnimi potrebami zagotoviti ustrezno število strokovnjakov, ki bodo učencem nudili 

podporo za uspešno vključevanje (Trtnik, 2006). To vlogo v večini primerov prevzema 

kader specialnih in rehabilitacijskih pedagogov – »strokovnjak, ki proučuje, razvija in 

izvaja edukacijo ter reedukacijsko, kompenzacijsko in rehabilitacijsko delo z otroki s 

posebnimi potrebami ter odraščajočimi in odraslimi s primanjkljaji, ovirami oz. motnjami 

v vseh življenjskih obdobjih« (Etični kodeks specialnih in rehabilitacijskih pedagogov 

Slovenije, 2009, str. 1). 

Etični kodeks specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije (2009) narekuje, da je 

delo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov sodelovalno, kar pomeni, da pri svojem 

delu delujejo timsko (z učitelji, vzgojitelji, starši in drugimi posamezniki). V povezavi s 

starši pa je posebej izpostavljeno, da specialni in rehabilitacijski pedagog starše 

sprejema kot partnerje in z njimi gradi partnerski odnos, ki je predvsem vključevalen, 

zaupen in spoštljiv. Jereb (2011) partnersko sodelovanje med strokovnimi delavci in 

starši opredeljuje kot »skupno vzgojno in izobraževalno prizadevanje tako učenčevih 

roditeljev (ali skrbnikov) kot učenčevih učiteljev« in pravi, da so ti med seboj 

»enakovredni partnerji nudenja kar najbolj celostne podpore učencu z učnimi težavami« 

(str. 11). Specialni in rehabilitacijski pedagog ter starši otrok s posebnimi potrebami, se 

v procesu izobraževanja otroka vsakodnevno srečujejo s situacijami, v katerih morajo 
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sodelovati in usklajevati svoja pričakovanja, želje in cilje, z namenom delovanja v 

dobrobit otroka. Tako navaja tudi Bučar (2012), ki pravi, da sta skupna želja za otrokov 

napredek ter ustrezna medsebojna komunikacija predpogoj za uspešno in učinkovito 

sodelovanje. 

Za učence s posebnimi potrebami je odnos med šolo in domom še toliko pomembnejši 

in tudi odločilnejši, kot za njihove vrstnike, zato je potrebno graditi delovni odnos, pri 

katerem strokovni delavci in starši skupaj odkrivajo in raziskujejo težave ter določajo 

potrebne korake prilagajanja in njihovega reševanja. Skupaj soustvarjajo potek učenja 

in pomoči ter dobre rešitve za otroka (Magajna idr., 2008). Tudi Trtnik (2006) navaja, da 

je za učinkovito pomoč otroku nujno sodelovanje šole in staršev, ki bodo skupaj 

prepoznavali težave, iskali ustrezne in sprejemljive oblike pomoči ter si zastavljali realne 

cilje. 

Pri tem je potrebno poudariti, da so si starši tako kot otroci s posebnimi potrebami med 

sabo različni, zato je ključno, da se strokovni delavci na šoli zavedajo različnosti 

vsakega izmed njih in skušajo ustvariti različne odnose, z namenom zagotavljanja 

najučinkovitejše obravnave za otroka s posebnimi potrebami. Med rezultati otrok in 

sodelovanjem staršev in šolskih strokovnih delavcev se namreč kaže močna 

povezanost (Morrison, 2008). Takšno sodelovanje pa se mora, kot vsako drugo, vedno 

znova dograjevati, na novo definirati in predvsem ohranjati, vzdrževati. Večkrat se 

namreč lahko zgodi, da otrok ne zmore več uspešno delati, ker učitelj ne zmore več 

zagotavljati spodbudnega okolja ali obratno – starši ne znajo ali ne zmorejo pomagati 

svojemu otroku. Takrat se rešitev največkrat nahaja ravno nekje vmes in izkaže se, da 

so mnoge težke situacije rešljive, ko skupaj začnejo delati vsi, ki so udeleženi v 

problemu (Čačinovič Vogrinčič, 1999). 

Otrokov uspeh in napredek v šoli sta glavna motivacijska faktorja za sodelovanje 

staršev s šolo in starši, katerih otroci so v šoli uspešni, so tudi bolj motivirani za 

sodelovanje s šolo in imajo z učitelji boljše stike. Pogosto se zgodi, da starši ob slabšem 

učnem uspehu in razvoju otroka izgubijo zaupanje v šolo in se od šole začnejo 

oddaljevati, s čimer se ustvari ravno nasproten učinek tistemu, česar si želimo (Kalin 

idr., 2008). Opisana situacija je v veliko primerih značilna ravno za starše otrok s 

posebnimi potrebami, pri katerih prihaja do slabših učnih uspehov ali do pomanjkanja 

napredka. Naloga pedagoških delavcev, še posebej pa specialnih in rehabilitacijskih 

pedagogov, je tako v primeru sodelovanja s starši otrok s posebnimi potrebami še toliko 

pomembnejša in nujno je zavedanje, da ti starši potrebujejo še več opore, pomoči in 

spodbude za medsebojno sodelovanje. 
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1.2.1 Dodatna strokovna pomoč 

Slovenska zakonodaja je na področju izobraževanja otrok s posebnimi potrebami sledila 

spremembam v svetu, kar se kaže tudi v Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi 

potrebami (ZUOPP, 2000), ki je bil sprejet leta 2000. Ta je med drugim prinesel potrebo 

po strokovni pomoči otrokom, kar smo pri nas poimenovali dodatna strokovna pomoč in 

jo umestili v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo. Ima dve funkciji, prva je rehabilitacijska in pomeni pomoč pri premagovanju 

ovire, motnje ali primanjkljaja, druga pa je didaktična funkcija in pomeni pomoč pri 

učenju (Lep, 2006). 

Drugi člen Pravilnika o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke in mladostnike s 

posebnimi potrebami (2006, dopolnitve 2006, v Košir idr., 2011) opisuje dodatno 

strokovno pomoč kot pomoč, ki »vključuje dejavnosti za premagovanje primanjkljajev, 

ovir oz. motenj in učno pomoč, ki se izvaja individualno ali občasno v posebni skupini« 

(str. 299). Izvaja se za otroke, ki so vključeni v program za predšolske otroke s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, v izobraževalni program 

osnovne šole s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo ter v 

izobraževalne programe poklicnega in strokovnega ter splošnega srednjega 

izobraževanja s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. 

Zakon o osnovni šoli (1996) navaja, da se izobraževanje učencev s posebnimi 

potrebami izvaja v skladu z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami 

(ZUOPP), v katerem so otroci opredeljeni glede na vrsto in stopnjo primanjkljaja, ovire 

oz. motnje. V slednjem se med otroke s posebnimi potrebami uvršča tudi otroke s 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja. Pri delu s takšnimi učenci, v osnovni šoli 

uporabljamo pet osnovnih stopenj pomoči oz. tako imenovan pet stopenjski model 

pomoči učencem z učnimi težavami v osnovni šoli. Model se začne s pomočjo učitelja 

pri pouku (skupinskem ali nivojskem), dopolnilnem pouku ter v okviru podaljšanega 

bivanja, nadaljuje se s pomočjo šolske svetovalne službe in/ali mobilne 

specialnopedagoške službe, tretjo stopnjo predstavlja dodatna individualna in skupinska 

pomoč, ki jo lahko izvajajo specialni pedagogi, učitelji in svetovalni delavci, na četrti 

stopnji pa se vključijo zunanje strokovne ustanove, ki podajo svoje mnenje in nudijo 

pomoč. Če je ugotovljeno, da učenec z izrazitejšimi specifičnimi učnimi težavami 

potrebuje več prilagoditev in pomoči, se staršem predlaga usmerjanje v izobraževalni 

program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, kar predstavlja peto 

stopnjo omenjenega modela. Ta pa ima pomembno povezavo tudi s starši in 

medsebojnim sodelovanjem. Če šola s starši uspe vzpostaviti tak partnerski odnos, pri 

katerem so starši seznanjeni s potekom, ga tudi soustvarjajo in sodelujejo pri 

vrednotenju učinkovitosti pomoči in podpore, potem lahko ugotavljamo, da starši šoli 

tudi zaupajo, da je šola naredila največ, kar lahko (Magajna idr., 2008). 
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1.2.2 Individualiziran program 

Pravi pomen partnerskega odnosa med šolo in starši otrok s posebnimi potrebami je 

dobil poudarek in pravo veljavo šele z vpeljavo individualiziranih programov, pri katerih 

so v proces vključeni tudi starši. Po mnenju Bratož (2004, v Trtnik, 2006, str. 54), so 

»starši tisti, ki najbolje poznajo funkcioniranje otroka, njegove vedenjske vzorce, 

spretnosti in interese. Prav te informacije so lahko učiteljem v pomoč pri prepoznavanju 

otrokovih močnih področij in pripravi vzgojno-izobraževalnega programa.« 

Odločba o usmeritvi šolo obvezuje k temu, da v roku enega meseca po izdaji odločbe 

imenuje strokovno skupino, ki je odgovorna za pripravo, izdelavo, izvajanje in evalvacijo 

individualiziranega programa. Člani strokovne skupine in pomembni sooblikovalci so 

poleg pedagoških delavcev (učenčevi učitelji in razrednik), tudi starši. Oni so tisti, ki 

lahko s svojimi informacijami o otroku pripomorejo k temu, da je program zares 

prilagojen otroku. Namen njihove participacije je tudi njihova seznanjenost z načinom 

dela in prilagoditvami, kar jim omogoča, da svoje delo doma prilagajajo in usklajujejo z 

otrokovim delom v šoli. Aktivnost šole in staršev mora biti dopolnjujoča, saj lahko le tako 

pridemo do napredka in uspeha. Predpogoj pa je dobra komunikacija vseh članov 

strokovne skupine (Lep, 2006). 

1.3 Izobraževanje na daljavo 

Učitelji in učenci ter vsi, ki so vključeni v proces vzgoje in izobraževanja, so do 

nedavnega večinoma poznali le pouk kot načrtno, namerno in sistematično dejavnost, ki 

poteka v urejenem okolju (ustrezen prostor, učilnica) in jo vodijo učitelji, ki so za to 

usposobljeni. Le v nekaterih izjemah, kot je izobraževanje na domu zaradi različnih 

razlogov, je pouk potekal drugače. Epidemija covid-19 (glej poglavje 1.4) je pouk, ki 

običajno poteka v šoli, preselila v spletno okolje, učitelje pa prisilila, da za poučevanje 

uporabljajo najrazličnejše pristope (nove ali preoblikovane). Tako obliko pouka 

imenujemo izobraževanje na daljavo (Rožman Krivec, 2021). Čeprav se takšna oblika 

izobraževanja izvaja že vrsto let (predvsem zaradi fizične oddaljenosti), sta se namen in 

oblika izobraževanja na daljavo v preteklem letu spremenila. V preteklosti je bilo 

izobraževanje na daljavo vezano bolj na radio, televizijo in računalnike, v zadnjem času 

pa ga podpira predvsem svetovni splet (Anderson, 2021). 

 

Encyclopedia Britannica (v Rupnik Vec idr., 2020) izobraževanje na daljavo definira kot 

eno izmed oblik izobraževanja z dvema glavnima značilnostma: »Učitelj in učenec sta 

med poučevanjem prostorsko ločena, komunikacijo med njima in komunikacijo med 

učenci samimi pa omogočajo različne vrste tehnologij« (str. 10). Podobno izobraževanje 

na daljavo definira Unesco, ki ga opredeli kot »vzgojno-izobraževalni proces in sistem, v 

katerem pomemben delež pouka izvaja nekdo ali nekaj, ki je časovno in prostorsko 

odmaknjen od učenca« (str. 10). Poleg izraza izobraževanje na daljavo, lahko 
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uporabljamo tudi termine kot so učenje na daljavo (distance learning), e-učenje 

(e-learning) ter spletno učenje (online learning). Izobraževanje na daljavo je pojem, ki 

zajema dve komponenti – na eni strani gre za učenje na daljavo, kar predstavlja 

učenčevo dejavnost, na drugi strani pa za poučevanje na daljavo, kar predstavlja 

dejavnost učitelja. Za optimalno učinkovitost takšnega izobraževanja je potrebno 

strukturirano načrtovanje in dobra strukturiranost učnih enot, specialne didaktične 

strategije ter komunikacija prek različnih virov (Rupnik Vec idr., 2020). 

 

Avtor Keegan (1990, v Portal Jazon, b.d.) podobno našteva pet značilnih razlik med 

klasičnim izobraževanjem ter izobraževanjem na daljavo. Gre za to, da sta učitelj in 

udeleženec (učenec, dijak, študent) prostorsko in/ali časovno ločena, kar pomeni, da 

izobraževalni proces ne potek iz oči v oči; v nasprotju s samoizobraževanjem je za 

celotno pripravo, organizacijo ter izpeljavo procesa izobraževanja zadolžena 

organizacija; izobraževanje se izvaja s pomočjo različnih tehnologij, katerih namen je 

premostiti fizično in časovno oddaljenost; izobraževanje na daljavo omogoča več 

dvosmerne komunikacije ter enakopravno poseganje v učni proces; izobraževalni 

proces se izvaja bolj individualno, v nasprotju s klasično razredno organizacijo. Pri vsem 

tem je potrebno upoštevati časovno obdobje, v katerem avtor navaja vse te značilnosti, 

smiselno pa bi bilo preveriti, kaj od tega drži oz. je držalo za izobraževanja na daljavo, 

kot smo ga izvajali v času zaprtja vzgojno-izobraževalnih institucij. 

 

Bregar idr. (2013, str. 13, v Rupnik Vec idr., 2020) e-izobraževanje delijo na tri skupine, 

na tradicionalno, kombinirano in celostno e-izobraževanje. Slednje najbolj ustreza obliki 

izobraževanja na daljavo, ki ga je slovensko šolstvo prakticiralo v času zaprtja šol. Gre 

za to, da je v vse prvine vzgojno-izobraževalnega procesa vpeta tehnološka podpora, ki 

omogoča izvajanje učnega procesa kljub oddaljenost učitelja od učenca. 

 

Naprednejša tehnologija, ki spremlja izobraževanje na daljavo omogoča dve temeljni 

vrsti komunikacije, to sta sinhrona (sočasna) in asinhrona (časovno neusklajena) 

komunikacija učiteljev z učenci ali strokovnih delavcev s starši. Med asinhrono 

komunikacijo uvrščamo elektronsko pošto, diskusijske skupine prek elektronske pošte 

in spletne strani. Prednost elektronske pošte je v nezahtevnosti, prav tako od 

uporabnika ne zahteva dodatne programske opreme, pošiljatelj oz. prejemnik pa lahko 

sporočilo pošlje oz. prebere v času, ki mu ustreza. Pomanjkljivost elektronske pošte pa 

so lahko zamude v odzivanju in priponke, ki so pogosto spregledane. Diskusijske 

skupine prek elektronske pošte delujejo tako, da je elektronsko sporočilo naslovljeno na 

skupino ljudi, na primer na skupino staršev posameznega razreda. Prednosti poleg 

vseh, ki so bile omenjene za elektronsko pošto, predstavlja tudi doseg, saj lahko doseže 

večje število ljudi hkrati; pošiljatelj lahko na pogosta vprašanja odgovori vsem osebam 

hkrati in se tako ne rabi ponavljati. Pomanjkljivosti takega načina komunikacije pa 



17 

 

predstavlja vzdrževanje fokusa v razpravi, ki je lahko zahtevno, prav tako težko 

dosežemo polno sodelovanje vseh, ki jih želimo vključiti v komunikacijo. Tretjo obliko 

asinhrone komunikacije predstavljajo spletne strani. Med sinhrono komunikacijo 

uvrščamo klepet, okolja za več uporabnikov in spletno oddajanje. Pri klepetu gre za 

izmenjevanje pisnih sporočil med dvema ali več osebami. Prednost klepeta je v 

preprosti uporabi in v časovnem zamiku med sporočilom in odzivom, ki je ničen ali 

minimalen. Pomanjkljivost klepeta pa predstavlja zahtevan tematski fokus, saj je brez 

njega razprava lahko zmedena in ji težko sledimo, prav tako pa komunikacija poteka 

brez vizualnih signalov, kamor sodi tudi neverbalna komunikacija, ki predstavlja zelo 

pomemben del komunikacije. Klepet je težko obvladljiv v veliki skupini in zahteva 

vodenje, s katerim preprečimo izgubo fokusa v razpravi. Okolja za več uporabnikov so 

simulacijska polja namenjena več uporabnikom in temeljijo na sobah ali virtualnih 

prostorih (Rupnik Vec idr., 2020). 

V zadnjem času pa so vedno pogosteje uporabljene tako imenovane hibridne prakse, ki 

združujejo sinhrono in asinhrono komunikacijo. Le-te omogočajo raznolika spletna učna 

okolja, kot sta na primer spletne učilnice Moodle in MS Teams (Rupnik Vec idr., 2020). 

1.3.1 Prednosti izobraževanja na daljavo 

Bregar idr. (2013, v Rupnik Vec idr., 2020) kot prednosti izobraževanja na daljavo 

navajajo prostorsko in časovno neodvisno izpeljavo učnega procesa; prožno in 

raznoliko komunikacijo vseh vključenih ter dostopnost in odprtost izobraževalnih virov. 

Gartner (2019, v Rupnik Vec idr., 2020) pa izpostavlja dve prednosti. Prva je 

učinkovitejša organizacija dela, saj je gradivo dostopno ves čas in hitreje doseže 

uporabnika, s čimer le-ta racionalizira svoj čas. Kot drugo prednost navaja motivacijsko 

funkcijo, saj gre za vključitev različnih čutil, hkratno interakcijo med vsemi sodelujočimi, 

(samo)vrednotenje sodelujočih ter prenos fokusa z učiteljev na učence, dijake in 

študente. 

Avtorja Radovan in Kristl (2020) kot prednosti izobraževanja na daljavo navajata večjo 

kakovost poučevanja in učenja, večjo »personalizacijo« učenja, večjo aktivnost učencev 

ter boljše sodelovanje med učenci in učitelji, a poudarjata, da je uspešnost takšne oblike 

izobraževanja odvisna od uporabljenih učnih metod in posledično spremenjenega 

načina dela ter od ustreznosti pripravljenih učnih gradiv. 

Avtor Dhawan (2020) prednosti vidi v fizični in finančni dostopnosti, prilagodljivosti, 

možnosti vseživljenjskega učenja ter v možnosti samostojnega učenja. 

1.3.2 Pomanjkljivosti izobraževanja na daljavo 

Uporaba moderne informacijsko-komunikacijske tehnologije je v času začetka epidemije 

covid-19 pomenila možnost hitre vzpostavitve šolanja na daljavo in je učencem in 
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učiteljem omogočila, da nadaljujejo z izobraževanjem, kljub ohranjanju fizične in 

socialne distance. A dostop do šolanja na daljavo za vse učence ni bil tako hiter, saj so 

težavo predstavljale finančne in materialne zmožnosti posameznih družin, kar pomeni, 

da učenci niso imeli enakih možnosti za nemoteno izobraževanje. Starši so se ob 

pomoči šole morali v kratkem času organizirati in si zagotoviti vsaj osnovne pogoje za 

šolanje na daljavo, kot sta (ustrezen) internet in računalnik. Nemalo težav pa se je 

pojavljalo tudi v veččlanskih družinah, v katerih je moralo več otrok biti hkrati prisotnih 

pri pouku na daljavo, računalnik pa so za delo od doma morda potrebovali tudi starši. 

Vse to je pomembno prispevalo k razlikam med učenci, predvsem na področju znanja, 

ki so ga pridobili v času izobraževanja na daljavo. Raziskave potrjujejo, da sta obseg in 

kvaliteta podpore staršev in družine v času izobraževanja na daljavo pogojena s 

socialno-ekonomskim statusom družine in stopnjo izobrazbe staršev (Yazcayir in 

Gurgur, 2021). 

V obdobju, ko so se vzgojno-izobraževalne institucije zaprle, se je splošni digitalni 

dostop nenadoma iz dostopa do spleta spremenil v pogoj dostopa do izobraževanja. S 

tem je v ospredje ponovno prišel izraz digitalni razkorak oz. digital divide, ki se je v 

javnosti začel pojavljati že leta 1995. S tem, ko se skozi leta vedno bolj razvijajo digitalni 

mediji, se razlike med ljudmi večajo. Ne gre le za to, ali imajo ljudje dostop do interneta 

in pripomočkov za uporabo digitalne tehnologije, temveč tudi razlika med načinom rabe 

računalnika in dostopa do interneta, kar se nanaša na digitalne spretnosti posameznika. 

Celotno obdobje je prineslo pomembno ugotovitev, da ni pomembno le, da investiramo 

velike količine sredstev v nakup tehnologije, temveč da je ključnega pomena tudi 

nenehna podpora in pomoč za ohranjanje dostopa. Tehnologija in programi, ki jih 

uporabljamo, se namreč nenehno in zelo hitro spreminjajo ter razvijajo in posledično 

določajo zmožnosti, ki jih ima posameznik pri uporabi le-teh (Šimenc, 2021). Avtorja 

DiMaggio in Hargittai (2001, v Šimenc, 2021) navajata pet dejavnikov, za katere je 

potrebno poskrbeti, če želimo odpraviti neenakosti v rabi digitalnih medijev, in sicer 

neenakost v opremi, avtonomiji rabe, spretnostih, družbeni podpori in v ciljih, za katere 

je tehnologija uporabljena. Ni dovolj le to, da na primer vsem učencem zagotovimo 

računalnike in dostop do interneta, temveč moramo upoštevati širši kontekst 

informacijsko-komunikacijske tehnologije in njene rabe. 

Podobno tudi Anderson (2021) navaja tri glavne probleme oz. pomanjkljivosti 

izobraževanja na daljavo, to so digitalni razkorak, neudeleženost in goljufanje. Lake in 

Makori (2020, v Anderson, 2021) ugotavljata, da sta v povprečju dva od petih 

anketiranih učencev morala svojo domačo nalogo opravljati preko mobilnega telefona 

ali uporabljati javna brezžična omrežja. Kot že omenjeno, digitalni razkorak ne pomeni 

samo tehnološke opremljenosti ali dostopa od svetovnega spleta, temveč tudi razlike v 

digitalni pismenosti, tako učencev kot staršev, ki so otrokom pri izobraževanju na 

daljavo pomagali. Korman idr. (2020, v Anderson, 2021) so pojav neudeleženosti v času 
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epidemije covid-19 poimenovali attendance crisis oz. krizo udeležbe, saj več raziskav 

nakazuje na 15 do 20 % porast v neudeležbi v vzgojno-izobraževalnem procesu. Pri 

tem pa je pomembno poudariti, da je bilo v času izobraževanja na daljavo težko določiti, 

kaj pomeni biti prisoten ali odsoten, saj se je veliko učencev posluževalo tega, da so se 

v spletno okolje prijavili, nato pa odšli od računalnika ali so v času pouka na računalniku 

počeli kaj drugega. Njihova pristnost v vzgojno-izobraževalnem procesu tako ni bila 

zanesljiva oz. učinkovita. Vse to pa se odraža v znižanih učnih sposobnostih, znižanih 

ocenah ter povečanem osipu. Tretji problem predstavlja goljufanje, ki je v času 

izobraževanja na daljavo ob uporabi mnogih računalniških in spletnih aplikacij postalo 

zelo preprosto, a za znanje učencev, neučinkovito (Anderson, 2021). 

Kot veliko pomanjkljivost oz. slabost izobraževanja na daljavo pa kar nekaj avtorjev 

(Radovan in Kristl, 2020) navaja problem opustitve izobraževanja, ki se lahko pojavi 

zaradi pomanjkanja osebnega stika v virtualnem okolju. Na stopnjo osipa poleg 

socialnih in ekonomskih razmer učencev, dijakov in študentov v zadnjih letih vedno bolj 

vpliva tudi način izvedbe izobraževanja, predvsem zaradi pomanjkanja motivacije kot 

posledice odsotnosti osebnih stikov (Radovan in Kristl, 2020). 

1.4 Spremembe šolanja kot posledica epidemije covid-19 

Leta 2010 so Združeni narodi (Generalna skupščina, 2010) in pet let pozneje Evropski 

parlament (2015) sprejeli dve resoluciji – prvo o pravici do izobraževanja v izrednih 

razmerah in drugo o izobraževanju otrok v izrednih razmerah in dolgotrajnih krizah. 

Čeprav sta bila oba dokumenta napisana predvsem zaradi učencev v vojnih razmerah 

in ob naravnih katastrofah, sta v ospredje prišla tudi v letu 2020, ko se je celoten svet 

soočil z epidemijo covid-19. Glavni poudarek resolucij je na tem, da: » (1) je potrebno 

pravico do izobraževanja uresničevati tudi v izrednih razmerah, pri čemer naj 

izobraževanje postane sestavni del humanitarnega načrta vsake države; (2) 

izobraževanje v izrednih razmerah terja posebej načrtovane, prožne in inkluzivne 

pristope, opirajoč se na sodobno tehnologijo; (3) mora zagotavljanje izobraževanja biti 

prioriteta nacionalnih oblasti; (4) mora kakovostno izobraževanje učencem dati občutek 

normalnosti, stabilnosti, strukture in upanja« (Generalna skupščina, 2010, v Skubic 

Ermenc in Breznikar, 2020, str. 6). 

Ob koncu leta 2019 je v Kitajskem mestu Wuhan prišlo do izbruha nove bolezni, ki jo 

povzroča koronavirus, imenovan SARS-CoV-2, bolezen pa se imenuje covid-19. Gre za 

bolezen, ki se je v samo nekaj tednih hitro razširila in tako postala globalna grožnja, 

zaradi česar je bila 11. marca 2020 razglašena svetovna pandemija (Zhu idr., 2020 in 

WHO, 2020, v Kapun idr., 2020). Z namenom preprečitve širjenja omenjene bolezni se 

je v prvi polovici leta 2020 večina držav po svetu odločila začasno zapreti 

vzgojno-izobraževalne institucije. Proces učenja se s tem ni zaustavil, temveč je v celoti 
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potekal prek spleta, v obliki šolanja na daljavo. Podatki Unesca so pokazali, da so se v 

prvi polovici leta 2020 šole zaprle v 186 državah po vsem svetu, kar pomeni, da se je na 

daljavo izobraževalo približno 74 % vseh učencev (Di Pietro idr., 2020). Na vrhuncu 

epidemije se je tako po celotnem svetu na daljavo izobraževalo približno 1,5 bilijona 

učencev, dijakov ali študentov (OECD, 2021). Hodges idr. (2020, v Anderson, 2021) so 

izobraževanje na daljavo v času epidemije covid-19 poimenovali emergency remote 

teaching (ERT) oz. izredno poučevanje na daljavo, saj je ekspresen pojav epidemije od 

učiteljev zahteval hitro improvizacijo in iskanje rešitev brez opore, na katero bi se lahko 

zanesli, na primer dobri primeri prakse ali raziskave na to temo. 

Vzgojno-izobraževalne institucije po celotnem svetu so se znašle v popolnoma enaki 

situaciji, a vendar je potrebno poudariti, da je bila situacija otežena še posebej za tiste 

države, ki pred izbruhom epidemije covid-19 niso imele najboljših predispozicij oz. 

zadostno razvitih pogojev za izobraževanje na daljavo. Mednje lahko uvrstimo samo 

infrastrukturo, internetno povezavo, digitalno pismenost učiteljev in učencev, dijakov, 

študentov, kakovost sodelovanja s starši oz. družinami itd. (Pešikan idr., 2021). 

Zaradi poslabšanja epidemiološke slike je 16. marca 2020 prišlo do zaprtja vseh 

vzgojno-izobraževalnih institucij tudi v Sloveniji. Spremembe so se zgodile čez noč in 

nanje se je bilo nemogoče pripraviti. S tem smo vstopili v nepredvidljivo obdobje, ko je 

moralo okoli 260.000 učencev in dijakov ter okoli 25.500 učiteljev in drugih strokovnih 

delavcev v izjemno kratkem času preiti na izobraževanje na daljavo. Prvo popolno 

zaprtje vzgojno-izobraževalnih institucij je trajalo do 18. maja 2020, do konca šolskega 

leta 2019/20 je nato sledila kombinacija izobraževanja na daljavo in učenja v šoli 

(Kustec idr., 2020). To lahko primerjamo s svetovnim povprečjem, ki v povprečju znaša 

70 dni zaprtja vzgojno-izobraževalnih institucij (Anderson, 2021). 

Premik poučevanja iz fizičnega v digitalni, virtualni prostor je od pedagogov zahteval 

drugačno znanje in naravnanost. Na takšno obliko poučevanja ni bilo nikakršnih 

predhodnih priprav in vsaka šola se je morala znajti po svoje. To je pomenilo, da so se 

med šolami hitro pojavile razlike, tako v usposobljenosti učiteljev, kot v 

materialno-tehnični opremi za izvajanje takšne vrste pouka (Medveš, 2020). 

Ob pogledu na pričetke izobraževanja na daljavo in spremembe, ki jih je šolanje ob tem 

doživelo, je smiselno omeniti tudi prihodnost – obdobje po epidemiji covid-19. Avtorji 

Fullan idr. (2020, v Anderson, 2021) so vse to razdelili v tri faze in navedli, da se 

trenutno nahajamo v drugi fazi tega trifaznega procesa. Prvo fazo je zaznamovalo 

zaprtje šol in hiter preklop na izobraževanje na daljavo. Drugo fazo poimenujejo faza 

tranzicije oz. prehoda, pri kateri gre za to, da v času negotovosti, ki jo povzroča 

epidemija, vseeno načrtujemo za prihodnost, odprtje šol ter »normalne« okoliščine. 

Tretjo fazo pa so poimenovali reimagining, kar pomeni na novo zamisliti, predelati na 
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osnovi že obstoječe stvari ali pojma. Gre za fazo, v kateri bomo morali razmisliti o viziji, 

ki jo imamo za vzgojo in izobraževanje v prihodnosti na način, da bodo vsi učenci lahko 

uspešni in opremljeni z vsemi potrebnimi veščinami. Iz tradicionalnega pristopa, 

inovativnih pristopov in pristopov, uporabljenih v času izobraževanja na daljavo, bomo 

morali izčrpati dobre prakse in jih združiti ter preoblikovati v nov in fleksibilen hibridni 

model izobraževanja. 

1.4.1 Izobraževanje na daljavo in učenci s posebnimi potrebami 

Zaprtje vzgojno-izobraževalnih institucij po celem svetu se je še posebno dotaknilo 

otrok, učencev, dijakov oz. študentov s posebnimi potrebami, saj gre za skupino oseb, 

ki v procesu vzgoje in izobraževanja potrebujejo še več podpore in pomoči kot večinska 

populacija. 

Resolucija Evropskega parlamenta o izobraževanju otrok v izrednih razmerah in 

dolgotrajnih krizah (Evropski parlament, 2015) posebej poudarja, da je tudi v izrednih 

okoliščinah potrebno spoštovati in upoštevati pravice vseh otrok brez diskriminacije, tudi 

glede na posebne potrebe otrok. 

Podatki Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport kažejo, da je bilo v šolskem letu 

2020/21 v osnovnošolski program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo usmerjenih 14.224 otrok, v šolskem letu 2021/22 pa 14.829, kar predstavlja 

7,45 % oz. 7,68 % glede na vse osnovnošolske učence. Ti učenci v procesu šolanja, 

posebno v času izobraževanja na daljavo, potrebujejo posebno pomoč in dodatno 

podporo, npr. s strani specialnega in rehabilitacijskega pedagoga in šolskega psihologa. 

Taka vrsta strokovne pomoči in podpore pa je bila zaradi omejitev onemogočena. Še 

posebej se je izobraževanje na daljavo dotaknilo tistih učencev s posebnimi potrebami, 

ki so sicer deležni ur dodatne strokovne pomoči, te pa so potekale na daljavo v okrnjeni 

ali spremenjeni obliki. V šolskem letu 2020/21 je bilo glede na odločbe o usmeritvi 

dodeljenih 53.961 ur dodatne strokovne pomoči, v povprečju 3,53 ur na posameznega 

učenca (Osnovnošolsko izobraževanje za otroke s posebnimi potrebami, b.d.). 

Tako kot za vse učence, je še posebej za učence s posebnimi potrebami pomembna 

socialna integracija, ki se jo najlažje in najbolj efektivno dosega ravno v šoli, v družbi 

vrstnikov. Šolanje na daljavo je te učence tako postavilo v zelo omejen položaj, saj je 

edino priložnost za dodatno strokovno pomoč in socialno integracijo predstavljal 

virtualni prostor. 

V raziskavi (Rupnik Vec idr., 2020), izvedeni junija 2020, so učitelji poročali, da so 

učencem z učnimi težavami v času izobraževanja na daljavo pouk prilagajali na različne 

načine. Prilagajali so predvsem načine poučevanja, gradiva, čas reševanja in 

preverjanja nalog ter ocenjevanje, sprotno pa so preverjali razumevanje podanih 
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navodil. Izpostavili so tudi to, da so vključevali specialne pedagoge in učitelje, ki so 

delali z določenim otrokom s posebnimi potrebami (učnimi težavami). 

Individualiziran program je zakonsko predpisan dokument, kar pomeni, da ga je bilo 

potrebno upoštevati tudi v času izobraževanja na daljavo. Rupnik Vec idr. (2020) 

učiteljem dodatne strokovne pomoči svetujejo, da ure dodatne strokovne pomoči 

izvajajo prek videokonferenc v manjših učnih skupinah ali v paru, saj bodo s tem 

ohranjali socialne stike med vrstniki ter vključenost posameznika, kar sta pomembna 

cilja za otroke s posebnimi potrebami. Strokovna skupina za delo z učencem s 

posebnimi potrebami pa je tista, ki naj načrtuje morebitne prilagoditve v času 

izobraževanja na daljavo in jih tudi dopiše v otrokov individualizirani program. 

1.5 Profesionalni razvoj 

Vloga strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju je dandanes precej drugačna, kot je 

bila v preteklosti, saj postaja vedno bolj kompleksna. Poleg njihovega osnovnega dela, 

poučevanja, se od njih pričakuje, da bodo usposobljeni tudi za izvajanje diferenciacije in 

individualizacije, za prilagajanje pouka tako učencem s posebnimi potrebami kot 

nadarjenim učencem, za vključevanje načela integracije in inkluzije, medpredmetno 

povezovanje ter hkratno upoštevanje vseh drugih političnih, kulturnih in moralnih 

vrednot. Vedno znova pa se poudarja tudi pomembnost poznavanja in uporabe 

informacijsko-komunikacijske tehnologije, oblikovanja multikulturnega in inovativnega 

učnega okolja, vodenja oddelka, sprotne evalvacije za izboljšanje svojega dela, 

sodelovanja z vsemi vključenimi (vodstvo, sodelavci, starši, drugi strokovnjaki, širša 

skupnost itd.). Govorimo o redefiniciji poklicnih nalog in vlog strokovnih delavcev oz. 

tako imenovan »razširjen« ali »novi« profesionalizem (Valenčič Zuljan idr., 2011). 

Strokovni delavci predstavljajo najpomembnejši dejavnik vpliva na kakovost 

vzgojno-izobraževalnih sistemov in njihov profesionalni razvoj je tisti, ki v tej sestavljanki 

daje največji delež. Ko govorimo o profesionalnem razvoju strokovnih delavcev, 

govorimo o vseživljenjskem procesu (Valenčič Zuljan idr., 2011). Avtorici Matović in 

Spasenović (2016, str. 82) profesionalni razvoj pojmujeta kot: »učiteljev proces razvoja 

in izboljševanja veščin s ciljem povečati kakovost dela učiteljev, kakovost učenja in 

dosežke učencev.« Ta se prične že z začetnim izobraževanjem strokovnih delavcev, 

zajema obdobje uvajanja v poklic (pripravništvo in strokovni izpit), vsa nadaljnja 

izobraževanja in usposabljanja ter napredovanje v strokovne nazive in se zaključi z 

upokojitvijo (Valenčič Zuljan idr., 2011). Med oblike stalnega izpopolnjevanja, ki je 

ključno, uvrščamo razne akreditirane programe usposabljanja (seminarje), programe, ki 

jih pripravljajo visokošolske ustanove, strokovna srečanja kot so kongresi, konference, 

javne razprave ipd., zimske in poletne šole ter študijske izlete (Matović in Spasenović, 

2016). 
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Točno število ur na leto, potrebnih za profesionalni razvoj, ne obstaja, a raziskovalci 

ocenjujejo, da učitelj v povprečju potrebuje vsaj 49 ur letno, da napredek postane 

opazen (Darling-Hammond, 2008, v Burns, 2011). Koliko ur letno bo učitelj lahko 

namenil profesionalnemu razvoju, pa je odvisno tudi od priložnosti in podpore, ki jo dobi 

s strani vodstva šole. Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v 

Republiki Sloveniji (1994) sicer pravi, da imajo delavci pravico do stalnega strokovnega 

izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja, in sicer najmanj 5 dni strokovnega 

izobraževanja oz. 15 dni na vsaka 3 leta. Poleg omenjene sistemske podpore je 

pomembna tudi osebna podpora (Valenčič Zuljan idr., 2011) in posameznikova 

angažiranost. Tudi Jensen in Jensen (2011) omenjata, da za krepitev profesionalnega 

razvoja ni pomembno le vodstvo pedagoške institucije, temveč tudi zavestna odločitev 

posameznika. Institucija je tista, ki mora ustvariti ustrezen okvir, znotraj katerega bo 

zaradi omogočanja dobrega počutja in razvoja sploh prišlo do lastne angažiranosti 

posameznikov za stalno izpopolnjevanje in usposabljanje. 

Kavkler (2011) poudarja, da namen profesionalnega razvoja strokovnih delavcev ni 

preoblikovanje le-teh v popolne eksperte, temveč usposabljanje za učinkovito izvajanje 

lastnega dela. 

1.5.1 Model profesionalnega razvoja po Fullerjevi 

Frances Fuller je oblikovala trifazni model učiteljevega razvoja glede na spreminjanje 

učiteljevega razmišljanja o profesionalnih dilemah in skrbeh, in je eden izmed prvih 

empiričnih poskusov opredeljevanja profesionalnega razvoja učiteljev. Ugotavlja, da se 

z naraščanjem števila let delovne dobe oz. delovnih izkušenj, zmanjšuje razmišljanje o 

lastni vlogi in povečuje učiteljevo razmišljanje o pouku samem. Njen model potrjujejo 

tudi raziskave Laniera, Adamsa, Hutchinsona in Martraya ter Adamsa in Martraya, ki so 

v prvem, tretjem in petem letu poučevanja spremljali učitelje (Veenman, 1984, str. 161; 

deloma tudi raziskava Furlong in Maynard, 1995, v Valenčič Zuljan, 2012). Prva faza se 

imenuje faza preživetja, ko se učitelj prvič znajde v razredu in prevzame vodenje 

le-tega. Takrat je usmerjen predvsem na svoj lasten položaj in vlogo ter na svoje 

»profesionalno preživetje«. Za to fazo, ki naj bi trajala od 5 do 6 let, je značilna 

učiteljeva preobremenjenost z lastno usposobljenostjo in profesionalno primernostjo, 

potreba po zadovoljevanju potreb drugih ter prizadevanje za vzpostavljanje dobrih 

odnosov na delovnem mestu. Naslednja, v učno situacijo usmerjena faza ali faza 

izkušenosti in usposobljenosti, je tista, v kateri se učitelj preusmeri od svojega lastnega 

položaja in vloge, v sam proces poučevanja, torej k nalogam poučevanja in razredni 

situaciji. Učiteljevi profesionalni interesi se zožijo, konkretizirajo, njegova potreba po 

medsebojnih stikih pa se zmanjša. Učitelji postane bolj gotov vase, hkrati pa se oklene 

rutine in ima raje tradicionalno oz. tisto, kar je znano, napovedljivo. Tretjo fazo po 

Fullerjevi zaznamuje proces učenja in rezultatov, kar pomeni, da se učiteljevo 
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zanimanje usmeri v razmišljanje o tem, kakšen vpliv imajo na učence in kakšne 

rezultate prinaša njihovo poučevanje. Učitelj začne temeljno skrb posvečati učencu kot 

posamezniku, njegovemu razvoju in značilnostim. Tako je učiteljeva sposobnost 

rutinskega vodenja učnega procesa, ki mu omogoča, da se hkrati lahko osredotoča na 

posameznega učenca, značilnost najvišje in najbolj zrele faze. Oklepanje rutine in 

znanega se v tej fazi spremeni v večjo odprtost za spremembe (Valenčič Zuljan, 2012). 

1.5.2 Model profesionalnega razvoja po Hubermanu in Javrhovi 

Huberman (1992, v Valenčič Zuljan, 2012) je na podlagi modela po Fullerjevi razširil in 

oblikoval večnivojsko razvejan model profesionalnega razvoja učiteljev, ki razlikuje med 

različnimi potmi razvoja, med katerimi so možni prehodi, na vsaki stopnji pa sta, z vidika 

profesionalnega razvoja in zadovoljstva, možni dve skrajni možnosti. Omenjen model je 

v slovenskem prostoru preizkusila in nato v tako imenovan S-model preoblikovala Petra 

Javrh. 

Prvo obdobje zaznamujeta odkrivanje s profesionalnim entuziazmom, uživanjem v 

opravljanju profesionalnih nalog in ponosom ob pripadnosti poklicu na eni strani, ter 

preživetje s spraševanjem o lastni profesionalni učinkovitosti in ustreznosti na drugi 

strani. To obdobje Huberman in Javrhova pripisujeta prvim trem letom poučevanja. Od 

četrtega do šestega leta poučevanja učitelj stopa skozi obdobje stabilizacije, tako v 

karieri kot pri pouku. Posameznik postane bolj gotov in samozaupljiv, bolj fleksibilen, na 

primer pri izbiri načinov poučevanja, razvija spretnosti vodenja pouka, ki se utrdijo, 

posameznik pa posledično bolj učinkovito obvladuje razred. Glavni pogoj za uspešno 

stabilizacijo je zmožnost najti ustrezno ravnovesje med obremenitvijo in delovnim 

časom ter družino oz. zasebnim življenjem. Če se to ne zgodi, lahko kasneje v karieri 

učitelj doživlja nezadovoljstvo ali celo anksioznost. Tretje obdobje, ki je značilno za 

poučevanje med sedmim in osemnajstim letom, Huberman razdeli na dve podfazi, v 

kateri lahko učitelji preidejo po obdobju stabilizacije. Prva je faza aktivnosti in 

eksperimentiranja, v kateri učitelji analizirajo in preizkušajo različne načine svojega dela 

ter s tem ugotavljajo svoj vpliv na učence, zanjo pa so značilni povečana fleksibilnost, 

avtonomnost, učna izkušenost in entuziazem. Lastnosti, ki značilne za fazo stabilizacije, 

se v tretji fazi torej stopnjujejo. Učitelj postane avtentični učitelj, predan svojemu poklicu. 

Iz obdobja stabilizacije pa lahko učitelj preide tudi v fazo negotovosti in vnovičnega 

samoovrednotenja, kar bi lahko poimenovali tudi »inventura profesionalnega dela«. 

Zanjo so značilni nezadovoljstvo, frustracija, negotovost ali celo razmišljanje o opustitvi 

oz. menjavi poklica. Obe fazi tretjega obdobja pa sta medsebojno povezani, kar pomeni, 

da lahko učitelj skozi svojo poklicno pot prehaja med eno in drugo fazo. Tudi naslednje, 

četrto obdobje, je razdeljeno na dve podfazi, in sicer na fazo jasnosti, vedrine in 

odnosne distance ter na fazo konservatizma, ki sta značilni za učitelje med devetnajstim 

in tridesetim letom delovne dobe. Prva se najpogosteje razvije iz faze 
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eksperimentiranja, lahko pa tudi iz faze negotovosti in samovrednotenja. Huberman to 

fazo opisuje kot obdobje umirjenosti, vedrine, ter obdobje, ko si učitelji postavijo bolj 

dosegljive cilje, saj zmanjšajo svoje poklicne ambicije in potrebo po dokazovanju drugim 

ali sebi, ter posledično doživljajo tudi večje poklicno zadovoljstvo. Za drugo podfazo pa 

sta značilna stabilnost in stagniranje, kar se kaže v zmanjšanju profesionalne ambicije, 

večji previdnosti, odpornosti do sprememb itd. Četrtemu obdobju, med tridesetim in 

štiridesetim letom poklicne poti, sledi poklicno slovo, ki se lahko odvije v dve smeri. 

Učitelji lahko ob tem čutijo vedrino in umirjenost, ali zagrenjenost (Valenčič Zuljan, 

2012). 

1.5.3 Kompetence učitelja za kakovostno sodelovanje s starši 

Vedno bolj se poudarja, da mora imeti učitelj za dobro in profesionalno opravljanje 

svojega dela ustrezne kompetence in osebnostne lastnosti. Na področju izobraževanja 

obstaja mnogo opredelitev in delitev kompetenc, a omenili bomo le tiste, ki se tičejo 

kakovostnega sodelovanja s starši. V okviru projekta Partnerstvo fakultet in šol so 

strokovnjaki in učitelji različnih strok, predstavniki Zavoda za šolstvo ter ravnatelji šol 

preverjali kompetence učiteljev (Peklaj, 2006, v Kalin idr., 2009). Na podlagi ugotovitev 

so izdelali seznam 39 učiteljevih kompetenc, ki so razdeljene na pet osnovnih področij: 

učinkovito poučevanje, vseživljenjsko učenje, vodenje in komunikacija, preverjanje in 

ocenjevanje znanja ter širše profesionalne kompetence. Med slednje so uvrstili 

kompetenco, ki pravi, da učitelj »učinkovito komunicira in sodeluje s starši in drugimi 

osebami, odgovornimi za učence« (str. 92) in je vezana predvsem na različne oblike in 

metode učiteljevega sodelovanja s starši. Če vse to razširimo, lahko izpostavimo 

pomembnost učinkovite in ustrezne komunikacije, kar pomeni, da učitelj zmore 

prepoznati namene in potrebe staršev, jih uskladiti ter se nanje primerno odzvati. To 

lahko povežemo tudi s pozitivnim sodelovalnih ozračjem, ki ga mora ustvarjati učitelj in 

predstavlja uspešno sodelovalno klimo, pri kateri učitelj starše spodbuja k sodelovanju 

na način, da mu starši zaupajo in vključuje aktivno poslušanje, razumljivost in smiselno 

postavljanje vprašanj. Velik pomen imajo tudi učiteljeva sposobnost empatije, 

objektivnosti, pristnosti, demokratičnosti, odločnosti, ustvarjalnosti ter samozavesti v 

medsebojnih odnosih (Kalin idr., 2009). 

Učitelj je tisti, ki je odgovoren za kakovostno sodelovanje s starši, zaradi česar mora 

tudi na tem področju nenehno skrbeti za svoje osebno profesionalno izpolnjevanje ter 

vseživljenjsko izobraževanje (Kalin idr., 2009). Tudi avtorici Jensen in Jensen (2011) 

menita, da je temelj za dobro delo s starši med drugim tudi pripravljenost pedagoga za 

osebnostni in profesionalni razvoj, saj bo tako lahko pri delu uporabljal tako strokovne 

kot osebnostne vire in kompetence. Pri tem poudarjata, da morajo biti pedagogi za 

enakovreden in spodbuden dialog s starši avtentični in duhovno prisotni, za kar je 

potrebno v prvi vrsti najprej dobro poznati samega sebe. 
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Kalin (2008, v Šrot in Rizman Herga, 2013) za uspešno sodelovanje med šolo in 

domom izpostavlja dva sklopa kompetenc. Prvi govori o kompetencah učitelja glede na 

njegovo strokovno usposobljenost za sodelovanje s starši, kjer razlaga o tem, da naj bi 

učitelji znali reševati probleme in konflikte, ki lahko nastanejo v procesu sodelovanja s 

starši; naj bi k sodelovanju znali pritegniti vse starše, tudi in predvsem tiste, ki redkeje 

sodelujejo s šolo; naj bi znali sodelovali s starši, ki imajo težave s svojimi otroki na 

različnih področjih; naj bi imeli znanje in sposobnosti za izpeljavo različnih oblik 

sodelovanja s starši, tako formalnih kot neformalnih; naj bi znali komunicirati in 

vzpostavljati korektne odnose s starši in predvsem naj bi se zavedali pomembnosti 

vseživljenjskega izobraževanja in izpopolnjevanja na tem področju. Drugi sklop pa 

govori o kompetencah učitelja za kakovostno sodelovanje glede na odnos in 

komunikacijo s starši, kar pomeni, da naj bi učitelj pri sodelovanju upošteval in izvajal 

različna andragoška načela ter želje in potrebe staršev. Naj bi upošteval tudi razlike 

med starši in tako dobro sodeloval in vzdrževal korekten odnos z vsemi starši. 

1.5.4 Profesionalni razvoj specialnih in rehabilitacijskih pedagogov 

Profesionalni razvoj specialnih in rehabilitacijskih pedagogov kot strokovnih delavcev v 

vzgoji in izobraževanju se prične z začetnim izobraževanjem na fakulteti oz. z vpisnimi 

pogoji, ki veljajo za omenjeno študijsko področje. Študij specialne in rehabilitacijske 

pedagogike traja 5 let, za vpis v ta študijski program pa dijaki potrebujejo zaključeno 

splošno srednjo šolo in opravljeno splošno maturo. Specialna in rehabilitacijska 

pedagogika se uvršča med področja, ki imajo veliko selekcijo. V študijskem letu 2010/11 

je bilo na primer na ta študij sprejetih 63% prijavljenih kandidatov. Kljub predlogom o 

uvedbi kriterija, ki je povezan z izkazanimi izkušnjami na področju dela z ljudmi, npr. 

prostovoljno delo, komunikacijske spretnosti, tutorstvo ipd., česa podobnega zaenkrat 

še ne izvajajo (Valenčič Zuljan idr., 2011). 

V času študija se v zadnjih letih kot pomemben dejavnik vedno bolj izpostavlja praktično 

usposabljanje bodočih strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju oz. uravnotežena 

kombinacija le-tega in akademsko-raziskovalnih izkušenj. Praktično usposabljanje lahko 

poteka na različne načine, v obliki opazovalne prakse, sodelovanja z mentorjem pri 

izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela, samostojne učne ure pod vodstvom mentorja, 

strnjenje prakse ipd. Valenčič Zuljan idr. (2011) kot cilje praktičnega usposabljanja 

navajajo: »poglobljeno spoznavanje poklicnih vlog strokovnih delavcev, spoznavanje 

samega sebe – lastne primernosti za opravljanje tega poklica, razvijanje temeljnih 

poklicnih spretnosti načrtovanja, vodenja in kritičnega analiziranja 

vzgojno-izobraževalnega procesa in drugih dejavnosti« (str. 487). Pomembnosti 

praktičnega usposabljanja se zavedajo tudi učitelji in ravnatelji, ki so v okviru empirične 

raziskave za potrebe Bele knjige o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji večinsko 

(74,4 % učiteljev in 85,2 % ravnateljev) odgovarjali, da je pedagoške prakse v času 
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študija premalo. Pri tem je pomembno poudariti, da je vzporedno s tem 76,5 % učiteljev 

izrazilo pripravljenost za delo s študenti oz. za prevzemanje mentorstva (Valenčič Zuljan 

idr., 2011). 

Na strani Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani je zapisano, da se študentke in 

študenti v času študija specialne in rehabilitacijske pedagogike usposobijo za 

kakovostno delo z osebami s posebnimi potrebami v vseh življenjskih obdobjih ter da to 

delo poteka v različnih organizacijskih oblikah, okoljih in programih, v katere so 

vključene osebe s posebnimi potrebami, npr. predšolske ustanove, šole, zavodi, 

svetovalna središča (Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, b.d.). Stopnja 

začetnega izobraževanja specialnih in rehabilitacijskih pedagogov se torej nadaljuje z 

obdobjem uvajanja v poklic in strokovni izpit, ki predstavlja sestavni del pripravništva. 

Gre za obdobje, ki ima dolgoročen in pomemben vpliv na njihov profesionalni razvoj, 

poklicno učinkovitost, poklicno zadovoljstvo in posledično dolžino poklicne kariere. 

Hkrati je to obdobje, v katerem so strokovni delavci še posebej in morda celo najbolj 

naklonjeni učenju, spreminjanju lastne pedagoške prakse ter širšemu profesionalnemu 

oblikovanju (Valenčič Zuljan idr., 2011). 

1.5.5 Profesionalni razvoj in spremembe šolanja zaradi epidemije covid-19 

Svet se je v letu 2020 srečal z ogromnim številom sprememb na vseh področjih 

človekovega delovanja, tudi na področju vzgoje in izobraževanja. Vloga pedagoških 

delavcev se je spremenila in čez noč postala še kompleksnejša, zahteve in 

pričakovanja še višja. Tako so bili postavljeni pred mnoge izzive, pogosto tudi med 

seboj nasprotujoče si interese in zahteve. Covid-19 predstavlja priložnost in na nek 

način tudi zahtevo po profesionalnem razvoju pedagoških delavcev, saj je bilo zaradi 

naštetega nujno njihovo vsakodnevno pedagoško izpopolnjevanje in učenje. 

Raziskave (Darling-Hammond idr., 2005) kažejo, da je ravno kakovost učiteljev tista, ki 

pomembno vpliva na dosežke in uspešnost učencev, in ima veliko večji vpliv kot na 

primer šolska organizacija, vodenje šole ali finančne razmere (Valenčič Zuljan, 2012). Iz 

tega lahko povzamemo, da je bil tudi v času izrednih razmer, ki jih je prinesla epidemija 

covid-19, učitelj tisti, ki je imel na učence največji vpliv. Kljub temu da so velik del vloge 

in odgovornosti zaradi šolanja od doma prevzeli starši, je bil učitelj tisti, ki je vodil proces 

vzgoje in izobraževanja, in je po koncu šolanja od doma nadaljeval s svojo vlogo. 

Ravno zaradi omenjenega je profesionalni razvoj, kot vseživljenjski proces, še toliko bolj 

pomemben. Bolj kot kadarkoli doslej se je izkazala pomembnost fleksibilnosti kot ene 

izmed ključnih učiteljevih lastnosti. Ta se je morala udejanjati tudi na terciarni stopnji 

izobraževanja, saj se kot omenjeno profesionalni razvoj pedagoškega delavca prične že 

z izobraževanjem na fakulteti, kar pomeni, da ima le-ta sedaj še dodatno nalogo, in 

sicer pripraviti študente na scenarije v njihovi poklicni karieri, ki so nepredvidljivi in 

nepoznani oz. jih spodbujati k inovativnemu, fleksibilnemu in odprtemu razmišljanju, kar 
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bo v takšnih situacijah zanje zelo pomembno. 

Sklepamo lahko, da sistem nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih 

delavcev v vzgoji in izobraževanju v času pred epidemijo covid-19 ni bil ustrezno 

okrepljen z vsebinami o izobraževanju na daljavo. Ko ta pregled naredimo danes, 

ugotovimo, da so se spremembe na tem področju zgodile in da smo nadaljnje 

izobraževanje in usposabljanje razširili z vsebinami in temami, ki so v tem času 

izrednega pomena. Tako lahko v Katalogu programov nadaljnjega izobraževanja in 

usposabljanja za šolsko leto 2021/2022, katerega upravljalec je Ministrstvo za 

izobraževanje, znanost in šport, najdemo pestro ponudbo, ki zajema tudi omenjene 

tematike. Najdemo lahko na primer izobraževanja na temo rabe digitalnih tehnologij v 

okviru poučevanja, učenja in vrednotenja dosežkov v učnem in študijskem procesu v 

povezavi z izobraževanjem na daljavo; uporabe digitalnih orodij in metod za večjo 

participacijo pri delu v razredu in delu na prostem ter za (samo)vrednotenje; prednosti in 

slabosti uporabe tehnologije ter kako jo vključiti v posameznih razvojnih obdobjih v 

pouk; razmišljanja o digitalnih rešitvah, ki bi jih bilo vredno vključevati v redne oblike 

šolskega dela; raziskovalnega učenja na daljavo; pristopov motiviranja študentov na 

daljavo; povezovanje razreda po spletu ter virtualnih interaktivnih iger za povezovanje 

skupine; načrtovanja, preverjanja in ocenjevanja znanja pri pouku na daljavo; 

digitalnega pouka in digitalnosti pri pouku itd. (Katalog programov nadaljnjega 

izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanje za šolsko 

leto 2021/2022, 2021). 
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2 EMPIRIČNI DEL 

2.1 Raziskovalni problem 

Tema sodelovanja staršev in strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju je tako v 

tujem kot v slovenskem prostoru že precej dobro raziskana, prav tako specifika 

sodelovanja staršev otrok s posebnimi potrebami in specialnih in rehabilitacijskih 

pedagogov. Henderson in Berla (1994, v Soo-Yin, 2003) sta analizirala 85 študij o 

prednostih vključevanja staršev v otrokov izobraževalni proces in izkazalo se je, da 

dobro načrtovano in učinkovito sodelovanje med šolo in starši predstavlja prednosti in 

pozitivne posledice za prav vse vključene, tako za učenca, njegove starše, učitelje ter 

šolo samo. Gonzalez-DeHass idr. (2005, v Kalin, 2009) so ugotovili pomembno 

povezanost med vključenostjo staršev in motivacijo učencev. Izkazalo se je, da se ob 

večji vključenosti staršev pri učencih kažejo večji trud, koncentracija, prisotnost pri 

pouku, interes za učenje ter boljši učni dosežki. Aktivni partnerski odnos med šolo in 

domom pa je še toliko bolj pomemben in odločilen pri izobraževanju otrok s posebnimi 

potrebami, saj le-ti za uspešen napredek potrebujejo dodatno podporo na več področjih 

izobraževanja (Jereb, 2011). Vključenost staršev v vzgojno-izobraževalni proces otrok s 

posebnimi potrebami opredeljuje tudi Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami 

(ZUOPP-1, 2011), kar potrjujeta Motik in Veljić (2007), ki pravita, da so starši učiteljevi 

nepogrešljivi sodelavci. Partnersko sodelovanje predstavlja učitelje in starše kot 

enakovredne partnerje, SRP kot strokovnjake s specifičnimi znanji in starše kot 

strokovnjake za svoje otroke, saj so tisti, ki najbolj celostno poznajo svojega otroka. 

Bučar (2012) je v svoji raziskavi, v katero je bilo vključenih 53 staršev otrok, ki so 

vključeni v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo, ter 32 specialnih in rehabilitacijskih pedagogov, ki delajo na eni ali več 

osnovnih šolah, raziskovala njihovo medsebojno sodelovanje. Predstavila je ugotovitve, 

ki kažejo na to, da oboji pozitivno doživljajo medsebojno sodelovanje in so zadovoljni z 

njegovim trenutnim potekom. Vendar se je pokazalo, da so v splošnem specialni in 

rehabilitacijski pedagogi v povprečju manj zadovoljni kot starši. Pri vprašanju, ki se je 

nanašalo na zaznavanje težav pri medsebojnem sodelovanju, je 94,3 % staršev 

navajalo, da težav nimajo, medtem ko se je 62,5 % specialnih in rehabilitacijskih 

pedagogov opredelilo, da se pri sodelovanju s starši srečujejo s težavami. Mednje so 

najpogosteje uvrstili to, da starši ne upoštevajo dogovorov za delo doma; neudeležbo 

staršev na srečanjih; nesprejemanje primanjkljajev pri otroku ter pomanjkanje želje po 

sodelovanju. Na drugi strani pa se je izkazala velika želja staršev po pogostejših 

srečanjih s specialnim in rehabilitacijskim pedagogom in obratno. Rezultati so pokazali, 

da specialni in rehabilitacijski pedagogi s starši v največ primerih sodelujejo dva- do 

trikrat letno ali po potrebi, pogosto pa na mesečni ali tedenski ravni. Medsebojno 

sodelovanje največkrat poteka v okviru timskih sestankov, govorilnih ur in preko 

telefonskih pogovorov, v manjši meri pa s pomočjo zvezka ali pisnih napotkov, 
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elektronske pošte ali drugim (spremljevalec, naključna srečanja, hospitacije staršev, 

predavanja, delavnice). Kot najpomembnejše lahko izpostavimo to, da tudi v tej 

raziskavi tako starši kot SRP največjo prednost medsebojnega sodelovanja vidijo pri 

vplivu na napredek otroka. Dosedanje raziskave s področja vključenosti staršev in 

sodelovanja s starši so se nanašale na čas izobraževanja v šoli – vse to pa se je z 

epidemijo covid-19 in selitvijo na splet oz. z izobraževanjem na daljavo zelo spremenilo. 

Svetoven in nenaden preobrat v izobraževanju posledično kliče po preučevanju izkušenj 

staršev in njihovih potreb v tem času. Di Pietro idr. (2020) navajajo, da je redna in 

podrobna komunikacija med šolo in starši temeljni element uspešne strategije spletnega 

učenja, a konkretna raziskava, ki bi prinesla spoznanja o tem, kako je sodelovanje med 

starši ter specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi potekalo v času izobraževanja na 

daljavo v Sloveniji, še ni bila izvedena. Temeljni namen magistrske raziskave je preučiti 

področje sodelovanja staršev ter specialnih in rehabilitacijskih pedagogov, podrobno 

analizirati njihovo sodelovanje v času izobraževanja na daljavo ter primerjati le-to z 

njihovim sodelovanjem v času izobraževanja v šoli. Zanima nas, na kakšne načine in 

kako pogosto je potekalo sodelovanje v času izobraževanja na daljavo, kako so eni in 

drugi vzpostavili prvi stik ob pričetku izobraževanja na daljavo ter kakšne dogovore so 

sprejeli za lažjo izvedbo le-tega. Zanima nas tudi, kako so starši in specialni in 

rehabilitacijski pedagogi vse to doživljali, kje so videli prednosti in slabosti in kje 

morebitne težave in ovire. Ugotoviti želimo, kakšna je bila vloga staršev pri nudenju 

pomoči otroku in v strokovni skupini v tem času. Preveriti želimo, ali so 

informacijsko-komunikacijske kompetence enih in drugih vplivale na medsebojno 

sodelovanje. Nazadnje nas zanima tudi področje profesionalnega razvoja pri specialnih 

in rehabilitacijskih pedagogih in kakšen vpliv oz. doprinos je nanj imelo izobraževanje 

na daljavo. 

2.2 Raziskovalna vprašanja 

Pri raziskovanju so nas vodila naslednja raziskovalna vprašanja: 

RV1: Kako pogosto in na kakšne načine so specialni in rehabilitacijski pedagogi in starši 

sodelovali v času izobraževanja na daljavo v primerjavi s časom, ko so se učenci 

izobraževali v šoli? 

RV2: Na kakšen način so specialni in rehabilitacijski pedagogi na daljavo vzpostavili 

prvi stik in kakšne dogovore so sprejeli? 

RV3: Kako pogosti so bili, v času izobraževanja na daljavo, stiki med specialnimi in 

rehabilitacijskimi pedagogi in starši glede na starost, stopnjo samostojnosti in posebne 

potrebe njihovih otrok? 

RV4: Kako so specialni in rehabilitacijski pedagogi in starši doživljali medsebojno 
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sodelovanje v času izobraževanja na daljavo v primerjavi s sodelovanjem v času 

izobraževanja v šoli? V čem specialni in rehabilitacijski pedagogi in starši vidijo 

prednosti in slabosti pri medsebojnem sodelovanju v času izobraževanja na daljavo? 

RV5: S katerimi težavami in ovirami so se pri medsebojnem sodelovanju v času 

izobraževanja na daljavo srečevali specialni in rehabilitacijski pedagogi in s katerimi 

starši? 

RV6: Ali se specialni in rehabilitacijski pedagogi v različnih vidikih sodelovanja s starši v 

času izobraževanja na daljavo razlikujejo med seboj glede na število let delovne dobe in 

če, kako? 

RV7: Ali se starši v različnih vidikih sodelovanja s specialnimi in rehabilitacijskimi 

pedagogi v času izobraževanja na daljavo razlikujejo med seboj glede na stopnjo 

izobrazbe in če, kako? 

RV8: Kako starši vidijo svojo vlogo pri sodelovanju s specialnimi in rehabilitacijskimi 

pedagogi ter pri nudenju pomoči otroku v času izobraževanja v šoli v primerjavi s časom 

izobraževanja na daljavo? 

RV9: V kolikšni meri so se starši čutili vključene v partnerski odnos s specialnimi in 

rehabilitacijskimi pedagogi v času izobraževanja na daljavo v primerjavi s časom 

izobraževanja v šoli? 

RV10: Kako in v kolikšni meri so specialni in rehabilitacijski pedagogi v času 

izobraževanja na daljavo starše kot del strokovne skupine vključevali v načrtovanje, 

realizacijo in evalvacijo individualiziranega programa za njihovega otroka? 

RV11: V kolikšni meri so informacijsko-komunikacijske kompetence specialnih in 

rehabilitacijskih pedagogov in staršev vplivale na njihovo sodelovanje? 

RV12: V čem so specialni in rehabilitacijski pedagogi v času izobraževanja na daljavo 

zaznali doprinos k njihovemu profesionalnemu razvoju in kateri dejavniki so k temu 

prispevali? 

RV13: Katera znanja in kompetence so bila specialnim in rehabilitacijskim pedagogom v 

pomoč pri izobraževanju na daljavo ter katera znanja in kompetence za sodelovanje s 

starši so v tem času pridobili? Kako se specialni in rehabilitacijski pedagogi v tem 

razlikujejo glede na število let delovne dobe? 

2.3 Metode dela in raziskovalni pristop 

V raziskavi smo uporabili deskriptivno in kavzalno-neeksperimentalno metodo 
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pedagoškega raziskovanja ter kvantitativni in kvalitativni raziskovalni pristop. Podatke 

smo pridobili s tehniko anketiranja z uporabo dveh nestandardiziranih anketnih 

vprašalnikov, sestavljenih izključno za namen raziskave magistrskega dela, ter s 

tehniko intervjuja. 

2.3.1 Opis instrumentarija 

Instrument zbiranja podatkov je bil sestavljen za namen magistrskega dela kot 

nestandardiziran anketni vprašalnik v dveh oblikah, eden za specialne in rehabilitacijske 

pedagoge, ki izvajajo dodatno strokovno pomoč (glej poglavje 3.1) na eni ali več 

osnovnih šolah, ter drugi za starše otrok s posebnimi potrebami, ki so vključeni v 

vzgojno-izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo 

(glej poglavje 3.2). 

Vprašalnik za specialne in rehabilitacijske pedagoge je razdeljen na deset, vprašalnik 

za starše pa na devet delov. V uvodnem delu so predstavljeni cilji in namen raziskave 

ter vsebina vprašalnika. Sledi del z demografskimi podatki ter poizvedovalni del, ki 

vključuje vprašanja tako zaprtega, kombiniranega in odprtega tipa ter več 5-stopenjskih 

ocenjevalnih (Likertovih) lestvic. Vsi zaprti in kombinirani tipi vprašanj, večina odprtih 

vprašanj ter ocenjevalne lestvice so bili obvezni za izpolnjevanje, s čimer smo 

zagotovili, da respondenti niso puščali neodgovorjenih vprašanj. Deseti del pri 

vprašalniku za SRP je namenjen vpisu elektronskega naslova za posredovanje 

magistrskega dela oz. rezultatov raziskave. 

Notranjo zanesljivost instrumenta smo preverili s Cronbachovim koeficientom α. Na 

vzorcu SRP (N = 43) znaša 0,715, kar nakazuje na srednje sprejemljivo zanesljivost 

instrumenta, medtem ko na vzorcu staršev (N = 41) ta znaša 0,806, kar nakazuje na 

dobro zanesljivost instrumenta. 

2.3.2 Opis postopka zbiranja podatkov 

Podatke za raziskavo smo pridobili z anketnima vprašalnikoma, ki sta opisana v 

prejšnjem poglavju. Vprašalnik smo pripravili na odprtokodni aplikaciji za spletno 

anketiranje 1KA. Reševanje je potekalo anonimno. Preko e-pošte smo ga skupaj s 

prošnjo za izpolnjevanje vprašalnika ter pomoč pri posredovanju vprašalnika staršem 

otrok s posebnimi potrebami posredovali na naključno izbrane prosto dostopne 

elektronske naslove šol, ki smo jih našli na spletnih straneh posameznih osnovnih šol. 

Prav tako smo povezavo do vprašalnika objavili na zaprtih Facebook skupinah 

specialnih in rehabilitacijskih pedagogov (»DSP - učitelji«) ter v zaprte Facebook 

skupine, v katere so vključeni tudi starši otrok s posebnimi potrebami (»ADHD otroci in 

njihovi starši«, »Avtizem – Tudi mi smo tu«, »Društvo IZJEMEN.SI (UR Exceptional)«, 

»Naši posebni otroci«). S prošnjo, da vprašalnik posredujejo specialnim in 
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rehabilitacijskim pedagogom ki izvajajo dodatno strokovno pomoč in staršem otrok s 

posebnimi potrebami, smo nagovorili tudi študente 1. letnika podiplomskega študija 

Specialna in rehabilitacijska pedagogika. Raziskava je potekala v mesecu aprilu, maju 

in juniju 2021. 

Za zbiranje podatkov smo uporabili tudi polstrukturiran intervju, z namenim kvalitativne 

analize. Na podlagi vseh pridobljenih teoretičnih spoznanj, izsledkov iz dosedanjih 

raziskav ter lastne magistrske raziskave smo pripravili okvirna vprašanja, ki smo jih 

želeli zastaviti sodelujočim (glej poglavje 3.3 in 3.4). S tem smo želeli še dodatno 

nadgraditi magistrsko raziskavo. Intervjuja smo izvedli v mesecu decembru in januarju, 

na šoli, na kateri je zaposlena specialna in rehabilitacijska pedagoginja. Intervju s 

staršem je trajal 14 minut in 45 sekund, intervju s specialno in rehabilitacijsko 

pedagoginjo pa 29 minut in 15 sekund. Z obema intervjuvancema smo se srečali enkrat. 

Oba pogovora smo, za namen magistrske raziskave, z dovoljenjem obeh sodelujočih 

zvočno posneli. Oba intervjuvanca smo pred pričetkom seznanili s tematiko pogovora. 

2.3.3 Opis obdelave podatkov in statistične metode 

V magistrski raziskavi smo uporabili deskriptivno in kavzalno-neeksperimentalno 

metodo pedagoškega raziskovanja ter kvantitativni raziskovalni pristop s kvalitativno 

analizo pridobljenih prostih odgovorov. Pridobljene podatke v okviru empiričnega dela 

smo obdelali in analizirali z računalniškim programom za statistično analizo IBM SPSS. 

Odgovore intervjuja smo analizirali kvalitativno in odgovore nato umestili v analizo 

rezultatov z interpretacijo, pri čemer nismo uporabljali kodiranja. 

Preglednica 1: Razlaga statističnih oznak, uporabljenih v magistrskem delu 

Oznaka Razlaga oznake 

N število enot v vzorcu 

f število oz. absolutna frekvenca 

f % strukturni delež oz. odstotna frekvenca 

M aritmetična sredina 

Me mediana 

Mo modus 

SD standardni odklon 

KA koeficient asimetrije 

KS koeficient sploščenosti 

Min najnižja ali minimalna vrednost 

Max najvišja ali maksimalna vrednost 

Uporabljena stopnja tveganja za napake pri statističnem sklepanju je bila 0,05. 



34 

 

2.3.4 Opis vzorca 

Vzorčenje je bilo namensko in neslučajnostno. V raziskavo (anketni vprašalnik) je bilo 

vključenih 43 specialnih in rehabilitacijskih pedagogov (v nadaljevanju SRP), ki dodatno 

strokovno pomoč (v nadaljevanju DSP) izvajajo na eni ali več osnovnih šolah, ter 41 

staršev otrok s posebnimi potrebami3, ki so vključeni v vzgojno-izobraževalni program s 

prilagojenim izvajanjem in DSP. V nadaljevanju predstavljamo natančnejšo strukturo 

vzorca. 

Preglednica 2: Struktura vzorca SRP 

Spremenljivka f f % 

Spol (N = 43) 
Moški 2 4,7 

Ženski 41 95,3 

Delovna doba (N = 43) 

Manj kot 1 leto 2 4,7 

1–3 leta 15 34,9 

4–6 let 8 18,6 

7–18 let 15 34,9 

19–30 let 3 7,0 

Pridobljen naziv (N = 43) 

Brez naziva 23 53,5 

Mentor 15 34,9 

Svetovalec 3 7,0 

Svetnik 2 4,7 

Število lokacij, kjer izvajajo 

DSP (N = 43) 

1 26 60,5 

2 6 14,0 

3 8 18,6 

5 3 7,0 

Število učencev v 

obravnavi 

(N = 43) 

1–5 učencev 2 4,7 

6–10 učencev 5 11,6 

11–15 učencev 24 55,8 

 
3 Za učence s posebnimi potrebami, ki so vključeni v vzgojno-izobraževalni program s prilagojenim 
izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, skozi celotno magistrsko delo uporabljamo izraz učenec ali 
otrok. 



35 

 

16–20 učencev 11 25,6 

21–25 učencev 1 2,3 

Katerim učencem nudijo 

največ DSP? (N = 43) 

1. vzgojno-izobraževalno obdobje 6 14,0 

2. vzgojno-izobraževalno obdobje 15 34,9 

3. vzgojno-izobraževalno obdobje 22 51,2 

Od vseh sodelujočih SRP je bilo vključenih 95,3 % žensk ter 4,7 % moških. Pri največ 

SRP, to je 34,9 %, delovna doba znaša 1–3 leta, prav tako je bilo 34,9 % takšnih, 

katerih delovna doba znaša 7–18 let, 18,6 % takšnih, katerih delovna doba znaša, 

7,0 % je bilo takšnih z delovno dobo med 19 in 30 leti ter 4,7 % takšnih, katerih delovna 

doba znaša manj kot 1 leto. Največ vključenih je bilo tako SRP, ki vstopajo v poklic in so 

v fazi preživetja in odkrivanja, ter tistih SRP, ki se na svoji poklicni poti ukvarjajo s 

poklicno aktivnostjo in eksperimentiranjem ali z vnovično ocenitvijo lastnega dela ter 

negotovostjo na drugi strani (Valenčič Zuljan, 2012). Od vseh sodelujočih SRP jih je 

največ, to je 53,5 %, brez naziva, 34,9 % jih ima naziv mentorja, 7,0 % SRP ima naziv 

svetovalca ter 4,7 % je takšnih, ki imajo naziv svetnika. Glede na lokacijo, kjer izvajajo 

DSP, je največ, to je 60,5 %, takšnih, ki DSP izvajajo na eni lokaciji, 18,6 % na treh 

lokacijah, 14,0 % na dveh lokacijah ter 7,0 % na petih lokacijah. Med vsemi 

sodelujočimi je največ, to je 55,8 %, takšnih, ki so v šolskem letu 2020/21 imeli v 

obravnavi 11–15 učencev, 25,6 % jih je imelo v obravnavi 16–20 učencev, 11,6 % 6–10 

učencev, 4,7 % 1–5 učencev ter 2,3 % 21–25 učencev. Od tega jih največ, to je 51,2 %, 

DSP izvaja z učenci v 3. vzgojno-izobraževalnem obdobju, 34,9 % z učenci v 2. 

vzgojno-izobraževalnem obdobju ter 14,0 % z učenci 1. vzgojno-izobraževalnega 

obdobja. 

Preglednica 3: Struktura vzorca staršev 

Spremenljivka f f % 

Spol (N = 41) 
Moški 0 0 

Ženski 41 100,0 

Število šoloobveznih otrok 

1 otrok 19 46,3 

2 otroka 17 41,5 

3 otroci 4 9,8 

5 ali več otrok 1 2,4 

Stopnja izobrazbe Poklicna šola 3 7,3 
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Srednja strokovna šola 10 24,4 

Višja strokovna šola 7 17,1 

Univerzitetna diploma 14 34,1 

Magisterij 5 12,2 

Doktorat 2 4,9 

Zaposlitveni status v času 

otrokovega IND 

Zaposlen/a za polni/krajši delovni 

čas 
9 22,0 

Delal/a sem od doma 14 34,1 

Začasno nisem delal/a zaradi 

epidemije 
11 26,8 

Nisem bil/a zaposlen 7 17,1 

Vsi sodelujoči starši so bili ženskega spola, to je 100,0 %. Od tega jih ima 46,3 % enega 

šoloobveznega otroka, 41,5 % dva, 9,8 % tri ter 2,4 % 5 ali več šoloobveznih otrok. 

Največ staršev, to je 34,1 %, ima univerzitetno diplomo, 24,4 % staršev ima srednjo 

strokovno šolo, 17,1 % ima višjo strokovno šolo, 12,2 % ima magisterij, 7,3 % poklicno 

šolo, le 4,9 % jih je kot najvišjo doseženo stopnjo izobrazbe navedlo doktorat. 

Preglednica 4: Struktura vzorca staršev glede na podatke o otroku 

Spremenljivka f f % 

Razred, ki ga otrok obiskuje 

1. razred 3 7,3 

2. razred 2 4,9 

3. razred 8 19,5 

4. razred 3 7,3 

5. razred 2 4,9 

6. razred 8 19,5 

7. razred 4 9,8 

8. razred 6 14,6 

9. razred 5 12,2 

Razred, v katerem je otrok 

prejel odločbo o usmeritvi 

Že v vrtcu 5 12,2 

1. razred 12 29,3 

2. razred 9 22,0 
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3. razred 7 17,1 

4. razred 4 9,8 

5. razred 2 4,9 

6. razred 1 2,4 

9. razred 1 2,4 

Koliko ur DSP na teden je 

deležen otrok? 

2 uri 17 41,5 

3 ure 7 17,1 

4 ure 17 41,5 

Vzgojno-izobraževalne 

potrebe otroka 

Motnje pozornosti in 

koncentracije ali motnje 

pomanjkanja pozornosti s 

hiperaktivnostjo 

21 51,2 

Splošne učne težave 9 22,0 

Čustvene in vedenjske 

motnje 
9 22,0 

Dolgotrajna bolezen 8 19,5 

Specifične učne težave 8 19,5 

Govorno-jezikovne motnje 6 14,6 

Motnje avtističnega spektra 5 12,2 

Gibalna oviranost 1 2,4 

Enak delež staršev, to je 19,5 %, ima otroka v 3. razredu in 6. razredu, 14,6 % v 8. 

razredu, 12,2 % v 9. razredu, 9,8 % v 7. razredu, 7,3 % v 4. razredu in prav tako 7,3 % 

v 1. razredu, 4,9 % staršev je takšnih, ki imajo otroka v 5. razredu in prav tako 4,9 % v 

2. razredu. Od tega je 29,3 % otrok prejelo odločbo o usmeritvi že v 1. razredu, 22,0 % 

v 2. razredu, 17,1 % v 3. razredu, 12,2 % že v predšolskem obdobju, 9,8 % v 4. 

razredu, 4,9 % v 5. razredu ter najmanj, to je 2,4 %, v 6. in 9. razredu. Od tega je 

41,5 % otrok ur DSP deležnih 2 uri na teden, prav tako je 41,5 % ur DSP deležnih 4 ure 

na teden, medtem ko jih je 17,1 % ur DSP deležnih 3 ure tedensko. Sodelujoči starši so 

poročali, da ima večina otrok več težav oz. kombinacijo več vzgojno-izobraževalnih 

potreb. Največ otrok, to je 51,2 %, ima motnje pozornosti in koncentracije ali motnje 

pomanjkanja pozornosti s hiperaktivnostjo, 22,0 % otrok ima splošne učne težave, prav 

tako ima 22,0 % otrok čustvene in vedenjske motnje, 19,5 % otrok ima dolgotrajno 

bolezen, prav tako ima 19,5 % otrok specifične učne težave, 14,6 % otrok ima 

govorno-jezikovne motnje, 12,2 % otrok motnje avtističnega spektra, 2,4 % otrok pa je 
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gibalno oviranih. 

Za namen izvedbe intervjuja smo v raziskavo vključili še eno SRP in enega starša, ki 

ima otroka s posebnimi potrebami. SRP, s katero smo izvedli intervju, je ženskega 

spola. Njena delovna doba šteje 23 let. DSP izvaja na eni lokaciji, le občasno tudi na 

podružnični šoli. V šolskem letu 2020/21 je imela v obravnavi 10 otrok, v letošnjem 

šolskem letu ima v obravnavi 8 otrok. V okviru tega največ ur DSP nudi učencem 1. in 

2. vzgojno-izobraževalnega obdobja, najmanj pa učencem 3. vzgojno-izobraževalnega 

obdobja. V obravnavi ima največ takšnih otrok, ki imajo 3 ali 4 ure DSP tedensko in 

imajo več posebnih potreb. 

Mama, ki smo jo intervjuvali ima enega šoloobveznega in enega predšolskega otroka. 

Otrok, ki ima posebne potrebe, obiskuje 2. razred osnovne šole, pri čemer je mama 

izpostavila, da je imel otrok eno leto odloženo šolanje. Odločbo o usmeritvi je prejel že v 

predšolskem obdobju, ko je se zanj pričela izvajati tudi DSP. Otrok je tedensko deležen 

dveh ur DSP s strani SRP in sicer zaradi težav na področju koncentracije ter čustvenih 

in vedenjskih motenj.  

2.4 Analiza rezultatov z interpretacijo 

V nadaljevanju predstavljamo, na osnovi vprašalnikov, pridobljene rezultate ter njihovo 

interpretacijo. Rezultate predstavljamo po posameznih raziskovalnih vprašanjih, 

razdeljenih v dve skupini, tabelarično in opisno. 

NAČINI IN POGOSTOST SODELOVANJA 

2.4.1 Pogostost in načini sodelovanja specialnih in rehabilitacijskih pedagogov in 

staršev v času izobraževanja na daljavo v primerjavi s časom, ko so se učenci 

izobraževali v šoli 

Sodelovanje med SRP in starši je nedvomno nekaj nepogrešljivega, posebej v času 

izobraževanja na daljavo (v nadaljevanju IND), ko so tako učenci kot starši potrebovali 

še več podpore in pomoči kot prej, ko so se učenci izobraževali v šoli. V prvem 

raziskovalnem vprašanju nas je zanimalo, kako pogosto in na kakšne načine so SRP in 

starši sodelovali v času IND v primerjavi s časom izobraževanja v šoli (v nadaljevanju 

IVŠ). V povezavi s pogostostjo stikov smo v nadaljevanju (glej poglavje 2.4.4) preverjali 

tudi, kako zadovoljni so bili SRP in starši s količino stikov v času IND, kar smo podkrepili 

tudi z njihovimi odgovori na vprašanje odprtega tipa. 

Sodelujoče smo vprašali, kako pogosto so v času IVŠ medsebojno sodelovali, pri čemer 

so lahko izbirali med naslednjimi odgovori: vsakodnevno, tedensko, mesečno, letno in 

po potrebi. V nadaljevanju nas je zanimala primerjava le-tega s sodelovanjem v času 

IND, pri čemer so sodelujoči lahko izbirali med naslednjimi odgovori: manj pogosto, 
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približno enako pogosto ali bolj pogosto. 

Preglednica 5: SRP – pogostost sodelovanja v času IVŠ 

Pogostost sodelovanja v času IVŠ f f % 

Vsakodnevno 5 11,6 

Tedensko 7 16,3 

Mesečno 16 37,2 

Letno 1 2,3 

Po potrebi 14 32,6 

Skupaj 43 100,0 

V času IVŠ je 37,2 % SRP s starši sodelovalo mesečno, 32,6 % po potrebi, 16,3 % 

tedensko, 11,6 % vsakodnevno ter 2,3 % staršev letno. 

Preglednica 6: Starši – pogostost sodelovanja v času IVŠ 

Pogostost sodelovanja v času IVŠ f f % 

Vsakodnevno 4 9,8 

Tedensko 9 22,0 

Mesečno 5 12,2 

Letno 5 12,2 

Po potrebi 18 43,9 

Skupaj 41 100,0 

V času IVŠ je 43,9 % staršev z otrokovim SRP sodelovalo po potrebi, 22,0 % tedensko, 

12,2 % mesečno, kakor tudi 12,2 % letno, 9,8 % staršev pa je z otrokovim SRP 

sodelovalo vsakodnevno. 

Preglednica 7: SRP – pogostost sodelovanja v času IND v primerjavi s časom IVŠ 

Pogostost sodelovanja v času IND 

v primerjavi s časom IVŠ 

f f % 

Manj pogosto 2 4,7 
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Približno enako pogosto 5 11,6 

Bolj pogosto 36 83,7 

Skupaj 43 100,0 

V primerjavi s časom IVŠ je v času IND 83,7 % anketiranih SRP sodelovalo bolj 

pogosto, 11,6 % približno enako ter 4,7 % manj pogosto. 

SRP, ki smo jo intervjuvali, je povedala, da je v času IND v povprečju s starši 

sodelovala bolj pogosto, pri čemer razlog vidi v nižji starosti otrok, ki jih ima v obravnavi 

(otroci do 5. razreda). Starši teh otrok so bili pogosto prisotni na urah DSP na daljavo in 

so tako bili del obravnave. Pravi, da je bilo takrat več medsebojnega dogovarjanja in 

usklajevanja, ki je potekalo na tedenski ravni. Pri tem je poudarila, da je tudi v času IVŠ 

s starši sodelovala tedensko, saj ima v obravnavi otroke s specifičnimi primanjkljaji, ki to 

zahtevajo. Skozi pogovor je izpostavila tudi izkušnje sodelavk, ki ure DSP izvajajo za 

učence 3. vzgojno-izobraževalnega obdobja in so imele v času IND več težav na 

področju sodelovanja s starši, saj so bili tako oni kot njihovi otroci pogosto neodzivni in 

manj pripravljeni za delo ali sodelovanje. 

Preglednica 8: Starši – pogostost sodelovanja v času IND v primerjavi s časom IVŠ 

Pogostost sodelovanja v času 

IND v primerjavi s časom IVŠ 

f f % 

Manj pogosto 14 34,1 

Približno enako pogosto 12 29,3 

Bolj pogosto 15 36,6 

Skupaj 41 100,0 

Nekoliko drugače so odgovarjali starši, pri katerih je 36,6 % staršev v času IND bolj 

pogosto sodelovalo z otrokovim SRP, 34,1 % manj pogosto ter 29,3 % približno enako 

pogosto. 

Mama, ki smo jo intervjuvali, je povedala, da je v času IND s SRP sodelovala bolj 

pogosto kot v času IVŠ. Ko je SRP zaključila uro DSP z njenim otrokom, sta lahko še od 

5 do 10 minut namenili pogovoru o tem, kako je šlo otroku in kako nadaljevati. Vprašali 

smo jo, če je bila na urah DSP prisotna, pri čemer je povedala, da je bila prisotna le na 

začetku, da se je otroku pomagala vključiti v Zoom pogovor oz. klic, potem pa ga je 

puščala samega. Vključila se je le takrat, ko je otroku zmanjkalo koncentracije ali 
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motivacije in ga je morala spodbuditi, da se je vrnil k pogovoru oz. delu. Želela je, da je 

pri delu na urah DSP čim bolj samostojen. 

Avtorica Vӧrӧš (2015) priporoča, da staršem v krajših (npr. mesečnih) presledkih 

posredujemo informacije o otroku, ki se lahko nanašajo na program, aktivnosti v šoli, 

informacije, ki staršem omogočajo možnost izbire, informacije o pravilih, spremembah, 

postopkih itd., česar so se v času IVŠ anketirani SRP v večini tudi držali. 

Tako SRP kot starši so v večini odgovarjali, da so v času IND v primerjavi s časom IVŠ 

sodelovali bolj pogosto, kar predstavlja pomemben podatek. Avtorica Rožman Krivec 

(2021) navaja, da je v času IND krepitev partnerskega odnosa med šolo in starši še 

toliko pomembnejša, saj se učenci učijo doma in so starši tisti, ki jim lahko pomagajo v 

veliko večji meri kot učitelji. Ti tako predstavljajo glavno vez med učencem in učiteljem, 

sploh pri mlajših učencih. Potrebno pa je poudariti, da je medsebojna komunikacija v 

takšnih razmerah otežena zaradi fizične odsotnosti, ki onemogoča stik iz oči v oči. Tako 

je še toliko bolj pomembno upoštevati komunikacijska načela in zakonitosti, ki jih je 

mogoče upoštevati in vzdrževati tudi na daljavo. 

Avtorji Garbe idr. (2020) so raziskovali izkušnje staršev z izobraževanjem na daljavo v 

času pandemije covid-19, in sicer so vanjo vključili 122 ameriških staršev tako 

predšolskih, osnovnošolskih, srednješolskih otrok ter študentov. Poleg vseh preostalih 

težav in ovir, s katerimi so se anketirani starši srečevali (glej poglavje 2.4.5), lahko na 

tem mestu izpostavimo njihovo potrebo po komunikaciji z učitelji. Osem od vseh 

udeleženih staršev je poročalo o povečani potrebi po komunikaciji s šolo oz. učitelji, 

predvsem zaradi nejasnih pričakovanj ter potrebe po usmeritvi in vodenju pri uporabi 

spletnih orodij. Poročali so tudi o pomanjkanju znanja in kompetenc za poučevanje 

svojih otrok, pri čemer bi prav tako potrebovali pomoč učitelja in posledično več 

medsebojne komunikacije.  

Sodelujoči so odgovarjali, katere oblike medsebojnega sodelovanja so izvajali v času 

IVŠ in katere v času IND, pri tem so lahko izbrali tudi eno in drugo. Če izbrane oblike 

niso izvajali niti v času IVŠ niti v času IND, so izbrali odgovor: nisem izvajal. Izbirali so 

lahko med naslednjimi oblikami sodelovanja: telefonski klici ali sporočila; elektronska 

pošta; sporočila v zvezku; sestanki strokovne skupine; pogovorne ali govorilne ure; 

sodelovanje preko posrednikov (npr. učitelji, svetovalni delavci ipd.); na uri DSP v obliki 

hospitacij; naključna srečanja na šoli; predavanja in delavnice za starše. 
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Preglednica 9: SRP – oblike sodelovanja 

 Odgovori (f / f %) 

Izobraževanje v 

šoli 

Izobraževanje na 

daljavo 

Nisem 

izvajal 

Telefonski klici ali sporočila 
36 42 1 

84 % 98 % 2 % 

Elektronska pošta 
36 42 0 

84 % 98 % 0 % 

Sporočila v zvezku 
24 2 18 

56 % 5 % 42 % 

Sestanki strokovne skupine 
41 29 1 

95 % 67 % 2 % 

Pogovorne ali govorilne ure 
39 29 3 

91 % 67 % 7 % 

Sodelovanje preko posrednikov (npr. 

učitelji, svetovalni delavci ipd.) 

30 24 10 

70 % 56 % 23 % 

Na uri DSP v obliki hospitacij 
12 15 21 

28 % 35 % 49 % 

Naključna srečanja na šoli 
31 3 12 

72 % 7 % 28 % 

Predavanja in delavnice za starše 
19 7 21 

44 % 16 % 49 % 

V času IVŠ so se SRP za sodelovanje s starši največkrat posluževali sestankov 

strokovne skupine (41 oz. 95 %), pogovornih ali govorilnih ur (39 oz. 91 %) ter 

telefonskih klicev ali sporočil (36 oz. 84 %) in v enaki meri elektronske pošte (36 oz. 84 

%). Temu sledijo naključna srečanja na šoli (31 oz. 72 %), sodelovanje preko 

posrednikov (30 oz. 70 %), sporočila v zvezku (24 oz. 56 %), predavanja in delavnice za 

starše (19 oz. 44 %) ter sodelovanje v obliki hospitacij pri urah DSP (12 oz. 28 %). 

Pričakovano je kar 42 oz. 98 % SRP v času IND sodelovanje ohranjalo s pomočjo 

telefonskih klicev ali sporočil, ter v enaki meri tudi s pomočjo elektronske pošte. 

Nekoliko manj pogosto (29 oz. 67 %) so se posluževali sestankov strokovne skupine ter 

v enaki meri pogovornih ali govorilnih ur. Temu sledi sodelovanje preko posrednikov (24 

oz. 56 %), v ospredje pa je v času IND prišlo sodelovanje na urah DSP v obliki 

hospitacij (15 oz. 35 %), iz česar lahko sklepamo, da so bili starši v času otrokovih ur 

DSP na daljavo prisotni. V najmanjši meri so se SRP v času IND za sodelovanje s starši 

posluževali predavanj in delavnic za starše (7 oz. 16 %), naključnih srečanj na šoli (3 

oz. 7 %) ter sporočil v zvezku (2 oz. 5 %). 
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SRP, s katero smo izvedli intervju, je povedala, da s starši najraje komunicira preko 

elektronske pošte in s pomočjo beležke otroka za dnevni pretok informacij, kar se redno 

izkazuje kot primer dobre prakse. V času IND pa je v največji meri uporabljala kar 

elektronsko pošto, sodelavke pa tudi telefonski klic v primerih, ko so bili učenci in starši 

preko spletnih aplikacij neodzivni.  

Preglednica 10: Starši – oblike sodelovanja 

 

Odgovori (f / f %) 

Izobraževanje v 

šoli 

Izobraževanje na 

daljavo 

Nisem 

izvajal 

Telefonski klici ali sporočila 
27 31 6 

63 % 72 % 14 % 

Elektronska pošta 
21 35 5 

49 % 81 % 12 % 

Sporočila v zvezku 
19 6 21 

44 % 14 % 49 % 

Sestanki strokovne skupine 
28 12 11 

65 % 28 % 26 % 

Pogovorne ali govorilne ure 
30 24 8 

70 % 56 % 19 % 

Sodelovanje preko posrednikov 

(npr. učitelji, svetovalni delavci ipd.) 

24 24 9 

56 % 56 % 21 % 

Na uri DSP v obliki hospitacij 
8 7 32 

19 % 16 % 74 % 

Naključna srečanja na šoli 
15 4 27 

35 % 9 % 63 % 

Predavanja in delavnice za starše 
11 2 32 

26 % 5 % 74 % 

Ravno tako so se tudi starši v času IVŠ za sodelovanje z otrokovim SRP največkrat 

posluževali pogovornih ali govorilnih ur (30 oz. 70 %), sestankov strokovne skupine (28 

oz. 65 %) ter telefonskih klicev ali sporočil (27 oz. 63 %). Temu sledijo sodelovanje 

preko posrednikov (24 oz. 56 %), elektronska pošta (21 oz. 49 %), sporočila v zvezku 

(19 oz. 44 %), naključna srečanja na šoli (15 oz. 35 %) ter predavanja in delavnice za 

starše (11 oz. 26 %). Enako kot SRP so se tudi starši v času IVŠ v najmanjši meri (8 oz. 

19 %) posluževali sodelovanja na uri DSP v obliki hospitacij.  

Prav tako so po pričakovanjih starši v času IND za sodelovanje z otrokovim SRP 

največkrat uporabljali elektronsko pošto (35 oz. 81 %), telefonske klice ali sporočila (31 
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oz. 72 %) ter v enaki meri pogovorne ali govorilne ure in sodelovanje preko posrednikov 

(24 oz. 56 %). V mnogo manjši meri kot SRP so starši poročali o sodelovanju v okviru 

sestankov strokovne skupine (12 oz. 28 %) ter v obliki hospitacij na urah DSP (7 oz. 

16 %). V najmanj primerih so starši v času IND za sodelovanje z otrokovim SRP 

uporabljali sporočila v zvezku (6 oz. 14 %), naključna srečanja na šoli (4 oz. 9 %) ter 

predavanja in delavnice za starše (2 oz. 5 %). 

Rezultati sovpadajo z rezultati raziskave avtorjev Rupnik Vec idr. (2020), ki so 

preverjali, katere komunikacijske kanale oz. načine sodelovanja in komuniciranja so 

ravnatelji v času IND uporabljali za komunikacijo s starši. Izkazalo se je, da so tudi oni 

večinoma uporabljali elektronsko pošto in telefon, več kot polovica ravnateljev je s starši 

komunicirala s pomočjo eAsistenta, na nekaterih šolah tudi prek spletne učilnice, 

spletne strani šol, Facebooka, Google Classroma, Skypa, Jitsi Meeta, po navadni pošti 

in tudi s hišnimi obiski. Pri tem pa so poudarili, da so izbirali tiste komunikacijske kanale, 

ki so ustrezali staršem in njihovim zmožnostim. Tako so kot najustreznejši 

komunikacijski kanal za sodelovanje s starši ravnatelji ocenili ravno elektronsko pošto in 

telefonski pogovor, ki sta staršem tudi najbolj dostopna, v praksi preizkušena in 

poznana komunikacijska kanala.  

Avtorica Schmidt (2019) je v svoji raziskavi, v katero je vključila 50 slovenskih 

logopedov surdopedagogov, ugotovila, da bi bilo pri njih potrebno okrepiti predvsem 

sodelovanje staršev na njihovih urah dodatne strokovne pomoči ter sodelovanje na 

pogovornih oz. govorilnih urah. Prvo sovpada z rezultati naše raziskave, saj je 49 % 

SRP in 74 % staršev poročalo o tem, da se takšne oblike sodelovanja še niso 

posluževali. V primeru pogovornih oz. govorilnih ur pa rezultati naše raziskave kažejo 

nasprotno, saj se je v času IVŠ takšnega načina medsebojnega sodelovanja 

posluževalo kar 91 % SRP in 70 % staršev. Pri tem izpostavljamo tudi ugotovitev, da se 

je tako pri SRP kot pri starših v času IND ta delež zmanjšal, pri prvih za 24 %, pri drugih 

za 14 %.  

Komunikacija je na splošno ključen element vzpostavljanja odnosov. Čeprav 

komunikacijo delimo na nebesedno in besedno, je v času IND ravno slednja tista, ki je 

bila postavljena v ospredje. Uporabljamo jo tako v elektronskih sporočilih, telefonskih 

klicih ter video klicih, pri katerih lahko uporabljamo tudi nebesedno komuniciranje, 

vendar je le-to omejeno. Ob vsem tem je potrebno upoštevati tudi nekaj načel, ki so 

povezana z načinom podajanja sporočil. Potrebno se je vprašati, kakšen komunikacijski 

kanal bomo izbrali, glede na to s kom, o čem in čemu bomo komunicirali. Potrebno se je 

dogovoriti o času in pogostosti vzpostavljanja komunikacije oz. pošiljanja sporočil, kar 

lahko pomembno vpliva na našo učinkovitost pri delu na vseh področjih. Pričakovana 

hitrost odziva osebe, s katero komuniciramo, je lahko pogosto sprožilec nesporazumov, 

zato je potreben dogovor o tem, kako hiter odziv pričakujemo. Za sporočila, ki jih 
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uporabljamo pri pisni besedni komunikaciji naj velja, da so kratka, jasna, neposredna in 

nedvoumna. S tem bomo preprečili morebitne nesporazume ali šum v komunikaciji 

(Poličnik, 2020). 

Avtorica Vӧrӧš (2015) navaja, da moramo staršem posredovati redne in jasne 

informacije, ki so lahko v pisni, telefonski ali elektronski obliki. Podobno, kot so starši in 

SRP odgovarjali za sporočila v zvezku, avtorica predlaga posredovanje informacij s 

pomočjo »potujoče knjižice o napredku otroka«. Gre za knjižico oz. beležko, ki je 

namenjena dnevnemu seznanjanju staršev s sporočili in obvestili. Pri oblikovanju lahko 

sodeluje tudi otrok, njegova naloga pa je, da knjižico vsak dan pokaže staršem, ti pa jo 

podpišejo in SRP tako podajo povratno informacijo, da so starši prejeli sporočilo in so 

bili seznanjeni z vsemi informacijami. Prav tako lahko tudi oni knjižico uporabijo kot 

sredstvo prenosa sporočil in informacij do učitelja.  

Pri načinih medsebojnega sodelovanja sta kot tista, ki se najmanj izvajata, prevladovala 

hospitacija na uri DSP ter predavanja in delavnice za starše. K vsem naštetim načinom 

sodelovanja bi lahko dodali še kakšen način sodelovanja, na primer različne dejavnosti 

in prireditve za starše, ki so sicer največkrat v domeni razrednikov, a bi bile smiselne 

tudi za povezovanje SRP in staršev. Avtorice Gregorčič Mrvar idr. (2016) so raziskovale 

sodelovanje med šolo in skupnostjo, v svojo raziskavo pa so vključile 245 osnovnih šol 

v Sloveniji. Ko so spraševale, kako pogosto šole na nekomercialni osnovi organizirajo 

ali ponujajo razne dejavnosti, se je izkazalo, da večina oz. 70,4 % šol dejavnosti in 

prireditve za starše organizira in izvaja le nekajkrat letno. V nasprotju je le 23,9 % šol 

odgovorilo, da to počnejo mesečno. Pričakovali bi, da je sodelovanje v takšni obliki 

pogostejše, saj tudi avtorice govorijo o tem, da se skozi takšne dejavnosti starši in šola 

med sabo spoznajo in tako bolje povežejo. Kalin idr. (2009, v Gregorčič Mrvar idr., 

2016) so v svoji raziskavi namreč ugotovili, da starši največjo oviro pri sodelovanju s 

šolo vidijo v slabem medsebojnem poznavanju. Le-ta predstavlja pomemben korak na 

poti h kakovostnemu medsebojnemu sodelovanju in partnerstvu, katerega rezultat bo 

zagotavljanje optimalne vzgoje in izobraževanja za otroke.  

Ravno nasprotno pa se je izkazalo v isti raziskavi, ko so avtorice ugotavljale, kako 

pogosto je sodelovanje med šolskimi svetovalnimi službami ter posamezniki in 

institucijami iz skupnosti. Ugotovile so namreč, da kar 85,7 % šol oz. šolskih svetovalnih 

služb s starši sodeluje tedensko ter 11,7 % mesečno. Tudi raziskava o sodelovanju med 

svetovalnimi delavci in starši (Kalin idr., 2009) je pokazala, da večina svetovalnih 

delavcev v svoje delo vključuje starše in ima z njimi dobre izkušnje. Kakovostno 

sodelovanje zares pozitivno vpliva na otrokov razvoj in uspeh v šoli, koristi pa so vidne 

tudi pri starših, učiteljih, celotni šoli itd. (Gregorčič Mrvar idr., 2016). 

V naši raziskavi sta se za načina medsebojnega sodelovanja, ki sta se najmanj pogosto 
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izvajala, izkazala hospitacija na uri DSP ter predavanja in delavnice za starše. Tudi v 

raziskavi avtoric Gregorčič Mrvar idr. (2016) je večina šol (59,8 %) poročala o tem, da 

dejavnosti za starše, kot so delavnice, izobraževanja ipd., izvajajo le nekajkrat letno. 

Izpostaviti je potrebno tudi to, da je tako pri odgovorih SRP kot pri odgovorih staršev 

moč zaznati upad pogostosti predavanj in delavnic za starše v času IVŠ v primerjavi s 

časom IND. Ravno obdobje IND je predstavljalo priložnost za ta način sodelovanja, saj 

čas in prostor nista predstavljala tako pomembnega faktorja, ko govorimo o spletnih 

izobraževanjih. 

V raziskavi avtoric Gregorčič Mrvar idr. (2016) je bila zanimiva ugotovitev tudi ta, da so 

anketirani ravnatelji kot primer dobre prakse sodelovanja redko izpostavili sodelovanje s 

starši (4,4 % odgovorov). Možno je, da ravnatelji le-tega niso posebej izpostavljali, ker 

se jim zdi to samoumevno, ali pa tovrstno sodelovanje po njihovi oceni ni dovolj 

kakovostno. 

2.4.2 Načini vzpostavljanja prvega stika na daljavo in sprejeti dogovori med starši in 

SRP 

Ob nenadnem prehodu na IND so bili tudi SRP primorani predrugačiti svoj način dela in 

posledično tudi sodelovanja s starši. Čeprav smo raziskovalno vprašanje zastavili, kot 

da so prvi stik nedvomno vzpostavili SRP, nas je v okviru drugega raziskovalnega 

vprašanja zanimalo, kdo je v resnici vzpostavil prvi stik, v kolikšnem času po začetku 

IND ter na kakšen način oz. z uporabo katerega komunikacijskega kanala. Ker je za 

uspešno sodelovanje ob pričetku potrebno vzpostaviti dogovore in uskladiti 

pričakovanja, smo tako SRP kot starše povprašali o tem, katere dogovore glede 

sodelovanja v času IND so sprejeli ter v kolikšni meri so se jih starši držali. Ob tem nas 

je zanimalo tudi, ali so SRP ob pričetku IND staršem posredovali smernice v zvezi s 

tem, kako svojemu otroku v tem času pomagati pri učenju ipd.  

Za namen drugega raziskovalnega vprašanja so sodelujoči najprej odgovarjali na 

vprašanje Kdo je ob začetku IND vzpostavil prvi stik? Pri tem so lahko izbirali med 

dvema odgovoroma: starši ali SRP. 

Preglednica 11: SRP – prvi stik 

Kdo je vzpostavil prvi stik? f f % 

Starši 1 2,3 

SRP 42 97,7 

Skupaj 43 100,0 
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Večina oz. 97,7 % sodelujočih SRP je odgovorilo, da so bili oni tisti, ki so vzpostavili prvi 

stik ob začetku IND. 

Tudi SRP, s katero smo izvedli intervju, je povedala, da so prvi stik ob pričetku IND 

vzpostavile zaposlene, ki na šoli izvajajo DSP. Izpostavila je tudi kasnejše obdobje, ko 

so se otroci ponovno izobraževali v šoli, a so občasno morali ostati doma zaradi stika z 

okuženo osebo, v katerem so starši večkrat sami vzpostavili stik in se pozanimali kako 

bo z izvajanjem ur DSP na daljavo. 

Preglednica 12: Starši – prvi stik 

Kdo je vzpostavil prvi stik? f f % 

Starši 14 34,1 

SRP 27 65,9 

Skupaj 41 100,0 

Podobno tudi večina oz. 65,9 % sodelujočih staršev navaja, da je prvi stik ob začetku 

IND vzpostavil SRP, medtem ko jih 34,1 % navaja, da so bili sami tisti, ki so vzpostavili 

prvi stik. 

Tudi mama, ki je sodelovala v intervjuju, je povedala, da je ob pričetku IND prvi stik z 

njo vzpostavila SRP, in sicer preko elektronske pošte. 

Nato nas je zanimalo, v kolikšnem času po začetku IND je bil v povprečju vzpostavljen 

prvi stik, kar smo izvedeli s pomočjo vprašanja odprtega tipa. Pridobljene odgovore smo 

razvrstili v 4 kategorije: takoj ob pričetku; v 1. tednu; v 2. tednu; zelo različno. 

Preglednica 13: SRP – prvi stik (čas) 

V kolikšnem času po začetku IND je bil 

v povprečju vzpostavljen prvi stik? 

f f % 

Takoj ob pričetku 23 53,5 

V 1. tednu 17 39,5 

V 2. tednu 2 4,7 

Zelo različno 1 2,3 

Skupaj 43 100,0 
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SRP navajajo, da je bil prvi stik v 53,5 % vzpostavljen takoj ob pričetku IND, 39,5 % v 1. 

tednu, 4,7 % v 2. tednu, v 2,3 % primerov pa je bil prvi stik vzpostavljen zelo različno.  

Preglednica 14: Starši – prvi stik (čas) 

V kolikšnem času po začetku IND je bil 

v povprečju vzpostavljen prvi stik? 

f f % 

Takoj ob pričetku 13 31,7 

V 1. tednu 10 24,4 

V 2. tednu 8 19,5 

V 3. tednu 3 7,3 

Kasneje kot v 3. tednu 4 9,8 

Se ne spomnim 3 7,3 

Skupaj 41 100,0 

Največ staršev, to je 31,7 %, navaja, da je bil prvi stik s SRP po začetku IND 

vzpostavljen takoj ob pričetku, 24,4 % jih navaja, da je bil stik vzpostavljen v 1. tednu, 

19,5 % v 2. tednu, 7,3 % v 3. tednu, 9,8 % kasneje kot v 3. tednu, medtem ko se jih 

7,3 % ne spomni, kdaj je bil vzpostavljen prvi stik s SRP. 

Večina SRP in staršev poroča, da je bil prvi stik vzpostavljen takoj ob pričetku ali v 1. 

tednu po pričetku IND, kar ocenjujemo kot zelo pozitivno. Anderson (2021) namreč 

navaja, da sta prva dva tedna v šolskem letu najpomembnejša. Gre za obdobje, ko 

učitelj in učenci vzpostavijo odnos, delijo in postavijo svoja pričakovanja, vzpostavijo 

rutine ipd. Tako lahko sklepamo, da so bili izrednega pomeni tudi prvi tedni po pričetku 

IND, saj so morali učitelji poskrbeti za to, da so v virtualnem okolju ponovno vzpostavili 

odnos in ga tako tudi ohranjali, da so delili svoja pričakovanja, vzpostavili nove rutine, 

sprejeli nove dogovore in kompromise itd.  

V nadaljevanju smo želeli izvedeti tudi, katera oblika sodelovanja je bila v povprečju 

uporabljena ob vzpostavitvi prvega stika, pri čemer so sodelujoči lahko izbirali med 

sledečimi odgovori: telefonski klic; telefonsko sporočilo; elektronska pošta; drugo, pri 

čemer je le eden izmed sodelujočih navedel aplikacijo eAsistent. 
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Preglednica 15: SRP – oblika sodelovanja ob vzpostavitvi prvega stika 

Katera oblika sodelovanja je bila v povprečju 

uporabljena ob vzpostavitvi prvega stika? 

f f % 

Telefonski klic 21 48,8 

Telefonsko sporočilo 2 4,7 

Elektronska pošta 19 44,2 

eAsistent 1 2,3 

Skupaj 43 100,0 

48,8 % anketiranih SRP navaja, da je bil za vzpostavitev prvega stika po začetku IND 

uporabljen telefonski klic, v 44,2 % primerih elektronska pošta, v 4,7 % primerih 

telefonsko sporočilo ter v 2,3 % primerih komunikacija preko sistema eAsistent. 

Preglednica 16: Starši – oblika sodelovanja ob vzpostavitvi prvega stika 

Katera oblika sodelovanja je bila v povprečju 

uporabljena ob vzpostavitvi prvega stika? 
f f % 

Telefonski klic 16 39,0 

Telefonsko sporočilo 2 4,9 

Elektronska pošta 21 51,2 

Microsoft Teams 2 4,9 

Skupaj 41 100,0 

Največ staršev, to je 51,2 %, navaja, da je bila za vzpostavitev prvega stika s SRP 

uporabljena elektronska pošta, v 39,0 % primerih telefonski klic, v 4,79 % primerih 

telefonsko sporočilo ter v 4,9 % primerih platforma MS Teams.  

Podobno so ugotavljali tudi Rupnik Vec idr. (2020), saj je izmed 7382 sodelujočih 

slovenskih učiteljev več kot polovica učiteljev razrednega in predmetnega pouka stik s 

svojimi učenci vzpostavila s pomočjo elektronske pošte, najverjetneje posredno, ravno 

prek staršev.  

Avtorica Poličnik (2020) opozarja, da je potrebno razmisliti o komunikacijskem kanalu, ki 

ga bomo uporabili, in pri komuniciranju na daljavo upoštevati predvsem tehnične 

zmožnosti našega sogovornika. Z napačno izbiro predlaganega kanala lahko, če 
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sogovornik le-tega ni vešč ali ga ne zna uporabljati, dosežemo negativen, namesto 

pozitiven učinek. Naš glavni cilj je vzpostaviti komunikacijo na način, da bo ustrezna 

tako za nas kot za našega sogovornika.  

Iz rezultatov lahko razberemo, da so anketirani starši in SRP za vzpostavitev prvega 

stika v največ primerih uporabili enaka komunikacijska kanala, to sta telefonski klic in 

elektronska pošta. Iz tega sklepamo, da do večjih negativnih učinkov ni prišlo ter da je 

bil cilj vzpostavitve komunikacije dosežen. 

Tudi avtorica Rožman Krivec (2021) poroča, da so učitelji za komunikacijo z učenci in 

starši v okviru njihovega sistema tutorstva za učence z učnimi težavami v času učenja 

na daljavo uporabljali aplikacijo MS Teams za videopogovore, sistem eAsistent, 

elektronsko pošto in telefonske klice. Pri tem poudarja, da je bila za doseganje učnih 

rezultatov pomembna predvsem prilagodljivost vseh vključenih pri uporabi raznolikih 

načinov komuniciranja.  

Vsako novo šolsko leto s sabo prinaša nove dogovore in podobno se je dogajalo tudi ob 

pričetku IND, ko se je bilo potrebno dogovoriti o tem, kako bo izobraževanje čim bolj 

kontinuirano teklo dalje. Sodelujočim SRP smo tako zastavili vprašanje odprtega tipa, s 

katerim smo želeli izvedeti, katere dogovore glede sodelovanja v času IND so SRP in 

starši sprejeli. Največ SRP (12) je zapisalo, da so se s starši dogovorili o načinu 

komunikacije, ki ga bodo v tem času uporabili, ter o tem, da bodo redno spremljali 

elektronsko pošto, nekaj manj (11) pa jih je zapisalo, da so se dogovorili o času in 

načinu izvajanja ur DSP. Dogovori so se nanašali tudi na delovni čas oz. na čas, ko bo 

SRP dosegljiv na telefon, s čimer so telefonske pogovore s starši omejili na določen del 

dneva in si tako zagotovili napovedana srečanja. Pomemben dogovor, ki so ga sprejeli, 

je bil tudi ta, da bodo sproti komunicirali in se obveščali o težavah, vprašanjih in dilemah 

ter si tako nudili oporo ob morebitnih stiskah. Dogovorili so se tudi o terminih srečanj, v 

smislu pogostosti sodelovanja v času IND; o organizaciji učenčevega dela in o tem, 

kako mu lahko starši pri tem pomagajo. Prvi stik so namenili tudi sami izmenjavi vseh 

potrebnih kontaktov. Le en SPR je navedel, da s starši ob pričetku IND niso sprejeli 

nobenih dogovorov. Prav tako je največ staršev navajalo, da so sprejeli dogovor glede 

izvajanja ur DSP. Sicer pa so navajali, da so se dogovorili za kontrolni seznam učne 

dnevne rutine, ki ga bodo spremljali tako starši kot SRP; za redne govorilne ure oz. 

individualne razgovore po dogovorjenem urniku; da bodo starši SRP sporočili, ko bodo 

potrebovali pogovor ali pomoč; da bodo SRP in starši spremljali odzivanje otroka na 

IND in si o tem med sabo poročala ter iskala rešitve ter za urnik sodelovanja. Veliko 

odgovorov pa se je nanašalo na dogovor o pogostosti in načinu komunikacije ter 

sodelovanja. 

SRP smo v okviru intervjuja vprašali, ali je imela pri začetnem vzpostavljanju stikov s 
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starši kaj težav, pri čemer je povedala, da večjih težav ni zaznala. Opazila jih je pri 

sodelavkah, ki delajo s starejšimi učenci, saj so bili neodzivni tako učenci kot starši. 

Zanimalo nas je tudi, katere dogovore je s starši večinoma sprejemala ob pričetku IND 

in če meni, da bi morala sprejeti še kakšen poseben dogovor. Poudarila je, da je bilo 

najprej potrebno sprejeti dogovor o tem, kako bodo komunicirali, torej o 

komunikacijskem kanalu, ki ga bodo uporabljali, saj je bilo na voljo veliko starih (npr. 

elektronska pošta, telefonski klic) in novih (npr. MS Teams, Zoom) možnosti. Pri tem je 

izpostavila starše z nižjo digitalno pismenostjo in poudarila, da so morali biti pozorni na 

to, katerega izmed komunikacijskih kanalov bodo uporabili. Poleg tega so se dogovorili 

tudi o tem, kdaj se bodo slišali in kako bo potekalo delo na daljavo. Z nekaterimi starši si 

je zastavila tudi tedenski plan dela. Povedala je, da se ob prvem začetku IND niso tako 

strogo držali urnika in so delali po potrebi, torej glede na količino pomoči, ki jo je otrok 

potreboval in njegove zmožnosti. Nekaterim otrokom je v tistem času DSP namreč zelo 

koristila, medtem ko so bili nekateri preobremenjeni in so jim ure DSP na daljavo ob 

začetku predstavljale dodatno obremenitev in stres.  

Z vprašanjem odprtega tipa smo od staršev želeli izvedeti tudi, če so sami podali kak 

predlog za sodelovanje in ali ga je SRP tudi upošteval. Na vprašanje so odgovorili trije 

starši. Prvi je imel željo, da bi se DSP kljub zaprtju šol izvajala v živo ob upoštevanju 

vseh ukrepov, a je bila ta želja zakonsko neizvedljiva. Drug starš je predlagal, da bi se 

za DSP otrok in SRP srečala preko aplikacije Zoom vsak teden od istem času, s čimer 

se je SRP strinjal in to tudi upošteval. Tretji starš pa je podal željo oz. predlog glede 

izvajanja ur DSP, kar je SRP v veliki meri tudi upošteval. 

Tudi mamo, ki je sodelovala v intervjuju, smo vprašali, ali sta z otrokovim SRP ob 

pričetku IND sprejela kakšne dogovore in če sedaj meni, da bi morala sprejeti še 

kakšen poseben odgovor. Povedala je, da posebnih dogovorov nista sprejeli, razen 

tega, da se bodo ure DSP izvajale preko aplikacije Zoom in v takšnem obsegu, kot so 

se v šoli, torej 2 uri tedensko. Ne zdi se ji, da bi morali sprejeti še kakšen poseben 

dogovor, predvsem zato, ker sta se »videli« oz. pogovorili po koncu vsake ure DSP, kar 

jima je omogočalo, da sta sproti sprejemali potrebne dogovore. Ponovno je poudarila, 

da sta bili v času IND več v kontaktu kot prej, prav tako je bilo več medsebojne 

komunikacije. Pri tem je izrazila lastno mnenje, da imajo starši v šoli oz. v času IVŠ 

manj vpogleda v to, kaj se dogaja pri urah DSP, prav tako so manj v kontaktu z 

otrokovim SRP.  

Sodelujoče SRP smo nato vprašali še, v kolikšni meri so starši v povprečju predlagane 

dogovore upoštevali. Pri tem so lahko izbirali med naslednjimi odgovori: popolnoma; 

delno; jih niso. 
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Preglednica 17: SRP – upoštevanje dogovorov 

V kolikšni meri so starši v povprečju 

predlagane dogovore upoštevali? 

f f % 

Popolnoma 19 44,2 

Delno 23 53,5 

Jih niso 1 2,3 

Skupaj 43 100,0 

Največ anketiranih SRP, to je 53,5 %, je navajalo, da so starši predlagane dogovore 

delno upoštevali, 44,2 % popolnoma ter 2,3 % oz. eden, ki je menil, da starši niso 

upoštevali predlaganih dogovorov.  

Z vprašanjem odprtega tipa smo pri SRP in starših želeli izvedeti tudi, ali so SRP ob 

pričetku IND staršem posredovali smernice, kako svojemu otroku v tem času pomagati 

pri učenju. Od vseh sodelujočih SRP jih je 8 navedlo, da tega niso storili, pri čemer je 

eden zapisal: »Ne, vendar sem bila vedno na voljo za svetovanje.« Iz ostalih odgovorov 

je bilo moč zaznati, da so to storili, pri čemer so se pojavljali odgovori, da so le-te 

posredovali po potrebi, odvisno od starosti in primanjkljajev otroka, ne le ob pričetku 

temveč tudi kasneje. V največji meri so navajali, da so staršem posredovali predlogo 

urnika za samostojno učenje oz. primer dnevnega urnika ter smernice za učinkovito 

delo in organizacijo. V manjši meri so navajali, da so staršem posredovali smernice za 

IND, ki so jih prejeli od nadrejenih; didaktične igre; smernice za sprotno delo; 

specialnopedagoške vaje; smernice za ureditev delovnega prostora; usmeritve glede 

časovnih in didaktičnih prilagoditev; razne priročnike ter ideje za motiviranje otrok. Dva 

SRP sta izpostavila tudi to, da sta staršem svetovala, naj se držijo urnika in ohranijo 

rutino, ki naj bo podobna tisti, ki so jo imeli, ko so se otroci izobraževali v šoli. Več 

staršev, to je 12, je poročalo o tem, da takšnih ali podobnih smernic niso prejeli, 6 

staršev pa je zapisalo, da so jih prejeli in sicer so bile vezane na pomen nadzorovanja 

otroka v smislu opravljanja vseh šolskih nalog v času IND; ureditev prostora za šolsko 

delo in učenje; koliko časa vztrajati in motivirati otroka pri reševanju nalog ter koliko in 

kako ga popravljati pri reševanju; pomoč pri načrtovanju dela na daljavo ter vaje za 

koncentracijo in izražanje čustev. Eden izmed staršev je zapisal, da je omenjene 

smernice sicer prejel, a jih je bilo zaradi pomanjkanja otrokove motivacije težko izvesti 

oz. uporabiti. 

Ob pregledu spleta lahko ugotovimo, da je bilo od začetka epidemije do danes 

objavljenih mnogo smernic, usmeritev in napotkov za učenje in poučevanje v času IND, 

iz katerih so lahko informacije črpali tako učitelji kot tudi starši. Izpostavljamo smernice 
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za učitelje, izvajalce dodatne strokovne pomoči, ki jih je Zavod Republike Slovenije za 

šolstvo objavil 26. marca 2020 (Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2020). V 

omenjenem zapisu med drugim najdemo tudi pobudo, da naj izvajalci DSP s starši in 

otroki ohranjajo stike, jim nudijo podporo in dajejo občutek varnosti. Smernice, ki so jih 

podali za delo, pa priporočajo, da se otrok s posebnimi potrebami ne obremenjuje z 

dodatnim delom in naj se pri pripravi vsebin za otroka vključuje čim več življenjskih 

situacij, pri čemer bodo otroci urili in razvijali različne spretnosti. Gradiva naj vsebujejo 

multisenzorno učenje ob upoštevanju individualnih potreb posameznika in njegovih 

močnih področij. Poleg tega je zapisano tudi, da naj izvajalci DSP pripravijo splošne 

napotke za samostojno učenje in organizacijo. Od sodelujočih SRP jih je 8 zapisalo, da 

tega niso storili, prav tako je 12 staršev poročalo, da jih niso prejeli. Kljub temu pa je 6 

staršev zapisalo, da so takšne smernice prejeli. 

2.4.3 Pogostost stikov v času izobraževanja na daljavo glede na starost, stopnjo 

samostojnosti in posebne potrebe otrok 

V nadaljevanju nas je zanimalo, ali se med pogostostjo sodelovanja oz. stikov v času 

IND v primerjavi s časom IVŠ ter različnimi dejavniki, kot so starost, stopnja 

samostojnosti in posebne potrebe otrok, pojavljajo statistično pomembne razlike. 

Preglednica 18: Spearmanov koeficient korelacije – starost otroka in pogostost sodelovanja v času IND v primerjavi 
s časom IVŠ 

Bivariatna analiza povezanosti 

Pogostost 

sodelovanja v času 

IND v primerjavi s 

časom IVŠ 

Razred, ki ga otrok 

obiskuje 

Spearmanov koeficient 

korelacije 
0,008 

p (dvostranska) 0,959 

N 41 

Med razredom, ki ga obiskuje otrok, in pogostostjo sodelovanja staršev s SRP v času 

IND v primerjavi s časom IVŠ, ne prihaja do statistično pomembne povezanosti 

(p > 0,05). Sicer se nakazuje trend, da se z večanjem razreda, ki ga obiskuje otrok, 

zmanjšuje pogostost sodelovanja s SRP v času IVŠ, vendar ta povezanost ni statistično 

pomembna. 

Podobno navajajo tudi avtorji (Petretto idr., 2020), ki pravijo, da je IND odvisno od več 

dejavnikov, med drugim tudi od podpore staršev oz. skrbnikov, ki je pogojena s starostjo 

učenca. Mlajši kot je učenec, več pomoči in podpore s strani staršev oz. skrbnikov 
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potrebuje. Avtorji Schleichter idr. (1989, v Berčnik in Devjak, 2015) in Vonta (2009, v 

Berčnik in Devjak, 2015) podobno predlagajo tudi za predšolske otroke – mlajši, kot je 

otrok, pomembnejše je zanj sodelovanje med starši in vrtcem. Avtorica Epstein (1996, v 

Berčnik in Devjak, 2015) pa na podlagi raziskave ugotavlja, da skupno delo vrtca in 

družine zagotavlja naraščanje možnosti za otrokov uspeh. Pri učencih, pri katerih SRP v 

času IND niso zaznali napredka ali so zaznali celo nazadovanje, bi bilo smiselno 

posebej preverjati pogostost in kvaliteto sodelovanja med starši in SRP. Avtorica Vӧrӧš 

(2015) kot primer dobre prakse navaja svoje lastno delovanje. Staršem mlajših učencev 

informacije o otroku in njegovem funkcioniranju posreduje tedensko (oz. po dogovoru), 

medtem ko s starši starejših učencev komunicira bolj po potrebi, na primer, ko jih 

obvešča o pomembnih datumih ali ko potrebujejo njeno pomoč pri organizaciji 

pripravljanja na ocenjevanje. 

Preglednica 19: Kruskal Wallis preizkus – število ur DSP tedensko in pogostost sodelovanja v času IND v primerjavi 
s časom IVŠ 

Pogostost 

sodelovanja 

v času IND 

N M SD 
Povprečni 

rang 

Kruskal 

Wallis test 
p 

2 uri 17 2,12 0,857 22,24 

0,503 0,778 3 ure 7 1,86 0,690 18,71 

4 ure 17 2,00 0,935 20,71 

V primeru pogostosti sodelovanja v času IND v primerjavi s časom IVŠ glede na število 

ur DSP, ki jih je otrok tedensko deležen, ne prihaja do statistično pomembnih razlik 

(p > 0,05), pri stopnji značilnosti α = 0,05. 

Preglednica 20: Spearmanov koeficient korelacije – otrokova stopnja samostojnosti in pogostost sodelovanja v času 
IND v primerjavi s časom IVŠ 

Bivariatna analiza povezanosti 

Pogostost 

sodelovanja v času 

IND v primerjavi s 

časom IVŠ 

Otrokova stopnja 

samostojnosti 

Spearmanov koeficient 

korelacije 
–0,030 

p (dvostranska) 0,853 

N 41 
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Med stopnjo otrokove samostojnosti in pogostostjo sodelovanja staršev s SRP v času 

IND v primerjavi s časom IVŠ, ne prihaja do statistično pomembne povezanosti 

(p > 0,05). Sicer se nakazuje trend, da se z večanjem otrokove samostojnosti, povečuje 

pogostost sodelovanja s SRP v času izobraževanja v šoli, vendar ta povezanost ni 

statistično pomembna. 

Preglednica 21: Hi-kvadrat preizkus – kategorije obdobij nudenja DSP in skupina staršev, s katero so SRP v času 
IND najpogosteje sodelovali 

Skupina staršev, s katero so v 

času IND najpogosteje 

sodelovali 

Starši učencev 

1. vzgojno-

izobraževalnega 

obdobja 

Starši učencev 

2. vzgojno-

izobraževalnega 

obdobja 

Starši učencev 

3. vzgojno-

izobraževalnega 

obdobja 

Skupa

j 

Katerim 

učencem 

nudijo 

največ 

DSP 

1. vzgojno-

izobraževalno 

obdobje 

f 6 0 0 6 

f % 100,0 0,0 0,0 100,0 

2. vzgojno-

izobraževalno 

obdobje 

f 7 8 0 15 

f % 46,7 53,3 0,0 100,0 

3. vzgojno-

izobraževalno 

obdobje 

f 7 9 6 22 

f % 31,8 40,9 27,3 100,0 

Skupaj f 20 17 6 43 

f % 46,5 39,5 14,0 100,0 

Opomba: χ2 = 17,364, p = 0,002 

Glede skupin staršev, s katerimi so sodelovali v času izobraževanja na daljavo, prihaja 

do statistično pomembnih razlik (p < 0,05), pri stopnji značilnosti α = 0,05, glede na 

kategorije obdobij nudenja DSP. SRP, ki ure DSP v največji meri izvajajo z učenci 1. 

vzgojno-izobraževalnega obdobja, so tudi več sodelovali z njihovimi starši. SRP, ki 

največ ur DSP namenijo učencem 2. in 3. vzgojno-izobraževalnega obdobja, so tudi več 

sodelovali s temi starši. 

Preglednica 22: Kruskal Wallis preizkus – kategorije obdobij nudenja DSP in pogostost sodelovanja v času IND v 
primerjavi s časom IVŠ 

Pogostost sodelovanja v 

času IND v primerjavi s 

časom IVŠ 

N M SD 
Povprečni 

rang 

Kruskal 

Wallis test 
p 
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1. vzgojno-izobraževalno 

obdobje 
6 3,00 0,000 21,00 

2,008 0,366 
2. vzgojno-izobraževalno 

obdobje 
15 2,87 0,352 22,27 

3. vzgojno-izobraževalno 

obdobje 
22 2,68 0,646 22,09 

Glede pogostosti sodelovanja v času IND v primerjavi s časom IVŠ ne prihaja do 

statistično pomembnih razlik (p > 0,05), pri stopnji značilnosti α = 0,05, glede na 

vzgojno-izobraževalno obdobje, v katerem SRP izvaja največ ur DSP. 

Ne glede na starost, stopnjo samostojnosti, posebne potrebe otrok ali druge značilnosti 

lahko sklenemo, da je sodelovanje med šolo in družino oz. v našem primeru med SRP 

in starši izrednega pomena, kar se je izkazalo tudi v času IND. Smiselno bi bili preveriti, 

kako se sodelovanje in različni vidiki sodelovanja izražajo v obdobju po IND in v kolikšni 

meri se razlikujejo od sodelovanja v času pred izbruhom epidemije covid-19. Avtor 

Anderson (2021) starše imenuje kot del rešitve za obdobje prihodnosti, saj so oni tisti, ki 

so v času IND imeli najpodrobnejši vpogled v otrokovo izobraževanje. Šola ni bila več le 

ustanova, v kateri so otroci preživeli del dneva in za katero starši morda niso točno 

vedeli, kaj se tam dogaja, temveč so lahko vsako minuto dneva opazovali in spremljali 

tako delo njihovega otroka kot njegovega učitelja ali SRP. Skozi to so lahko prišli do 

pomembnega spoznanja o tem, na kakšen način lahko najbolje podprejo svojega otroka 

v času izobraževanja ter kakšen pomen in vpliv imajo učitelji na življenje njihovih otrok. 

Tudi v prihodnosti, v času po epidemiji covid-19, se morajo tako starši, učitelji in vodilni 

v šolstvu zavedati, da sta ravno njihovo medsebojno sodelovanje in usklajenost tista, ki 

bosta zmanjšala negativen vpliv ali posledice omenjenega obdobja. 

DOŽIVLJANJE SODELOVANJA 

2.4.4 Doživljanje medsebojnega sodelovanja v času izobraževanja na daljavo v 

primerjavi s časom izobraževanja v šoli ter prednosti in slabosti pri medsebojnem 

sodelovanju v času izobraževanja na daljavo 

Ohranjanje stikov in komunikacije v kriznih razmerah, kot sta epidemija covid-19 in 

zaprtje šol, deluje kot zaščitni dejavnik (Rupnik Vec idr., 2020). Na podlagi tega lahko 

predpostavljamo, da so SRP in starši v času IND medsebojno sodelovanje doživljali kot 

še bolj pomembno v primerjavi s časom IVŠ. V nadaljevanju predstavljamo doživljanje 

SRP in staršev na splošno ter v povezavi s časom IND, njihovo zadovoljstvo s 

pogostostjo stikov v tem času, splošno zadovoljstvo z medsebojnim sodelovanjem v 

času IND, kateri način sodelovanja jim bolj ustreza ter prednosti in slabosti, ki so jih tako 

eni kot drugi zaznali pri medsebojnem sodelovanju v času IND. 
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Staršem in SRP smo najprej zastavili vprašanje, kako doživljajo pomembnost 

medsebojnega sodelovanja na splošno, pri čemer so lahko izbrali, da se jim zdi 

sodelovanje popolnoma nepomembno; v večini primerov nepomembno; v večini 

primerov pomembno; zelo pomembno.  

Preglednica 23: SRP – doživljanje pomembnosti sodelovanja s starši 

Kako doživljajo pomembnost 

sodelovanja s starši? 

f f % 

V večini primerov pomembno 12 27,9 

Zelo pomembno 31 72,1 

Skupaj 43 100,0 

Na splošno 72,1 % SRP doživlja sodelovanje s starši kot zelo pomembno ter 27,9 % v 

večini primerov pomembno. Nihče od anketiranih SRP ni odgovoril, da se mu 

sodelovanje s starši zdi v večini primerov nepomembno ali popolnoma nepomembno.  

Preglednica 24: Starši – doživljanje pomembnosti sodelovanja s SRP 

Kako doživljajo pomembnost 

sodelovanja s SRP? 

f f % 

V večini primerov pomembno 12 29,3 

Zelo pomembno 29 70,7 

Skupaj 41 100,0 

Podobno tudi 70,7 % anketiranih staršev doživlja sodelovanje s SRP kot zelo 

pomembno ter 29,3 % v večini primerov pomembno. Prav tako nihče od staršev ni 

odgovoril, da se mu sodelovanje s SRP zdi v večini primerov nepomembno ali 

popolnoma nepomembno. 

Pri tem smo s pomočjo vprašanja odprtega tipa želeli pridobiti tudi utemeljitev izbire pri 

omenjenem vprašanju. Kar 20 SRP je izpostavilo, da jim je medsebojno sodelovanje 

tako pomembno zaradi napredka, ki ga otrok doseže ob njihovem skupnem delu in 

medsebojni pomoči. Zapisali so, da lahko le s skupnimi močmi naredijo tisto, kar je za 

otroka najboljše, pri čemer ponovno izpostavljamo, da je povezanost med vključenostjo 

staršev in vzgojno-izobraževalnimi rezultati ter vsestranskim razvojem otrok zelo močna 

(Morrison, 2008; Polak, 2008). Eden izmed SRP je zapisal: »Starši morajo sodelovati s 

šolo, saj so otrokovi skrbniki in pomoč je lahko optimalna le v primeru, ko pri njej 
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sodelujejo vsi deležniki.« Kot pozitivno so izpostavili tudi vpogled v domače delo in 

delovanje otroka, ki ga prinese sodelovanje z otrokovo družino. Starše so poimenovali 

kot »podaljšana roka šole« in jih opisali kot tiste, ki jim podelijo veliko pomembnih in 

ključnih informacij, do katerih sami sicer nimajo dostopa. Eden izmed SRP je zapisal: 

»Jaz z otrokom preživim neprimerljivo manj časa kot starši ali učitelji. Za napredek 

otroka se mi zdi ključno, da smo timsko povezani in da so tako starši kot učitelji 

seznanjeni z delom, ki ga opravljam.« In tako kot so starši kot eksperti iz izkušenj za 

svojega otroka, za SRP pomemben vir informacij, so tudi SRP tisti, ki starše informirajo. 

Sodelujoči SRP so zapisali, da staršem poročajo o tem, kaj delajo z njihovim otrokom v 

okviru ur DSP; o posebnostih in napredku ter o trenutnem stanju in delovanju otroka. 

Eden od SRP je zapisal: »Zelo pomembno je, da starši vedo, kako otrok sodeluje v šoli, 

kako se vede, kakšno je njegovo čustveno in vedenjsko stanje, kje so primanjkljaji in 

močna področja… prav tako pa moramo SRP vedeti, kako je doma.« Kot pozitivno so 

navedli tudi skupno iskanje strategij, ciljev, dela in pomoč, tako doma kot v šoli, in pri 

tem poudarili, da je pomembno, da delaš v skupni smeri oz. za skupni cilj. Kot zadnje pa 

so izpostavili medsebojno podporo in pomoč in zapisali, da vodenja ne potrebujejo le 

učenci, temveč tudi starši, v obliki strokovnih nasvetov ali čustvene podpore. Eden 

izmed zapisov SRP priča o tem, da morajo starši vedeti, da jim strokovnjaki oz. SRP 

stojijo ob strani in da se nanje vedno lahko obrnejo za pomoč. Izpostavljamo tudi zapis 

SRP, ki pravi: »Ob dobrem sodelovanju se bolje celostno razvija otrok, starši mu lažje 

pomagajo, ker imajo več informacij o njegovem funkcioniranju v šoli, napredku in tudi 

izvajanje dodatne strokovne pomoči je z njihovo podporo in informacijami lažje.« 

Nasprotno kot SRP je le 6 staršev izpostavilo, da jim je medsebojno sodelovanje tako 

pomembno zaradi napredka, ki ga otrok doseže ob njihovem skupnem delu in 

medsebojni pomoči, je pa 7 staršev zapisalo, da pozitivno doživljajo medsebojno 

sodelovanje, ker skozi to izvedo, kje in kako pomagati otroku, da bo napredoval. Največ 

staršev, to je 17, je kot najbolj pozitivno opredelilo medsebojno pomoč, na primer pri 

organizaciji dela, identifikaciji manjkajočih zapiskov in nalog, pri vodenju skozi učne 

procese ter pri usmeritvah in prilagoditvah. Podobno 10 staršev sodelovanje s SRP 

doživlja kot pomembno zaradi njihove strokovne pomoči in specialnega znanja, ki ga 

starši sami nimajo. To jim pomaga predvsem v obliki predlogov in nasvetov ter 

seznanjanja z metodami in pristopi za lažje delo doma. Starši so zapisali, da s pomočjo 

medsebojnega sodelovanja izvedo, kje ima otrok težave, na podlagi česar otroka tudi 

lažje razumejo. Navajali so tudi reševanje konfliktov, tako v domačem okolju kot z 

vrstniki; usklajenost ciljev, pravil in pristopov, kar pomeni, da se pomoč lahko 

enakomerno porazdeli doma in v šoli; izmenjavo informacij ter medsebojno pomoč in 

podporo. Eden izmed staršev je zapisal: »Lažje se opazi težave, če komuniciramo in 

sodelujemo.« 

Čeprav večina anketiranih staršev sodelovanje s SRP doživlja pozitivno, se lahko zgodi, 

da starši zavračajo sodelovanje in medsebojno komunikacijo, do česar lahko pride iz 
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različnih razlogov. Avtorica Vӧrӧš (2015) navaja, da v takšnih primerih staršem ponudi 

dodaten čas in jih po nekaj tednih ponovno spodbudi in pokliče na pogovor. Pogosto se 

ji dogaja, da starši težko sprejmejo njena opažanja o njihovem otroku, njena sporočila in 

priporočila pa jih včasih tudi prizadenejo.  

Čas, namenjen izobraževanju otrok, in delovni čas pedagoških delavcev v času IND ni 

bil več tako strogo omejen na dopoldanski čas, kot prej. Podobno je veljalo tudi za stike 

med starši in SRP, zaradi česar na je zanimalo zadovoljstvo s pogostostjo medsebojnih 

stikov v času IND. Sodelujoči so lahko izbirali med naslednjimi odgovori: zelo 

nezadovoljen; nezadovoljen; niti nezadovoljen, niti zadovoljen; zadovoljen; zelo 

zadovoljen. 

Preglednica 25: SRP – zadovoljstvo s pogostostjo stikov v času IND 

Zadovoljstvo s pogostostjo stikov v 

času IND 

f f % 

Zelo nezadovoljen 1 2,3 

Nezadovoljen 3 7,0 

Niti nezadovoljen, niti zadovoljen 12 27,9 

Zadovoljen 21 48,8 

Zelo zadovoljen 6 14,0 

Skupaj 43 100,0 

V času IND je bilo 48,8 % anketiranih SRP zadovoljnih s pogostostjo stikov, 27,9 % niti 

zadovoljnih niti nezadovoljnih, 14,0 % jih je bilo zelo zadovoljnih, 7,0 % nezadovoljnih 

ter 2,3 % zelo nezadovoljnih. 

Preglednica 26: Starši – zadovoljstvo s pogostostjo stikov v času IND 

Zadovoljstvo s pogostostjo stikov v 

času IND 

f f % 

Zelo nezadovoljen 3 7,3 

Nezadovoljen 7 17,1 

Niti nezadovoljen, niti zadovoljen 8 19,5 

Zadovoljen 9 22,0 
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Zelo zadovoljen 14 34,1 

Skupaj 41 100,0 

Podobno je bilo 34,1 % anketiranih staršev zelo zadovoljnih s pogostostjo stikov s SRP 

v času IND, 22,0 % jih je bilo zadovoljnih, 19,5 % niti zadovoljnih niti nezadovoljnih, 

17,1 % nezadovoljnih ter 7,3 % zelo nezadovoljnih. 

Vprašanju o zadovoljstvu s pogostostjo stikov v času IND je sledilo odprto vprašanje, pri 

katerem so SRP in starši pojasnili svojo izbiro, pri čemer so se zvrstili tako pozitivno kot 

negativno obarvani odgovori. Večina SRP je izpostavila, da so bili starši v času IND 

odzivni, zavzeti in dosegljivi, a hkrati, da je bilo stikov pri nekaterih več, pri nekaterih pa 

manj kot prej. Izpostavili so, da je bilo sodelovanje sprotno in glede na situacijo 

konkretno in ciljno. Med odgovori pa so SRP navajali tudi: »Delo na daljavo terja 

resnejše sodelovanje s starši, saj so postali naša desna roka. Redno sodelovanje je pri 

nekaterih bilo nujno.«, »Stiki so bili pri večini pogostejši, kot v šoli, ker so se redno 

vključevali na Zoom ure. Več je bilo tudi elektronske pošte.«, »Bila sem zadovoljna, ker 

so starši pokazali interes za sodelovanje in ker smo delovali zelo usklajeno, predvsem 

pa s ciljem, da vsem skupaj naredimo šolanje na daljavo čim bolj uspešno in prijetno.«, 

»Zdi se mi, da sem bila v stiku s starši veliko več, saj sem se z njimi dogovarjala glede 

srečanj in vsakokrat še malo poklepetala, dala napotke za nadaljnje delo… Seveda pa 

je bilo to pogojeno z interesom staršev, nekaterim je bilo odveč, z nekaterimi nisem 

veliko komunicirala.« Na drugi strani pa so nekateri SRP poročali o tem, da je bilo stikov 

premalo in da bi lahko bili bolj redni, eden izmed SRP pa je zapisal, da so starši 

»začutili potrebo po sodelovanju šele takrat, ko so bile težave predstavljene v okviru 

govorilnih ur«. Zapisali so tudi, da so si sicer želeli več komunikacije in sodelovanja, a 

čas tega ni dopuščal. Navajali so, da je bilo veliko prostega časa namenjenega 

komunikaciji s starši ter da je bilo telefonskih pogovorov včasih preveč, predvsem tistih 

v večernih urah: »Nekateri starši so se kar preveč navadili in so želeli skoraj dnevno 

stike, tudi po nepotrebnem.« Pri starših so odgovori na odprto vprašanje sovpadali z 

rezultati predstavljenimi v preglednici (glej preglednico 26), saj je največ staršev 

zapisalo, da so bili s pogostostjo stikov zadovoljni, ob tem pa so SRP opisali kot 

dostopne, razumevajoče, strokovne ter prijazne. Eden izmed staršev je zapisal, da je 

bila redna komunikacija »nujno zlo«, da so lahko vsi udeleženi vedeli, kaj se dogaja z 

otrokom. Eden je zapisal tudi, da sta se s SRP velikokrat poklicala in se pogovorila, 

hkrati pa je opazil, da je SRP veliko pomenila konkretna pohvala in zahvala. Kot 

pohvalo so izpostavili to, da so bili SRP vedno na voljo za pomoč, tudi izven ur DSP. 

Izpostavili pa so tudi to, da so bili še več v stiku kot sicer ter da je SRP ponudila tudi 

dodatno pomoč ob pojavu dodatnih težav. Nasprotno pa so bili trije starši s pogostostjo 

stikov nezadovoljni, saj so menili, da SRP niso bili dovolj fleksibilni in dosegljivi, sedem 

staršev pa je zapisalo, da bi potrebovali več oz. bolj pogosto komunikacijo. Pri tem je 
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potrebno poudariti, da je eden izmed staršev zapisal: »Tudi sama nisem prosila za 

pomoč in navezala več stikov.« Kar pet staršev je navedlo, da stikov sploh ni bilo, le 

eden pa je ta komentar tudi utemeljil in sicer: »Šola se je izgovarjala na epidemijo, da 

se zaradi tega ne moremo srečati v živo.«  

Poleg splošnega doživljanja pomembnosti medsebojnega sodelovanja nas je v 

nadaljevanju zanimalo tudi splošno zadovoljstvo z medsebojnim sodelovanjem v času 

IND, pri čemer so lahko sodelujoči svoje zadovoljstvo izrazili z naslednjimi odgovori: 

nezadovoljen, delno zadovoljen, zadovoljen; zelo zadovoljen (preglednica 27 in 

preglednica 28). 

Preglednica 27: SRP – splošno zadovoljstvo s sodelovanjem s starši v času IND 

Splošno zadovoljstvo s 

sodelovanjem s starši v času IND 

f f % 

Nezadovoljen 1 2,3 

Delno zadovoljen 9 20,9 

Zadovoljen 27 62,8 

Zelo zadovoljen 6 14,0 

Skupaj 43 100,0 

62,8 % anketiranih SRP je bilo zadovoljnih s sodelovanjem s starši v času IND, 20,9 % 

jih je bilo delno zadovoljnih, 14,0 % jih je bilo zelo zadovoljnih, 2,3 % oz. eden pa je bil 

takšen, ki s sodelovanjem s starši v času IND ni bil zadovoljen. 

Pri tem smo s pomočjo vprašanja odprtega tipa SRP prosili, da svojo izbiro pri zgornjem 

vprašanju tudi na kratko pojasnijo. Od vseh sodelujočih je 15 SRP navajalo, da so bili 

starši odzivni ter da so se držali dogovorov, 7 jih je navajalo, da jih je večina bila 

odzivnih, le nekateri niso bili, 10 SRP pa je navajalo, da bi lahko bilo sodelovanja v času 

IND več. Kljub temu je 6 SRP zapisalo, da so se starši zagotovo trudili po svojih 

najboljših močeh, njihove odnose pa so opisovali kot korektne, konstruktivne in 

razumevajoče. Eden izmed SRP je zapisal, da starši niso izkoriščali njegove zasebne 

telefonske številke, kar zelo ceni, prav tako je le eden zapisal, da je bilo zanj stikov s 

starši preveč. Zapisali so tudi: »Starši so večinoma pomagali pri opravljanju načrtovanih 

dejavnosti in oddajanju le-teh v spletne učilnice. Imeli smo tudi primere, ko so starši 

pisali nalogo učencem, saj so imeli težave z motiviranjem.« ter »Z vsemi starši sem 

uspela vzpostaviti kontakt, slišali in pisali smo si večkrat, imeli smo tudi evalvacijske 

timske sestanke na daljavo.« Med odgovori pa navajamo tudi dva, ki izražata 

nezadovoljstvo SRP, in sicer: »V nekaterih primerih so starši klicali ob manj primernih 
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urah, dela prostih dnevih … Name so se obračali tudi z vprašanji, ki se sicer tičejo 

razrednika ali šolske svetovalne službe.« ter »Določeni starši niso jasno izrazili svojih 

pričakovanj in so se nato pritožili vodstvu šole, namesto meni osebno.« Pri tem 

ponovno izpostavljamo pomembnost dogovorov o sodelovanju oz. dostopnosti. Medtem 

ko je staršem v največ primerih ustrezalo, da so bili s SRP bolj pogosto v stiku kot sicer, 

so lahko tovrstna pričakovanja staršev za SRP ali pedagoške delavce izčrpavajoča, kar 

lahko vodi tudi v izgorelost. O tem so poročali tudi anketirani SRP, ki so omenjal 

občutke preobremenjenosti, med drugim tudi zaradi previsokih pričakovanj staršev. 

Tudi avtorji Rupnik Vec idr. (2020) so v svoji raziskavi pri učiteljih razrednega in 

predmetnega pouka ter pri srednješolskih učiteljih preverjali, kako so doživljali 

sodelovanje z različnimi deležniki, med drugim tudi s starši. Učitelji razrednega pouka 

so sodelovanje s starši v povprečju ocenili kot dobro, medtem ko je bila povprečna 

ocena sodelovanja s starši pri predmetnih učiteljih nižja. Srednješolski učitelji so v 

primerjavi s predmetnimi učitelji na večini lestvic v povprečju podali nižje ocene, kar je 

pričakovano, saj je potreba po stiku s starši na tej stopnji izobraževanja nižja. 

Preglednica 28: Starši – splošno zadovoljstvo s sodelovanjem s SRP v času IND 

Splošno zadovoljstvo s 

sodelovanjem s SRP v času IND 

f f % 

Nezadovoljen 6 14,6 

Delno zadovoljen 9 22,0 

Zadovoljen 11 26,8 

Zelo zadovoljen 15 36,6 

Skupaj 41 100,0 

36,6 % staršev je bilo v času IND zelo zadovoljnih s sodelovanjem s SRP, 26,8 % jih je 

bilo zadovoljnih, 22,0 % delno zadovoljnih ter 14,6 % nezadovoljnih. 

Podobno kažejo tudi rezultati raziskave avtorjev Puklek Levpušček in Uršič (2021), v 

kateri je bila večina slovenskih staršev v času izobraževanja na daljavo zadovoljna s 

podporo učiteljev. 

Sodelujoči so lahko izrazili svoje splošno doživljanje pomembnosti medsebojnega 

sodelovanja ter splošno zadovoljstvo z medsebojnim sodelovanjem v času IND. Poleg 

tega smo želeli izvedeti, kateri je torej tisti način medsebojnega sodelovanja, ki je tako 

staršem kot SRP bolj ustrezal. Izbirali so lahko med medsebojnim sodelovanjem v času 

IND ter medsebojnim sodelovanjem v času IVŠ ali pa so izrazili, da sta jim oba načina 
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medsebojnega sodelovanja enako ustrezala. 

Preglednica 29: SRP – način sodelovanja, ki jim je bolj ustrezal 

Kateri način sodelovanja s starši 

jim je bolj ustrezal? 

f f % 

Medsebojno sodelovanje v času IND 7 16,3 

Medsebojno sodelovanje v času IVŠ 7 16,3 

Oba sta mi enako ustrezala 29 67,4 

Skupaj 43 100,0 

Večini oz. 67,4 % anketiranim SRP je tako IVŠ kot tudi IND enako ustrezalo, 16,3 % je 

medsebojno sodelovanje v času IVŠ bolj ustrezalo, 16,3 % pa je bilo takšnih, ki jim je 

medsebojno sodelovanje v času IND bolje ustrezalo. 

SRP, ki smo jo intervjuvali, je povedala, da njej še vedno najbolj ustreza način 

sodelovanja v času IVŠ, saj ji osebni stik v živo predstavlja veliko več kot pogovor in 

sodelovanje preko računalniškega zaslona. 

Preglednica 30: Starši – način sodelovanja, ki jim je bolj ustrezal 

Kateri način sodelovanja s SRP jim 

je bolj ustrezal? 

f f % 

Medsebojno sodelovanje v času IND 2 4,9 

Medsebojno sodelovanje v času IVŠ 15 36,6 

Oba sta mi enako ustrezala 24 58,5 

Skupaj 41 100,0 

58,5 % anketiranim staršem je ustrezal tako način sodelovanja v času IVŠ kakor tudi v 

času IND, 36,6 % je bolj ustrezalo sodelovanje v času IVŠ, medtem ko je 4,9 % 

anketiranim staršev bolj odgovarjalo sodelovanje v času IND. 

Mama, ki smo jo intervjuvali, je povedala, da ji je za sodelovanje s SRP bolj ustrezal 

način sodelovanja, kot sta ga imeli v času IND, saj je imela večji vpogled v njeno delo, 

dobila je več povratnih informacij s strani SRP, njuna komunikacija pa je bila sprotna. 

Pri tem je izpostavila mnenje, da otroci več odnesejo od IVŠ, medtem ko meni, da 

staršem več doprinese IND.  
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Z vprašanjema odprtega tipa smo želeli izvedeti, v čem so SRP in starši v času IND v 

primerjavi s časom IVŠ videli prednosti in slabosti oz. pomanjkljivosti. Največ SRP, to je 

29, je veliko prednost videlo v bolj pogosti komunikaciji in sodelovanju s starši, saj so 

bile povratne informacije takojšnje in sprotne, na primer v primerjavi z zapisom v 

učenčev zvezek, prav tako so se sproti reševale težave. Izpostavili so, da so bili starši 

bolj odzivni in dosegljivi, posledično pa njihovi medsebojni odnosi bolj kvalitetni. Kot 

prednost so tako kot starši izpostavili lažjo organizacijo, večji vpogled staršev v njihovo 

delo in delo otroka: »Starši so videli, kaj učenec zna ali ne zna, kako komunicira …« 

Prednost so videli tudi v bolj pristnih in osebnih stikih, v večjem vpogledu v 

funkcioniranje družine in njene dinamike ter v napredku otrok. Navedli so: »Bolj smo 

postali prilagodljivi, dovzetni za različne poti.« in »Preko videokonferenc vstopiš v dom 

otroka, na nek način smo se še bolj povezali. Otroci so mi lahko predstavili domače 

živali, sestre, brate itd. Na nek način vstopiš v njihov svet in jih spoznaš. Vsekakor 

prednost pri gradnji in nadgradnji odnosa z otrokom.« Le trije SRP v medsebojnem 

sodelovanju v času IND v primerjavi s časom IVŠ niso videli prednosti.  

Največ staršev, to je 18, v medsebojnem sodelovanju v času IND v primerjavi s časom 

IVŠ ni videlo nobenih prednosti. Kljub temu pa so ostali starši v tem obdobju prepoznali 

nekaj prednosti, in sicer predvsem več sodelovanja s SRP in posledično boljšo 

izmenjavo informacij in več stikov ter večji nadzor otrokovega dela s strani staršev, saj 

so lahko bili prisotni na urah DSP. Poleg tega so izpostavili večjo ažurnost SRP; lažjo 

organizacijo in prihranek časa, saj se je lažje uskladiti za sestanek preko spleta kot za 

sestanek v živo; novo pridobljeno znanje: »Da sem se tudi sama ogromno naučila s 

pomočjo SRP.«, »Bila sem prisotna na urah DSP in videla, kako se odziva na njihovo 

vodenje, kje ima težave, ki jih prej sama nisem opazila.«; sprotno reševanje težav in 

večjo samostojnost otroka. Eden izmed staršev je izpostavil tudi: »Otrok lahko sodeluje, 

ne da bi bil izpostavljen odsotnosti in s tem pozornosti drugih učencev.« 

O prednostih, ki jih vidi v sodelovanju s starši v času IND, smo v intervjuju vprašali tudi 

SRP. Povedala je, da je prednosti videla v tem, da je skozi ure DSP na daljavo lahko 

dobila večji vpogled v družinsko dinamiko in dinamiko domačega okolja. Izpostavila je 

pretirano pomoč staršev ali nestrpne starše, česar prej ni mogla videti in vedeti. 

Prednosti je obratno videla tudi v tem, da so starši dobili vpogled v to, kako potekajo ure 

DSP in posledično lahko sedaj bolj cenijo delo SRP. 

Gregorčič Mrvar idr. (2016) so v svoji raziskavi ugotavljale, kaj so po mnenju 

svetovalnih delavcev prednosti kakovostnega sodelovanja med šolsko svetovalno 

službo in institucijami, skupnostjo, starši, učenci ipd. V največji meri (63,8 %) prednost 

prepoznavajo v pridobivanju, prenosu oz. izmenjavi informacij, mnenj, znanj, izkušenj 

itd. S tem lahko vsi vključeni širijo svoja obzorja, spoznavajo primere dobre prakse, 

pridobivajo večjo kompetentnost in strokovnost. Kot drugo največjo prednost (50,4 %) 
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prepoznavajo bolj kakovostno ter učinkovitejše reševanje težav in 

vzgojno-izobraževalno delo. Tretjo najbolj prepoznano prednost (23,4 %) predstavljajo 

dobri odnosi in komunikacija, kar pomeni, da kvalitetno sodelovanje prinaša povečanje 

medsebojnega zaupanja, spoštovanja, fleksibilnosti, strpnosti, pozitivne naravnanosti, 

empatije itd. Poleg vseh naštetih izpostavljajo še ustvarjanje pozitivne klime, povečanje 

socialnih stikov, širjenje socialne mreže, večjo timsko naravnanost, pomoč in podporo 

drug drugemu, razvojno-preventivno delo v šoli in skupnosti ter večje zadovoljstvo, 

boljše počutje in večjo motiviranost za delo.  

Največ SRP, to je 11, vidi pomanjkljivosti medsebojnega sodelovanja v času IND, v 

primerjavi s časom IVŠ, v pomanjkanju osebnega in pristnega stika, saj je komunikacija, 

svetovanje in medsebojna pomoč mnogo lažja v živo. SRP so kot pomanjkljivosti 

navajali tudi preobremenjenost staršev, zaradi česar nekateri niso imeli želje po 

komunikaciji s SRP; pomanjkljivo znanje za uporabo digitalne tehnologije, saj: »Veliko 

staršev je manj veščih pri rabi tehnologije.«; slabo odzivnost ali neodzivnost 

posameznih staršev; na drugi strani so nekateri omenjali prevelik nadzor in kontrolo 

staršev ter previsoka pričakovanja in zahteve; preveliko količino dela, kar je s sabo 

prineslo veliko časa pred računalnikom; omenili so tudi, da je učenje in poučevanje 

preko videokonferenc utrujajoče in manj efektivno. Več SRP je izpostavilo pomanjkanje 

meje med zasebnim življenjem in službo, saj so imeli občutek, da so bili v službi cel 

dan, ena SRP je zapisala: »Če meje ne postaviš, si lahko po cele dneve na zvezi s 

starši.« Povzamemo lahko, da je bilo sodelovanje s starši drugačno, kar pove tudi 

trditev: »Ko so učenci v šoli, lažje uloviš tudi starše, ki se ne odzivajo na sporočila – ko 

pridejo po učence v šolo.« Kljub vsem naštetim pomanjkljivostim pa 11 SRP v 

medsebojnem sodelovanju v času IND le-teh ni zaznalo.  

Enako kot SRP je tudi največ staršev, to je 15, pomanjkljivosti videlo v pomanjkanju 

osebnega stika, pri čemer so omenjali nenadomestljivost osebnega stika. Poleg 

omenjenega so pomanjkljivost videli v potrebi po večji angažiranosti staršev, saj so se 

počutili, da so sami za vse in da: »Pregled zvezkov in nalog, preverjanje seznanjenosti 

z datumi testov in spraševanj je zgolj na strani staršev.«; slabi internetni povezavi, kar je 

oteževalo medsebojno komunikacijo; neodzivnosti; motiviranju otrok, saj so ti ostajanje 

doma dojemali kot počitnice in ne kot izobraževanje na daljavo ter v pomanjkanju 

ustrezne podaje informacij, razlage, stiku z vrstniki ipd. Podobno kot SRP, 10 staršev v 

medsebojnem sodelovanju v času IND ni videlo pomanjkljivosti, nasprotno je eden 

izmed staršev zapisal: »Na daljavo sem imela več stikov z izvajalci DSP kot sicer.« 

Podobno je v intervjuju povedala tudi mama, ki je glavno prednost IND videla v tem, da 

sta bili s SRP pogosto v stiku, veliko več kot prej. Pri tem smo jo vprašali, na kakšen 

način sta sodelovali oz. bili v stiku v času IVŠ, pri čemer je izpostavila komunikacijo 

preko elektronske pošte. Pomanjkljivost IND pa je videla v tem, da je SRP težje izvajala 
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ure DSP oz. intervencijo in je to odgovornost morala večkrat prevzeti ona (za motivacijo, 

pomoč, usmeritev).  

2.4.5 Težave in ovire, s katerimi so se pri medsebojnem sodelovanju srečevali specialni 

in rehabilitacijski pedagogi in starši 

Z odprtim vprašanjem smo želeli izvedeti, katere so bile tiste težave in ovire pri 

medsebojnem sodelovanju, s katerimi so se v času IND srečevali SRP in s katerimi 

starši. 

Največ SRP, to je 14, se v času IND ni srečevalo s težavami in ovirami na področju 

medsebojnega sodelovanja. Največjo oviro je preostalim, to je 10 SRP, predstavljala 

neodzivnost staršev in otrok. Poleg tega so v manjši meri omenjali tudi težave 

tehničnega vidika, kot sta slabša internetna povezava in pomanjkljiva digitalna 

pismenost staršev, manj povratnih informacij s strani staršev, časovno stisko staršev, 

preobremenjenost tako staršev kot SRP, previsoka pričakovanja staršev: »Nekateri 

starši so pričakovali stalno pripravljenost in takojšnjo odzivnost.«, stiske staršev in otrok, 

pomanjkanje motivacije, tujejezične starše oz. družine, prekrivanje obveznosti ter 

usklajevanje urnika za vse videokonference, omenjali pa so tudi, da so nekateri starši 

delali namesto svojih otrok.  

SRP, ki je sodelovala v intervjuju, je povedala, da veliko težavo, ki je sicer posledica 

IND, vidi tem, da je ta način dela veliko staršem prišel preveč v navado. Ti tudi sedaj, ko 

se otroci ponovno (že nekaj časa) izobražujejo v šoli, pričakujejo, da jim bodo SRP vse 

še naprej objavljale v MS Teams. Pri tem najbolj pogreša predvsem večjo angažiranost 

staršev, tudi pri sodelovanju in medsebojnem komuniciranju. Opaža tudi, da nekaj 

staršev ne želi prihajati na govorilne ure in srečanja strokovne skupine na šolo, kjer bi 

se ti izvedli v živo, temveč želijo vse to izvesti na daljavo. Sama se s starši veliko raje 

sreča in z njimi pogovarja v živo, zato ji to trenutno predstavlja veliko oviro. 

Kar 27 staršev pri medsebojnem sodelovanju v času IND ni naletelo na ovire in težave. 

Preostali starši pa so v zelo majhni meri navajali nestrokovnost šolskega kadra; 

nesodelovanje s šolo, pri čemer so se počutili, kot da so sami za vse; občutek, ko niso 

vedeli, na koga se lahko obrnejo; neodzivnost oz. slabo odzivnost ter slabo internetno 

povezavo. Eden izmed staršev je zapisal: »Odsotnost pristnega povezovalnega odnosa 

na čustveni ravni med pedagogom in otrokom.« En izmed odgovorov pa se je nanašal 

na pomanjkanje časa: »Glede izvajalca DSP ne. Težave so bile predvsem v 

pomanjkanju časa. Mi res veliko delamo doma z otrokom. V času šolanja na daljavo 

sem npr. z otrokom delala par ur, vmes sem imela sama sestanke v službi, potem 

sprehod, kosilo in nato sem (že povsem utrujena) morala spet delati za službo. Mož 

enako. To gre nekaj časa, na dolgi rok pa ne. Z otrokom smo delali obvezne stvari, 

glede na navedeno pa nam je zmanjkalo časa za utrjevanje. Otroci s težavami pa 
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navadno potrebujejo več časa za utrjevanje snovi.« 

Mama, ki smo jo intervjuvali, pri sodelovanju s SRP v času IND ni zaznala ovir in težav. 

Kar se tiče otrokovega dela, pa je izpostavila pomanjkanje motivacije pri otroku, kar je 

zahtevalo več njene vključenosti in odgovornosti, da ga je spodbujala in usmerjala k 

delu.  

Avtorice Gregorčič Mrvar idr. (2016) poudarjajo, da je potrebno na šoli ter v okviru 

medsebojnega sodelovanja že vnaprej prepoznati možne ovire, jih poskušati razumeti 

ter tudi sistematično odpravljati. Kljub temu da se to vedno bolj poudarja, lahko vidimo, 

da so ovire in težave še vedno velik del medsebojnega sodelovanja med šolo in starši. 

V nadaljevanju predstavljamo izsledke domače in tuje raziskave, ki predstavljata še 

nekaj ovir, s katerimi se srečujejo šole in družine.  

Avtorja Puklek Levpušček in Uršič (2021) sta izvedla raziskavo, v katero sta vključila 

495 slovenskih staršev, od tega 313 staršev učencev 3. vzgojno-izobraževalnega 

obdobja osnovne šole, 147 staršev dijakov od prvega do tretjega letnika srednje šole ter 

35 staršev dijakov zaključnega letnika srednje šole. Na splošno so starši IND ocenili kot 

bolj kompleksno v primerjavi z izobraževanjem, kot so ga bili vajeni prej. V največji meri 

so poročali o težavah, ki so jih imeli z motiviranjem svojih otrok za šolsko delo in učenje.  

Ameriška raziskava izvedena leta 2020 (Garbe idr., 2020), ki je obsegala vzorec 

122 staršev, je pokazala, da je bilo v času IND 54 staršev zelo zadovoljnih in 47 staršev 

zadovoljnih s količino podpore, ki so jo prejeli s strani šole. Kljub temu, pa so se starši v 

času IND srečevali s številnimi ovirami in težavami. Avtorji raziskave so jih razdelili v pet 

skupin: usklajevanje obveznosti, pomanjkanje (učne) motivacije, dostopnost, učni uspeh 

oz. rezultati ter osamelci oz. odgovori, ki so odstopali. Prva skupina je obsegala težave, 

ki se nanašajo na usklajevanje obveznosti, natančneje usklajevanje službenih 

obveznosti in učenčevih potreb, usklajevanje izobraževanja na daljavo več otrok hkrati, 

vzpostavljanje in ohranjanje osebnega ravnovesja ter občutek prevzetosti. Starši so ob 

vsem naštetem doživljali občutek krivde, saj so čas namenjen otrokom pogosto morali 

zamenjati za službene obveznosti in delo na daljavo. Skupina staršev, ki je še posebej 

doživljala občutke krivde, zajema tiste starše, ki spadajo med delavce kritične 

infrastrukture, na primer zdravstveni delavci. Veliko težav so imeli tudi tisti starši, ki 

imajo več šoloobveznih otrok, saj gre za različno starost, sposobnosti, učno snov, 

motivacijo ipd. Ob vsem tem so se starši trudili ohranjati osebno ravnovesje, pri čemer 

je nekaj staršev izpostavilo, da so zaradi usklajevanja vseh obveznosti izgubili čas, ki bi 

ga lahko izkoristili zase. Posledično so starši pogosteje kot prej doživljali občutek 

prevzetosti, zaznali pa so tudi problem ohranjanja lastnega mentalnega zdravja. Druga 

skupina težav in ovir, o kateri so poročali starši, se je nanašala na pomanjkanje splošne 

in učne motivacije. Prva ni nujno vezana na prehod na IND in glede na odgovore 
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staršev obsega neko splošno motivacijo za šolsko delo ter probleme, kot so dolgčas, 

pozornost, vključevanje v pouk, vedenje, sodelovanje in fokus. Druga pa se navezuje na 

učno motivacijo v povezavi s prehodom na IND, ki je učencem predstavljal mnogo 

težav. Starši so navajali, da so le-te bile povezane tudi s pomanjkanjem socialnih 

interakcij, učenjem e-učenja oz. kako se učiti v spletnem okolju ter s spoznanjem, da 

IND ne ustreza učnemu stilu določenega otroka oz. učenca. Starši so navajali tudi, da 

njihovi otroci kljub visokim sposobnostim v šolsko delo niso vlagali toliko truda, kot so 

ga sicer v šoli ter da se sicer radi učijo, a ne marajo imeti staršev za svoje učitelje. 

Tretja skupina težav in ovir se nanaša na dostopnost, natančneje na prepreke, ki so 

učence ovirale pri celostnem in učinkovitem izobraževanju na daljavo. Podkategorije te 

skupine zajemajo posebne potrebe učencev, pomanjkanje znanja staršev, potrebo po 

komunikaciji z učitelji, pomanjkanje tehnološke opreme in kvalitetne internetne 

povezave in neorganizirana spletna gradiva. Ko govorimo o posebnih potrebah 

učencev, imamo v mislih tudi nadarjene učence, ki so se v času IND prav tako srečevali 

s težavami. Na eni strani starši niso znali pomagati svojim otrokom s posebnimi 

potrebami, npr. z učnimi težavami, saj nimajo ustreznega znanja in materialov, na drugi 

strani pa so starši nadarjenih otrok poročali o tem, da so bile naloge za njihovega otroka 

prelahke, sami pa mu niso znali diferencirati pouka. Ni bilo izpostavljeno le splošno 

pedagoško znanje, temveč tudi specialno-pedagoško in logopedsko znanje, kar so v 

času IND začutili starši otrok s posebnimi potrebami. Omenjena je tudi povečana 

potreba po komunikaciji z učitelji, ki je izhajala iz nejasnih pričakovanj ter potrebe po 

usmeritvi in vodenju pri uporabi spletnih orodij. Slednje je namreč staršem povzročalo 

kar nekaj težav, saj na tem področju niso bili dovolj vešči. Posledično je to za njihove 

otroke pomenilo dodatno oviro pri učenju. Kot zadnje v tej skupini pa so omenili 

neorganiziranost spletnih gradiv v smislu prevelike količine gradiv, ki so nastajala v času 

IND in so bila objavljena na številnih straneh, kar za starše ni bilo dovolj pregledno. 

Predzadnja, četrta skupina težav in ovir se nanaša na učni uspeh oz. rezultate in 

zajema kurikulum, akademski uspeh oz. napredek ter socialno-emocionalni razvoj. 

Starše je skrbelo, da bodo učitelji preveč natančno in dosledno sledili kurikulumu oz. 

učnemu načrtu in bodo posledično učenci v tistem letu dosegli premajhen napredek. 

Omenili so tudi strah, da bo čas preživet pred zasloni zaradi IND vplival na osnovne 

veščine, kot sta pisanje in komunikacija. Izrazili so strah, da bi njihovi otroci, ki so sicer 

v šoli povprečni ali celo nadpovprečni učenci, v času IND pričeli dosegati slabši 

akademski uspeh in bi nazadovali, namesto napredovali. Poleg vsega naštetega pa jih 

je skrbel tudi socialno-emocionalni razvoj oz. napredek njihovih otrok, predvsem zaradi 

pomanjkanja socialnega stika s sovrstniki. V zadnjo skupino težav pa so avtorji 

raziskave glede na odgovore staršev uvrstili osamelce oz. odgovore, ki so odstopali. Le 

dva od 122 staršev se v času IND nista srečala s težavami in ovirami. Eden izmed njiju 

meni, da je razlog v starosti njegovih otrok, ki obiskujeta 7. in 9. razred. Poudarja, da 

imajo družine z mlajšimi otroki, otroki s posebnimi potrebami ali družine iz socialno 
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šibkejših okolij najverjetneje več težav. Štirje izmed vseh anketiranih staršev pa so 

posebej izpostavili emocionalne oz. čustvene posledice, ki jih je obdobje IND pustilo 

tako na njih samih kot na njihovih otrocih. Pomembno je poudariti, da sta dva od štirih 

staršev starša enega ali več otrok s posebnimi potrebami.  

2.4.6 Razlike v sodelovanju s starši med specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi 

glede na število let delovne dobe  

Zanimalo nas je, ali se SRP v različnih vidikih sodelovanja s starši v času IND, glede na 

število let delovne dobe, med seboj razlikujejo (glej poglavje 4.5). V analizo smo vključili 

pogostost stikov v času IND (glej preglednico 58); pogostost sodelovanja v času IND v 

primerjavi s časom IVŠ (glej preglednico 59); pogostost sodelovanja v času IVŠ (glej 

preglednico 60); namen sodelovanja s starši v času IND (glej preglednico 61); splošno 

zadovoljstvo s sodelovanjem s starši v času IND (glej preglednico 62); način 

sodelovanja s starši, ki jim je bolj ustrezal (glej preglednico 63); vključevanje staršev v 

proces načrtovanja, izvajanja in evalvacije IP (glej preglednico 64) ter oceno lastne 

digitalne kompetentnosti pred začetkom IND (glej preglednico 65). Pri nobenih izmed 

naštetih postavk, pri stopnji značilnosti α = 0,05, glede na število let delovne dobe, ne 

prihaja do statistično pomembnih razlik (p > 0,05). 

O tem smo v intervjuju vprašali tudi SRP, ki je povedala, da razlik glede na število let 

delovne dobe v različnih vidikih sodelovanja s starši v času IND med sodelavkami ni 

zaznala. Poudarja, da smo si ljudje zelo različni glede na osebnostne karakteristike, 

delovne navade, učinkovitost ipd., kar se odraža pri delu tako v času IVŠ kot v času 

IND. 

2.4.7 Razlike v sodelovanju s specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi med starši 

glede na stopnjo izobrazbe 

Zanimalo nas je, ali se starši v različnih vidikih sodelovanja s SRP v času IND, glede na 

stopnjo izobrazbe, med seboj razlikujejo (glej poglavje 4.6). V analizo smo vključili 

pogostost sodelovanja v času IND v primerjavi s časom IVŠ (glej preglednico 71); 

zadovoljstvo s pogostostjo stikov v času IND (glej preglednico 72); splošno zadovoljstvo 

s sodelovanjem s SRP v času IND (glej preglednico 73); namen sodelovanja s SRP v 

času IND (glej preglednico 74); način sodelovanja s SRP, ki jim je bolj ustrezal (glej 

preglednico 75) ter potrebo po navodilih in dodatnih znanjih za uporabo digitalne 

tehnologije in spletnih orodij ob začetku IND. Do statistično pomembnih razlik (p < 0,05), 

pri stopnji značilnosti α = 0,05, prihaja le pri postavki, ki se nanaša na potrebo staršev 

po navodilih in dodatnih znanjih za uporabo digitalne tehnologije in spletnih orodij ob 

začetku IND, torej na njihovo digitalno kompetentnost. Starši z višjo stopnjo izobrazbe 

so ob začetku IND v statistično pomembno manjši meri potrebovali dodatna znanja in 

navodila za uporabo digitalne tehnologije in spletnih orodij kot starši z nižjo stopnjo 
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izobrazbe. 

Preglednica 31: Hi-kvadrat preizkus – stopnja izobrazbe staršev in navodila ter dodatna znanja za uporabo digitalne 
tehnologije in spletnih orodij ob začetku IND 

Navodila in dodatna znanja za 

uporabo digitalne tehnologije in 

spletnih orodij ob začetku IND 

Da Ne Skupaj 

Izobrazba 

Nižja stopnja 

izobrazbe  

f 7 6 13 

f % 53,8 46,2 100,0 

Višja stopnja 

izobrazbe 

f 6 22 28 

f % 21,4 78,6 100,0 

Skupaj 

f 13 28 41 

f % 31,7 68,3 100,0 

Opomba: χ2 = 4,179, p = 0,041 

Prikazano lahko povežemo z izsledki raziskave avtorice Nusser (2021), v kateri so 

starši z višjo stopnjo izobrazbe v primerjavi s starši z nižjo stopnjo izobrazbe v manjši 

meri poročali o težavah, izzivih in ovirah v času zaprtja šol. Tudi avtorji Di Pietro idr. 

(2020) opozarjajo na morebitno pomanjkanje digitalnih veščin pri starših, ki prihajajo iz 

manj privilegiranih okolij. Obstaja velika verjetnost, da ti starši svojim otrokom težko 

pomagajo pri soočanju s tehničnimi izzivi, ki jih prinaša spletno učenje oz. IND hkrati pa 

tudi sami težje uporabljajo digitalno tehnologijo in spletna orodja na primer za 

sodelovanje in komunikacijo s šolo.  

2.4.8 Doživljanje lastne vloge pri sodelovanju s specialnimi in rehabilitacijskimi 

pedagogi ter pri nudenju pomoči otroku v času izobraževanja v šoli v primerjavi s 

časom izobraževanja na daljavo 

V nadaljevanju smo s pomočjo petstopenjske ocenjevalne lestvice želeli pridobiti 

vpogled v to, kako starši vidijo in doživljajo svojo vlogo pri sodelovanju s SRP ter pri 

nudenju pomoči svojemu otroku v času IND v primerjavi s časom IVŠ. Starši so pri vsaki 

trditvi opredelili svojo stopnjo strinjanja. Možnosti izbire so bile: 1 – se nikakor ne 

strinjam; 2 – se ne strinjam; 3 – se ne morem opredeliti; 4 – se strinjam; 5 – se 

popolnoma strinjam. 
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Preglednica 32: Starši (opisna statistika) – vloga pri sodelovanju s SRP ter pri nudenju pomoči otroku v času IND 

 
N M Me Mo SD KA KS Min Max 

Jaz, kot starš, in SRP sva 

enako pomembna za 

otrokov napredek. 

41 4,32 5,00 5 1,059 –1,614 1,886 1 5 

Doma z otrokom delam to, 

kar mi svetuje in predlaga 

SRP. 

41 4,20 5,00 5 1,100 –1,591 2,106 1 5 

Sam težko pomagam 

svojemu otroku, tudi če bi 

hotel. 

41 2,46 2,00 2 1,164 0,493 –0,636 1 5 

Redno poročam SRP o 

otrokovem napredku in 

njegovih težavah. 

41 3,83 4,00 4 1,160 –1,065 0,652 1 5 

Popolnoma zaupam SRP 

pri njegovem strokovnem 

delu z mojim otrokom. 

41 4,27 4,00 5 0,923 –1,579 3,045 1 5 

SRP mi zna prisluhniti in 

razume moje stiske in 

težave. 

41 4,15 4,00 5 1,062 –1,359 1,245 1 5 

Otrok je v času 

izobraževanja na daljavo 

potreboval več moje 

pomoči in podpore, kot 

prej. 

41 4,32 5,00 5 1,150 –2,016 3,420 1 5 

Otrok je v času 

izobraževanja na daljavo 

potreboval več pomoči in 

podpore SRP, kot prej. 

41 3,29 4,00 4 1,383 –0,260 –1,244 1 5 

Anketirani starši so se povprečno gledano v največji meri strinjali s trditvama, da so tako 

starši kot SRP enako pomembni za otrokov napredek (M = 4,32, SD = 1,059) in da je 

otrok v času IND potreboval več njihove pomoči in podpore, kot prej (M = 4,32, 

SD = 1,150), sledi trditev, da popolnoma zaupajo SRP pri njegovem strokovnem delu z 

njihovim otrokom (M = 4,27, SD = 0,923), da doma z otrokom delajo to, kar jim svetuje 

in predlaga SRP (M = 4,20, SD = 1,100), da jim SRP zna prisluhniti in razume njihove 
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stiske in težave (M = 4,15, SD = 1,062) ter da redno poročajo SRP o otrokovem 

napredku in njegovih težavah (M = 3,83, SD = 1,160). Bolj neopredeljeni so bili pri 

trditvi, da je otrok v času izobraževanja na daljavo potreboval več pomoči in podpore 

SRP kot prej (M = 3,29, SD = 1,383).  

Niso se strinjali s trditvijo, da težko pomagajo svojemu otroku, tudi če bi hoteli 

(M = 2,46, SD = 1,164), kar je v nasprotju z ugotovitvami raziskave avtorjev Asbury idr. 

(2020), ki so vanjo vključili 241 staršev otrok s posebnimi potrebami iz Velike Britanije. 

S pomočjo intervjujev in odprtega kodiranja so ugotovili, da so v času izbruha covid-19 

starši v veliki meri čutili doživljali strah in stres, med drugim tudi zaradi občutka nemoči 

pri delu s svojim otrokom in pri doseganju njegovih vzgojno-izobraževalnih potreb. 

Petstopenjski ocenjevalni lestvici je sledilo vprašanje odprtega tipa, pri katerem so starši 

lahko dopisali morebitne komentarje za njihovo ne/strinjanje s posamezno trditvijo. Za 

prvo trditev »Jaz, kot starš, in SRP sva enako pomembna za otrokov napredek.« je 

eden izmed staršev zapisal, da se mu včasih zdi SRP še bolj pomemben, saj je on tisti, 

ki se mu otrok zaupa, mu pove svoje težave, včasih v večji meri kot staršem. Pojavila 

pa sta se tudi dva nasprotna odgovora, kjer eden pravi, da so zaradi tega zavedanja v 

času IND še bolj sodelovali, na drugi strani pa je en izmed staršev zapisal, da je imel v 

času IND s SPR premalo stika. Za trditev »Doma z otrokom delam to, kar mi svetuje in 

predlaga SRP.« je eden izmed staršev zapisal, da raje vidi, da se v šoli z otrokom dela 

čim več in posledično doma čim manj. Dva starša pa sta zapisala, da se trudita slediti 

navodilom SRP in jih skušata upoštevati, hkrati pa SRP dopolnjujeta s svojimi lastnimi 

idejami, pri čemer izhajata iz otroka in iščeta njemu najlažje poti za usvojitev učne 

snovi, novih veščin ipd. Na to se nanaša tudi trditev »Sam težko pomagam svojemu 

otroku, tudi če bi hotel.«, pri katerem je eden izmed staršev izrazil svojo nemoč, saj je 

njegov otrok v puberteti in zavrača njegovo pomoč, zato mu lažje pomaga nekdo drug, 

kot je na primer SRP. V povezavi z naslednjo trditvijo »Redno poročam SRP o 

otrokovem napredku in njegovih težavah.« je eden izmed staršev izpostavil, da je bilo v 

času IND res veliko več telefonskih klicev med njim in SRP. Dodatne komentarje so 

zapisali tudi za trditev »Otrok je v času IND potreboval več moje pomoči in podpore kot 

prej.«, pri čemer je eden izmed staršev izpostavil, da je v času IND sin prav zares 

potreboval več pomoči kot prej, tudi več ur dnevno in da SRP pokrije le del, preostali del 

odgovornosti pa je na starših. Drug starš pa se je počutil, kot da so bili starši otrok s 

posebnimi potrebami in otroci sami, v času IND s strani Ministrstva za izobraževanje, 

znanost in šport spregledani, saj so otroci nujno potrebovali dodatno strokovno pomoč v 

takšni obliki, kot so je bili deležni v času IVŠ. Zadnja trditev je podobna prejšnji »Otrok 

je v času IND potreboval več pomoči in podpore SRP kot prej.«, pri čemer je bila 

izpostavljena potreba po še večji količini dodatne strokovne pomoči v času IND, ki pa je 

starši niso zmogli nadomestiti oz. otroku niso uspeli dajati takšne podpore, kot jo daje 

SRP.  
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Rezultati sovpadajo z rezultati raziskave, ki je bila opravljena za nemški šolski prostor 

(Nusser, 2021) in je raziskovala, kako so se nemški učenci s posebnimi potrebami in 

brez njih, soočali z izobraževanjem na daljavo ter zaprtjem šol zaradi epidemije 

covid-19. Rezultati so pokazali, da so starši v času izobraževanja na daljavo namenili 

približno 5 ur tedensko za pomoč otrokom brez posebnih potreb pri šolskem delu, pri 

starših otrok s posebnimi potrebami pa je bila ta številka kar dvakrat višja (11 ur 

tedensko). Isti starši so poročali tudi o tem, da so imeli v času zaprtja šol veliko težav z 

motiviranjem svojih otrok za učenje in šolsko delo. 

Podobno kaže tudi ameriška raziskava, izvedena v aprilu leta 2020, v kateri je 

sodelovalo 122 staršev. Največ staršev (48 oz. 39,3 %) je za pomoč svojemu otroku v 

času zaprtja šol dnevno namenilo med 61 in 120 minut (Garbe idr. 2020). 

Starši so se v veliki meri strinjali s tem, da jim je v času IND SRP znal prisluhniti in 

razumeti njihove stiske in težave, kar sovpada z rezultati avtorice Prašnikar (2016), pri 

kateri je večina staršev (N = 20) otrok s posebnimi potrebami, vključenih v predšolski 

program s prilagojenim izvajanjem in DSP, izrazila enako. 

Kako vidi svojo vlogo pri sodelovanju s SRP ter pri nudenju pomoči otroku v času IVŠ v 

primerjavi s časom IND, smo v intervjuju vprašali tudi mamo otroka s posebnimi 

potrebami, ki je povedala, da svojo vlogo vidi v tem, da pove svoja opažanja o otroku, 

katera so njegova šibka in močna področja, kaj ga motivira ter katere strategije pri njem 

učinkujejo. Pri tem smo se strinjali, da je ona tista, ki SRP preda svoj pogled na otroka 

iz domačega okolja, SRP pa njej kot staršu pogled na otroka iz šolskega okolja, kar 

doprinese k otrokovemu napredku. 

2.4.9 Vključenost staršev v partnerski odnos s specialnim in rehabilitacijskim 

pedagogom v času izobraževanja na daljavo v primerjavi s časom izobraževanja v 

šoli 

Odnos med SRP in starši temelji na partnerskem sodelovanju, ki ga opredeljuje skupno 

vzgojno-izobraževalno prizadevanje. V tem procesu so enakovredni partnerji nudenja 

karseda celostne podpore učencu z učnimi težavami (Jereb, 2011). Partnerski odnos 

oz. partnerstvo med domom in šolo omogoča, da lahko učitelji otroka vidijo z zornega 

kota staršev in obratno. Gre za odnos, pri katerem se vključeni med sabo poslušajo, 

imajo pravico odločati in izbirati, vendar jim je možnost izbire potrebno ponuditi 

(Pšunder, 2011), imajo vključeni aktivno vlogo pri vzpodbujanju otrokovega razvoja, 

imajo tako pravice kot dolžnosti, si enakopravno delijo informacije, cilje in obveznosti ter 

so hkrati odgovorni za otrokove vzgojno-izobraževalne uspehe (Intihar in Kepec, 2002). 

V nadaljevanju nas je tako zanimalo, v kolikšni meri so se starši čutili vključene v 

partnerski odnos s SRP v času IND (preglednica 33) ter kako zadovoljni so bili z 

vključenostjo v času IND primerjavi s časom IVŠ (preglednica 34).  
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Preglednica 33: Starši – občutek vključenosti v partnerski odnos v času IND 

Kako vključene so se počutili v 

partnerski odnos s SRP? 
f f % 

Popolnoma nevključeno 8 19,5 

Manj vključeno 4 9,8 

Delno vključeno 13 31,7 

Zelo vključeno 16 39,0 

Skupaj 41 100,0 

Največ staršev, to je 39,0 %, se je v času IND počutilo zelo vključeno v partnerski odnos 

s SRP, 31,7 % se jih je počutilo delno vključeno, 9,8 % manj vključeno kot v času IVŠ, 

19,5 % pa je bilo takšnih staršev, ki so se počutili popolnoma nevključeno v partnerski 

odnos s SRP v času IND. 

Preglednica 34: Starši – zadovoljstvo z vključenostjo v partnerski odnos v času IND 

Kako zadovoljni so bili z vključenostjo 

v času IND v primerjavi s časom IVŠ? 
f f % 

Nezadovoljen 8 19,5 

Delno zadovoljen 7 17,1 

Zadovoljen 12 29,3 

Zelo zadovoljen 14 34,1 

Skupaj 41 100,0 

34,1 % anketiranih staršev je bilo zelo zadovoljnih z vključenostjo v času IND v 

primerjavi s časom IVŠ, 29,3 % jih je bilo zelo zadovoljnih, 17,1 % delno zadovoljnih ter 

19,5 % nezadovoljnih. 

Iz zgornjih preglednic je razvidno, da so se starši v času IND v večini počutili delno in 

zelo vključene, hkrati pa so bili večinoma zadovoljni ali zelo zadovoljni v primerjavi s 

časom IVŠ, kar kaže na pozitivno in spodbudno stanje. 

Mama, ki je sodelovala v intervjuju, se je v partnerski odnos v času IND počutila še bolj 

vključeno kot v času IVŠ, saj sta bili s SRP v stiku vsaj dvakrat tedensko. 
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2.4.10 Vključevanje staršev kot del strokovne skupine v načrtovanje, realizacijo in 

evalvacijo individualiziranega programa za njihovega otroka v času izobraževanja 

na daljavo 

Strokovno skupino, ki sodeluje pri načrtovanju in izvajanju individualiziranega programa 

(v nadaljevanju IP) za učenca s posebnimi potrebami, sestavljajo strokovnjaki, starši in 

učenec ob upoštevanju njegove zrelosti ter starosti. Imenuje jo ravnatelj 

vzgojno-izobraževalnega zavoda oz. direktor socialnovarstvenega zavoda. IP, ki ga 

strokovna skupina oblikuje, je tako rezultat skupinskega dela (ZUOPP-1, 2011). 

Zanimalo nas je, kako in v kolikšni meri so SRP v času IND starše, ki so prav tako del 

strokovne skupine, vključevali v vse procese, ki jih vključuje IP. Sprva so SRP 

odgovarjali, ali so v času IND v povprečju vključevali starše v proces 

načrtovanja/realizacije/evalvacije IP njihovih otrok (preglednica 35), nato so na podobno 

vprašanje odgovarjali tudi starši, s svojega vidika (preglednica 36). 

Preglednica 35: SRP – vključevanje staršev v proces IP 

Vključevanje staršev v proces IP f f % 

Da 33 76,7 

Ne 10 23,3 

Skupaj 43 100,0 

76,7 % anketiranih SRP je v času IND vključevalo starše v proces IP njihovega otroka, 

23,3 % pa je bilo takšnih, ki staršev v ta proces niso vključevali. 

Preglednica 36: Starši – vključenost staršev v proces IP 

Vključenost staršev v proces IP f f % 

Da 22 53,7 

Ne 19 46,3 

Skupaj 41 100,0 

53,7 % anketiranih staršev je bilo v času IND vključenih v proces IP, medtem ko jih 

46,3 % v času IND ni bilo vključenih v ta proces. 

Pomembno je poudariti, da je oblikovanje IP odgovorna naloga, ki se uresničuje skozi 

kompleksen proces, zaradi česar je najpomembnejša predvsem pripravljenost vseh 

vključenih na timsko delo (Končar, 2003). Ob tem zavedanju se bo vsak izmed članov 
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strokovne skupine zavzel za samostojno opravljanje svojega dela nalog, prevzemanje 

odgovornosti za uresničevanje zastavljenih ciljev in sodelovanje pri evalvaciji 

učinkovitosti IP (Težak, 2006). 

SRP in starši, ki so na zgornje vprašanje odgovorili z »da«, so nato odgovarjali, v 

katerega izmed naštetih procesov so v povprečju vključevali starše v času IND oz. v 

kateri proces so bili vključeni (preglednica 37). 

Preglednica 37: SRP (analiza več možnih odgovorov) – vključevanje v proces IP 

 
Odgovori 

f % vseh 

odgovorov 
f f % 

Načrtovanje IP 16 27,1 48,5 

Izvedba oz. realizacija IP 17 28,8 51,5 

Evalvacija IP 26 44,1 78,8 

Skupaj 59 100,0 178,8 

SRP so v času IND starše v največji meri (78,8 %) vključevali v proces evalvacije IP, 

sledita izvedba oz. realizacija IP (51,5 %) in načrtovanje IP (48,5 %). 

Navedeno vprašanje smo zastavili tudi staršem, njihove odgovore prikazuje 

preglednica 38. 

Preglednica 38: Starši (analiza več možnih odgovorov) – vključenost v proces IP 

 
Odgovori 

f % vseh 

odgovorov 
f f % 

Načrtovanje IP 10 31,3 50,0 

Izvedba oz. realizacija IP 13 40,6 65,0 

Evalvacija IP 9 28,1 45,0 

Skupaj 32 100,0 160,0 

Nekoliko drugače so odgovarjali starši, ki so bili v največji meri (65,0 %) vključeni v 

proces izvedbe oz. realizacije IP, sledita načrtovanje IP (50,0 %) in evalvacija IP 

(45,0 %). 
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Pri tem vprašanju so se odgovori SRP in staršev razlikovali, saj so v času IND SRP 

starše v največji meri vključevali v proces evalvacije IP, medtem ko so starši poročali o 

tem, da so bili največkrat vključeni v proces izvedbe oz. realizacije IP. Precej majhen 

delež tako enih kot drugih pa je vključeval ali bil vključen v proces načrtovanja IP. 

Novljan (2004) navaja, da je ena bistvenih lastnosti partnerstva skupno odločanje in 

dogovarjanje. To je v omenjenem procesu ključno, saj se takrat zastavlja cilje oz. 

zasnovo celotnega programa. Mavsar (2007) v svoji raziskavi izvedeni na področju 

Posavja ugotavlja, da 59,02 % staršev sodeluje pri načrtovanju in evalvaciji otrokovega 

IP.  

Sodelujoče smo vprašali, koliko srečanj strokovne skupine so imeli (v povprečju) v 

šolskem letu 2020/21 (preglednici 39 in 40), v nadaljevanju pa nas je zanimalo tudi, v 

kakšni obliki so potekala ta srečanja (preglednici 41 in 42). Pri tem so SRP lahko izbirali 

med naslednjimi odgovori: »Srečanja strokovnih skupin so največkrat potekala na 

daljavo.«; »Nekaj srečanj je potekalo na daljavo, nekaj pa smo jih imeli v živo na šoli.«; 

»Srečanja strokovnih skupin so največkrat potekala v živo na šoli.«. Starši pa so sami 

zapisali, koliko od vseh srečanj strokovne skupine, ki so jih imeli v šolskem letu 2020/21 

je potekalo na daljavo. 

Preglednica 39: SRP – povprečno število srečanj strokovne skupine v šolskem letu 2020/21 

Povprečno število srečanj v 

šolskem letu 2020/2021 
f f % 

Eno srečanje 16 37,2 

Dve srečanji 26 60,5 

Štiri ali več srečanj 1 2,3 

Skupaj 43 100,0 

60,5% anketiranih SRP je navajalo, da so imeli v šolskem letu 2020/21 v povprečju dve 

srečanji strokovne skupine, 37,2 % eno srečanje ter 2,3 % štiri ali več srečanj. 

Preglednica 40: Starši – število srečanj strokovne skupine v šolskem letu 2020/21 

Število srečanj v šolskem letu 

2020/2021 

f f % 

Nič srečanj 7 17,1 

Eno srečanje 20 48,8 



78 

 

Dve srečanji 10 24,4 

Tri srečanja 4 9,8 

Skupaj 41 100,0 

V nasprotju s SRP je kar 7 (17,1 %) staršev poročalo, da v šolskem letu 2020/21 niso 

imeli nobenega srečanja strokovne skupine. Sicer pa je 48,8 % staršev navajalo, da so 

imeli v omenjenem šolskem letu eno srečanje, 24,4 % dve srečanji ter 9,8 % tri 

srečanja. 

Sestanki oz. srečanja strokovne skupine so zakonsko predpisani in so navadno 

organizirani trikrat v šolskem letu. Uvodni sestanek je namenjen predstavitvi ter 

usklajevanju zastavljenih ciljev, prilagoditev dela in ostalih posebnosti, na drugem in 

tretjem oz. vseh nadaljnjih pa se evalvira opravljeno delo (Schmidt, 2019). Večina SRP 

in staršev je poročala, da so v šolskem letu 2020/21 kljub IND imeli vsaj en sestanek oz. 

srečanje strokovne skupine. Avtorica Schmidt (2019) jih opisuje kot enega izmed 

neposrednih načinov sodelovanja s starši, v okviru katerega nastaja in se spremlja IP. V 

njeni raziskavi, v katero je bilo vključenih 50 logopedov surdopedagogov, ki izvajajo 

DSP, so se ravno sestanki strokovne skupine izkazali za prevladujoč način sodelovanja 

s starši.  

Preglednica 41: SRP – potek srečanj strokovne skupine v šolskem letu 2020/21 

Katera trditev najbolje opiše srečanja strokovnih skupin v 

šolskem letu 2020/21? 
f f % 

Srečanja so največkrat potekala na daljavo 14 32,6 

Nekaj srečanj je potekalo na daljavo, nekaj pa smo jih imeli v 

živo na šoli. 
23 53,5 

Srečanja so največkrat potekala v živo na šoli 6 14,0 

Skupaj 43 100,0 

Od vseh srečanj strokovne skupine v šolskem letu 2020/21 je pri 53,5 % SRP nekaj 

srečanj potekalo na daljavo, nekaj pa so jih imeli v živo na šoli, 32,6 % jih je poročalo, 

da so srečanja največkrat potekala na daljavo, medtem ko so pri 14,0 % tovrstna 

srečanja največkrat potekala v živo, na šoli.  
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Preglednica 42: Starši – potek srečanj strokovne skupine v šolskem letu 2020/21 

Število srečanj v šolskem letu 

2020/21, ki so potekala na daljavo 
f f % 

Nič srečanj 21 51,2 

Eno srečanje 15 36,6 

Dve srečanji 3 7,3 

Tri srečanja 1 2,4 

Štiri srečanja 1 2,4 

Skupaj 41 100,0 

Največ staršev, to je 51,2 % je poročalo, da nobeno izmed srečanj ni potekalo na 

daljavo, kljub temu pa je 36,6 % staršev imelo eno srečanje strokovne skupine, ki je v 

času IND potekalo na daljavo. Le skupno 5 staršev je poročalo, da so imeli na daljavo 

dva, tri oz. štiri srečanja. 

Podobna vprašanja smo zastavili tudi v intervjuju, pri katerem je mama povedala, da so 

imeli v šolskem letu 2020/21 s strokovno skupino eno srečanje, ob pričetku šolskega 

leta za načrtovanje IP, na katerem je ona kot eden od staršev IP tudi podpisala. To 

srečanje je potekalo v živo. Ob koncu šolskega leta ji je SRP poslala elektronsko pošto, 

v katero je priložila IP in jo prosila, da poda svoje mnenje in morebitne pripombe, kar je 

služilo kot evalvacija otrokovega IP.  

SRP je v intervjuju povedala, da je v času IND z vsemi starši izvedla dva srečanja 

strokovne skupine, z nekaterimi tudi tri srečanja. Povedala je tudi, da ji je bilo 

vključevanje staršev v proces IP težje kot sicer, saj so se vsi člani strokovne skupine 

težko uskladili. Predstavila je tudi izkušnje sodelavk, ki z nekaterimi starši v šolskem 

letu 2020/21 niso imele srečanj v živo, ali niso imele začetnega srečanja in kasneje le 

končnega ipd., kar se je poznalo na delu skozi celo leto. 

V nadaljevanju smo s pomočjo petstopenjske ocenjevalne lestvice želeli pridobiti 

vpogled v to, kako SRP vidijo in doživljajo svojo vlogo v povezavi s srečanji strokovnih 

skupin za starše otrok s posebnimi potrebami v času izobraževanja na daljavo. SRP so 

pri vsaki trditvi opredelili svojo stopnjo strinjanja. Možnosti izbire so bile: 1 – nikakor ne 

drži; 2 – ne drži; 3 – se ne morem opredeliti; 4 – drži; 5 – popolnoma drži. 
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Preglednica 43: SRP (opisna statistika) – vloga na srečanjih strokovnih skupin v času IND 

  N M Me Mo SD KA KS Min Max 

Na srečanjih 

strokovne skupine 

sem upošteval 

predstavljena 

mnenja. 

43 4,21 4,00 4 0,514 0,298 0,159 3 5 

Pred srečanjem 

strokovne skupine 

sem staršem 

posredoval potek 

srečanja za lažjo 

pripravo. 

43 3,05 3,00 4 1,154 –0,290 –1,202 1 5 

Na srečanjih na 

daljavo sem starše 

vključeval v isti meri 

kot na srečanjih v 

živo. 

43 4,14 4,00 4 0,804 –0,552 –0,388 2 5 

Srečanja na daljavo 

so bila približno 

enako dolga kot 

srečanja v živo. 

43 3,67 4,00 4 1,040 –0,624 –0,224 1 5 

Srečanja na daljavo 

so bila strukturirana 

približno enako kot 

srečanja v živo. 

43 4,02 4,00 4 1,012 –1,640 2,786 1 5 

Starši so 

pomemben in 

nepogrešljiv član 

strokovne 

skupine. 

43 4,63 5,00 5 0,655 –1,564 1,226 3 5 

Na prvem srečanju 

sem staršem 

podrobno predstavil 

predlog IP. 

43 4,53 5,00 5 0,667 –1,646 3,604 2 5 
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Pri pripravi ocene 

funkcioniranja 

otroka sem staršem 

ponudil možnost 

poročanja o 

otrokovih močnih in 

šibkih področjih, 

potrebah ter o tem, 

kako oni vidijo 

svojega otroka. 

43 4,37 4,00 5 0,725 –1,105 1,349 2 5 

Pri določanju 

datuma in ure 

srečanja sem bil 

prilagodljiv. 

43 4,56 5,00 5 0,548 –0,696 -0,635 3 5 

Anketirani SRP so se povprečno gledano v največji meri strinjali, da so starši 

pomemben in nepogrešljiv član strokovne skupine (M = 4,63, SD = 0,655), sledi trditev, 

da so pri določanju datuma in ure srečanja prilagodljivi (M = 4,56, SD = 0,548), da so na 

prvem srečanju staršem podrobno predstavili predlog IP, da so pri pripravi ocene 

funkcioniranja otroka staršem ponudili možnost poročanja o otrokovih močnih in šibkih 

področjih, potrebah ter o tem, kako oni vidijo svojega otroka (M = 4,37, SD = 0,725), da 

so na srečanjih strokovne skupine upoštevali predstavljena mnenja (M = 4,21, 

SD = 0,514), da so na srečanjih na daljavo starše vključevali v isti meri, kot na srečanjih 

v živo (M = 4,14, SD = 0,804) ter da so bila srečanja na daljavo približno enako 

strukturirana kot srečanja v živo (M = 4,04, SD = 0,655). Bolj neopredeljeni pa so bili s 

trditvama, da so bila srečanja na daljavo približno enako dolga kot srečanja v živo 

(M = 3,67, SD = 1,040) ter da so pred srečanjem s strokovno skupino staršem 

posredovali potek srečanja za lažjo pripravo (M = 3,05, SD = 1,154). 

V nadaljevanju smo s pomočjo petstopenjske ocenjevalne lestvice želeli pridobiti 

vpogled v to, kako starši vidijo in doživljajo svojo vlogo kot člani strokovne skupine ter 

njihovo vključenost v proces načrtovanja, realizacije in evalvacije IP njihovega otroka v 

času IND v šolskem letu 2020/21. Starši so pri vsaki trditvi opredelili svojo stopnjo 

strinjanja. Možnosti izbire so bile: 1 – nikakor ne drži; 2 – ne drži; 3 – se ne morem 

opredeliti; 4 – drži; 5 – popolnoma drži. 

Preglednica 44: Starši (opisna statistika) – vloga na srečanjih strokovne skupine v času IND ter vključenost v proces 
IP 

 
N M Me Mo SD KA KS Min Max 
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Spoznal sem vse člane 

strokovne skupine. 
41 3,85 4,00 5 1,424 –1,149 –0,035 1 5 

Z IP svojega otroka sem 

zadovoljen. 
41 4,00 4,00 4 0,949 –0,923 1,065 1 5 

Člani strokovne skupine so 

upoštevali moje mnenje in 

predloge. 

41 3,85 4,00 4 1,108 –1,203 1,291 1 5 

Pred srečanjem strokovne 

skupine sem dobil potek 

srečanja za lažjo pripravo. 

41 2,71 2,00 2 1,365 0,439 –1,085 1 5 

Na srečanjih na daljavo so me 

kot starša vključevali v isti 

meri kot na srečanjih v živo. 

41 3,44 4,00 4 1,246 –0,751 –0,085 1 5 

Srečanja na daljavo so bila 

približno enako dolga kot 

srečanja v živo. 

41 3,05 3,00 3 1,244 –0,260 –0,706 1 5 

Srečanja na daljavo so bila 

strukturirana približno enako 

kot srečanja v živo. 

41 3,27 3,00 3 1,225 –0,545 –0,380 1 5 

Sem pomemben in 

nepogrešljiv član strokovne 

skupine. 

41 3,56 4,00 3 1,266 –0,572 –0,491 1 5 

Na prvem srečanju mi je bil 

podrobno predstavljen 

predlog IP. 

41 3,88 4,00 4 1,144 –1,223 1,067 1 5 

Na prvem srečanju sem 

imel možnost podati svoje 

predloge, mnenje in želje. 

41 4,05 4,00 5 1,117 –1,345 1,300 1 5 

Sodeloval sem pri pripravi 

ocene funkcioniranja svojega 

otroka ter imel možnost 

poročati o njegovih močnih in 

šibkih področjih, potrebah ter 

o tem, kako jaz vidim svojega 

otroka. 

41 3,73 4,00 4 1,205 –0,714 –0,470 1 5 

SRP je bil prilagodljiv pri 

datumu in uri srečanja. 
41 3,95 4,00 5 1,117 –1,032 0,617 1 5 
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Anketirani starši so se povprečno gledano v največji meri strinjali, da so na prvem 

srečanju s strokovno skupino imeli možnost podati svoje predloge, mnenje in želje 

(M = 4,05, SD = 1,117), sledi trditev zadovoljstva z IP za svojega otroka (M = 4,00, 

SD = 0,949), da so SRP bili prilagodljivi pri datumu in uri srečanja (M = 3,95, 

SD = 1,117), da jim je bil na prvem srečanju podrobno predstavljen predlog IP 

(M = 3,88, SD = 1,144), da so člani strokovne skupine upoštevali njihovo mnenje in 

predloge (M = 3,85, SD = 1,108), da so spoznali vse člane strokovne skupine (M = 3,85, 

SD = 1,424) ter da so sodelovali pri pripravi ocene funkcioniranje svojega otroka ter 

imeli možnost poročati o njegovih močnih in šibkih področjih, potrebah ter o tem, kako 

sami vidijo svojega otroka (M = 3,73, SD = 1,205). 

Tudi avtorica Kozel (2016) je v svoji raziskavi o starših kot enakovrednih partnerjih v 

procesu uresničevanja IP za učence s posebnimi potrebami v osnovni šoli ugotavljala, 

da starši poznajo vse člane strokovne skupine, pri čemer so starši navajali, da največ 

sodelujejo z otrokovim razrednikom, ki v šoli z otrokom preživi največ časa. Izpostavili 

so, da si želijo pogostejšega sodelovanja s specialnimi, socialni pedagogi in logopedi. 

Avtorica kot morebiten razlog navaja njihovo mobilno delo oz. delo na več različnih 

lokacijah, kar starši iz omenjene raziskave rešujejo s telefonskimi pogovori, 

elektronskimi sporočili in zapisi v zvezek otroka. To se sklada tudi z rezultati naše 

raziskave (glej poglavje 2.4.1). 

To, da se starši povprečno gledano strinjajo, da so na prvem srečanju s strokovno 

skupino imeli možnost podati svoje predloge, mnenje in želje ter da so tudi SRP 

izpostavili, da so staršem ponudili to možnost, predstavlja pozitiven rezultat, ki je v 

nasprotju z rezultati avtorice Jurišić (2008), ki navaja, da so starši na uvodnih srečanjih 

strokovnih skupin največkrat zgolj pasivni poslušalci, ki na koncu le podpišejo otrokov 

IP. 

Avtorica Prašnikar (2016) je v svojo raziskavo vključila 20 staršev otrok s posebnimi 

potrebami, vključenih v predšolski program s prilagojenim izvajanjem in DSP. Tudi tam 

se je, podobno kot v naši raziskavi, izkazalo, da je velika večina SRP prilagodljiva pri 

datumu in urah njihovih srečanj. 

Bolj neopredeljeni pa so bili s trditvami, da so pomemben in nepogrešljiv člen strokovne 

komisije (M = 3,56, SD = 1,266), da so jih na srečanjih na daljavo vključevali v isti meri 

kot na srečanjih v živo (M = 3,44, SD = 1,246), da so bila srečanja na daljavo 

strukturirana približno enako kot srečanja v živo (M = 3,27, SD = 1,225), da so bila 

srečanja na daljavo približno enako dolga kot srečanja v živo (M = 3,05, SD = 1,244).  

Pojmovanje vloge starša v strokovni skupini je močno povezano z njegovih doživljanjem 

IP kot načrta poti k uspehu. Slednje ugotavlja avtorica Kozel (2016), ki je v svoji 

raziskavi ugotovila, da starši, ki sebe ne doživljajo kot pomembnega člana strokovne 
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skupine, ter starši, katerih mnenje na srečanjih strokovne skupine ni slišano in 

upoštevano, IP pojmujejo zgolj kot dokument oz. list papirja, s katerim šola zadosti 

zakonskim podlagam. Ravno nasprotno pa starši, ki se čutijo pomembne in slišane, IP 

otroka doživljajo kot rešitev, ki otroku zagotavlja vse, kar potrebuje za uspeh, skladno s 

tem pa tudi bolj aktivno sodelujejo z vsemi strokovnjaki, ki delajo z njihovim otrokom.  

Manj so se strinjali s trditvijo, da so pred srečanjem strokovne skupine dobili potek 

srečanja za lažjo pripravo (M = 2,71, SD = 1,365). 

Večina staršev je na prvem srečanju s strokovno skupino imela možnost podati svoje 

predloge, mnenje in želje, ki so jih ostali člani strokovne skupine tudi upoštevali. Vse to 

je izredno pomembno, saj se prevečkrat zgodi, da so starši zgolj prejemniki informacij, 

namesto da bi bili tisti, ki tako kot strokovnjaki vedo, kaj je za njihovega otroka in njihovo 

družino dobro. Ko so starši vključeni v proces načrtovanja kot enakovredni partnerji in 

kot strokovnjaki za svojega otroka, je bolj verjetno, da se bodo v nadaljevanju bolj 

vključevali tudi v proces izvedbe oz. realizacije IP (Hammitte in Nelson, 2001). 

Petstopenjski ocenjevalni lestvici za starše je sledilo vprašanje odprtega tipa, pri 

katerem so starši lahko dopisali morebitne komentarje za njihovo ne/strinjanje s 

posamezno trditvijo. Največ staršev, to je 7, je v tem delu zapisalo, da v času IND ni bilo 

srečanj strokovne skupine, kar se sklada z rezultati, ki jih prikazuje preglednica 40. Pri 

tem izpostavljamo zapis starša, ki pravi: »IP se je na hitro pogledal na začetku leta, ko 

še ni bilo zaprtja. Skozi leto ni bilo nobenih srečanj za IP. V našem primeru se na šoli IP 

zelo slabo pripravljajo, še manj evalvirajo. IP skupina se v celotni sestavi nikoli ne 

sestane s starši, samo razrednik in starši. Tako se ne počutim kot del strokovne 

skupine, ampak nekdo, ki mora podpisati IP, da zadosti pravilom.« Sicer pa so starši 

zapisali, da so se počutili upoštevane in da bi pohvalili delo SRP, ki je bilo dosledno in 

otroku prijazno, hkrati pa so izpostavili učinkovito medsebojno sodelovanje.  

2.4.11 Vpliv informacijsko-komunikacijskih kompetenc specialnih in rehabilitacijskih 

pedagogov in staršev na njihovo sodelovanje 

Informacijsko-komunikacijske kompetence ali drugače rečeno digitalna kompetentnost 

je večplasten pojem in zajema različna področja. Na kratko je to sposobnost uporabe 

digitalne tehnologije, širše pa pomeni sposobnost razumevanja medijev, iskanja 

informacij in kritičnega presojanja o najdenih informacijah ter sposobnost komuniciranja 

z drugimi z uporabo različnih digitalnih orodij in aplikacij. Evropski parlament in Svet 

Evrope (2006, v Brečko, 2015) sta digitalno kompetenco opredelila kot eno izmed osmih 

ključnih kompetenc vseživljenjskega učenja. Opredelila sta jo kot kompetenco, ki 

vključuje varno in kritično uporabe tehnologije na treh področjih: pri delu, v prostem 

času in komunikacijah. Informacijsko-komunikacijska tehnologija oz. digitalna 

kompetentnost, ki jo omenjamo v nadaljevanju, se nanaša na »uporabo računalnikov za 
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iskanje, ocenjevanje, shranjevanje, izdelavo, predstavitev in izmenjavo informacij ter za 

sporazumevanje in sodelovanje v sodelovalnih omrežjih preko interneta« (Brečko, 2015, 

str. 53). 

Sodelujočim SRP smo zastavili vprašanje Kako bi ocenili svojo digitalno kompetentnost 

pred začetkom izobraževanja na daljavo? Možni so bili trije odgovori: podpovprečno; 

povprečno; nadpovprečno. 

Preglednica 45: SRP – ocena lastne digitalne kompetentnosti pred začetkom IND 

Ocena lastne digitalne kompetentnosti 

pred začetkom IND 

f f % 

Podpovprečno 3 7,0 

Povprečno 36 83,7 

Nadpovprečno 4 9,3 

Skupaj 43 100,0 

83,7 % anketiranih SRP je svojo digitalno kompetentnost pred začetkom IND ocenilo 

kot povprečno, 9,3 % kot nadpovprečno, najmanj, to je 7,0 %, je bilo takšnih, ki so jo 

ocenili kot podpovprečno. 

Gabršček (2021) je pri učiteljih na slovenskih osnovnih in srednjih šolah preverjala, 

kakšna je njihova samoocena usposobljenosti za poučevanje na daljavo, pri čemer se je 

največ učiteljev (42,1 %) strinjalo, da so ustrezno usposobljeni. Tudi raziskava avtoric 

Krajnc idr. (2020) je pokazala, da se učitelji čutijo vsaj delno usposobljene pri uporabi 

informacijsko-komunikacijske tehnologije v okviru poučevanja na daljavo. Hkrati pa so 

ugotovile, da se bolj kompetentne počutijo učitelji, ki poučujejo na srednjih šolah. 

Rezultati obeh raziskav sovpadajo z rezultati naše magistrske raziskave, pri kateri je 

večina SRP svojo lastno digitalno kompetentnost pred začetkom IND ocenila kot 

povprečno. Rezultate naše raziskave lahko primerjamo tudi z rezultati raziskave 

avtorjev Rupnik Vec idr. (2020), pri kateri sta dve tretjini slovenskih učiteljic in učiteljev 

(na vseh stopnjah izobraževanja) ocenili, da »samostojno, pa čeprav s težavami, 

obvladajo vse preverjane kategorije digitalnih kompetenc izobraževalcev« (str. 117). 

Največ težav so učitelji imeli z izdelavo posnetkov z razlago učnih vsebin ter s 

snemanjem in deljenjem spletnih predavanj. 

Svet, v katerem živimo, postaja vedno bolj e-prežet, kar pomeni, da se v prostoru 

vzgoje in izobraževanja vedno pogosteje pojavljajo pojmi kot so e-šola, e-vsebine, 

e-učno okolje in e-kompetentni učitelj. Slednje je za graditev šole 21. stoletja 
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najpomembnejše, saj potrebujemo učitelje, ki bodo znali e-vsebine smiselno uporabljati 

v e-učnem okolju. Ravno to je bil cilj projekta E-šolstvo med leti 2000 in 2012, katerega 

rezultat je bil model usposabljanja, ki temelji na šestih temeljnih e-kompetencah (Kreuh 

in Sambolić Beganović, 2015). Te so: »poznavanje in zmožnost kritične uporabe 

informacijsko-komunikacijske tehnologije; zmožnost komuniciranja in sodelovanja na 

daljavo; zmožnost iskanja, zbiranja, obdelovanja, vrednotenja (kritične presoje) 

podatkov, informacij in konceptov; varna raba in upoštevanje pravnih in etičnih načel 

uporabe ter objave informacij; izdelava, ustvarjanja, posodabljanje, objava gradiv; 

zmožnost načrtovanja, izvedbe evolucije pouka z uporabo informacijsko-komunikacijske 

tehnologije« (Kreuh in Sambolić Beganović, 2015, str. 30). V projektu so s pomočjo 52 

seminarjev za 20 predmetov oz. področij množično usposabljali in izobraževali učitelje 

in ravnatelje, da bi postali e-kompetentni. Rezultati projekta pričajo o tem, da so se 

učitelji in strokovni delavci v vzgoji in izobraževanju pričeli zavedati pomena razvoja 

lastne digitalne pismenosti in e-kompetentnosti (Kreuh in Sambolić Beganović, 2015). 

Rezultati naše raziskave so pokazali, da so samo trije SRP (N = 43) lastno digitalno 

kompetentnost pred začetkom IND ocenili kot podpovprečno, kar nakazuje na to, da 

SRP že dosegajo neke pričakovane kompetence sodobnega strokovnega delavca v 

vzgoji in izobraževanju. Sklepamo lahko, da to na nek način sovpada tudi s študijskim 

programom Specialna in rehabilitacijska pedagogika. V predstavitvenem zborniku za 

študijsko leto 2021/22 je med splošnimi kompetencami, ki jih študent pridobi v 

dodiplomskem študiju navedena tudi uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije 

v vzgoji in izobraževanju, čemur je v okviru predmeta Informacijsko komunikacijska 

tehnologija v izobraževanju oseb s posebnimi potrebami skupno namenjenih 120 ur 

(Podatki študijskega programa Specialna in rehabilitacijska pedagogika, 2021). 

V nadaljevanju nas je zanimalo, ali so SRP in starši ob začetku IND potrebovali 

navodila in dodatna znanja za uporabo digitalne tehnologije in spletnih orodij (glej 

preglednici 46 in 47). 

Preglednica 46: SRP – potreba po navodilih in dodatnih znanjih za uporabo digitalne tehnologije in spletnih orodij ob 

začetku IND 

Navodila in dodatna znanja za uporabo digitalne 

tehnologije in spletnih orodij ob začetku IND 
f f % 

Da 32 74,4 

Ne 11 25,6 

Skupaj 43 100,0 

Ob začetku IND je 74,7 % SRP potrebovalo navodila in dodatna znanja za uporabo 
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digitalne tehnologije in spletnih orodij, medtem ko jih 25,6 % teh navodil ni potrebovalo. 

Zapisano lahko povežemo z izsledki raziskave, ki jo je izvedla platforma School 

Education Gateway v mesecu aprilu in maju leta 2020, v kateri je sodelovalo 4859 

anketirancev iz več kot 40 držav, od tega je bilo 86 % učiteljev in ravnateljev. Rezultati 

so namreč pokazali, da je v času epidemije covid-19 in zaprtja šol kar 66,9 % učiteljev 

prvič imelo izkušnjo s poučevanjem prek spleta ter da so bile težave z dostop do 

tehnologije zelo pogoste (Di Pietro idr., 2020) 

Preglednica 47: Starši – potreba po navodilih in dodatnih znanjih za uporabo digitalne tehnologije in spletnih orodij 
ob začetku IND 

Navodila in dodatna znanja za uporabo digitalne 

tehnologije in spletnih orodij ob začetku IND 
f f % 

Da 16 37 

Ne 27 63 

Skupaj 41 100,0 

Ob začetku IND je 37 % staršev potrebovalo navodila in dodatna znanja za uporabo 

digitalne tehnologije in spletnih orodij, medtem ko jih večina, to je 63 %, tega ni 

potrebovalo. 

Rezultati raziskave so pokazali, da so SRP v primerjavi s starši v večji meri potrebovali 

navodila in dodatna znanja za uporabo digitalne tehnologije in spletnih orodij ob začetku 

IND, kar je na nek način v nasprotju z odgovori SRP (glej poglavje 2.4.4), pri katerih so 

le-ti poročali o pomanjkljivi digitalni pismenosti staršev in so navajali, da: »Veliko staršev 

je manj veščih pri rabi tehnologije.« 

Avtorica Rožman Krivec (2021) je bila del projekta, pri katerem so v času IND nudili 

učno pomoč, vzpostavili sistem tutorstva in tako zagotavljali kontinuiran pristop 

individualizacije ter diferenciacije za učence z učnimi težavami. Izpostavlja, da so v 

procesu individualnega sodelovanja s temi učenci ugotovili, da nekatere družine 

potrebujejo strokovno podporo in pomoč, pri čemer je potrebno poudariti, da ni šlo le za 

IKT-podporo, temveč tudi socialno in psihološko podporo. 

Tisti, ki so odgovarjali, da so ob pričetki IND potrebovali navodila in dodatna znanja za 

uporabo digitalne tehnologije in spletnih orodij, so v nadaljevanju odgovarjali, kdo jim je 

pri tem pomagal (glej preglednici 48 in 49). SRP so lahko izbirali med naslednjimi 

odgovori: vodstvo šole; sodelavci; pomagal sem si sam; drugo. Starši pa so lahko 

izbirali med odgovori: otrokov SRP; vodstvo šole; pomagal sem si sam; drugo. Oboji so 

odgovarjali tudi na vprašanje odprtega tipa, pri katerem so zapisali, kako in s čim so jim 
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pomagali. 

Preglednica 48: SRP (analiza več možnih odgovorov) – pomoč pri pridobivanju navodil in dodatnih znanj za uporabo 
digitalne tehnologije in spletnih orodij 

  Odgovori 
f % vseh 

odgovorov 
f f % 

Pomoč vodstva šole 15 20,8 46,9 

Pomoč sodelavcev 28 38,9 87,5 

Pomagal sem si sam 27 37,5 84,4 

Pomoč družine 2 2,8 6,3 

Skupaj 72 100,0 225,0 

SRP, ki so odgovorili, da so ob pričetku IND potrebovali navodila in dodatna znanja za 

uporabo digitalne tehnologije in spletnih orodij, so v nadaljevanju navedli, kdo jim je pri 

tem pomagal. V največji meri, to je 87,5 %, so jim pomagali sodelavci, 84,4 % si jih je 

pomagalo samih, 46,9 % SRP je pomoč prejelo s strani vodstva šole, najmanj SRP, to 

je 6,3 %, pa s strani družine.  

Preglednica 49: Starši (analiza več možnih odgovorov) – pomoč pri pridobivanju navodil in dodatnih znanj za 

uporabo digitalne tehnologije in spletnih orodij 

 
Odgovori 

f % vseh 

odgovorov 
f f % 

Pomoč otrokovega SRP 2 12,5 15,4 

Pomoč vodstva šole 1 6,3 7,7 

Pomagal sem si sam 9 56,3 69,2 

Pomoč družine 3 18,8 23,1 

Pomoč otrokovega 

razrednika 
1 6,3 7,7 

Skupaj 16 100,0 123,1 

Anketirani starši so si v največji meri pri pridobivanju navodil in dodatnih znanj za 

uporabo digitalne tehnologije in spletnih orodij pomagali sami, v manjši meri pa jim je 
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pomagala družina in otrokov SRP. 

Od teh, ki so ob pričetku IND potrebovali navodila in dodatna znanja za uporabo 

digitalne tehnologije in spletnih orodij, je pri vprašanju odprtega tipa največ SRP, to je 

16, zapisalo, da so to pomoč prejeli v obliki izobraževanj, predavanj in seminarjev. V 

manjši meri pa so v odgovorih navajali video navodila, srečanja učiteljskega zbora, 

inštrukcije, natančna navodila v e-zbornici, ideje drugih, informacije na spletu in lastno 

raziskovanje po spletu. Pogosto so omenjali pomoč, ki so si jo sodelavci ponujali med 

sabo, na primer v obliki skupnega oblikovanja spletnih učilnic, izmenjave mnenj in 

izkušenj, priprave dodatnih internih izobraževanj ipd. Starši so pri tem vprašanju 

zapisali, da so jih otrokov SRP in vodstvo šole naučili uporabljati programe, kot sta 

Zoom in MS Teams. Omenjali so tudi pomoč partnerja pri pripravi tehnologije za 

uporabo, izposojo opreme, nalaganje programov itd. Dva starša sta zapisala, da sta si v 

največji meri pomagala kar sama s tem, ko sta na spletu iskala informacije. 

Tako SRP kot starše smo vprašali tudi, ali bi za kvalitetno, uspešno in lažje medsebojno 

sodelovanje v prihodnosti potrebovali še dodatna znanja s področja uporabe digitalne 

tehnologije in spletnih orodij (glej preglednici 50 in 51). 

Preglednica 50: SRP – dodatna znanja s področja uporabe digitalne tehnologije in spletnih orodij v prihodnosti 

Dodatna znanja s področja uporabe 

digitalne tehnologije in spletnih 

orodij v prihodnosti 

f f % 

Da 5 11,6 

Ne 38 88,4 

Skupaj 43 100,0 

88,4 % anketiranih SRP meni, da v prihodnosti ne bi potrebovali dodatnih znanj s 

področja digitalne tehnologije in spletnih orodij za bolj kvalitetno, uspešno ter lažje 

sodelovanje s starši, medtem ko jih 11,6 % meni, da bi v prihodnje potrebovali še več 

tovrstnega znanja. 

Preglednica 51: Starši – dodatna znanja s področja uporabe digitalne tehnologije in spletnih orodij v prihodnosti 

Dodatna znanja s področja uporabe 

digitalne tehnologije in spletnih 

orodij v prihodnosti 

f f % 

Da 8 19,5 
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Ne 33 80,5 

Skupaj 41 100,0 

80,5 % anketiranih staršev meni, da v prihodnosti ne bi potrebovali dodatnih znanj s 

področja digitalne tehnologije in spletnih orodij za bolj kvalitetno, uspešno ter lažje 

sodelovanje s SRP, medtem ko jih 19,5 % meni, da bi v prihodnje potrebovali še več 

tovrstnega znanja. 

Tudi tukaj smo sodelujočim, ki so na zgornje vprašanje odgovorili z »da«, zastavili 

dodatno vprašanje odprtega tipa, pri katerem so svoj odgovor lahko na kratko utemeljili. 

Pri tem so SRP odgovarjali, da je novo znanje vedno dobrodošlo ter da bi ga 

potrebovali za stvari, ki bi jim olajšale in omogočile enostavno in hitro izdelovanje 

pripomočkov in materialov, ali v obliki tečaja za osvežitev znanja in prikaz novejših 

funkcij in tehnologij. Ena izmed sodelujočih SRP pa je zapisala, da bi omenjeno 

potrebovala kot začetnica, saj čuti, da v primerjavi s starejšimi kolegi še ni tako 

kompetentna. Starši so svoje odgovore utemeljili s tem, da bi to potrebovali, ker se 

tehnologija zelo hitro spreminja. Omenili so, da bi potrebovali seminar o uporabi 

digitalne tehnologije in spletnih orodij, s čimer bi izboljšali svojo digitalno pismenost. 

Eden izmed staršev je izpostavil, da bi za boljše oz. lažje sodelovanje potreboval 

dodatno opremo, kamero. 

Anderson (2021) omenja, da na uspešnost IND poleg dostopa do naprav in svetovnega 

spleta, vpliva tudi digitalna kompetentnost, tako učencev kot staršev, ki so jim v času 

IND pomagali. Ugotavlja, da so učenci, katerih starši imajo pomanjkljivo digitalno 

kompetentnost, bolj izpostavljeni tveganju za neuspeh na šolskem področju. Ugotovitve 

naše raziskave so tako spodbudne, saj večina staršev ob pričetku IND ni potrebovala 

dodatnih znanj in navodil za uporabo digitalne tehnologije in spletnih orodij ter v večini 

ocenjujejo, da le-teh ne bi potrebovali tudi v prihodnje. 

Tudi v okviru intervjuja smo mamo otroka s posebnimi potrebami vprašali, ali je za 

sodelovanje v času IND imela dovolj informacijsko-komunikacijskih kompetenc in 

povedala je, da je tudi sama strokovna delavka v vzgoji in izobraževanju, kar pomeni, 

da je bila seznanjena z uporabo aplikacije Zoom in drugih spletnih orodij in posledično s 

tem ni imela večjih težav. Ocenjuje, da njene informacijsko-komunikacijske kompetence 

niso imele vpliva na njeno sodelovanje z otrokovim SRP. 

Intervjuvana SRP pa meni, da je v času IND pridobila nova znanja in kompetence na 

področju digitalne pismenosti, predvsem za svoje lastno delo, evidenco in razvijanje 

novih didaktičnih in učnih materialov. Kljub vsemu, kar je na novo spoznala, pa se je 

trudila, da je na urah DSP čas namenila razvijanju strategij in spretnosti kot v času IVŠ, 
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ki jih morajo otroci usvojiti poleg digitalne pismenosti in spretnosti. Meni, da bodo le-te 

uspeli usvojiti tudi izven ur DSP. 

Zanimalo nas je, ali je digitalna kompetentnost SRP pred začetkom IND v različnih 

pogledih vplivala na njihovo sodelovanje s starši. Preverjali smo, kakšen vpliv je imela 

na pogostost sodelovanja v času IND v primerjavi s časom IVŠ ter na način sodelovanja 

s starši. Primerjali smo tudi, kako je potreba po navodilih in dodatnih znanjih za uporabo 

digitalne tehnologije in spletnih orodij ob začetku IND pri SRP vplivala na omenjeno. 

Glede ocene lastne digitalne kompetentnosti pred začetkom IND ne prihaja do 

statistično pomembnih razlik (p > 0,05), pri stopnji značilnosti α = 0,05, glede na 

pogostost sodelovanje v času IND v primerjavi s časom IVŠ, tako pri SRP (glej poglavje 

4.5, preglednica 66) kot pri starših. Enako se je izkazalo tudi za navodila in dodatna 

znanja za uporabo digitalne tehnologije ter spletnih orodij ob začetku IND, pri katerih ni 

prihajalo do statistično pomembnih razlik (p > 0,05), pri stopnji značilnosti α = 0,05, 

glede na pogostost sodelovanja v času IND v primerjavi s časom IVŠ, tako pri SRP (glej 

poglavje 4.5, preglednica 67) kot pri starših. 

Prav tako do statistično pomembnih razlik (p > 0,05), pri stopnji značilnosti α = 0,05, ni 

prihajalo pri želji po dodatnih znanjih s področja uporabe digitalne tehnologije in spletnih 

orodij v prihodnosti glede na pogostost sodelovanja v času IND v primerjavi s časom 

IVŠ, tako pri SRP (glej poglavje 4.5, preglednica 68) kot pri starših. 

Pri SRP (glej poglavje 4.5, preglednica 69) in starših potreba po navodilih in dodatnih 

znanjih za uporabo digitalne tehnologije in spletnih orodij ob začetku IND ni vplivala na 

njihovo odločitev o tem, kateri način medsebojnega sodelovanja jim je bolj ustrezal 

(p > 0,05, pri stopnji značilnosti α = 0,05. Vpliva na to ni imela niti potreba po dodatnih 

znanjih s področja uporabe digitalne tehnologije in spletnih orodij v prihodnosti, tako pri 

SRP (glej poglavje 4.5, preglednica 70) kot pri starših. 

Povzemamo, da ob morebitni ponovitvi zaprtja šol SRP in starši ne bi imeli večjih težav, 

saj bi bili dobro tehnično pripravljeni, kljub temu pa e-prežet svet, v katerem živimo, 

zahteva redno izobraževanje tudi na področju tehnologije in njene rabe. Pri tem 

izpostavljamo Zavod Republike Slovenije za šolstvo in ARNES, ki sta že organizirala 

več različnih oblik izobraževanj, kot so krajše IKT urice, predmetna študijska srečanja, 

izobraževanja za kolektive ter modularno organiziran webinar za samostojno učenje. 

Poročajo, da je bilo do konca septembra 2020 v takšne vrste izobraževanj vključenih 

več kot 21.000 učiteljev (Rupnik Vec idr., 2020). 
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PROFESIONALNI RAZVOJ SRP V ČASU IZOBRAŽEVANJA NA DALJAVO 

2.4.12 Doprinos izobraževanja na daljavo k profesionalnemu razvoju specialnih in 

rehabilitacijskih pedagogov ter dejavniki, ki so k temu prispevali 

Epidemija covid-19 je s sabo prinesla mnogo sprememb, ne le na kulturnem, 

gospodarskem, tehnološkem in družbenem področju, temveč tudi na področju vzgoje in 

izobraževanja. To je zaposlene slednjega področja postavilo pred številne izzive in 

spremembe, kar je prineslo redefiniranje pedagoških praks, pomena in vloge 

izobraževanja ter nalog strokovnih delavcev. Spremembe pa so pomemben del 

profesionalnega razvoja in nujno je, da se učitelj razvija vse svoje življenje. Učitelj v 

svoji karieri potrebuje izzive, na katere se bo odzval in samo izkušnjo izziva tudi 

analiziral, in to je tisto, kar doprinese k njegovemu napredku in razvoju (Kampuš, 2016). 

V okviru naslednjega raziskovalnega vprašanja nas je zanimalo, ali so sodelujoči SRP 

obdobje IND doživljali kot nekaj, kar je doprineslo k njihovemu profesionalnemu razvoju 

(glej preglednici 52 in 53) ter kateri dejavniki so k temu prispevali. 

Preglednica 52: Doprinos IND k profesionalnemu razvoju 

Doprinos IND k 

profesionalnemu razvoju 
f f % 

Ni doprinesel 1 2,3 

Malo je doprinesel 9 20,9 

Srednje je doprinesel 8 18,6 

Veliko je doprinesel 22 51,2 

Zelo veliko je doprinesel 3 7,0 

Skupaj 43 100,0 

Malo več kot polovica SRP, to je 51,2 %, meni, da je IND veliko doprineslo k njihovemu 

profesionalnemu razvoju, 20,9 % jih meni, da je malo doprineslo, 18,6 %, da je srednje 

doprineslo, 7,0 %, da je zelo veliko doprineslo ter 2,3 %, da IND ni doprineslo k 

njihovemu profesionalnemu razvoju. 

V nadaljevanju smo sodelujoče SRP prosili, da svojo izbiro tudi pojasnijo, pri čemer je 

kar 25 SRP zapisalo, da so največji doprinos zaznali v novo pridobljenih znanjih, 

veščinah, spretnostih skozi nove izkušnje in izzive. Zapisali so, da so se udeležili 

seminarjev, ki se jih sicer najverjetneje ne bi; da so spoznali veliko novih spletnih orodij; 

spoznali, kako določene učne vsebine prenesti v obliko videoposnetkov; da so se 
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naučili novih metodičnih pristopov ter da ta nova znanja uporabljajo tudi sedaj, v času 

ponovnega izobraževanja v šoli, zaradi česar je delo lažje in večkrat tudi bolj 

ekonomično. Od vseh sodelujočih jih je 8 zapisalo, da so razvili svojo ustvarjalnost in 

fleksibilnost, ki sta bili v ospredju zaradi iskanja novih rešitev in načinov za sodelovanje. 

Izpostavljamo zapis SRP, ki je začetnica, saj njena delovna doba obsega manj kot 

1 leto in je zapisala: »Dobila sem le še dodatno perspektivo, širši pogled na to, kaj si 

želim kot pedagoginja za učence in zase.« Na drugi strani pa je druga SRP zapisala: 

»Zaradi obilice dela in videokonferenc sem večino časa preživela pred računalnikom z 

namenom premagovanja primanjkljajev učencev, časa za izobraževanje pa je bilo 

nekoliko manj.« 

Preglednica 53: Ocena vpliva IND na lasten profesionalni razvoj 

Ocena vpliva IND na lasten 

profesionalni razvoj 
f f % 

Z nekaterimi vidiki pozitivno, z 

drugimi pa negativno 

25 58,1 

Pozitivno 18 41,9 

Skupaj 43 100,0 

58,1 % anketiranih SRP meni, da je IND z nekaterimi vidiki vplivalo pozitivno, spet z 

drugimi negativno, medtem ko jih 41,9 % meni, da je IND pozitivno vplivalo na njihov 

profesionalni razvoj. 

Sodelujoče SRP smo prosili, da svojo izbiro pri tem vprašanju tudi na kratko pojasnijo, 

pri čemer so se odgovori nagibali tako k pozitivnim in negativnim vidikom, kar so 

pokazali tudi rezultati (glej preglednico 53). Kot pozitivno so SRP navedli fleksibilnost, ki 

so jo pridobili; novo pridobljena znanja in kompetence; iskanje novih načinov dela in 

strategij ter razvoj digitalne kompetentnosti. Ena izmed SRP je zapisala: »Pri delu sem 

postala bolj odločna, strokovno sem zrasla.« Kot tisto, kar je nanje imelo negativen 

vpliv, pa so navedli preveliko preobremenjenost zaradi povečane količine stresa, 

pomanjkanja socialnih stikov in časa preživetega pred računalnikom. Ena izmed 

sodelujočih je zapisala, da je imela občutek, da je v času IND svoje delo opravljala manj 

strokovno kot sicer. 

SRP, ki je sodelovala v intervjuju, meni, da je obdobje IND pozitivno doprineslo k 

njenemu profesionalnemu razvoju. Ob začetku se je sicer spraševala, kako bodo sedaj 

potekala izobraževanja in ali se bodo sploh izvajala. Povedala je, da je bila na nekaj 

zelo kvalitetnih seminarjih in izobraževanjih, ki so potekala na daljavo. Zaznala je, da je 

bila na njih bolj aktivna, več je spraševala in se vključevala. 
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Razberemo lahko, da je IND v veliki meri vplival na profesionalni razvoj SRP, večinoma 

v pozitivni smeri. Pomembno je zavedanje, da so tako SRP kot ostali strokovni delavci 

iz tega obdobja nekaj odnesli. Kar je bilo pozitivnega, bo služilo kot dobra opora za 

naprej, kar je bilo negativnega, pa bo služilo kot podlaga za napredek v prihodnosti. 

Avtorici Assunção Flores in Swennen (2020) sta na podlagi več raziskav, povezanih z 

vplivom epidemije covid-19, ugotovili, da je le-ta učitelje po vsem svetu presenetila in 

šokirala na vseh ravneh, a jih je hkrati tudi navdihnila, da so pričeli z iskanjem rešitev za 

probleme, ki jih v svojem poklicnem delovanju še niso srečali.  

Zanimalo nas je, kako sodelujoči SRP na splošno dojemajo svoj poklic in kako 

ocenjujejo svojo lastno zadovoljstvo s poklicem. Pri tem so lahko SRP izbirali med 

naslednjimi odgovori: zelo nezadovoljen; nezadovoljen; niti nezadovoljen, niti 

zadovoljen; zadovoljen; zelo zadovoljen. 

Preglednica 54: Zadovoljstvo s poklicem 

Zadovoljstvo s poklicem f f % 

Zelo nezadovoljen 1 2,3 

Niti nezadovoljen, niti zadovoljen 2 4,7 

Zadovoljen 18 41,9 

Zelo zadovoljen 22 51,2 

Skupaj 43 100,0 

51,2 % anketiranih SRP je na omenjeno vprašanje odgovorilo, da so zelo zadovoljni s 

svojim poklicem, 41,9 % je zadovoljnih, 4,7 % niti zadovoljnih niti nezadovoljnih ter 

2,3 % zelo nezadovoljnih. 

Nasprotno priča raziskava (Page, 2020, v Darling-Hammond in Hyler, 2020), ki je 

pokazala, da se v letu 2020 eden izmed petih ameriških učiteljev ne bi želel vrniti v 

šolsko okolje ob ponovnem odprtju šol. Prav tako je veliko ameriških zveznih držav 

poročalo o valu odpovedi v učiteljski stroki (Bailey in Schurz, 2020; Will, 2020, v 

Darling-Hammond in Hyler, 2020). Vzrok se skriva v kompleksnosti in nepredvidljivosti 

situacije, pomanjkanju izkušenj in podpore. Zaradi tega je učitelje potrebno pripraviti in 

jih ustrezno opolnomočiti za strokovno delovanje v svetu po covid-19, ki bo za sabo 

pustil oz. pušča mnogo posledic. Tega se morajo še posebej zavedati oblikovalci 

politike. Gre za čas, ko so investicije v kvalitetno izobraževanje sedanjih in bodočih 

strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju ključnega pomena. 

Avtorica Mežnarc (2017) je v svoji raziskavi na vzorcu 40 SRP med drugim preverjala 
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tudi, kateri dejavniki vplivajo na profesionalni razvoj SRP. Sodelujoče SRP so se 

strinjale, da na njihov profesionalni razvoj v največji meri vplivajo klima na delovnem 

mestu, branje strokovne literature, seznanjenost z novejšimi raziskavami na področju 

SRP, možnosti nadaljnjih izobraževanj, sodelovanje med učitelji in SRP, sodelovanje na 

aktivih in timskih sestankih ter povratne informacije o učenčevem napredku. V 

nadaljevanju (glej poglavje 2.4.13) predstavljamo rezultate petstopenjske ocenjevalne 

lestvice, ki se nanaša na doživljanje in učenje sodelujočih SRP v času IND, kar se 

sklada z rezultati avtorice Mežnarc (2017). Na tem mestu že vnaprej izpostavljamo, da 

so se SRP povprečno gledano v največji meri strinjali, da je IND prispevalo k njihovemu 

dodatnemu pozitivnemu vrednotenju dela pedagoških delavcev ter da je bilo v času IND 

sodelovanje med pedagoškimi delavci spodbudno. To dvoje namreč lahko uvrstimo pod 

klimo na delovnem mestu in sodelovanje med učitelji in SRP, kar je bilo prepoznano kot 

tisto, ki vpliva na profesionalno razvoj SRP. Kot omenjeno na profesionalni razvoj SRP 

vpliva tudi branje strokovne literature, kar pa je bilo v našem primeru tisto, pri čemer so 

bili sodelujoči bolj neopredeljeni.  

2.4.13 Znanja in kompetence, ki so bile specialnim in rehabilitacijskim pedagogom v 

pomoč v času izobraževanja na daljavo in ki so jih v tem času pridobili, ter razlike 

med specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi glede na število let delovne dobe 

Raziskave profesionalnega razvoja (Fuller, 1975, v Valenčič Zuljan, 2012) ugotavljajo, 

da se z leti poklicnega delovanja spreminjajo skrbi, dileme in pričakovanja pedagoških 

delavcev. Posameznik na pot pedagoškega izobraževanja vstopi s pričakovanji, ki se 

spremenijo ob vstopu na delovno mesto, nato pa se skozi leta delovne dobe prav tako 

vedno znova preoblikujejo (Kozel, 2016). V preteklem letu so se zaposleni v vzgoji in 

izobraževanju srečali z IND, ki je s sabo prineslo nove izzive, nova znanja in izkušnje, in 

posledično tudi neizbežen in zaželen profesionalni razvoj. V nadaljevanju 

predstavljamo, katera znanja in kompetence za sodelovanje s starši so bila v času IND 

sodelujočim SRP v pomoč, katera pa so bila tista, ki so jih v tem času pridobili. 

Sprva nas je zanimalo, kako SRP na splošno ocenjujejo svojo usposobljenost za delo s 

starši. Pri tem so lahko izbirali med naslednjimi odgovori: zelo slabo; slabo; niti slabo, 

niti dobro; dobro; zelo dobro. 

Preglednica 55: Lastna ocena usposobljenost za delo s starši 

Usposobljenost za delo s starši f f % 

Zelo slabo 2 4,7 

Slabo 1 2,3 

Niti slabo, niti dobro 5 11,6 
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Dobro 24 55,8 

Zelo dobro 11 25,6 

Skupaj 43 100,0 

Večina SRP, to je 55,8 %, je svojo usposobljenost za delo s starši ocenila kot dobro, 

25,6 % kot zelo dobro, 11,6 % kot niti slabo, niti dobro. Tudi SRP, ki smo jo intervjuvali, 

je povedala, da ima s sodelovanjem s starši zelo veliko izkušenj in meni, da je to njeno 

močno področje, kar je razlog, da ji tudi sodelovanje s starši v času IND ni predstavljalo 

večjih težav ali obremenitve. Pozitiven pa je rezultat, ki kaže, da je samo 2,3 % SRP 

svojo usposobljenost za delo s starši ocenilo kot slabo, 4,7 % pa kot zelo slabo. V 

okviru tega ni znano, ali se ta lastna ocena nanaša na čas IVŠ ali čas, ko so SRP že 

doživeli izkušnjo IND, a kljub temu lahko povzamemo, da večina anketiranih SRP ima 

neko mero znanja in kompetenc, saj svojo usposobljenost ocenjujejo kot dobro ali zelo 

dobro. V nadaljevanju predstavljamo, katere so bile tiste stvari oz. znanja in 

kompetence, ki so jih SRP v času IND pridobili. 

Z zavedanjem, da je profesionalni razvoj vseživljenjski proces, so sodelujoči uspeli 

prepoznati veliko znanj in spretnosti za sodelovanje s starši, ki so jih v času IND 

pridobili, kar smo ugotovili s pomočjo vprašanja odprtega tipa. Največ SRP, to je 12, je 

zaznalo napredek v svoji prilagodljivosti, 7 v izboljšanju svoje digitalne pismenosti ter 6 

v pridobljeni samozavesti v komunikaciji oz. pridobljenih komunikacijskih spretnostih. 

Poleg tega so SRP navajali tudi zmožnost boljšega in aktivnega poslušanja, 

parafraziranja, boljšo organizacijo, potrpežljivost, natančnost, empatijo, bolj učinkovito 

podajanje nasvetov in povratnih informacij, timsko delo, vztrajnost, sproščenost in 

ažurnost. Izpostavljamo tudi zapis enega izmed SRP, ki je zapisal: »Kako pridobiti 

starše za sodelovanje, komuniciranje s starši, kako jim prenesti manj prijetne 

informacije, ko morajo tudi sami pokazati neko mero odgovornosti in stopiti korak nazaj, 

da lahko otrok napreduje.« Kljub temu pa kar 11 SRP meni, da v času IND niso pridobili 

novih znanj in spretnosti za sodelovanje s starši.  

V nadaljevanju smo s pomočjo petstopenjske ocenjevalne lestvice želeli pridobiti 

vpogled v doživljanje in učenje SRP v času IND. Ti so pri vsaki trditvi opredelili svojo 

stopnjo strinjanja. Možnosti izbire so bile: 1 – se sploh ne strinjam; 2 – se ne strinjam; 3 

– se ne morem opredeliti; 4 – se strinjam; 5 – se popolnoma strinjam. 
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Preglednica 56: Opisna statistika – doživljanje in učenje v času IND 

 
N M Me Mo SD KA KS Min Max 

IND mi je predstavljalo 

veliko breme. 
43 1,93 2,00 2 0,936 1,240 1,902 1 5 

Uspelo mi je IND 

predstavljati si kot pozitiven 

izziv. 

43 3,77 4,00 4 0,782 0,128 –0,740 2 5 

V času po IND sem opazil 

spremembe v svojem 

načinu sodelovanja s starši. 

43 3,21 3,00 3 0,989 –0,134 –0,118 1 5 

V času po IND sem postal 

bolj odprt za spremembe in 

novosti. 

43 3,42 4,00 4 1,052 –0,805 0,154 1 5 

V času IND sem pogosto 

doživljal stres in občutek 

nemoči. 

43 3,51 4,00 4 1,032 –0,510 0,081 1 5 

V času IND sem v 

primerjavi s časom IVŠ več 

časa posvetil branju 

strokovne literature ter 

strokovnemu 

izpopolnjevanju. 

43 3,16 3,00 4 1,111 –0,009 –0,902 1 5 

V času IND sem več časa 

namenil refleksiji o lastnem 

poklicnem delovanju in o 

vplivu mojega 

pedagoškega dela na 

učence. 

43 3,26 3,00 3 0,928 0,203 –0,787 2 5 

V času IND sem se 

posluževal 

supervizije/študijskih 

skupin/aktivov. 

43 3,35 4,00 4 1,044 –0,499 –0,436 1 5 

V času IND je bilo 

sodelovanje med 

pedagoškimi delavci 

spodbudno. 

43 3,81 4,00 4 0,880 –0,938 1,548 1 5 
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Menim, da sem se v času 

epidemije in večkratnega 

dela na daljavo uspel 

fleksibilno prilagoditi na 

spremenjen način dela. 

43 4,14 4,00 4 0,833 –1,568 4,228 1 5 

V času IND sem uspel 

ohraniti optimizem in 

vedrino. 

43 3,84 4,00 4 0,871 –0,803 1,454 1 5 

V času IND sem potreboval 

več podpore in pomoči 

vodstva kot prej. 

43 2,63 3,00 2 1,092 0,117 –0,931 1 5 

V času IND sem potreboval 

več podpore in pomoči 

sodelavcev kot prej. 

43 3,33 4,00 4 1,149 –0,587 –0,410 1 5 

V času IND sem potreboval 

več podpore družine in 

prijateljev kot prej. 

43 3,47 4,00 4 1,141 –0,313 –0,673 1 5 

V času IND sem zelo težko 

usklajeval poklicne naloge 

z družinskimi oz. osebnimi 

obveznostmi. 

43 3,44 4,00 4 1,315 –0,428 –0,992 1 5 

V času IND sem potreboval 

več časa za osebni počitek. 
43 3,37 3,00 4 1,001 –0,228 –0,545 1 5 

IND je prispevalo k mojemu 

dodatnemu pozitivnemu 

vrednotenju dela 

pedagoških delavcev. 

43 3,95 4,00 4 0,815 –0,189 –0,808 2 5 

Sodelujoči SRP so se povprečno gledano v največji meri strinjali, da so se v času 

epidemije in večkratnega dela na daljavo uspeli fleksibilno prilagoditi na spremenjen 

način dela (M = 4,14, SD = 0,833), sledi trditev, da je IND prispevalo k njihovemu 

dodatnemu pozitivnemu vrednotenju dela pedagoških delavcev (M = 3,95, SD = 0,815), 

da so času IND uspeli ohraniti optimizem in vedrino (M = 3,84, SD = 0,871), da je v 

času IND bilo sodelovanje med pedagoškimi delavci spodbudno (M = 3,81, SD = 0,880) 

ter da jim je IND uspelo predstavljati si kot pozitiven izziv (M = 3,77, SD = 0,782).  

Bolj neopredeljeni so bili s trditvami, da so v času IND pogosto doživljali stres in občutek 

nemoči (M = 3,51, SD = 1,032), da so v času IND potrebovali več podpore družine in 

prijateljev kot prej (M = 3,47, SD = 1,141), da so v času IND zelo težko usklajevali 
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poklicne naloge z družinskimi oz. osebnimi obveznostmi (M = 3,44, SD = 1,315), da so 

v času IND postali bolj odprti za spremembe in novosti (M = 3,42, SD = 1,052), da so v 

času IND potrebovali več časa za osebni počitek (M = 3,37, SD = 1,001), da so se v 

času IND posluževali supervizije/študijskih skupin/aktivov (M = 3,35, SD = 1,044), da so 

v času IND potrebovali več podpore in pomoči sodelavcev kot prej (M = 3,33, 

SD = 1,149), da so v času IND več časa namenili refleksiji o lastnem poklicnem 

delovanju in o vplivu njihovega pedagoškega dela na učence (M = 3,26, SD = 0,928), 

da so v času IND opazili spremembe v svojem načinu sodelovanja s starši (M = 3,21, 

SD = 0,989) ter da so v času IND v primerjavi s časom IVŠ, več časa posvetil branju 

strokovne literature ter strokovnemu izpopolnjevanju (M = 3,16, SD = 1,111). 

Povprečno gledano se niso strinjali s trditvama, da so v času IND potrebovali več 

podpore in pomoči vodstva kot prej (M = 2,63, SD = 1,092) ter da jim je IND 

predstavljalo veliko breme (M = 1,93, SD = 0,936). 

Pridobljena spoznanja lahko povežemo z izsledki raziskave slovenskih avtoric 

Gregorčič Mrvar idr. (2021), ki so v aprilu 2020 anketirale 328 svetovalnih delavcev, 

med katerimi je bilo 2,8 % SRP in 49,2 % tistih, ki izvajajo DSP. Tudi one so sodelujoče 

v raziskavi spraševale, kako so se svetovalni delavci spoprijemali s situacijo v času dela 

od doma in njihovi odgovori so bili večinoma pozitivni. Tri četrtine vseh svetovalnih 

delavcev je namreč navedlo, da so se počutili dobro (61,9 %) oz. zelo dobro (13,4 %). 

Podobnost z našo raziskavo se kaže predvsem v tem, da se je večina sodelujočih SRP 

povprečno gledano v največji meri strinjala, da so si IND uspeli predstavljati kot 

pozitiven izziv; da so se uspeli fleksibilno prilagoditi na spremenjen način dela ter so 

uspeli ohraniti optimizem in vedrino. Hkrati pa se povprečno gledano niso strinjali s 

trditvijo, da jim je obdobje IND predstavljalo veliko breme, kar je v nasprotju z rezultati 

raziskave avtorjev Rupnik Vec idr. (2020). Ti so v raziskavo vključili 7382 učiteljev 

razredne in predmetne stopnje ter srednje šole. Ugotovili so, da je približno polovici 

učiteljev razrednega pouka IND predstavljalo nekoliko ali občutno večji izziv v primerjavi 

z IVŠ, hkrati pa je bilo zanje to obdobje zahtevnejše (79 %) in bolj stresno (66 %). 

Podobni so bili rezultati za učitelje predmetne stopnje ter srednješolske učitelje, pri 

katerih jih je polovica doživljala IND kot večji izziv v primerjavi z IVŠ, več kot polovica 

kot zahtevnejše in več kot polovica bolj stresno. K temu so prav gotovo prispevali 

doživljanje višje zahtevnosti poučevanja, nepričakovanost situacije povezana z 

nenadnim zaprtjem šol, negotovost razmer in posledično skrb zaradi nejasne 

prihodnosti (Ahmed idr., 2020). 

Pri trditvi, da so v času IND v primerjavi s časom IVŠ SRP imeli več časa za branje 

strokovne literature ter strokovno izpopolnjevanje, so bili le-ti neopredeljeni, medtem ko 

avtorice Gregorčič Mrvar idr. (2021) ugotavljajo, da je nekaj strokovnih delavcev 

(N = 328) obdobje IND izkoristilo tudi za strokovno usposabljanje, izobraževanje ter 
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pisanje različnih prispevkov, za kar po ugotovitvah raziskav (Gregorčič Mrvar idr., 2020) 

običajno nimajo časa. 

SRP, ki so se s trditvijo »V času po IND sem opazil spremembe v svojem načinu 

sodelovanja s starši.« strinjali ali popolnoma strinjali, so v nadaljevanju odgovarjali tudi, 

ali te spremembe ocenjujejo kot spremembe na boljše ali slabše v primerjavi s prej. 

Preglednica 57: Spremembe v načinu sodelovanja s starši po IND 

Kakšne so bile spremembe v 

načinu sodelovanja v starši po IND? 
f f % 

Na boljše 14 32,6 

Na slabše 2 4,7 

Ni bilo sprememb 27 62,8 

Skupaj 43 100,0 

Večina, to je 62,8 % SRP, v času po IND ni zaznala sprememb v sodelovanju s starši, 

od tistih, ki so jih, pa jih 32,6 % meni, da so bile to spremembe na boljše, le 4,7 % pa je 

te spremembe označilo kot spremembe na slabše. 

SRP, ki so se s trditvijo »V času IND sem pogosto doživljal stres in občutek nemoči.« 

strinjali ali popolnoma strinjali, so v nadaljevanju odgovarjali tudi na vprašanje odprtega 

tipa, pri katerem nas je zanimalo zaradi česa do doživljali stres in občutek nemoči. 

Največ SRP, to je 10, jih je navedlo preobremenjenost in to, da je bil služben čas 

velikokrat razporejen čez cel dan, hkrati je 5 SRP omenilo čas, preživet pred 

računalnikom. 8 SRP je odgovorilo, da jih je skrbelo, ali so naredili dovolj in dosegli 

takšne rezultate in napredek, kot bi jih sicer, 5 jih je občutek stresa in nemoči doživljajo 

zaradi neodzivnosti staršev in neupoštevanja nasvetov in navodil, 4 zaradi koordiniranja 

dela z osebnim oz. družinskim življenjem, 3 zaradi pomanjkanja motivacije pri učencih 

in prav tako 3 zaradi organizacije (razporeditev dela, usklajevanje urnikov, načrtovanje 

dela). Poleg vsega naštetega so v manjši meri navajali tudi omejenost pri razlagi učne 

vsebine, negotovost situacije in ukrepov, pomanjkanje osebnega stika z učenci, stiske 

staršev in otrok, lastno pomanjkljivo digitalno pismenost ter pomanjkanje vsakodnevnih 

spontanih pogovorov s sodelavci na hodniku ali v zbornici. Zapisani odgovori sovpadajo 

z rezultati raziskave Gregorčič Mrvar idr. (2021), v kateri so svetovalni delavci za 

obdobje IND poročali, da so imeli v danih razmerah več dela, da je bilo naporno in da se 

je delavnik pogosto raztegnil čez cel dan. Prav tako so omenjali usklajevanje dela na 

daljavo in skrbi za lastne otroke, pomanjkanje osebnih stikov ter občutek nemoči, še 

posebej pri delu z ranljivimi skupinami učencev. 
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Tudi SRP, ki smo jo intervjuvali, je izpostavila, da je v prvem valu, ob pričetku IND 

pogosto doživljala občutek preobremenjenosti zaradi povečane količine dela. To je 

pripisala temu, da pogosto ni znala reči ne in je tako delu namenila veliko več ur kot 

sicer. Prav tako je imela občutek, da ni naredila dovolj in se ni znala ustaviti. Kasneje so 

na šoli uspeli vzpostaviti sistem in sprejeti dogovor, da šolsko delo obsega določeno 

število ur v dnevu. 

Raziskava avtorjev Rupnik Vec idr. (2020) je pokazala pozitivne rezultate, na področju 

medsebojnega sodelovanja v času IND, pri čemer izpostavljamo predvsem medsebojno 

sodelovanje v šolskih aktivih ter sodelovanje z drugimi sodelavci. Večina 

osnovnošolskih učiteljev je le-to ocenila kot odlično, prav tako srednješolski učitelji, 

čeprav v povprečju nekoliko nižje. V času IND je bilo ohranjanje stikov in komunikacije 

izrednega pomena. Lahko bi ju imenovali kot zaščitni dejavnik, saj lahko zmanjšuje nivo 

stresa in ima pozitiven vpliv na duševno zdravje. Medsebojne sodelovanje med 

sodelavci pa je koristno tudi zaradi izmenjave različnih strategij, izkušenj ter 

medsebojnega spodbujanja. Tudi večina sodelujočih SRP v naši raziskavi se je med 

drugim povprečno gledano v največji meri strinjala s tem, da je bilo sodelovanje med 

pedagoškimi delavci spodbudno. Lahko sklepamo, da je iz tega izhajalo tudi strinjanje s 

trditvijo, da jim je izobraževanje na daljavo uspelo predstavljati si kot pozitiven izziv ter 

njihovo nestrinjanje s trditvijo, da jim je izobraževanje na daljavo predstavljalo veliko 

breme (M = 1,93, SD = 0,936). 

Rezultati naše raziskave so pokazali, da se sodelujoči SRP povprečno gledano niso 

strinjali s trditvijo, da so v času IND potrebovali več podpore in pomoči vodstva kot prej, 

pri čemer bi bilo smiselno opredeliti podporo in pomoč. Tudi učitelji, ki so sodelovali v 

raziskavi avtorjev Rupnik Vec idr. (2020), so se namreč precej strinjali s trditvami, ki so 

preverjale kakovost odnosa z ravnateljem oz. vodstvom. Navajali so, da so pri njih 

doživljali podporo in motivacijske spodbude ter da so pomembno prispevali k 

vzdrževanju pozitivnega vzdušja, kljub IND. Sodelujoči SRP morda takšne vrste 

podpore niso dojemali kot obliko podpore in pomoči vodstva, ali pa je v času IND 

dejansko niso bili deležni. Pri tem je potrebno poudariti, da je ravnatelj s svojim načinom 

vodenja šole in odnosom do zaposlenih eden izmed ključnih dejavnikov, ki vplivajo na 

stres pri učiteljih (Slivar, 2003). Vse to pa je še toliko bolj pomembno v časih, kot je bilo 

IND. 
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3 SKLEP 

Osrednji cilj magistrske raziskave je bil raziskati in preučiti področje sodelovanja SRP in 

staršev, podrobno analizirati njihovo sodelovanje v času IND ter primerjati le-to z 

njihovim sodelovanjem v času IVŠ. Zanimalo nas je, kako pogosto in na kakšne načine 

je potekalo medsebojno sodelovanje v času IND; kako so eni in drugi vzpostavili prvi 

stik ob pričetku izobraževanja na daljavo; kakšne dogovore so sprejeli za lažjo izvedbo 

le-tega ter kako pogosti so bili stiki v času IND glede na različne dejavnike. Zanimalo 

nas je tudi, kako so SRP in starši doživljali medsebojno sodelovanje v času IND v 

primerjavi s časom IVŠ ter kje so videli prednosti in slabosti in kje morebitne težave in 

ovire. Hkrati nas je zanimalo, ali se SRP glede na število let delovne dobe in starši 

glede na stopnjo izobrazbe med seboj razlikujejo v različnih vidikih medsebojnega 

sodelovanja. Zanimalo nas je tudi, kakšna je bila vloga staršev pri nudenju pomoči 

otroku in v strokovni skupini v tem času. Hkrati smo želeli preveriti, ali so 

informacijsko-komunikacijske kompetence enih in drugih vplivale na medsebojno 

sodelovanje. Nazadnje nas je zanimalo tudi področje profesionalnega razvoja pri SRP 

in kakšen vpliv oz. doprinos je nanj imelo IND. 

Na podlagi prebrane strokovne literature ter zastavljenih ciljev smo oblikovali trinajst 

raziskovalnih vprašanj. Ključne ugotovitve po posameznih raziskovalnih vprašanjih 

predstavljamo v nadaljevanju. 

V prvem raziskovalnem vprašanju nas je zanimalo, kako pogosto in na kakšne načine 

so SRP in starši sodelovali v času IND v primerjavi s časom, ko so se učenci 

izobraževali v šoli. Ugotovili smo, da so v času IVŠ SRP s starši največkrat sodelovali 

mesečno (37,2 %) ali po potrebi (32,6 %), medtem, ko so starši odgovorili, da so s SRP, 

največkrat sodelovali po potrebi (43,9 %). Ko smo jih vprašali, kako pogosto so 

medsebojno sodelovali v času IND v primerjavi s časom IVŠ, pa smo ugotovili, da je kar 

83,7 % SRP v času IND s starši sodelovalo bolj pogosto kot v času IVŠ, medtem ko so 

bili odgovori staršev pri tem vprašanju bolj enakomerno porazdeljeni, pri čemer je 

največji delež staršev (36,6 %) s SRP sodeloval bolj pogosto. V to skupino se uvršča 

tudi mama, ki smo jo vključili v intervju. Zanimalo nas je tudi, katere oblike 

medsebojnega sodelovanja so sodelujoči uporabljali v času IVŠ in v času IND. Rezultati 

raziskave so pokazali, da so SRP v času IVŠ s starši največkrat sodelovali v okviru 

sestankov strokovne skupine (95 %), pogovornih ali govorilnih ur (91 %) ter telefonskih 

klicev ali sporočil (84 %) in v enaki meri elektronske pošte (84 %). V času IND je pri 

SRP najpogostejši način sodelovanja s starši sicer ostal enak, vendar v spremenjenem 

vrstnem redu. Tako so skoraj vsi SRP v času IND s starši sodelovali v okviru telefonskih 

klicev ali sporočil (98 %), ter v enaki meri s pomočjo elektronske pošte. Nekoliko manj 

pogosto (67 %) pa so se posluževali sestankov strokovne skupine ter v enaki meri 

pogovornih ali govorilnih ur. Podobno kot SRP so se tudi starši v času IVŠ za 



103 

 

sodelovanje z otrokovim SRP največkrat posluževali pogovornih ali govorilnih ur (70 %), 

sestankov strokovne skupine (65 %) ter telefonskih klicev ali sporočil (63 %). V času 

IND so pri starših v največji meri v ospredje prišli sodelovanje preko elektronske pošte 

(81 %) ter telefonski klici ali sporočila (72 %). Sodelovanje v okviru pogovornih ali 

govorilnih ur se je nekoliko zmanjšalo (56 %), v nasprotju s časom IVŠ pa so starši bolj 

pogosto sodelovali preko posrednikov (56 %). Izkazalo se je, da so se tako SRP kot 

starši v času IVŠ v najmanjši meri posluževali sodelovanja na uri DSP v obliki hospitacij, 

medtem ko je v času IND ta oblika prišla v ospredje, iz česar lahko sklepamo, da so bili 

starši v času otrokovih ur DSP na daljavo prisotni. 

V drugem raziskovalnem vprašanju nas je zanimalo, na kakšne načine so SRP na 

daljavo vzpostavili prvi stik s starši in kakšne dogovore so sprejeli. Sklepali smo, da so 

ob pričetku IND SRP bili tisti, ki so vzpostavili prvi stik s starši in izkazalo se je, da 

navedeno drži, kar je potrdilo 65,9 % staršev in 97,7 % SRP. Tudi SRP, ki smo jo 

vključili v intervju, je povedala, da so prvi stik od pričetku IND vzpostavile zaposlene, ki 

na šoli izvajajo DSP. Nekaj več kot polovica SRP (53,5 %) je poročala, da je bil prvi stik 

s starši vzpostavljen takoj ob pričetku IND, medtem ko je o tem poročala le tretjina 

staršev (31,7 %). Za vzpostavitev prvega stika sta bila v največji meri uporabljena 

telefonski klic (48,8 % SRP in 39,0 % staršev) ter elektronska pošta (44,3 % SRP in 

51,2 % staršev). Ugotovili smo, da so SRP in starši ob pričetku IND sprejeli kar nekaj 

raznovrstnih dogovorov, pri čemer izpostavljamo dva najpogosteje omenjena. Tako 

SRP kot starši so poročali o dogovoru o času in načinu izvajanja DSP na daljavo, SRP 

pa so večkrat omenjali tudi dogovor o samem načinu komuniciranja za obdobje 

sodelovanja na daljavo. Pomemben dogovor, ki so ga sprejeli, je bil tudi ta, da bodo 

sproti komunicirali in se obveščali o težavah, vprašanjih in dilemah ter si tako nudili 

oporo ob morebitnih stiskah. Zanimalo nas je tudi, v kolikšni meri so starši v povprečju 

predlagane dogovore upoštevali, na kar je 53,5 % SRP odgovorilo z »delno«, 44,3 % pa 

s »popolnoma«. 

V okviru tretjega raziskovalnega vprašanja nas je zanimalo, kako pogosti so bili v 

času IND stiki med SRP in starši glede na starost, stopnjo samostojnosti in posebne 

potrebe njihovih otrok. Ugotovljeno je bilo, da med razredom, ki ga obiskuje otrok 

(starost); številom ur DSP, ki jih je otrok tedensko deležen; otrokovo stopnjo 

samostojnosti ter pogostostjo sodelovanja SRP in staršev v času IND v primerjavi s 

časom IVŠ, ne prihaja do statistično pomembne povezanosti. Zanimalo nas je tudi, ali 

so SRP, ki največ ur DSP nudijo učencem določenega vzgojno-izobraževalnega 

obdobja, v času IND tudi več sodelovali s temi starši, pri čemer je prišlo do statistično 

pomembnih razlik. SRP, ki ure DSP v največji meri izvajajo z učenci 1. 

vzgojno-izobraževalnega obdobja, so tudi več sodelovali z njihovimi starši. 

V četrtem raziskovalnem vprašanju nas je zanimalo, kako so SRP in starši doživljali 
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medsebojno sodelovanje v času IND v primerjavi s sodelovanjem v času IVŠ ter v čem 

SRP in starši vidijo prednosti in slabosti pri medsebojnem sodelovanju v času IND. 

Najprej smo preverili, kako SRP in starši doživljajo pomembnost medsebojnega 

sodelovanja na splošno, pri čemer nihče izmed sodelujočih ni odgovoril s »popolnoma 

nepomembno« ali »v večini primerov nepomembno«. Tako SRP kot starši medsebojno 

sodelovanje na splošno doživljajo kot zelo pomembno (72,1 % SRP in 70,7 % staršev). 

Manj enotni so bili pri splošnem zadovoljstvu z medsebojnim sodelovanjem v času IND, 

pri čemer je 62,8 % SRP poročalo o tem, da so bili zadovoljni, medtem ko so bili 

odgovori staršev bolj enakomerno porazdeljeni. Tako je bilo 36,6 % staršev zelo 

zadovoljnih, 26,8 % zadovoljnih, 22,0 % delno zadovoljnih in 14,6 % nezadovoljnih. Pri 

tem lahko izpostavimo podatek, da je tako večina SRP kot staršev poročala o tem, da 

sta jim enako ustrezala tako sodelovanje v času IVŠ kot sodelovanje v času IND 

(67,4 % SRP in 58,5 % staršev). Za ugotavljanje prednosti in slabosti pri medsebojnem 

sodelovanju v času IND smo sodelujočim zastavili dve vprašanji odprtega tipa in 

ugotovili, da so zaznali tako pozitivne kot negativne vidike omenjenega. Največ SRP je 

prednosti videlo v bolj pogosti komunikaciji in sodelovanju s starši, kar je izpostavilo tudi 

nekaj staršev – boljša izmenjava informacij in več stikov ter večji nadzor otrokovega 

dela s strani staršev, saj so lahko bili prisotni na urah DSP. Pomembno pa je izpostaviti 

podatek, da kar 43,9 % staršev pri medsebojnem sodelovanju v času IND ni videlo 

prednosti. Kot glavno pomanjkljivost je petina SRP ter 36,9 % staršev izpostavila 

pomanjkanje osebnega in pristnega stika. Pomembno dejstvo predstavlja mnenje SRP, 

ki izpostavljajo pomanjkanje meje med zasebnim življenjem in službo, kar lahko vodi v 

preobremenjenost in izgorelost. Sicer pa je pozitivno to, da petina SRP in petina staršev 

pri medsebojnem sodelovanju v času IND ni zaznala pomanjkljivosti. 

V okviru petega raziskovalnega vprašanja, ki se nanaša na težave in ovire, s katerimi 

so se pri medsebojnem sodelovanju v času IND srečevali SRP in starši, lahko 

povzamemo, da se kar 32,6 % SRP in 65,9 % staršev pri medsebojnem sodelovanju v 

času IND ni srečevalo s težavami in ovirami. Med preostalimi je največ SRP (23,3 %) 

veliko oviro predstavljala neodzivnost staršev in otrok, starši pa so v zelo majhni meri 

navajali nestrokovnost šolskega kadra; nesodelovanje s šolo, pri čemer so se počutili, 

kot da so sami za vse; občutek, ko niso vedeli, na koga se lahko obrnejo; neodzivnost 

oz. slabo odzivnost ter slabo internetno povezavo. 

V nadaljevanju nas je v okviru šestega raziskovalnega vprašanja zanimalo, ali se 

SRP v različnih vidikih sodelovanja s starši v času IND razlikujejo med seboj glede na 

število let delovne dobe in če, kako. Odgovorimo lahko, da pri nobenem izmed vidikov 

sodelovanja s starši v času IND glede na število let delovne dobe ne prihaja do 

statistično pomembnih razlik. Tudi SRP, ki smo jo intervjuvali, je povedala, da 

omenjenih razlik med sodelavkami ni zaznala. 
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V sedmem raziskovalnem vprašanju nas je zanimalo, ali se starši v različnih vidikih 

sodelovanja s SRP v času IND razlikujejo med seboj glede na stopnjo izobrazbe in če, 

kako. Ugotovili smo, da do statistično pomembnih razlik prihaja le pri postavki, ki se 

nanaša na potrebo staršev po navodilih in dodatnih znanjih za uporabo digitalne 

tehnologije in spletnih orodij ob začetku IND, torej na njihovo digitalno kompetentnost. 

Starši z višjo stopnjo izobrazbe so ob začetku IND v statistično pomembno manjši meri 

potrebovali dodatna znanja in navodila za uporabo digitalne tehnologije in spletnih orodij 

kot starši z nižjo stopnjo izobrazbe. To lahko povežemo z odgovori mame, ki smo jo 

intervjuvali, saj je povedala, da z uporabo digitalne tehnologije in spletnih orodij ni imela 

težav, kar pripisuje svojemu poklicu (strokovna delavka v vzgoji in izobraževanju) in 

posledično stopnji izobrazbe. 

V okviru osmega raziskovalnega vprašanja smo raziskali, kako starši vidijo svojo 

vlogo pri sodelovanju s SRP ter pri nudenju pomoči otroku v času IVP v primerjavi s 

časom IND. Izkazalo se je, da se sodelujoči starši povprečno gledano v največji meri 

strinjajo s trditvama, da so tako starši kot SRP enako pomembni za otrokov napredek in 

da je otrok v času IND, potreboval več njihove pomoči in podpore kot prej. Nasprotno pa 

se niso strinjali s trditvijo, da težko pomagajo svojemu otroku, tudi če bi hoteli. 

Petstopenjski ocenjevalni lestvici je sledilo vprašanje odprtega tipa, pri katerem so starši 

lahko dopisali morebitne komentarje za njihovo ne/strinjanje s posamezno trditvijo. Za 

trditev »Jaz, kot starš, in SRP sva enako pomembna za otrokov napredek.« je eden 

izmed staršev zapisal, da se mu včasih zdi SRP še bolj pomemben, saj je on tisti, ki se 

mu otrok zaupa, mu pove svoje težave, včasih v večji meri kot staršem. Za trditev »Sam 

težko pomagam svojemu otroku, tudi če bi hotel.« pa je eden izmed staršev izrazil svojo 

nemoč, saj je njegov otrok v puberteti in zavrača njegovo pomoč, zato mu lažje pomaga 

nekdo drug, kot je na primer SRP. 

V devetem raziskovalnem vprašanju nas je zanimalo, v kolikšni meri so se starši čutili 

vključene v partnerski odnos s SRP v času IND v primerjavi s časom IVŠ. Ugotovili 

smo, da so se starši v času IND v največji meri počutili zelo vključeno (39,0 %) ali delno 

vključeno (31,7 %) v partnerski odnos s SRP. Nato smo preverili, kako zadovoljni so bili 

v primerjavi s časom IVŠ, pri čemer je večina staršev še vedno bila zelo zadovoljna 

(34,1 %) ter zadovoljna (29,3 %) z vključenostjo v partnerski odnos v času IND v 

primerjavi s časom IVŠ. Tudi mama, ki smo jo intervjuvali, se je v partnerski odnos v 

času IND počutila še bolj vključeno kot v času IVŠ. 

V okviru desetega raziskovalnega vprašanja, ki se nanaša na vključevanje staršev 

kot del strokovne skupine v proces načrtovanja, realizacije in evalvacije IP za njihovega 

otroka v času IND, lahko odgovorimo, da je večina SRP (76,7 %) v času IND 

vključevala starše v omenjen proces, medtem ko so bili starši o tem bolj neodločeni. 

Nekaj več kot polovica staršev (53,7 %) je sicer poročala, da so bili v času IND vključeni 
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v proces IP, medtem ko jih 46,3 % ni bilo vključenih. Vsi sodelujoči, ki so poročali o tem, 

da so vključevali ali bili vključeni, so nato odgovarjali, v katerega izmed naštetih 

procesov so vključevali oz. bili vključeni. Pri tem vprašanju so se odgovori SRP in 

staršev razlikovali, saj so v času IND SRP starše v največji meri vključevali v proces 

evalvacije IP (78,8 %), medtem ko so starši poročali o tem, da so bili največkrat 

vključeni v proces izvedbe oz. realizacije IP (65,0 %). Precej majhen delež tako enih kot 

drugih pa je vključeval ali bil vključen v proces načrtovanja IP. V nadaljevanju smo s 

pomočjo dveh petstopenjskih ocenjevalnih lestvic želeli pridobiti vpogled v to, kako SRP 

vidijo in doživljajo svojo vlogo v povezavi s srečanji strokovnih skupin za starše otrok s 

posebnimi potrebami v času IND ter kako starši vidijo in doživljajo svojo vlogo kot člani 

strokovne skupine ter njihovo vključenost v vse procese IP njihovega otroka v času IND 

v šolskem letu 2020/21. Ugotovili smo, da se sodelujoči SRP povprečno gledano v 

največji meri strinjajo, da so starši pomemben in nepogrešljiv del strokovne skupine ter 

da se sodelujoči starši povprečno gledano v največji meri strinjajo, da so na prvem 

srečanju s strokovno skupino imeli možnost podati svoje predloge, mnenje in želje. 

V enajstem raziskovalnem vprašanju nas je zanimal vpliv 

informacijsko-komunikacijskih kompetenc SRP in staršev na njihovo medsebojno 

sodelovanje v času IND. Ugotovili smo, da je največ SRP (83,7%) svojo digitalno 

kompetentnost pred začetkom IND ocenilo kot povprečno, kljub temu pa jih je 74,7 % 

ob začetku IND potrebovalo navodila in dodatna znanja za uporabo digitalne tehnologije 

in spletnih orodij. V nasprotju z njimi je le 37,0 % staršev poročalo o tem, da so ob 

začetku IND potrebovali omenjeno. Hkrati smo ugotovili, da je obdobje IND pozitivno 

vplivalo na digitalno kompetentnost vseh sodelujočih, saj večina SRP (88,4 %) in 

staršev (80,5 %) v prihodnosti, ob morebitnem ponovnem IND, ne bi potrebovala 

dodatnih znanj s področja uporabe digitalne tehnologije in spletnih orodij. Zanimalo nas 

je, ali je digitalna kompetentnost SRP pred začetkom IND v različnih pogledih vplivala 

na njihovo sodelovanje s starši. Preverjali smo, kakšen vpliv je imela na pogostost 

sodelovanja v času IND v primerjavi s časom IVŠ ter na način sodelovanja s starši. 

Primerjali smo tudi, kako je potreba po navodilih in dodatnih znanjih za uporabo 

digitalne tehnologije in spletnih orodij ob začetku IND pri SRP vplivala na omenjeno. 

Ugotovili smo, da pri nobeni izmed postavk ne prihaja do statistično pomembnih razlik.  

V okviru dvanajstega raziskovalnega vprašanja smo preverjali, v čem so SRP v času 

IND zaznali doprinos k njihovemu profesionalnemu razvoju in kateri dejavniki so k temu 

prispevali. Sprva nas je zanimalo, ali so SRP v obdobju IND sploh prepoznali doprinos k 

njihovemu profesionalnemu razvoju, pri čemer je malo več kot polovica SRP mnenja, da 

je IND veliko doprineslo k njihovemu profesionalnemu razvoju. Spodbuden je podatek, 

da je le eden izmed sodelujočih SRP ocenil, da doprinosa ni zaznal. Ko smo sodelujoče 

prosili, da svojo izbiro pojasnijo, je kar 58,1 %SRP zapisalo, da so največji doprinos 

zaznali v novo pridobljenih znanjih, veščinah, spretnostih skozi nove izkušnje in izzive. 
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Obdobje IND je torej nedvomno vplivalo na profesionalni razvoj SRP, a vendar nas je 

zanimalo, ali SRP ta vpliv ocenjujejo kot pozitiven ali negativen. Več kot polovica SRP 

(58,1 %) meni, da je IND z nekaterimi vidiki vplivalo pozitivno, spet z drugimi negativno, 

medtem ko jih 41,9 % meni, da je IND pozitivno vplivalo na njihov profesionalni razvoj. 

Razberemo lahko, da je IND v veliki meri vplivalo na profesionalni razvoj SRP, 

večinoma v pozitivni smeri. 

V okviru zadnjega, trinajstega raziskovalnega vprašanja, nas je zanimalo, katera 

znanja in kompetence so bila SRP v pomoč pri izobraževanju na daljavo ter katera so 

tista, ki so jih v tem času pridobili. Prav tako nas je zanimalo, kako se SRP v tem 

razlikujejo glede na število let delovne dobe. Sprva smo ugotavljali, kako SRP sploh 

ocenjujejo svojo usposobljenost za delo s starši, pri čemer smo ugotovili, da nekaj več 

kot polovica SRP (55,8 %) le-to ocenjuje kot dobro, četrtina njih pa kot zelo dobro. Z 

zavedanjem, da je profesionalni razvoj vseživljenjski proces, so sodelujoči uspeli 

prepoznati veliko znanj in spretnosti za sodelovanje s starši, ki so jih pridobili v času 

IND. Največ SRP (27,9 %) je zaznalo napredek v svoji prilagodljivosti, 16,3 % v 

izboljšanju digitalne pismenosti ter 14,0 % v pridobljeni samozavesti v komunikaciji oz. 

pridobljenih komunikacijskih spretnostih. Kljub temu pa kar 25,6 % SRP meni, da v času 

IND niso pridobili novih znanj in spretnosti za sodelovanje s starši. Za konec smo s 

pomočjo petstopenjske ocenjevalne lestvice želeli pridobiti vpogled v doživljanje in 

učenje SRP v času IND. Iz rezultatov je razvidno, da so se SRP povprečno gledano v 

največji meri strinjali, da so se v času epidemije in večkratnega dela na daljavo uspeli 

fleksibilno prilagoditi na spremenjen način dela, sledi trditev, da je IND prispevalo k 

njihovemu dodatnemu pozitivnemu vrednotenju dela pedagoških delavcev; da so v času 

IND uspeli ohraniti optimizem in vedrino; da je v času IND bilo sodelovanje med 

pedagoškimi delavci spodbudno ter da jim je IND uspelo predstavljati si kot pozitiven 

izziv. Povprečno gledano pa se niso strinjali s trditvama, da so v času IND potrebovali 

več podpore in pomoči vodstva kot prej ter da jim je IND predstavljalo veliko breme. 

Izvedena magistrska raziskava ima nekaj omejitev in pomanjkljivosti, ki omogočajo 

prostor za izboljšave. Med pomanjkljivosti lahko uvrstimo precej obsežen vprašalnik, 

tako za SRP kot starše, ki je na drugi strani prinesel podroben vpogled v veliko vidikov 

medsebojnega sodelovanja v času IND. V nadaljnjih raziskavah bi bilo dobro še bolj 

razširiti vzorec. Prav tako bi bilo smiselno pridobiti še bolj poglobljen vpogled v 

doživljanje medsebojnega sodelovanja v času IND tako pri starših kot pri SRP, kar bi 

lahko izvedli s še večjim vzorcem pri kvalitativnem raziskovanju s pomočjo tehnike 

zbiranja podatkov – intervjujem. To bi k rezultatom, ki smo jih pridobili s pomočjo 

anketnega vprašalnika, doprineslo še večjo osebno vpletenost sodelujočih in omogočilo 

bolj natančno interpretacijo ugotovitev. Obravnavana tematika odpira še veliko 

raziskovalnih možnosti, in sicer bi bilo raziskavo smiselno razširiti in tako pridobiti 

podatke tudi za šolsko leto 2021/22, v katerem je IND še vedno prisotno, četudi v 
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drugačni ali bolj okrnjeni obliki. 

Z raziskavo smo kljub nekaj omejitvam in pomanjkljivostim uspeli pridobiti pomemben 

vpogled v obdobje IND z vidika sodelovanja SRP in staršev. Z zavedanjem, da 

sodelovanje med domom in šolo ne prinaša koristi le staršem in njihovim otrokom, 

temveč učiteljem in šoli kot celoti, bodo pridobljena spoznanja korak na poti k pozitivnim 

spremembam za vse udeležene. IND predstavlja obdobje polno izzivov, hkrati pa nam 

je ponudilo nove priložnosti in znanja, ki jih moramo prenesti v prihodnost. Želimo si, da 

bi naše magistrsko delo, z vsemi pridobljenimi ugotovitvami, omogočilo ravno to.  
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4 PRILOGE 

4.1 Vprašalnik za starše 

Spoštovani starši, 

sem Špela Mlakar, študentka magistrskega študija specialne in rehabilitacijske 

pedagogike na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani. Za zaključek svojega študija 

pripravljam magistrsko delo z naslovom Sodelovanje specialnih in rehabilitacijskih 

pedagogov in staršev učencev v času izobraževanja na daljavo.  

Izpolnjevanje vprašalnika je povsem anonimno, zato Vas prosim za iskrenost pri 

odgovarjanju. Vsi podatki bodo uporabljeni izključno v raziskovalne namene. Vaši 

odgovori in mnenje so zelo pomembni, saj gre za novo in do sedaj skoraj neraziskano 

temo. 

Za izpolnjevanje celotnega vprašalnika boste potrebovali približno od 10 do 15 minut 

časa. 

Že vnaprej se Vam zahvaljujem za odgovore!                        

Špela Mlakar 

* V vprašalniku so uporabljeni izrazi, ki so zapisani v slovnični obliki moškega spola, veljajo pa 

kot nevtralni za moške in ženske. 

 

1. Vaš spol (obkrožite):  Ženski    Moški 

2. Koliko šoloobveznih otrok imate? (Napišite): ________ 

Vsa nadaljnja vprašanja se nanašajo izključno na Vašega otroka, ki je vključen v vzgojno-

izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. 

3. Kateri razred obiskuje Vaš otrok? (Napišite): ____________ 

4. V katerem razredu je Vaš otrok prejel odločbo o usmeritvi in se je zanj začela 

izvajati dodatna strokovna pomoč (v nadaljevanju DSP)? (Napišite): _____________ 

5. S katerimi težavami se srečuje Vaš otrok oz. katere vzgojno-izobraževalne 

potrebe so zapisane v odločbi o usmeritvi Vašega otroka (npr. govorno-jezikovne 

motnje, gibalna oviranost, dolgotrajna bolezen, učne težave, čustvene in vedenjske motnje, težave 

s pozornostjo in koncentracijo ipd.)? (Napišite): 

______________________________________________________________________ 
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6. Koliko ur DSP tedensko je deležen Vaš otrok? (Napišite): _____________ 

7. Katera trditev najbolje opiše stopnjo samostojnosti Vašega otroka na področju 

šolskega dela? (Obkrožite): 

a) Moj otrok je nesamostojen. Pri domačem šolskem delu vedno potrebuje mojo pomoč 

in usmeritve.  

b) Moj otrok večinoma NI samostojen. Pri domačem šolskem delu pogosto potrebuje 

mojo pomoč in usmeritve. 

c) Moj otrok JE večinoma samostojen. Pri domačem šolskem delu redko potrebuje mojo 

pomoč in usmeritve. 

d) Moj otrok je popolnoma samostojen. Pri domačem šolskem delu ne potrebuje moje 

pomoči in usmeritev. 

Sodelovanje med šolo in domom je večpomensko, saj lahko poleg sodelovanja govorimo tudi o 

vključevanju staršev v šolsko delo. Sodelovanje med šolo in starši torej zajema »vse dejavnosti, 

ki jih zagotavlja in spodbuja šola in ki podpirajo starše pri delovanju z namenom izboljšanja 

otrokovega učenja in razvoja« (Kalin, 2009, str. 85). 

8. Katera trditev najbolje opiše Vaše doživljanje pomembnosti sodelovanja s 

specialnim in rehabilitacijskim pedagogom oz. defektologom (v nadaljevanju 

SRP)? (Obkrožite): 

a) Sodelovanje s SRP se mi zdi popolnoma nepomembno. 

b) Sodelovanje s SRP se mi v večini primerov zdi nepomembno. 

c) Sodelovanje s SRP se mi v večini primerov zdi pomembno. 

d) Sodelovanje s SRP se mi zdi zelo pomembno. 

Svojo izbiro utemeljite. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Vprašanja povezana s časom izobraževanja na daljavo se nanašajo na celoten čas 

izobraževanja na daljavo (spomladanski in jesenski del) v šolskem letu 2019/20 ter 2020/21. 

Izraz izobraževanje v šoli se nanaša na čas, ko je pouk potekal v šoli oz. na čas pred epidemijo 

covid-19. 

9. Naslednje trditve se nanašajo na Vašo vlogo pri sodelovanju s SRP ter pri 

nudenju pomoči Vašemu otroku. Pri vsaki trditvi z »X« opredelite Vašo stopnjo 

strinjanja. 

1 – se nikakor ne strinjam / 2 – se ne strinjam / 3 – se ne morem opredeliti / 4 – se strinjam / 5 – se 

popolnoma strinjam 
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 1 2 3 4 5 

Jaz, kot starš, in SRP sva enako pomembna za otrokov napredek.      

Doma z otrokom delam to, kar mi svetuje in predlaga SRP.      

Sam težko pomagam svojemu otroku, tudi če bi hotel.      

Redno poročam SRP o otrokovem napredku in njegovih težavah.      

Popolnoma zaupam SRP pri njegovem strokovnem delu z mojim 

otrokom. 
     

SRP mi zna prisluhniti in razume moje stiske in težave.      

Otrok je v času izobraževanja na daljavo potreboval več moje pomoči in 

podpore, kot prej.  
     

Otrok je v času izobraževanja na daljavo potreboval več pomoči in 

podpore SRP, kot prej. 
     

 

Tukaj lahko dopišete morebitne komentarje za Vaše ne/strinjanje s posamezno 

trditvijo. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

10. Kako pogosto ste v času izobraževanja v šoli sodelovali z otrokovim SRP? 
(Obkrožite):

a) Vsakodnevno 

b) Tedensko 

c) Mesečno 

d) Letno (ob načrtovanju in evalvaciji 

individualiziranega programa) 

e) Po potrebi

11. Kako pogosto ste v času izobraževanja na daljavo sodelovali s SRP v 

primerjavi s časom izobraževanja v šoli? (Obkrožite): 

a) Manj pogosto kot v času izobraževanja v šoli. 

b) Približno enako pogosto kot v času izobraževanja v šoli. 

c) Bolj pogosto kot v času izobraževanja v šoli. 
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12. Kako zadovoljni ste bili s pogostostjo (količino) stikov s SRP v času 

izobraževanja na daljavo?  

(Obkrožite in na kratko pojasnite svojo izbiro): 

1 – Zelo nezadovoljen, saj ________________________________________________ 

2 – Nezadovoljen, saj ____________________________________________________ 

3 – Niti zadovoljen, niti nezadovoljen, saj _____________________________________ 

4 – Zadovoljen, saj ______________________________________________________ 

5 – Zelo zadovoljen, saj __________________________________________________ 

13. S kakšnim namenom ste sodelovali s SRP v času izobraževanja na daljavo? 

(Obkrožite, možnih je več odgovorov): 

 

a) Načrtovanje urnika za ure DSP 

b) Izmenjava informacij o otroku 

(napredek, primanjkljaji, težave) 

c) Načrtovanje prilagoditev 

d) Napotki za delo z otrokom 

e) Pogovor o mojih stiskah in težavah 

f) Pogovor o otrokovih stiskah in 

težavah 

g) Posredovanje učnih listov ali 

didaktičnih materialov 

h) Poročanje o poteku ur DSP 

i) Drugo: 

________________________________

________________________________ 

 

14. V tabeli z »X« označite, katere oblike sodelovanja s SRP ste izvajali v času 

izobraževanja v šoli in katere v času izobraževanja na daljavo. V kolikor v tabeli ni 

navedene oblike, ki ste jo uporabljali, jo napišite pri odgovoru »Drugo« in 

ustrezno označite.  

 

 
Izobraževanje  

v šoli 

Izobraževanje  

na daljavo 

Telefonski klici ali sporočila   

Elektronska pošta   

Sporočila v zvezku   

Sestanki strokovne skupine   
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Pogovorne ali govorilne ure   

Sodelovanje preko posrednikov (npr. učitelji, svetovalni 

delavci ipd.) 
  

Na uri DSP v obliki hospitacij   

Naključna srečanja na šoli   

Predavanja in delavnice za starše   

Drugo: _________________________________________   

15. Kdo je ob začetku izobraževanja na daljavo vzpostavil prvi stik? (Obkrožite): 

Starši        SRP 

16. V kolikšnem času po začetku izobraževanja na daljavo je bil vzpostavljen prvi 

stik? (Napišite): _____________ 

17. Katera oblika sodelovanja je bila uporabljena ob vzpostavitvi prvega stika 

(npr. telefonski klic, sporočilo, elektronska pošta itd.)? (Napišite): 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

18. Katere dogovore glede sodelovanja v času izobraževanja na daljavo ste 

sprejeli s SRP? Ste tudi sami podali kakšen predlog za sodelovanje? Če ste, ta 

predlog opišite. Je SRP Vaš predlog upošteval? (Napišite): 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

19. Ali ste ob pričetku izobraževanja na daljavo dobili s strani SRP smernice v 

zvezi s tem, kako svojemu otroku v tem času pomagati pri učenju? Če ste, jih 

napišite in opišite. (Napišite): 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

20. Kako ste bili na splošno zadovoljni s sodelovanjem s SRP v času 

izobraževanja na daljavo? (Obkrožite): 

1 – Nezadovoljen 

2 – Delno zadovoljen 
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3 – Zadovoljen 

4 – Zelo zadovoljen 

21. Kateri način sodelovanja s SRP Vam je bolj ustrezal? (Obkrožite): 

a) Medsebojno sodelovanje v času izobraževanja na daljavo. 

b) Medsebojno sodelovanje v času pred izobraževanjem na daljavo (izobraževanje v 

šoli). 

c) Ne morem se opredeliti, oba sta mi enako ustrezala. 

22. V čem vidite prednosti medsebojnega sodelovanja v času izobraževanja na 

daljavo v primerjavi s časom izobraževanja v šoli? (Napišite): 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

23. V čem vidite pomanjkljivosti medsebojnega sodelovanja v času izobraževanja 

na daljavo v primerjavi s časom izobraževanja v šoli? (Napišite): 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

24. Ste pri medsebojnem sodelovanju v času izobraževanja na daljavo naleteli na 

kakšne ovire ali težave? Zapišite, katere. (Napišite): 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Odnos med SRP in starši temelji na partnerskem sodelovanju, ki ga opredeljuje skupno 

vzgojno-izobraževalno prizadevanje. V tem procesu so enakovredni partnerji nudenja karseda 

celostne podpore učencu z učnimi težavami (Jereb, 2011). 

25. Kako vključeni ste se počutili v partnerski odnos s SRP v času izobraževanja 

na daljavo? (Obkrožite): 
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a) Popolnoma nevključen 

b) Manj vključen  

c) Delno vključen 

d) Zelo vključen 

26. Kako zadovoljni ste bili z vključenostjo v času izobraževanja na daljavo v 

primerjavi s časom izobraževanja v šoli? (Obkrožite): 

1 – Nezadovoljen 

2 – Delno zadovoljen 

3 – Zadovoljen 

4 – Zelo zadovoljen 

Strokovno skupino, ki sodeluje pri načrtovanju in izvajanju individualiziranega programa za 

učenca s posebnimi potrebami sestavljajo strokovnjaki, starši in učenec ob upoštevanju njegove 

zrelosti ter starosti (ZUOPP-1, 2011). 

27. Ste bili v času izobraževanja na daljavo vključeni v proces 

načrtovanja/realizacije/evalvacije individualiziranega programa (v nadaljevanju IP) 

Vašega otroka? (Obkrožite):        DA        NE 

Če ste na zgornje vprašanje odgovorili z »DA«, potem odgovorite na naslednje 

vprašanje. 

28. V katerega izmed naštetih procesov ste bili vključeni v času izobraževanja na 

daljavo?  

(Obkrožite, možnih je več odgovorov): 

a) Načrtovanje IP 

b) Izvedba oz. realizacija IP 

c) Evalvacija IP 

29. Koliko srečanj strokovne skupine ste do sedaj že imeli v šolskem letu 

2020/2021? (Obkrožite): 

a) Nobenega 

b) Enega 

c) Dva 

d) Tri 

e) Štiri ali več 

30. Koliko od teh srečanj je potekalo na daljavo? (Napišite): __________ 
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31. Naslednje trditve se nanašajo na Vas kot člana strokovne skupine in Vašo 

vključenost v proces načrtovanja, realizacije in evalvacije individualiziranega 

programa Vašega otroka v času izobraževanja na daljavo (šolsko leto 2020/2021). 

Pri vsaki trditvi z »X« opredelite, v kolikšni meri to drži za Vas. 

1 – nikakor ne drži / 2 – ne drži / 3 – se ne morem opredeliti / 4 – drži / 5 – popolnoma 

drži 

 

 1 2 3 4 5 

Spoznal sem vse člane strokovne skupine.      

Z IP svojega otroka sem zadovoljen.      

Člani strokovne skupine so upoštevali moje mnenje in predloge.      

Pred srečanjem strokovne skupine sem dobil potek srečanja za lažjo 

pripravo (npr. oporne točke, navodila, dnevni red). 
     

Na srečanjih na daljavo so me kot starša vključevali v isti meri kot na 

srečanjih v živo. 
     

Srečanja na daljavo so bila približno enako dolga kot srečanja v živo.      

Srečanja na daljavo so bila strukturirana približno enako kot srečanja v 

živo.  
     

Sem pomemben in nepogrešljiv član strokovne skupine.      

Na prvem srečanju mi je bil podrobno predstavljen predlog IP (cilji, 

prilagoditve, urnik dela). 
     

Na prvem srečanju sem imel možnost podati svoje predloge, mnenje in 

želje.  
     

Sodeloval sem pri pripravi ocene funkcioniranja svojega otroka ter imel 

možnost poročati o njegovih močnih in šibkih področjih, potrebah ter o 

tem, kako jaz vidim svojega otroka. 

     

SRP je bil prilagodljiv pri datumu in uri srečanja.      

Tukaj lahko napišete morebitne komentarje za Vaše ne/strinjanje s posamezno 

trditvijo. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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32. Ste ob pričetku izobraževanja na daljavo potrebovali navodila in dodatna 

znanja za uporabo digitalne tehnologije in spletnih orodij (npr. Zoom, Microsoft 

Teams, spletna učilnica itd.)? (Obkrožite):        DA        NE 

Če ste na zgornje vprašanje odgovorili z »DA«, potem odgovorite na naslednje 

vprašanje. 

33. Kdo Vam je pomagal pri pridobivanju navodil in dodatnih znanj za uporabo 

digitalne tehnologije in spletnih orodij? (Obkrožite, možnih je več odgovorov, in na kratko 

pojasnite svojo izbiro – kako in s čim so Vam pomagali?):  

a) Otrokov SRP: ________________________________________________________ 

b) Vodstvo šole: ________________________________________________________ 

c) Pomagal sem si sam: __________________________________________________ 

d) Drugo: ______________________________________________________________ 

34. Bi za kvalitetno, uspešno in lažje sodelovanje s SRP na daljavo v prihodnosti 

potrebovali še dodatna znanja s področja uporabe digitalne tehnologije in 

spletnih orodij? (Obkrožite in na kratko pojasnite svoj odgovor): 

a) Da, saj _____________________________________________________________ 

b) Ne, saj _____________________________________________________________ 

 

35. V tabeli je naštetih nekaj področij. Z »X« pri vsakem področju označite, ali je 

Vaš otrok na tem področju v času izobraževanja na daljavo napredoval, 

nazadoval ali niste zaznali niti napredka, niti nazadovanja.  

 

 

Moj otrok je 

vidno 

nazadoval. 

Pri otroku nisem 

zaznal niti 

napredka, niti 

nazadovanja. 

Moj otrok je 

vidno 

napredoval. 

Moj otrok je 

napredoval v veliko 

večji meri kot prej. 

Samostojnost     

Socialne 

veščine 
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Šolski uspeh     

Digitalna 

pismenost 
    

 

36. Katera je Vaša najvišja dosežena stopnja izobrazbe? (Obkrožite): 
 
a) Nedokončana osnovna šola 
b) Osnovna šola 
c) Poklicna šola 
d) Srednja strokovna šola 
e) Gimnazija 
f) Višja strokovna šola 
g) Univerzitetna diploma 
h) Magisterij 
i) Doktorat 
j) Drugo: ___________________________________ 
 

37. Kakšen je bil Vaš zaposlitveni status v času otrokovega izobraževanja na 

daljavo? (Obkrožite): 

a) Zaposlen za polni/krajši delovni čas (delo opravljal na delovnem mestu) 

b) Delal sem od doma 

c) Začasno nisem delal zaradi epidemije covid-19 

d) Nisem bil zaposlen 

Iskreno se Vam zahvaljujem za sodelovanje. 
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4.2 Vprašalnik za specialne in rehabilitacijske pedagoge 

Spoštovani, 

sem Špela Mlakar, študentka magistrskega študija specialne in rehabilitacijske 

pedagogike na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani. Za zaključek svojega študija 

pripravljam magistrsko delo z naslovom Sodelovanje specialnih in rehabilitacijskih 

pedagogov in staršev učencev v času izobraževanja na daljavo.  

Izpolnjevanje vprašalnika je povsem anonimno, zato Vas prosim za iskrenost pri 

odgovarjanju. Vsi podatki bodo uporabljeni izključno v raziskovalne namene. Vaši 

odgovori in mnenje so zelo pomembni, saj gre za novo in do sedaj skoraj neraziskano 

temo. 

Za izpolnjevanje celotnega vprašalnika boste potrebovali približno 15 minut časa. 

Že vnaprej se Vam zahvaljujem za odgovore!                        

Špela Mlakar 

* V vprašalniku je uporabljena enotna kratica SRP za poimenovanje specialnih in rehabilitacijskih 

pedagogov ter defektologov. Uporabljeni izrazi, ki so zapisani v slovnični obliki moškega spola, veljajo kot 

nevtralni za moške in ženske. 

 

1. Vaš spol (obkrožite):   Ženski    Moški 

2. Koliko let delovne dobe imate kot SRP? (Napišite): ______ let 

3. Na koliko lokacijah izvajate dodatno strokovno pomoč (v nadaljevanju DSP)? 

(Napišite): ________ 

4. Koliko učencev imate trenutno v obravnavi? (Napišite): _______ učencev 

5. Koliko učencem iz posameznega vzgojno-izobraževalnega obdobja nudite 

DSP? (Napišite): 

1. vzgojno-izobraževalno obdobje = _____ učencev 

2. vzgojno-izobraževalno obdobje = _____ učencev 

3. vzgojno-izobraževalno obdobje = _____ učencev 

Sodelovanje med šolo in domom je večpomensko, saj lahko poleg sodelovanja govorimo tudi o 

vključevanju staršev v šolsko delo. Sodelovanje med šolo in starši torej zajema »vse dejavnosti, 

ki jih zagotavlja in spodbuja šola in ki podpirajo starše pri delovanju z namenom izboljšanja 

otrokovega učenja in razvoja« (Kalin, 2009, str. 85). 
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6. Katera trditev najbolje opiše Vaše doživljanje pomembnosti sodelovanja s 

starši? (Obkrožite): 

a) Sodelovanje s starši se mi zdi popolnoma nepomembno. 

b) Sodelovanje s starši se mi v večini primerov zdi nepomembno. 

c) Sodelovanje s starši se mi v večini primerov zdi pomembno. 

d) Sodelovanje s starši se mi zdi zelo pomembno. 

Svojo izbiro utemeljite. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

7. Kako bi ocenili svojo usposobljenost za sodelovanje s starši? (Obkrožite): 

1 – Zelo slabo 
2 – Slabo 
3 – Niti slabo, niti dobro 
4 – Dobro 
5 – Zelo dobro 

Vprašanja povezana s časom izobraževanja na daljavo se nanašajo na celoten čas 

izobraževanja na daljavo (spomladanski in jesenski del) v šolskem letu 2019/20 ter 2020/21. 

Izraz »izobraževanje v šoli« se nanaša na čas, ko je pouk potekal v šoli oz. na čas pred 

epidemijo covid-19. 

8. Kako pogosto ste v času izobraževanja v šoli v povprečju sodelovali s starši? 

(Obkrožite):

a) Vsakodnevno 

b) Tedensko 

c) Mesečno 

d) Letno (ob načrtovanju in evalvaciji 

individualiziranega programa) 

e) Po potrebi

9. Kako pogosto ste v času izobraževanja na daljavo v povprečju sodelovali s 

starši v primerjavi s časom izobraževanja v šoli? (Obkrožite): 

a) Manj pogosto kot v času izobraževanja v šoli. 

b) Približno enako pogosto kot v času izobraževanja v šoli. 

c) Bolj pogosto kot v času izobraževanja v šoli. 

10. Kako zadovoljni ste bili s pogostostjo (količino) stikov s starši v času 

izobraževanja na daljavo?  

(Obkrožite in na kratko pojasnite svojo izbiro): 
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1 – Zelo nezadovoljen, saj ________________________________________________ 

2 – Nezadovoljen, saj ____________________________________________________ 

3 – Niti nezadovoljen, niti zadovoljen, saj _____________________________________ 

4 – Zadovoljen, saj ______________________________________________________ 

5 – Zelo zadovoljen, saj __________________________________________________ 

11. S katero skupino staršev ste v času izobraževanja na daljavo najpogosteje 

sodelovali? (Obkrožite): 

Najpogosteje sem sodeloval s starši učencev: 

 1.       2.       3.       vzgojno-izobraževalnega obdobja. 

12. S kakšnim namenom ste sodelovali s starši v času izobraževanja na daljavo? 

(Obkrožite, možnih je več odgovorov): 

a) Načrtovanje urnika za ure DSP 

b) Izmenjava informacij o otroku 

(napredek, primanjkljaji, težave) 

c) Načrtovanje prilagoditev 

d) Napotki za delo z otrokom 

e) Pogovor o stiskah in težavah staršev 

f) Pogovor o otrokovih stiskah in 

težavah 

g) Posredovanje učnih listov ali 

didaktičnih materialov 

h) Poročanje o poteku ur DSP 

i) Drugo: 

________________________________
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13. V tabeli z »X« označite, katere oblike sodelovanja s starši ste izvajali v času 

izobraževanja v šoli in katere v času izobraževanja na daljavo. V kolikor v tabeli ni 

navedene oblike, ki ste jo uporabljali, jo napišite pri odgovoru »Drugo« in 

ustrezno označite. 

 

 
Izobraževanje  

v šoli 

Izobraževanje  

na daljavo 

Telefonski klici ali sporočila   

Elektronska pošta   

Sporočila v zvezku   

Sestanki strokovne skupine   

Pogovorne ali govorilne ure   

Sodelovanje preko posrednikov (npr. učitelji, svetovalni 

delavci ipd.) 
  

Na uri DSP v obliki hospitacij   

Naključna srečanja na šoli   

Predavanja in delavnice za starše   

Drugo: _________________________________________   

14. Kdo je ob začetku izobraževanja na daljavo vzpostavil prvi stik? (Obkrožite):      

Starši        SRP 

15. V kolikšnem času po začetku izobraževanja na daljavo je bil vzpostavljen prvi 

stik? (Napišite): _____________ 

16. Katera oblika sodelovanja je bila uporabljena ob vzpostavitvi prvega stika 

(npr. telefonski klic, sporočilo, elektronska pošta itd.)? (Napišite): 

_______________________________________________________________ 

17. Katere dogovore glede sodelovanja v času izobraževanja na daljavo ste 

sprejeli s starši? (Napišite): 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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18. V kolikšni meri so starši predlagane dogovore upoštevali? (Obkrožite):       

a) Popolnoma 

b) Delno 

c) Jih niso 

 

19. Ali ste ob pričetku izobraževanja na daljavo staršem posredovali smernice v 

zvezi s tem, kako svojemu otroku v tem času pomagati pri učenju? Če ste, jih 

zapišite in opišite. (Napišite): 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

20. Kako ste bili na splošno zadovoljni s sodelovanjem s starši v času 

izobraževanja na daljavo? (Obkrožite in na kratko pojasnite svojo izbiro): 

1 – Nezadovoljen, saj ____________________________________________________ 

2 – Delno zadovoljen, saj _________________________________________________ 

3 – Zadovoljen, saj ______________________________________________________ 

4 – Zelo zadovoljen, saj __________________________________________________ 

21. Kateri način sodelovanja s starši Vam je bolj ustrezal? (Obkrožite): 

a) Medsebojno sodelovanje v času izobraževanja na daljavo. 

b) Medsebojno sodelovanje v času pred izobraževanjem na daljavo (izobraževanje v 

šoli). 

c) Ne morem se opredeliti, oba sta mi enako ustrezala. 

22. V čem vidite prednosti medsebojnega sodelovanja v času izobraževanja na 

daljavo v primerjavi s časom izobraževanja v šoli? (Napišite): 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

23. V čem vidite pomanjkljivosti medsebojnega sodelovanja v času izobraževanja 
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na daljavo v primerjavi s časom izobraževanja v šoli? (Napišite): 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

24. Ste pri medsebojnem sodelovanju v času izobraževanja na daljavo naleteli na 

kakšne ovire ali težave? Zapišite, katere. (Napišite): 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Strokovno skupino, ki sodeluje pri načrtovanju in izvajanju individualiziranega programa za 

učenca s posebnimi potrebami sestavljajo strokovnjaki, starši in učenec ob upoštevanju njegove 

zrelosti ter starosti (ZUOPP-1, 2011). 

25. Ste v času izobraževanja na daljavo v povprečju vključevali starše v proces 

načrtovanja/realizacije/evalvacije individualiziranega programa (v nadaljevanju IP) 

njihovih otrok? (Obkrožite):        DA        NE 

Če ste na zgornje vprašanje odgovorili z »DA«, potem odgovorite na naslednje 

vprašanje. 

26. V katerega izmed naštetih procesov ste v povprečju vključevali starše v času 

izobraževanja na daljavo?  

(Obkrožite, možnih je več odgovorov): 

a) Načrtovanje IP 

b) Izvedba oz. realizacija IP 

c) Evalvacija IP 

27. Koliko srečanj strokovne skupine ste v povprečju za enega otroka do sedaj že 

imeli v šolskem letu 2020/2021? (Obkrožite): 

a) Enega 

b) Dva 
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c) Tri 

d) Štiri ali več 

28. Katera trditev najbolje opiše srečanja strokovnih skupin v šolskem letu 

2020/2021? (Obkrožite): 

 

a) Srečanja strokovnih skupin so največkrat potekala na daljavo. 

b) Nekaj srečanj je potekalo na daljavo, nekaj pa smo jih imeli v živo na šoli. 

c) Srečanja strokovnih skupin so največkrat potekala v živo na šoli. 

29. Naslednje trditve se nanašajo na Vašo vlogo v povezavi s srečanji strokovnih 

skupin za starše otrok s posebnimi potrebami v času izobraževanja na daljavo. 

Pri vsaki trditvi z »X« opredelite, v kolikšni meri to drži za Vas. 

1 – Nikakor ne drži / 2 – ne drži / 3 – se ne morem opredeliti / 4 – drži / 5 – popolnoma 

drži 

 1 2 3 4 5 

Na srečanjih strokovne skupine sem upošteval predloge in mnenja 

staršev. 
     

Pred srečanjem strokovne skupine sem staršem posredoval potek 

srečanja za lažjo pripravo (npr. oporne točke, navodila, dnevni red). 
     

Na srečanjih na daljavo sem starše vključeval v isti meri kot na 

srečanjih v živo. 
     

Srečanja na daljavo so bila približno enako dolga kot srečanja v živo.      

Srečanja na daljavo so bila strukturirana enako kot srečanja v živo.       

Starši so pomemben in nepogrešljiv član strokovne skupine.       

Na prvem srečanju sem staršem podrobno predstavil predlog IP (cilji, 

prilagoditve, urnik dela). 
     

Pri pripravi ocene funkcioniranja otroka sem staršem ponudil možnost 

poročanja o otrokovih močnih in šibkih področjih, potrebah ter o tem, 

kako oni vidijo svojega otroka. 

     

Pri določanju datuma in ure srečanja sem bil prilagodljiv.      

 

30. Kako bi ocenili svojo digitalno kompetentnost pred začetkom izobraževanja 

na daljavo? (Obkrožite): 
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a) Podpovprečno 

b) Povprečno 

c) Nadpovprečno 

31. Ste ob pričetku izobraževanja na daljavo potrebovali navodila in dodatna 

znanja za uporabo digitalne tehnologije in spletnih orodij (npr. Zoom, Microsoft 

Teams, spletna učilnica itd.)? (Obkrožite):        DA        NE 

Če ste na zgornje vprašanje odgovorili z »DA«, potem odgovorite na naslednje 

vprašanje. 

32. Kdo Vam je pomagal pri pridobivanju navodil in dodatnih znanj za uporabo 

digitalne tehnologije in spletnih orodij? (Obkrožite, možnih je več odgovorov, in na kratko 

pojasnite svojo izbiro – kako in s čim so Vam pomagali): 

a) Vodstvo šole: ________________________________________________________ 

b) Sodelavci: ___________________________________________________________ 

c) Pomagal sem si sam: __________________________________________________ 

d) Drugo: ______________________________________________________________ 

33. Bi za kvalitetno, uspešno in lažje sodelovanje s starši na daljavo v prihodnosti 

potrebovali še dodatna znanja s področja uporabe digitalne tehnologije in 

spletnih orodij? (Obkrožite in na kratko pojasnite svoj odgovor): 

a) Da, saj _____________________________________________________________ 

b) Ne, saj _____________________________________________________________ 

Profesionalni razvoj opredeljujemo kot proces »signifikantnega in vseživljenjskega izkustvenega 

učenja, pri katerem posamezniki osmišljajo svoja pojmovanja in spreminjajo svojo prakso 

delovanja; gre za proces, ki vključuje posameznikovo osebnostno, ožje poklicno in socialno 

dimenzijo in pomeni napredovanje v smeri kritičnega, neodvisnega ter odgovornega odločanja 

in ravnanja« (Valenčič Zuljan, 1999 in 2001, v Valenčič Zuljan in Blanuša Trošelj, 2014, str. 45). 

34. V kolikšni meri je proces izobraževanja na daljavo doprinesel k Vašemu 

profesionalnemu razvoju v celoti oz. na različnih področjih Vašega poklicnega 

delovanja? (Obkrožite in na kratko utemeljite svojo izbiro): 

1 – Ni doprinesel, saj ____________________________________________________ 

2 – Malo je doprinesel, saj ________________________________________________ 

3 – Srednje je doprinesel, saj ______________________________________________ 

4 – Veliko je doprinesel, saj _______________________________________________ 
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5 – Zelo veliko je doprinesel, saj ____________________________________________ 

35. V kolikšni meri je proces izobraževanja na daljavo doprinesel k razvoju Vaše 

kompetence za sodelovanje s starši? (Obkrožite in na kratko utemeljite svojo izbiro): 

1 – Ni doprinesel, saj ____________________________________________________ 

2 – Malo je doprinesel, saj ________________________________________________ 

3 – Srednje je doprinesel, saj ______________________________________________ 

4 – Veliko je doprinesel, saj _______________________________________________ 

5 – Zelo veliko je doprinesel, saj ____________________________________________ 

36. Katera znanja in spretnosti za sodelovanje s starši ste pridobili v času 

izobraževanja na daljavo? (Napišite): 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

37. Naslednje trditve se nanašajo na Vaše doživljanje in učenje v času 

izobraževanja na daljavo (v nadaljevanju IND). Pri vsaki trditvi se z »X« opredelite, 

v kolikšni meri to velja za Vas: 

1 – se sploh ne strinjam / 2 – se ne strinjam / 3 – se ne morem opredeliti / 4 – se strinjam / 5 – 

se popolnoma strinjam 

IND mi je predstavljalo veliko breme, razmišljal sem o opustitvi poklica. 1 2 3 4 5 

Uspelo mi je IND predstavljati si kot pozitiven izziv, iz katerega se bom 

lahko tudi veliko naučil. 
     

V času po IND sem opazil spremembe v svojem načinu sodelovanja s 

starši. 

Če ste izbrali 4 ali 5, ste opazili spremembe na boljše ali slabše v 

primerjavi s prej? (Napišite): ________ 

     

V času po IND sem postal bolj odprt za spremembe in novosti.       

V času IND sem pogosto doživljal stres in občutek nemoči. 

Če ste izbrali 4 ali 5, zaradi česa ste doživljali stres in občutek nemoči? 
(Napišite):  

__________________________________________________________

_______________________ 

     

V času IND sem v primerjavi s časom izobraževanja v šoli več časa 

posvetil branju strokovne literature ter strokovnemu izpopolnjevanju. 
     

V času IND sem več časa namenil refleksiji o lastnem poklicnem 

delovanju in o vplivu mojega pedagoškega dela na učence.  
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V času IND sem se posluževal supervizije/študijskih skupin/aktivov.      

V času IND je bilo sodelovanje med pedagoškimi delavci spodbudno.      

Menim, da sem se v času epidemije covid-19 in večkratnega dela na 

daljavo uspel fleksibilno prilagoditi na spremenjen način dela. 
     

V času IND sem uspel ohraniti optimizem in vedrino.      

V času IND sem potreboval več podpore in pomoči vodstva kot prej.      

V času IND sem potreboval več podpore in pomoči sodelavcev kot prej.      

V času IND sem potreboval več podpore družine in prijateljev kot prej.      

V času IND sem zelo težko usklajeval poklicne naloge z družinskimi oz. 

osebnimi obveznostmi. 
     

V času IND sem potreboval več časa za osebni počitek.      

IND je prispevalo k mojemu dodatnemu pozitivnemu vrednotenju dela 

pedagoških delavcev. 
     

 

Tukaj lahko napišete Vaše komentarje oz. konkretne izkušnje v povezavi s 

posamezno trditvijo. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

38. Kako ocenjujete vpliv IND na Vaš profesionalni razvoj? (Obkrožite in na kratko 

utemeljite svojo izbiro): 

a) IND je negativno vplival na moj profesionalni razvoj, saj 

______________________________________________________________________ 

b) IND je z nekaterimi vidiki pozitivno, z drugimi pa negativno vplival na moj 

profesionalni razvoj, saj 

______________________________________________________________________ 

c) IND je pozitivno vplival na moj profesionalni razvoj, saj 

______________________________________________________________________ 
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39. Katera trditev v povprečju najbolje opiše napredek učencev, ki jih imate v 

obravnavi, v času izobraževanja na daljavo? (Obkrožite): 

a) Večina otrok je v času izobraževanja na daljavo napredovala v veliko večji meri kot 

prej. 

b) Večina otrok je v času izobraževanja na daljavo vidno napredovala. 

c) V času izobraževanja na daljavo pri večini otrok nisem zaznal niti napredka, niti 

nazadovanja. 

d) Večina otrok je v času izobraževanja na daljavo vidno nazadovala.  

Svojo izbiro na kratko utemeljite. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

40. Kako zadovoljni ste s svojim poklicem? (Obkrožite): 

1 – zelo nezadovoljen 

2 – nezadovoljen 

3 – niti nezadovoljen, niti zadovoljen 

4 – zadovoljen 

5 – zelo zadovoljen 

41. Kakšen je Vaš pridobljen naziv? (Obkrožite): 

a) Sem brez naziva 

b) Mentor 

c) Svetovalec 

d) Svetnik 

 

V kolikor Vas zanimajo rezultati raziskave, zapišite svoj elektronski naslov. 

Uporabila ga bom zgolj za posredovanje svojega magistrskega dela. (Napišite): 

______________________________________________________________________ 

Iskreno se Vam zahvaljujem za sodelovanje in Vam želim uspešno pedagoško delo. 
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4.3 Intervju s specialnim in rehabilitacijskim pedagogom 

1 Ste v času izobraževanja na daljavo v primerjavi s časom izobraževanja v šoli (prej) 

v povprečju s starši sodelovali bolj ali manj pogosto? 

 

2 Glede na lastne izkušnje ali izkušnje kolegic, kolegov – kdo je v povprečju vzpostavil 

prvi stik ob pričetku izobraževanja na daljavo, vi ali starši? 

 

3 Ste imeli pri začetnem vzpostavljanju stikov s starši kaj težav? 

 

4 Katere dogovore ste večinoma sprejemali ob pričetku izobraževanja na daljavo? 

Sedaj, ko gledate za nazaj, menite da bi morali sprejeti še kakšen poseben 

dogovor? 

 

5 S katerimi starši ste v času izobraževanja na daljavo bolj pogosto sodelovali, na 

primer glede na starost, stopnjo samostojnosti, posebne potrebe otroka ipd.? 

Kakšne vzorce ste opažali? 

 

6 Ste v času izobraževanja na daljavo zaznavali na splošno še več ovir in težav pri 

sodelovanju s starši? Katere tri bi izpostavili kot ključne v primerjavi s časom 

izobraževanja v šoli? 

 

7 Ste med kolegi (specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi) zaznali kakšne razlike 

glede na število let delovne dobe v različnih vidikih sodelovanja s starši v času 

izobraževanja v šoli? 

 

8 V kolikšni meri ste v času izobraževanja na daljavo starše kot del strokovne skupine 

vključevali v načrtovanje, realizacijo in evalvacijo individualiziranega programa 

njihovega otroka? Koliko srečanj strokovne skupine ste v povprečju izvedli v času 

izobraževanja na daljavo? 

 

9 Ste za delo v času izobraževanja na daljavo imeli dovolj informacijsko-

komunikacijskih kompetenc? Ocenjujete, da je izobraževanje na daljavo doprineslo 

vaši digitalni pismenosti? 

 

10 Kateri način sodelovanja s starši vam je bolj ustrezal? Ta, v času izobraževanja na 

daljavo, ali tisti prej? Zakaj? 

 

11 V kolikšni meri je proces izobraževanja na daljavo doprinesel k vašemu 

profesionalnemu razvoju? Kateri dejavniki so najbolj doprinesli k temu? 
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12 Kaj menite, katera znanja, spretnosti in kompetence za sodelovanje s starši ste 

pridobili v času izobraževanja na daljavo? 

4.4 Intervju s staršem 

1 Ste v času izobraževanja na daljavo v primerjavi s časom izobraževanja v šoli (prej) 

v povprečju sodelovali bolj ali manj pogosto? 

 

2 Glede na lastne izkušnje, kdo je ob pričetku izobraževanja na daljavo vzpostavil prvi 

stik, vi ali specialni in rehabilitacijski pedagog? 

 

3 Ste ob pričetku izobraževanja na daljavo s specialnim in rehabilitacijskim 

pedagogom sprejeli kakšne dogovore? Sedaj, ko gledate za nazaj, menite da bi 

morali sprejeti še kakšen poseben dogovor? 

 

4 Ste v času izobraževanja na daljavo zaznavali več ovir in težav pri sodelovanju s 

specialnim in rehabilitacijskim pedagogom? Če da, katere? 

 

5 V čem vidite glavno prednost in pomanjkljivost pri medsebojnem sodelovanju v času 

izobraževanja na daljavo? 

 

6 Kako vidite svojo vlogo pri sodelovanju s specialnim in rehabilitacijskim pedagogom 

ter pri nudenju pomoči otroku v času izobraževanja v šoli v primerjavi s časom 

izobraževanja na daljavo? 

 

7 V kolikšni meri ste se v času izobraževanja na daljavo čutili vključene v partnerski 

odnos s specialnim in rehabilitacijskim pedagogom? 

 

8 V kolikšni meri ste bili v času izobraževanja na daljavo vključeni v načrtovanje, 

realizacijo in evalvacijo individualiziranega programa vašega otroka? Koliko srečanj 

strokovne skupine ste izvedli v času izobraževanja na daljavo? 

 

9 Ste za sodelovanje v času izobraževanja na daljavo imeli dovolj informacijsko-

komunikacijskih kompetenc? Ocenjujete, da je izobraževanje na daljavo doprineslo 

vaši digitalni pismenosti? 

 

10 Kateri način sodelovanja s specialnim in rehabilitacijskim pedagogom vam je bolj 

ustrezal? Ta, v času izobraževanja na daljavo, ali tisti prej? Zakaj? 
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4.5 Dodatne preglednice, specialni in rehabilitacijski pedagogi 

Preglednica 58: Mann-Whitney U preizkus – zadovoljstvo s pogostostjo stikov v času IND glede na število let 
delovne dobe 

Zadovoljstvo s 

pogostostjo stikov 

v času IND 

N M SD 
Povprečni 

rang 

Mann-

Whitney U 

test 

p 

(dvostranska) 

Delovna doba do 6 

let 
25 3,76 0,879 23,16 

196,000 0,441 

Delovna doba 7 let 

in več 
18 3,50 0,924 20,39 

 

Preglednica 59: Mann-Whitney U preizkus – pogostost sodelovanja v času IND v primerjavi s časom IVŠ glede na 
število let delovne dobe 

Pogostost 

sodelovanja v času 

IND v primerjavi s 

časom IVŠ 

N M SD 
Povprečni 

rang 

Mann-

Whitney U 

test 

p 

(dvostranska) 

Delovna doba do 6 

let 
25 2,84 0,473 22,90 

202,500 0,388 

Delovna doba 7 let 

in več 
18 2,72 0,575 20,75 

 

Preglednica 60: Mann-Whitney U preizkus – pogostost sodelovanja v času IVŠ glede na število let delovne dobe 

Pogostost 

sodelovanja v času 

IVŠ 

N M SD 
Povprečni 

rang 

Mann-

Whitney U 

test 

p 

(dvostranska) 

Delovna doba do 6 

let 
25 3,24 1,300 21,62 

215,500 

 

0,806 

 Delovna doba 7 let 

in več 
18 3,33 1,534 22,53 
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Preglednica 61: Hi-kvadrat preizkus – namen sodelovanja s starši v času IND glede na število let delovne dobe 

  Delovna doba 

do 6 let 7 let in več 

f f % f f % 

Načrtovanje urnika za ure DSP 16 64,0 15 83,3 

Izmenjava informacij o otroku 22 88,0 13 72,2 

Načrtovanje prilagoditev 3 12,0 6 33,3 

Napotki za delo z otrokom 16 64,0 14 77,8 

Pogovor o stiskah in težavah 

staršev 
16 64,0 13 72,2 

Pogovor o otrokovih stiskah in 

težavah 
17 68,0 16 88,9 

Posredovanje učnih listov ali 

didaktičnih materialov 
16 64,0 10 55,6 

Poročanje o poteku ur DSP 12 48,0 7 38,9 

Pomoč pri uporabi IKT 0 0,0 0 0,0 

Opomba: χ2 = 11,030, p = 0,200 

 

Preglednica 62: Mann-Whitney U preizkus – splošno zadovoljstvo s sodelovanjem s starši v času IND glede na 

število let delovne dobe 

Splošno 

zadovoljstvo s 

sodelovanjem s 

starši v času IND 

N M SD 
Povprečni 

rang 

Mann-

Whitney U 

test 

p 

(dvostranska) 

Delovna doba do 6 let 25 2,88 0,600 21,66 

216,500 

 

0,808 

 Delovna doba 7 let in 

več 
18 2,89 0,758 22,47 

 

Preglednica 63: Hi-kvadrat preizkus – način sodelovanja s starši, ki jim je bolj ustrezal glede na število let delovne 
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dobe 

Načini sodelovanja s starši, 

ki jim je bolj ustrezal 

Medsebojno 

sodelovanje 

v času IND 

Medsebojno 

sodelovanje 

v času IVŠ 

Oba sta mi 

enako 

ustrezala 

Skupaj 

Delovna 

doba 

do 6 let 

f 5 3 17 25 

f (%) 20,0 12,0 68,0 100,0 

7 let in več 

f 2 4 12 18 

f (%) 11,1 22,2 66,7 100,0 

Skupaj 

f 7 7 29 43 

f (%) 16,3 16,3 67,4 100,0 

Opomba: χ2 = 1,193, p = 0,554 

 

Preglednica 64: Hi-kvadrat preizkus – vključevanje staršev v IP proces glede na število let delovne dobe 

Vključevanje staršev v IP 

proces 
Da Ne Skupaj 

Delovna 

doba 

do 6 let 

f 17 8 25 

f (%) 68,0 32,0 100,0 

7 let in več 

f 16 2 18 

f (%) 88,9 11,1 100,0 

Skupaj 

f 33 10 43 

f (%) 76,7 23,3 100,0 

Opomba: χ2 = 1,522, p = 0,217 

 

Preglednica 65: Mann-Whitney U preizkus – ocena lastne digitalne kompetentnosti pred začetkom IND glede na 
število let delovne dobe 

Ocena lastne digitalne 

kompetentnosti pred 
N M SD 

Povprečni 

rang 

Mann-

Whitney U 

p 

(dvostranska) 
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začetkom IND test 

Delovna doba do 6 let 25 2,00 0,408 21,54 
213,500 

 

0,659 

 Delovna doba 7 let in več 18 2,06 0,416 22,64 

 

Preglednica 66: Kruskal Wallis preizkus – ocena lastne digitalne kompetentnosti pred začetkom IND glede na 
pogostost sodelovanja v času IND v primerjavi s časom IVŠ 

Ocena lastne digitalne 

kompetentnosti pred 

začetkom IND 

N M SD 
Povprečni 

rang 

Kruskal 

Wallis test 
p 

Manj pogosto 2 2,50 0,707 31,50 

4,270 

 

0,118 

 
Približno enako pogosto 5 1,80 0,447 17,60 

Bolj pogosto 36 2,03 0,377 22,08 

 

Preglednica 67: Hi-kvadrat preizkus – pogostost sodelovanja v času IND v primerjavi s časom IVŠ ter navodila oz. 
dodatna znanja za uporabo digitalne tehnologije ter spletnih orodij ob začetku IND 

Navodila in dodatna znanja za uporabo 

digitalne tehnologije in spletnih orodij ob 

začetku IND 

Da Ne Skupaj 

Pogostost 

sodelovanja v času 

IND v primerjavi s 

časom IVŠ 

Manj pogosto  

f 1 1 2 

f (%) 50,0 50,0 100,0 

Približno enako 

pogosto  

f 5 0 5 

f (%) 100,0 0,0 100,0 

Bolj pogosto 

f 26 10 36 

f (%) 72,2 27,8 100,0 

Skupaj 

f 32 11 43 

f (%) 74,4 25,6 100,0 

Opomba: χ2 = 3,589, p = 0,166 
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Preglednica 68: Hi-kvadrat preizkus - pogostost sodelovanja v času IND v primerjavi s časom IVŠ in dodatna znanja 
s področja uporabe digitalne tehnologije ter spletnih orodij v prihodnosti 

Dodatna znanja s področja uporabe digitalne 

tehnologije in spletnih orodij v prihodnosti 
Da Ne Skupaj 

Pogostost 

sodelovanja v času 

IND v primerjavi s 

časom IVŠ 

Manj pogosto  

f 0 2 2 

f (%) 0,0 100,0 100,0 

Približno enako 

pogosto  

f 0 5 5 

f (%) 0,0 100,0 100,0 

Bolj pogosto 

f 5 31 36 

f (%) 13,9 86,1 100,0 

Skupaj 

f 5 38 43 

f (%) 11,6 88,4 100,0 

Opomba: χ2 = 1,901, p = 0,387 

 

Preglednica 69: Hi-kvadrat preizkus – ustreznost načina sodelovanja s starši in navodila oz. dodatna znanja za 
uporabo digitalne tehnologije in spletnih orodij ob začetku IND 

Navodila in dodatna znanja za uporabo 

digitalne tehnologije in spletnih orodij ob 

začetku IND 

Da Ne Skupaj 

Kateri način 

sodelovanja s starši 

jim je bolj ustrezal? 

Medsebojno 

sodelovanje 

v času IND  

f 5 2 7 

f (%) 71,4 28,6 100,0 

Medsebojno 

sodelovanje 

v času IVŠ  

f 5 2 7 

f (%) 71,4 28,6 100,0 

Oba sta mi 

enako 

ustrezala 

f 22 7 29 

f (%) 75,9 24,1 100,0 

Skupaj 

f 32 11 43 

f (%) 74,4 25,6 100,0 
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Opomba: χ2 = 0,096, p = 0,953 

 

Preglednica 70: Hi-kvadrat preizkus – ustreznost načina sodelovanja s starši in dodatna znanja s področja uporabe 
digitalne tehnologije ter spletnih orodij v prihodnosti 

Dodatna znanja s področja uporabe 

digitalne tehnologije in spletnih orodij 

v prihodnosti 

Da Ne Skupaj 

Kateri način 

sodelovanja 

s starši jim 

je bolj 

ustrezal? 

Medsebojno 

sodelovanje v 

času IND  

f 0 7 7 

f (%) 0,0 100,0 100,0 

Medsebojno 

sodelovanje v 

času IVŠ  

f 1 6 7 

f (%) 14,3  85,7 100,0 

Oba sta mi enako 

ustrezala 

f 4 25 29 

f (%) 13,8 86,2 100,0 

Skupaj 

f 5 38 43 

f (%) 11,6 88,4 100,0 

Opomba: χ2 = 1,902, p = 0,386 

4.6 Dodatne preglednice, starši 

Preglednica 71: Hi-kvadrat preizkus – pogostost sodelovanja v času IND v primerjavi s časom IVŠ glede na stopnjo 
izobrazbe 

Pogostost sodelovanja v času 

IND v primerjavi s časom IVŠ 

Manj 

pogosto 

Približno 

enako 

pogosto 

Bolj pogosto Skupaj 

Izobrazba 

Nižja stopnja 

izobrazbe  

f 5 3 17 25 

f (%) 20,0 12,0 68,0 100,0 

Višja stopnja 

izobrazbe 

f 2 4 12 18 

f (%) 11,1 22,2 66,7 100,0 

Skupaj 

f 7 7 29 43 

f (%) 16,3 16,3 67,4 100,0 
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Opomba: χ2 = 0,380, p = 0,827 

 

Preglednica 72: Mann-Whitney U preizkus – zadovoljstvo s pogostostjo stikov v času IND glede na stopnjo 

izobrazbe 

Zadovoljstvo s 

pogostostjo stikov 

v času IND 

N M SD 
Povprečni 

rang 

Mann-

Whitney U 

test 

p 

(dvostranska) 

Nižja stopnja 

izobrazbe 
13 3,54 1,050 19,92 

168,000 

 

0,685 

 Višja stopnja 

izobrazbe 
28 3,61 1,449 21,50 

 

Preglednica 73: Mann-Whitney U preizkus – splošno zadovoljstvo s sodelovanjem s SRP v času IND glede na 
stopnjo izobrazbe 

Splošno 

zadovoljstvo s 

sodelovanjem s 

SRP v času IND 

N M SD 
Povprečni 

rang 

Mann-

Whitney U 

test 

p 

(dvostranska) 

Nižja stopnja 

izobrazbe 
13 2,85 0,899 20,35 

173,500 

 

0,804 

 Višja stopnja 

izobrazbe 
28 2,86 1,177 21,30 

 

Preglednica 74: Hi-kvadrat preizkus – namen sodelovanja s SRP v času IND glede na stopnjo izobrazbe 

Namen sodelovanja s 

SRP 

Nižja stopnja 

izobrazbe 

Višja stopnja 

izobrazbe 

f f % f f % 

Načrtovanje urnika za ure 

DSP 
4 36,4 10 40,0 

Izmenjava informacij o 

otroku 
7 63,6 21 84,0 
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Opomba: χ2 = 11,520, p = 0,174 

 

Preglednica 75: Hi-kvadrat preizkus – način sodelovanja s SRP, ki jim je bolj ustrezal glede na stopnjo izobrazbe 

Kateri način sodelovanja s 

SRP jim je bolj ustrezal? 

Medsebojno 

sodelovanje 

v času IND 

Medsebojno 

sodelovanje 

v času IVŠ 

Oba sta mi 

enako 

ustrezala 

Skupaj 

Izobrazba 

Nižja 

stopnja 

izobrazbe  

f 1 3 9 13 

f (%) 7,7 23,1 69,2 100,0 

Višja 

stopnja 

izobrazbe 

f 1 12 15 28 

f (%) 3,6 42,9 53,6 100,0 

Skupaj 

f 2 15 24 41 

f (%) 4,9 36,6 58,5 100,0 

 

Načrtovanje prilagoditev 2 18,2 6 24,0 

Napotki za delo z otrokom 5 45,5 14 56,0 

Pogovor o stiskah in 

težavah staršev 
4 36,4 2 8,0 

Pogovor o otrokovih 

stiskah in težavah 
7 63,6 9 36,0 

Posredovanje učnih listov 

ali didaktičnih materialov 
7 63,6 10 40,0 

Poročanje o poteku ur DSP 1 9,1 5 20,0 

Sodelovanja v času IND ni 

bilo 
0 0,0 0 0,0 


