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POVZETEK 

V Sloveniji se pedagoški delavci, ki nudijo pomoč učencem z učnimi težavami, opirajo na 

petstopenjski model pomoči, ki je prilagojen slovenski šolski praksi in aktualnim materialnim 

in strokovnim virom. Model je nastal na osnovi tristopenjskega, v svetu prevladujočega  modela 

pomoči, imenovanega model RTI (»response to intervation«) oziroma model odziv na 

obravnavo. Slovenski model je sestavljen iz petih stopenj, pri čemer ima učitelj razrednega 

pouka še posebej pomembno vlogo na prvih treh stopnjah. Učitelji razrednega pouka so 

postavljeni pred preizkušnjo, kako čim bolje prilagoditi pouk učencem, ki imajo učne težave. 

V ta namen se učitelji na prvi stopnji modela poslužujejo strategij dobre poučevalne prakse, 

zaradi katerih morajo dobro poznati temeljna načela pomoči učencem z učnimi težavami. V 

nekaterih primerih samo strategije dobre poučevalne prakse niso dovolj, zato je na kasnejših 

stopnjah nudenja pomoči pomembno dobro sodelovanje z drugimi strokovnimi sodelavci na 

šoli ali izven nje. Kljub temu da je petstopenjski model zakonsko zavezujoč, se v praksi 

pojavljajo številni problemi njegovega upoštevanja in uporabe.  

Osrednji cilj magistrskega dela je bil raziskati stališča učiteljev razrednega pouka do 

petstopenjskega modela pomoči, kako dobro učitelji model poznajo in kako ga uporabljajo v 

praksi. Preučevali smo razlike med stališči učiteljev, pri čemer smo upoštevali njihovo starost 

in število let delovnih izkušenj. Prav tako smo glede na njihovo starost in delovno dobo 

preučevali razlike v njihovem poznavanju modela in načinih uporabe modela v praksi. Na 

podlagi študija literature in postavljenih raziskovalnih vprašanj je bil v raziskavi uporabljen 

anketni vprašalnik z dvanajstimi vprašanji. V raziskavi je sodelovalo 228 učiteljev razrednega 

pouka iz različnih osnovnih šol po Sloveniji, ki so v šolskem letu 2019/2020 poučevali v enem 

izmed prvih petih razredov devetletne osnovne šole. 

Rezultati, predstavljeni v empiričnem delu, so pokazali, da imajo učitelji razrednega pouka do 

petstopenjskega modela pomoči oblikovana pozitivna stališča, pri čemer izpostavljajo 

predvsem pomen sodelovanja z drugimi strokovnimi delavci in starši učenca, ki ima učne 

težave. Med učitelji razrednega pouka se glede na njihovo starost in delovno dobo ne pojavljajo 

razlike v stališčih, kar pomeni, da so tako mlajši anketirani učitelji kot starejši enako pozitivno 

naravnani do izvajanja modela. Problemi, ki jih učitelji zaznavajo pri izvajanju petstopenjskega 

modela pomoči v praksi, so slaba strokovna usposobljenost strokovnih delavcev na šoli in slabo 

sodelovanje med učitelji ter drugimi strokovnimi sodelavci na šoli, med učitelji in vodstvom 

šole ter med učitelji in zunanjimi strokovnimi ustanovami. Učitelji razrednega pouka menijo, 

da v času študija niso pridobili dovolj znanja za izvajanje modela, prav tako pa jim tudi sedaj 

ni na voljo dovolj izobraževanj, na katerih bi svoje znanje lahko nadgradili. Slaba strokovna 

usposobljenost učiteljev se je pokazala tudi v rezultatih raziskave, saj je precej učiteljev na 

trditve, s katerimi smo preverjali poznavanje modela, odgovorilo napačno, prav tako pa so se 

pojavljale napake v opisu ravnanj učiteljev na posamezni stopnji modela. Učitelji se svoje 

pomanjkljive strokovne usposobljenosti za izvajanje modela zavedajo in si želijo, da bi se to v 

prihodnje spremenilo. 

KLJUČNE BESEDE: učenci z učnimi težavami, petstopenjski model pomoči, model odziv na 

obravnavo, dobra poučevalna praksa, oblike učne pomoči, individualna in skupinska pomoč 



 
 

ABSTRACT 

In Slovenia, teachers providing help to students with learning difficulties rely on a five-stage 

assistance model, which is adapted to Slovenian school practice and current material and 

professional resources. This model was developed on the basis of a three-stage world-dominant 

model of assistance, the so-called Response-to-Intervention model (RTI). The Slovenian model 

consists of five stages. In the first three stages, the primary school teacher plays a particularly 

important role. Therefore, primary school teachers are faced with the great challenge of how to 

adapt their teaching to students with learning difficulties. To this end, teachers in the first stage 

of the model use strategies of good teaching practice, which also require them to know the basic 

principles of helping students with learning difficulties. In some cases, strategies of good 

teaching practice alone are not enough, so it is important to work with other professionals in or 

out of school in the later stages of this model. Even though the five-stage model is legally 

binding, in practice there are many problems regarding its adherence and application.  

The main aim of this thesis was to explore primary school teachers' attitudes towards the five-

stage assistance model, how well teachers know the model and how they apply it in practice. 

We examined the differences between teachers' attitudes, taking into account their age and 

number of years of professional experience. We also examined the differences in the level of 

knowledge about the model and how the model is used in practice depending on their age and 

years of service. Based on the literature studied and the research questions posed, a 12-question 

survey was used for this study. This study included 228 primary school teachers from different 

primary schools in Slovenia who taught in one of the first five grades of a nine-year primary 

school in the school year 2019/2020.  

The results presented in the empirical part show that primary school teachers have a positive 

attitude towards the five-stage assistance model, while emphasizing the importance of 

cooperation with other professionals and parents of students with learning difficulties. There is 

no difference in the attitudes of primary school teachers according to their age and years of 

service, which means that both younger and older teachers who participated in the survey have 

equally positive attitudes towards the implementation of the model. Problems perceived by 

teachers when it comes to implementing the five-stage model of assistance in practice are 

inadequate professional competences of school professionals and poor collaboration between 

teachers and other staff, between teachers and school management, and between teachers and 

external professional institutions. Primary school teachers believe that they did not acquire 

enough knowledge to implement the model during their studies and that they still do not receive 

enough in-service training to increase their knowledge. Teachers' inadequate professional 

competencies were also evident in the results of the study, as many teachers incorrectly 

answered the questions we used to test knowledge about the model, and errors were also made 

in describing the actions teachers would take at each stage of the model. Teachers are aware of 

their lack of professional skills to implement the model and would like to see this change in the 

future.  

KEY WORDS: students with learning difficulties, five-stage assistance model, response-to-

intervention model, good teaching practice, forms of learning assistance, one-to-one and group 

support 



 
 

KAZALO VSEBINE 

 

UVOD ........................................................................................................................................ 1 

I. TEORETIČNI DEL .......................................................................................................... 3 

1 UČNE TEŽAVE V OSNOVNI ŠOLI .............................................................................. 3 

1.1 Opredelitev učnih težav ............................................................................................... 3 

1.2 Splošne in specifične učne težave ............................................................................... 6 

1.3 Vzroki učnih težav ....................................................................................................... 7 

2 ODKRIVANJE IN PREPOZNAVANJE UČNIH TEŽAV ........................................... 8 

3 POMOČ UČENCEM Z UČNIMI TEŽAVAMI .......................................................... 13 

3.1 Splošne in specifične strategije pomoči učencem z učnimi težavami ....................... 14 

3.1.1 Splošne strategije pomoči učencem z učnimi težavami ..................................... 14 

3.1.2 Specifične strategije pomoči učencem z učnimi težavami ................................. 15 

4 MODEL ODZIV NA OBRAVNAVO .............................................................................. 16 

4.1 Splošna opredelitev modela ....................................................................................... 16 

4.2 Stopnje modela učne pomoči ..................................................................................... 18 

4.3 Prednosti in slabosti modela odziv na obravnavo ..................................................... 20 

5 SLOVENSKI PETSTOPENJSKI MODEL POMOČI ................................................ 21 

5.1 Pomoč učitelja pri pouku, dopolnilnem pouku ter v okviru podaljšanega bivanja in 

varstva ................................................................................................................................... 23 

5.1.1 Odkrivanje in prepoznavanje močnih področij .................................................. 23 

5.1.2 Dobra poučevalna praksa ................................................................................... 25 

5.1.3 Individualizacija in diferenciacija pouka ........................................................... 25 

5.1.4 Dopolnilni pouk .................................................................................................. 27 

5.1.5 Sodelovanje s starši ............................................................................................ 28 

5.2 Pomoč šolske svetovalne službe ................................................................................ 28 

5.3 Dodatna individualna in/ali skupinska pomoč ........................................................... 30 

5.4 Mnenje in pomoč zunanje strokovne ustanove .......................................................... 31 

5.5 Program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo ......................... 32 

6 PREGLED DOSEDANJIH RAZISKAV O STALIŠČIH UČITELJEV DO 

PETSTOPENJSKEGA MODELA POMOČI IN STROKOVNI USPOSOBLJENOSTI 

UČITELJEV ZA IZVAJANJE MODELA V PRAKSI ...................................................... 35 

7 PODPORA UČITELJU PRI URESNIČEVANJU KONCEPTA DELA Z UČENCI 

Z UČNIMI TEŽAVAMI ........................................................................................................ 38 

II. EMPIRIČNI DEL ........................................................................................................... 45 

8 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA .............................................. 45 

9 CILJI RAZISKAVE ....................................................................................................... 45 

10 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA ................................................................................. 45 



 
 

11 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP ................................................................ 46 

12 VZOREC ......................................................................................................................... 46 

13 UPORABLJENI MERSKI INSTRUMENTI ............................................................... 47 

14 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV ....................................................................... 48 

15 POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV ..................................................................... 48 

16 REZULTATI IN INTERPRETACIJA ......................................................................... 49 

16.1 RV 1: Kakšna so stališča učiteljev razrednega pouka do petstopenjskega modela 

pomoči? ................................................................................................................................ 49 

16.2 RV 2: Ali obstajajo statistično pomembne razlike med učitelji razrednega pouka v 

stališčih do petstopenjskega modela pomoči glede na starost in delovno dobo učitelja? .... 53 

16.3 RV 3: Kakšno je poznavanje petstopenjskega modela pomoči med učitelji 

razrednega pouka?  ............................................................................................................... 58 

16.3.1 Dodatno strokovno izobraževanje za delo po petstopenjskem modelu pomoči . 58 

16.3.2 Ocena poznavanja petstopenjskega modela pomoči .......................................... 59 

16.3.3 Poznavanje petstopenjskega modela pomoči v praksi ....................................... 60 

16.3.4 Značilnosti dobre poučevalne prakse ................................................................. 64 

16.4 RV 4: Ali obstajajo statistično pomembne razlike med učitelji razrednega pouka v 

poznavanju petstopenjskega modela pomoči glede na starost in delovno dobo učitelja? .... 65 

16.5 RV 5: Kako učitelji razrednega pouka ocenjujejo pogoje za uspešno izvajanje 

petstopenjskega modela pomoči v praksi? ........................................................................... 68 

16.6 RV 6: Na kakšen način učitelji razrednega pouka učencem z učnimi težavami nudijo 

učno pomoč na posamezni stopnji petstopenjskega modela pomoči? .................................. 72 

16.6.1 Pomoč učitelja na prvi stopnji petstopenjskega modela pomoči ........................ 72 

16.6.2 Pomoč učitelja na drugi stopnji petstopenjskega modela pomoči ...................... 74 

16.6.3 Pomoč učitelja na tretji stopnji petstopenjskega modela pomoči ...................... 75 

16.6.4 Pomoč učitelja na četrti stopnji petstopenjskega modela pomoči ...................... 76 

16.6.5 Pomoč učitelja na peti stopnji petstopenjskega modela pomoči ........................ 77 

16.7 RV 7: Kje učitelji razrednega pouka vidijo možnosti za izboljšanje izvajanja 

petstopenjskega modela pomoči v praksi? ........................................................................... 79 

SKLEPNE UGOTOVITVE ................................................................................................... 83 

ZAKLJUČEK ......................................................................................................................... 89 

LITERATURA IN VIRI ........................................................................................................ 92 

PRILOGE ............................................................................................................................... 97 

Priloga 1: Anketni vprašalnik za učitelje razrednega pouka ............................................. 97 

 

 

 

 



 
 

KAZALO PREGLEDNIC 

Preglednica 1: Struktura anketiranih učiteljev glede na spol .................................................. 46 

Preglednica 2: Struktura anketiranih učiteljev glede na razred poučevanja v šolskem letu 

2019/2020 ................................................................................................................................. 46 

Preglednica 3: Struktura anketiranih učiteljev glede na starost .............................................. 47 

Preglednica 4: Struktura anketiranih učiteljev glede na število let delovnih izkušenj s 

poučevanjem otrok na razredni stopnji .................................................................................... 47 

Preglednica 5: Stališča učiteljev razrednega pouka do petstopenjskega modela pomoči ...... 49 

Preglednica 6: Cronbachov koeficient alfa za stališča učiteljev ............................................. 53 

Preglednica 7: Test normalne porazdelitve za stališča učiteljev............................................. 54 

Preglednica 8: Povprečni rangi za »Stališča« učiteljev do petstopenjskega modela pomoči 

glede na starost učitelja ............................................................................................................ 54 

Preglednica 9: Kruskal-Wallis test za preverjanje »Stališč« učiteljev do petstopenjskega 

modela pomoči glede na starost učitelja................................................................................... 54 

Preglednica 10: Povprečni rangi za »Stališča« učiteljev do petstopenjskega modela pomoči 

glede na delovno dobo učitelja ................................................................................................. 56 

Preglednica 11: Kruskal-Wallis test za preverjanje »Stališč« učiteljev do petstopenjskega 

modela pomoči glede na delovno dobo učitelja ....................................................................... 56 

Preglednica 12: Struktura anketiranih učiteljev glede na dodatno strokovno izobraževanje za 

delo po petstopenjskem modelu pomoči .................................................................................. 58 

Preglednica 13: Ocena učiteljev razrednega pouka o poznavanju petstopenjskega modela 

pomoči ...................................................................................................................................... 59 

Preglednica 14: Poznavanje petstopenjskega modela pomoči v praksi .................................. 60 

Preglednica 15: Značilnosti dobre poučevalne prakse ............................................................ 64 

Preglednica 16: Test normalne porazdelitve za samooceno poznavanja petstopenjskega 

modela pomoči ......................................................................................................................... 66 

Preglednica 17: Povprečni rangi za »Samooceno poznavanja petstopenjskega modela 

pomoči« glede na starost učitelja ............................................................................................. 66 

Preglednica 18: Kruskal-Wallis test za »Samooceno poznavanja petstopenjskega modela 

pomoči« glede na starost učitelja ............................................................................................. 66 

Preglednica 19: Povprečni rangi za »Samooceno poznavanja petstopenjskega modela 

pomoči« glede na delovno dobo učitelja .................................................................................. 67 

Preglednica 20: Kruskal-Wallis test za »Samooceno poznavanja petstopenjskega modela 

pomoči« glede na delovno dobo učitelja .................................................................................. 67 

Preglednica 21: Ocena pogojev za uspešno izvajanje petstopenjskega modela pomoči v 

praksi ........................................................................................................................................ 68 

Preglednica 22: Ravnanje učiteljev razrednega pouka na prvi stopnji petstopenjskega modela 

pomoči ...................................................................................................................................... 72 

Preglednica 23: Ravnanje učiteljev razrednega pouka na drugi stopnji petstopenjskega 

modela pomoči ......................................................................................................................... 74 

Preglednica 24: Ravnanje učiteljev razrednega pouka na tretji stopnji petstopenjskega 

modela pomoči ......................................................................................................................... 75 

Preglednica 25: Ravnanje učiteljev razrednega pouka na četrti stopnji petstopenjskega 

modela pomoči ......................................................................................................................... 76 

Preglednica 26: Ravnanje učiteljev razrednega pouka na peti stopnji petstopenjskega modela 

pomoči ...................................................................................................................................... 77 

Preglednica 27: Težave pri izvajanju petstopenjskega modela pomoči ................................. 79 

Preglednica 28: Povprečni rangi za trditve o petstopenjskem modelu pomoči glede na starost 

učitelja .................................................................................................................................... 103 



 
 

Preglednica 29: Kruskal-Wallis test za stališča o petstopenjskem modelu pomoči glede na 

starost učitelja ......................................................................................................................... 104 

Preglednica 30: Povprečni rangi za trditve o petstopenjskem modelu pomoči glede na 

delovno dobo učitelja ............................................................................................................. 105 

Preglednica 31: Kruskal-Wallis test za stališča o petstopenjskem modelu pomoči glede na 

delovno dobo učitelja ............................................................................................................. 107 

Preglednica 32: Poznavanje petstopenjskega modela pomoči glede na starost učitelja ....... 108 

Preglednica 33: Poznavanje petstopenjskega modela pomoči glede na delovno dobo učitelja

 ................................................................................................................................................ 111 

Preglednica 34: Ocena pogojev za uspešno izvajanje petstopenjskega modela pomoči v 

praksi glede na starost učitelja ............................................................................................... 113 

Preglednica 35: Ocena pogojev za uspešno izvajanje petstopenjskega modela pomoči v 

praksi glede na delovno dobo učitelja .................................................................................... 114 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

KAZALO SLIK  

Slika 1: Petstopenjski model pomoči in podpore (Kavkler, 2011, str. 33) .............................. 22 



1 
 

UVOD 

V zadnjih letih se v osnovnih šolah povečuje število učencev, pri katerih so identificirane učne 

težave. V Sloveniji je po statističnih podatkih v celotni šolski populaciji približno 20 odstotkov 

takih učencev, kar pomeni, da se bo učitelj, ki dela v osnovni ali srednji šoli, zagotovo v vsakem 

razredu srečal z vsaj enim učencem, ki ima učne težave. Več kot polovica teh učencev ima 

splošne učne težave, drugi pa specifične, pri čemer imajo nekateri izmed njih zaradi izrazitosti 

težav odločbo o usmeritvi. Ravno zaradi tako raznolike populacije učencev se učitelji 

vsakodnevno srečujejo z izzivi, kar jim predstavlja višjo stopnjo stresa in negotovosti. 

Slovenska šolska zakonodaja navaja, da so učenci z učnimi težavami upravičeni do prilagajanja 

oblik in metod dela pri rednem pouku, dopolnilnem pouku in drugih oblikah individualne in 

skupinske učne pomoči. V ta namen je bil v Sloveniji, na podlagi tujih modelov, oblikovan 

petstopenjski model nudenja pomoči, ki predstavlja osnovno ogrodje, s pomočjo katerega se 

nudi pomoč učencem z učnimi težavami. Model temelji na zagotavljanju učne pomoči vsem 

učencem z učnimi težavami, pri čemer se učna pomoč izvaja v skladu z vrsto učnih težav in 

vzroki zanje, zato učna pomoč po stopnjah navzgor postaja vse intenzivnejša. Uspešno izvajanje 

celotnega modela in čim boljša pomoč učencem je odvisna predvsem od učitelja, saj imajo le-

ti eno najpomembnejših vlog, saj so običajno prvi, ki prepoznajo, da se pri učencu pojavljajo 

težave. Na izvajanje modela zato pogosto lahko pomembno vplivajo stališča učiteljev do 

učencev z učnimi težavami, kakovost sodelovanja z drugimi strokovnimi delavci, strokovna 

usposobljenost učiteljev in njihove izkušnje.  

Naše magistrsko delo se zato osredotoča na preučevanje dejavnikov, ki vplivajo na izvajanje 

petstopenjskega modela pomoči med učitelji razrednega pouka. Preučili smo stališča učiteljev 

do petstopenjskega programa pomoči in učencev z učnimi težavami, poznavanje modela in 

morebitne težave, ki jih učitelji opazijo pri izvajanju modela. Za raziskovanje tega področja 

smo se odločili na podlagi zaznanih mnenj učiteljev, da se ne čutijo dovolj strokovno 

usposobljene za nudenje učne pomoči učencem z učnimi težavami, saj vsega potrebnega znanja 

niso pridobili v času študija oziroma jim po njihovem mnenju tudi kasneje, že v času poučevanja 

v razredu, ni ponujena ustrezna pomoč.  

V teoretičnem delu magistrskega dela bomo najprej spregovorili o učnih težavah in vzrokih 

zanje, o procesu odkrivanja in prepoznavanja učnih težav ter opredelili splošne in specifične 

strategije pomoči učencem z učnimi težavami. Največji poudarek bomo namenili opisu 

slovenskega petstopenjskega modela pomoči, ki smo ga raziskovali v empiričnem delu našega 

dela. Natančno bomo opisali vse stopnje modela, pri čemer bo nekoliko podrobneje 

predstavljena prva in tretja stopnja, saj je vloga učiteljev razrednega pouka na teh stopnjah 

največja. Spregovorili bomo tudi o modelu odziv na obravnavo, ki ga uporabljajo druge 

evropske države, ZDA in Velika Britanija, in na podlagi katerega je bil oblikovan naš 

petstopenjski model pomoči. 

V empiričnem delu magistrskega dela bomo predstavili raziskavo, ki smo jo izvedli med učitelji 

razrednega pouka, s katero smo dobili vpogled v stališča učiteljev razrednega pouka do 

petstopenjskega modela pomoči, kako dobro ga poznajo, kako ocenjujejo svojo strokovno 

usposobljenost, kako svoje znanje prenašajo v prakso ter kje vidijo težave in katere izboljšave 
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bi predlagali, da bi se model v prihodnje bolj kakovostno izvajal. Raziskovali smo morebitne 

razlike med stališči učiteljev do petstopenjskega modela pomoči glede na njihovo starost in 

število let delovnih izkušenj ter morebitne razlike v poznavanju modela, pri čemer smo učitelje 

prav tako primerjali glede na njihovo starost in delovno dobo. 
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I. TEORETIČNI DEL 

 

1 UČNE TEŽAVE V OSNOVNI ŠOLI 

 

1.1 Opredelitev učnih težav 

Učne težave se razprostirajo na kontinuumu od lažjih do težjih, od preprostih do kompleksnih, 

od kratkotrajnih, ki so prisotne pri večini učečih oseb, do dolgotrajnih, ki so vezane na čas 

šolanja ali trajajo vse življenje. Lerner (2003) navaja, da se učne težave pojavljajo pri zelo 

heterogeni skupini učencev z različnimi kognitivnimi, izobraževalnimi, socialnimi, 

emocionalnimi in drugimi značilnostmi in ki imajo pri učenju pomembno večje težave kot 

večina otrok njihove starosti. Ekosistemska definicija učnih težav pa navaja, da do nastanka 

učnih težav pride takrat, kadar v procesu učenja manjka eden ali več pomembnih elementov 

ekosistema, ki vplivajo na učenca. Ekosistem, ki vpliva na učenje učenca, oblikujejo kognitivni, 

socialni, biološki, kulturni, zgodovinski, ekonomski in politični dejavniki. Uspešnost pri tem 

učenju pa je odvisna od celega ekosistema (družina, šola, družbena skupnost, kultura) in ne le 

od učenca, ki s svojimi značilnostmi oblikuje interakcije med sabo in drugimi udeleženci 

ekosistema (Bartoli, 1990). 

Ker so učne težave največkrat posledica vpliva različnih dejavnikov, jih moramo razumeti z 

vidika otroka, ki se uči, in z vidika okolja, v katerem se otrok uči. Dejavniki, ki v veliki meri 

vplivajo na učne težave, so: inkluzivna politika, kakovost poučevanja in dodatnih oblik pomoči, 

kurikulum, učbeniki, strokovni in materialni viri itd. Pogosto na posebne vzgojno-

izobraževalne potrebe učencev z učnimi težavami vpliva tudi manj ustrezen oziroma neustrezen 

proces poučevanja in učenja (Magajna idr., 2008). Prav tako je definicija in obravnava učnih 

težav tudi močno družbeno pogojena. Družba je namreč tista, ki narekuje, kaj je normativno, 

kaj je pričakovano, in določa odstopanja od teh pričakovanj. Prav tako je od politike in virov v 

okolju odvisno, kako so učne težave prepoznane in na kakšen način se določajo kriteriji, s 

pomočjo katerih se odloča, ali je nek posameznik prepoznan kot posameznik z učnimi težavami 

ali ne (American Speech-Language-Hearing Association, 1994).  

American Psychological Association (APA, 2018) pod pojmom učne težave definira skupek 

motenj, ki se nanašajo na stalne težave na enem od treh temeljnih področij učenja, tj. branje, 

pisanje in računanje. Težave s temi veščinami lahko povzročijo težave ne le pri jeziku in 

matematiki, ampak tudi pri učenju drugih učnih predmetov, kot so zgodovina, naravoslovje in 

družboslovje. Hkrati pa lahko te težave vidno vplivajo tudi na opravljanje vsakodnevnih 

življenjskih dejavnosti. Pri APA navajajo, da ima učenec učne težave takrat, ko izpolnjuje 

naslednje kriterije: vsaj šest mesecev mora imeti težave na enem izmed naslednjih področij – 

branje, razumevanje prebranega, črkovanje, pisanje, pisno izražanje, razumevanje številskih 

konceptov in matematično sklepanje; njegove akademske sposobnosti morajo biti bistveno pod 

pričakovanji glede na starost otroka in zato povzročajo težave v šoli, službi ali pri vsakodnevnih 

dejavnostih; težave se naj bi začele kazati že v šolski dobi; pomembno pa je tudi, da učne težave 

niso posledica drugih stanj, kot so motnje v duševnem razvoju, težave z vidom ali sluhom, 
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spremenjeno nevrološko znanje ipd. Če učnih težav ne prepoznamo in obvladujemo dovolj 

zgodaj, lahko povzročijo težave v življenju vsakega človeka, kar se kaže v povečanem tveganju 

za večjo psihološko stisko, slabše splošno duševno zdravje, brezposelnost in opustitev šolanja.  

Opaziti je torej, da gre pri učnih težavah za zelo heterogeno skupino motenj, ki se v različnih 

življenjskih obdobjih kažejo različno, saj so tudi učne zahteve posameznega obdobja različne, 

zaradi česar je zelo težko oblikovati zelo eksaktno definicijo učnih težav (Council for Learning 

Disabilities, 2007). Pri nekaterih učencih se težave namreč pojavljajo le pri enem ali dveh 

predmetih, spet drugi so neuspešni pri treh ali več predmetih. Nekatere težave so lahko prisotne 

že pred vstopom otroka v šolo, nekatere pa nastajajo postopoma, ko se količina učne snovi 

povečuje in snov za otroka ni več konkretna, temveč postaja čedalje bolj abstraktna. Učne 

težave so lahko prehodne narave, spet druge otroka lahko ovirajo dlje časa ali vse življenje 

(Magajna idr., 2011). Zato se povsod po svetu vse pogosteje pojavlja problem definiranja učnih 

težav, ki se odraža v šolski zakonodaji, pri opredelitvi pravic otrok, interpretaciji definicij in 

pomembno vpliva na šolanje otrok. Prav zaradi tega ta skupina otrok predstavlja raziskovalcem 

in strokovnjakom v praksi velik izziv. Bolj kot se raziskovalci trudijo z definiranjem učnih 

težav, bolj splošne postajajo definicije, zato je najbolje, da učne težave definiramo po določenih 

primanjkljajih, na primer: pri matematiki, branju, pisanju itd. (Kavkler, 2018). 

Slovenska zakonodaja je s prvim sprejetim Zakonom o osnovni šoli (leta 1996) učence z učnimi 

težavami uvrščala med učence s posebnimi potrebami, saj so strokovnjaki s tem želeli povečati 

zavedanje problema in rizičnost te skupine v šolskem okolju ter jim omogočiti pravočasno 

strokovno podporo, ki bi preprečila poglabljanje neuspešnosti. Ta zakon je določal, da med 

otroke s posebnimi potrebami sodijo »otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi in 

slabovidni, gluhi in naglušni otroci, otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani, 

dolgotrajno bolni otroci, otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja ter otroci s 

čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje izobraževalnih 

programov z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene izobraževalne programe oz. poseben 

program vzgoje in izobraževanja, ter učenci z učnimi težavami in posebej nadarjeni učenci« 

(Zakon o osnovni šoli, 1996, čl. 11). V 12. členu je nato zakon še natančneje opredelil pomoč 

za te učence, in sicer je bilo v členu zapisano, da »učencem z učnimi težavami šola prilagodi 

metode in oblike dela ter jim omogoči vključitev v dopolnilni pouk in druge oblike individualne 

in skupinske pomoči« (Zakon o osnovni šoli, 1996, čl. 12). Za učenca z učnimi težavami se 

tako ne predvideva individualiziranega programa, v katerega bi bil usmerjen z odločbo, vendar 

pa to ne pomeni, da ni upravičen do ustreznih prilagoditev v procesu poučevanja in učenja. 

Učenci z učnimi težavami so bili tako z Zakonom o osnovni šoli vključeni v skupino otrok s 

posebnimi potrebami, hkrati pa je bil manjši delež otrok z učnimi težavami, in sicer z izrazitimi 

specifičnimi učnimi težavami ali primanjkljaji na posameznih področjih učenja, omenjen tudi 

v Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, ki je bil sprejet leta 2000. Ta zakon je 

določal, da med otroke s posebnimi potrebami sodijo »otroci z motnjami v duševnem razvoju, 

slepi in slabovidni otroci, gluhi in naglušni otroci, otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, 

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

učenja ter otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje 

programov vzgoje in izobraževanja z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe 
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vzgoje in izobraževanja oziroma posebne programe vzgoje in izobraževanja« (Zakon o 

usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, 2000, čl. 2). 

Leta 2011 je nato prišlo do sprememb Zakona o osnovni šoli, ki so posegle tudi v opredelitev 

učencev z učnimi težavami. V spremenjenem zakonu se učenci z učnimi težavami ne navajajo 

več kot otroci s posebnimi potrebami, ampak se jih predstavi kot skupino učencev, ki so 

upravičeni do ustreznih prilagoditev poučevanja in učenja (Zakon o spremembah in dopolnitvah 

Zakona o osnovni šoli, 2011). 12.a člen zakona pravi, da so: »učenci z učnimi težavami učenci, 

ki brez prilagoditev metod in oblik dela pri pouku težko dosegajo standarde znanja. Šole tem 

učencem prilagodijo metode in oblike dela pri pouku ter jim omogočijo vključitev v dopolnilni 

pouk in druge oblike individualne in skupinske pomoči« (Zakon o spremembah in dopolnitvah 

Zakona o osnovni šoli, 2011, čl. 12.a). To torej pomeni, da je zakonska obveza šole, da z 

ustreznimi ukrepi in prilagojenim delom pomaga učencem z učnimi težavami. O tem govori 

tudi načelo, zapisano v Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju v RS (2011), ki pravi, da je: 

»vzgojno-izobraževalno delo v šoli treba organizirati tako, da bodo vsi učenci, ki imajo kakršne 

koli težave (npr. težave pri učenju, čustvene in vedenjske težave, govorne težave, težave zaradi 

bolezni itd.), takoj dobili ustrezno pomoč. Za nudenje ustrezne pomoči morajo biti učitelji in 

šolski svetovalni delavci ustrezno usposobljeni. Vsaka šola mora biti kadrovsko usposobljena 

za nudenje pomoči otrokom, ki imajo težave. Pri zagotavljanju pomoči učencem se šole 

povezujejo tudi z ostalimi inštitucijami (npr. s svetovalnimi centri, zdravstvenimi domovi, 

centri za socialno delo itd.)« (Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju, 2011, str. 115). Gre za 

načelo, po katerem bi morale delovati vse slovenske šole.  

Po Zakonu o osnovni šoli v skupino učencev, ki imajo učne težave in so upravičeni do pomoči, 

sodijo naslednje podskupine učencev (Magajna idr., 2008): 

 »učenci, ki se počasneje učijo zaradi upočasnjenega razvoja splošnih kognitivnih 

sposobnosti; 

 učenci, katerih učne težave so pogojene z večjezičnostjo in večkulturnostjo; 

 učenci, ki zaradi kulturne in ekonomske prikrajšanosti niso deležni potrebnih spodbud 

in priložnosti na kognitivnem, socialnem in motivacijsko-emocionalnem področju, tako 

v domačem kot širšem okolju; 

 učenci, ki so deležni pomanjkljivega ali neustreznega poučevanja in imajo zato velike 

vrzeli v znanju; 

 učenci, katerih učne težave so posledica neustreznih vzgojno-izobraževalnih interakcij 

med učencem in okoljem; 

 učenci s čustveno pogojenimi težavami pri učenju; 

 učenci, katerih učne težave so posledica pomanjkljive motivacije in samoregulacije; 

 učenci, katerih učne težave so posledica blažjih do zmernih specifičnih motenj učenja, 

motenj pozornosti z/brez hiperaktivnosti ali blažjih do zmernih specifičnih govorno-

jezikovnih motenj.« 

Učenci z učnimi težavami, ki imajo težje in najtežje oblike specifičnih učnih težav, pa so po 

Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami lahko usmerjeni med učence s posebnimi 

potrebami kot učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. Ta skupina učencev je 

bila v zakon vključena zato, ker se je izkazalo, da pomoč učencem s težjo obliko specifičnih 
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učnih težav ni bila dovolj učinkovita. Zato Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami iz 

leta 2000 za te učence določa pravico do prilagojenega izvajanja vzgoje in izobraževanja z 

dodatno strokovno pomočjo, pri kateri se lahko prilagodijo organizacija, način preverjanja in 

ocenjevanja znanja, napredovanje in časovna razporeditev pouka ter se jim zagotovi tudi 

dodatna strokovna pomoč. Do teh prilagoditev so upravičeni tako učenci osnovne kot srednje 

šole (Peklaj, 2016).  

1.2 Splošne in specifične učne težave 

Učne težave delimo na splošne in specifične. Obe skupini učnih težav se razprostirajo od lažjih 

do težjih, od preprostih do kompleksnih, od kratkotrajnih do tistih, ki lahko trajajo vse življenje. 

Učenci imajo lahko samo splošne učne težave, samo specifične, lahko pa imajo učne težave 

obeh vrst (Kavkler in Magajna, 2008). 

Splošne učne težave 

Magajna s sodelavci (2008) v skupino učencev s splošnimi učnimi težavami uvršča heterogeno 

skupino učencev, za katere je značilno, da imajo pri usvajanju znanj in spretnosti pomembno 

večje težave kot njihovi vrstniki pri vsaj enem ali več izobraževalnih predmetih. Zaradi teh 

težav so učenci lahko manj uspešni ali celo učno neuspešni. Učna neuspešnost je lahko relativna 

ali absolutna. Pri relativni učni neuspešnosti gre za to, da so učenčevi dosežki sicer dovolj dobri 

za napredovanje, vendar pa so ti dosežki nižji od tistih, ki bi jih pričakovali glede na njegove 

intelektualne sposobnosti. O absolutni učni neuspešnosti pa govorimo takrat, ko se učne težave 

izražajo v tolikšni meri, da je učenec zaradi njih negativno ocenjen, ponavlja razred ali pa 

zaključi osnovno šolo v nižjem razredu. 

Na nastanek splošnih učnih težav vplivajo notranji in zunanji dejavniki. Med notranje dejavnike 

uvrščamo motnje pozornosti in hiperaktivnosti, podpovprečne in mejne intelektualne 

sposobnosti, ovire v socialno-emocionalnem prilagajanju in pomanjkanje motivacije. Npr. 

učenec, ki zamuja s prehodom na abstraktno logični način razmišljanja, ima lahko velike težave 

pri razumevanju snovi pri kemiji in fiziki, ker si pojme, kot so atom, molekula ipd., težko 

predstavlja na mikronivoju (Peklaj, 2016). Med zunanje dejavnike pa uvrščamo vse tiste 

dejavnike, ki izvirajo iz okolja, to so: drugojezičnost, primanjkljaj samoregulacijskih veščin, 

ekonomska prikrajšanost in socialno-kulturna drugačnost. Vsi omenjeni dejavniki (tako 

notranji kot zunanji) se lahko povezujejo tudi z neustreznimi vzgojno-izobraževalnimi 

interakcijami med učencem in šolo, kamor sodijo neustrezni načini poučevanja, pomanjkanje 

učnih navad, kljubovalno vedenje, nezrelost, učenčeva pasivnost, odtujenost, nekritičnost in 

vdanost v usodo (Magajna idr., 2008). 

Specifične učne težave 

Specifične učne težave so težave, ki izhajajo iz posameznika in so nevrofiziološko pogojene, 

vendar primarno niso posledica vidnih, slušnih ali motoričnih okvar, motenj v duševnem 

razvoju, čustvenih motenj in tudi ne neustreznih okoljskih dejavnikov, čeprav se pogosto 

pojavljajo skupaj z njimi. Gre za primanjkljaje, ki se kažejo na enem ali več naslednjih področij: 

pomnjenje, mišljenje, pozornost, koordinacija, komunikacija, branje, pisanje, pravopis, 

računanje, socialna kompetentnost in emocionalno dozorevanje. Te učne težave pomembno 

vplivajo na učenje osnovnih šolskih veščin (branja, pisanja, računanja) in posameznikovo 
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sposobnost sprejemanja, predelovanja, interpretiranja in povezovanja informacij (Magajna, 

2009). 

Glede na področje, na katerem se specifične učne težave najbolj izražajo, jih delimo na 

(Magajna idr., 2008): 

 specifične primanjkljaje na ravni slušno-vizualnih procesov, zaradi česar pride do 

motenj branja (disleksija), pravopisnih težav (disortografija) in drugih učnih težav, 

povezanih s področjem jezika; 

 specifične primanjkljaje na ravni vizualno-motoričnih procesov, posledica katerih 

so težave pri pisanju (disgrafija), matematiki (diskalkulija), načrtovanju in izvajanju 

praktičnih dejavnosti (dispraksija) in tudi težave na področju socialnih veščin. 

Glede na stopnjo težav pa slovenska zakonodaja učence s specifičnimi učnimi težavami deli 

na (Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli, 2011): 

 učence z lažjimi in zmernimi specifičnimi učnimi težavami, za katere je šola po 

Zakonu o osnovni šoli dolžna prilagajati metode in oblike dela, omogočati vključitev v 

dopolnilni pouk in druge oblike individualne in skupinske pomoči, pri čemer odločba 

ni potrebna, in 

 učence s hudimi in najhujšimi oblikami specifičnih učnih težav, ki jih uvrščamo med 

učence s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. Te učence se na podlagi 

odločbe usmerja v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo in so zaradi višje stopnje težavnosti učnih težav upravičeni do 

prilagoditev v organizaciji, načinu preverjanja in ocenjevanja znanja, napredovanja in 

časovni razporeditvi pouka ter dodatne strokovne pomoči (Zakon o usmerjanju otrok s 

posebnimi potrebami, 2000, čl. 7). 

Poudariti je treba, da bi obe skupini učencev s specifičnimi učnimi težavami (tj. učenci 

z lažjimi in zmernimi specifičnimi učnimi težavami in učenci s primanjkljaji na 

posameznih področjih učenja) morali dosegati enakovredni izobrazbeni standard kot 

njihovi vrstniki, zato mora šola, skupaj z učenci in njihovimi starši, storiti vse potrebne 

korake, ki bodo omogočili doseganje enakovrednega izobrazbenega standarda (Magajna 

idr., 2008). Žal pa rezultati nacionalnega preverjanja znanja ob koncu osnovnošolskega 

izobraževanja kažejo, da učenci, ki bi po odločbi morali dosegati enakovredne 

izobrazbene standarde, dosegajo precej nižje rezultate kot drugi učenci z enakim 

uspehom v šoli. Ti rezultati kažejo, da učenci kljub zagotovljeni pomoči še vedno ne 

dosegajo optimalnih rezultatov pri učenju (Peklaj, 2016). 

1.3 Vzroki učnih težav 

Vzroki za učne težave so lahko zelo raznoliki in lahko izhajajo iz učenca samega ali iz 

njegovega okolja. Vzrokov za učne težave zato ne moremo iskati samo na enem področju, saj 

so zelo pogosto lahko ravno okoliščine, v katerih se učenec nahaja, tiste, ki s svojimi vrednotami 

in sistemskimi rešitvami vplivajo na razvoj učnih težav. Sodobno, interakcijsko pojmovanje 

učencev z učnimi težavami razlikuje tri osnovne tipe vzrokov učnih težav (Magajna idr., 2008): 
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 vzroki učnih težav se nahajajo v okolju, v katerem je prisoten učenec; 

 vzroki težav so posledica kombinacije dejavnikov med okoljem in posameznikom; 

 vzroki težav so prvenstveno v posamezniku. 

Prva vrsta učenčevih težav izhaja iz njegovega primarnega okolja. Vzroki za nastanek teh 

učnih težav so lahko posledica kulturne in ekonomske prikrajšanosti, pomanjkljivega ali 

neustreznega poučevanja in prikritega kurikula, ter težave, povezane z večjezičnostjo, 

večkulturnostjo in stresnimi dražljaji v otrokovem okolju. Npr. otrok prihaja iz tujejezičnega 

okolja in jezika, v katerem poteka pouk, ne obvlada dovolj, zaradi česar se pri njem razvijejo 

učne težave. Do učnih težav lahko pride tudi zaradi drugačnih vrednot, ki so povezane z 

izobraževanjem, zaradi česar družinsko okolje učenca ne podpira pri učenju. Ravno tako pa so 

težave pri učenju lahko posledica slabega socialno-ekonomskega stanja družine, iz katere 

prihaja otrok, ali nenehno prisotnega stresa v njegovem okolju. Učne težave tega tipa, poleg 

učenčevega družinskega okolja, lahko povzroči tudi neustrezno šolsko okolje (npr. neustrezna 

razredna klima, neustrezno poučevanje, trpinčenje s strani sošolcev ipd.) (Peklaj, 2016).  

Vzroki drugega tipa težav izvirajo iz interakcije posameznika in okolja. Vsak učenec v sebi 

nosi določene notranje dejavnike, ki predstavljajo večjo ranljivost oziroma večjo nagnjenost k 

razvoju določenih splošnih in specifičnih učnih težav. Vendar pa ti notranji dejavniki niso nujno 

pogoj za razvoj učnih težav, vse dokler ne pride do interakcije z okoljem. Učne težave se 

pojavijo tedaj, ko okolje (metode, gradiva, klima) ni načrtovano in usposobljeno za ustrezno 

reševanje učenčeve ranljivosti, posebnosti ali nagnjenosti. Npr. učenec, od katerega starši in 

učitelj veliko pričakujejo, in za katerega je značilno, da je tudi precej sramežljiv, lahko razvije 

socialno anksioznost, ki se kaže v strahu pred nastopanjem in spraševanjem in je zato v takih 

situacijah tudi učno manj uspešen (Peklaj, 2016). 

Za tretjo vrsto učnih težav pa se vzroki nahajajo v posamezniku, pri čemer so ti vzroki lahko 

posledica okvar centralnega živčnega sistema oz. nevroloških motenj, posledica upočasnjenega 

razvoja ali pa gre za izrazite specifične motivacijske in osebnostne posebnosti. Otroci s tem 

tipom učnih težav bodo zelo verjetno potrebovali večje prilagoditve tudi v okoljih, ki so z 

običajnega vidika ustrezna. V to skupino učnih težav sodijo zlasti učenci s težjo obliko 

specifičnih učnih težav, zato gre za tip težav, ki je najbolj resen, kroničen in pogosto vključuje 

več področij (Peklaj, 2016).  

2 ODKRIVANJE IN PREPOZNAVANJE UČNIH TEŽAV 

Pravočasno odkrivanje in prepoznavanje učnih težav in drugih zunanjih ter notranjih ovir, ki 

preprečujejo učno napredovanje, je ključnega pomena za učinkovito soočanje z učno 

neuspešnostjo. Področje učnih težav se je v zadnjih letih močno spreminjalo, zato so nova 

teoretična spoznanja in ugotovitve raziskav na področju pojmovanja učenja, poučevanja in 

pomoči bistveno vplivala na oblikovanje novih metod in pristopov odkrivanja in prepoznavanja 

učnih težav (Magajna, 2014). 
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Splošna izhodišča, ki zagotavljajo celovit in kompleksen pristop pri odkrivanju in 

prepoznavanju učnih težav, so (Magajna idr., 2008): 

 Odkrivanje, prepoznavanje, ugotavljanje in raziskovanje značilnosti učnih težav pri 

konkretnem učencu in v konkretnem učnem okolju ter nudenje pomoči so v stalnem 

prepletu. Odkrivanje in prepoznavanje učnih težav tako ne spada samo na začetek 

procesa pomoči, ampak sta ta dva procesa navzoča tekom celotnega procesa. 

 Odkrivanje in prepoznavanje učnih težav ne zajema le odkrivanje in prepoznavanje 

težav pri učenju, ampak tudi odkrivanje učenčevih močnih področij, interesov in 

talentov. 

 Pri odkrivanju in prepoznavanju učnih težav gre za raziskovanje dejavnikov tveganja in 

varovalnih dejavnikov pri samem učencu in tudi v učnem okolju. 

Najpomembnejši cilji celovitega in kompleksnega pristopa odkrivanja in prepoznavanja učnih 

težav so (Magajna idr., 2008): 

 odkrivanje učenčevih splošnih šibkih in močnih področij, 

 ugotavljanje učenčeve aktualne ravni izvajanja in dosežkov, 

 razlaga pomanjkanja napredovanja pri učenju, 

 odkrivanje učenčevih šibkih in močnih področij, 

 razumevanje učenčevega stila učenja, 

 ugotavljanje področij in vidikov kurikula, ki učenca zanimajo in za katere je učenec 

zainteresiran, in 

 ugotavljanje področij in vidikov kurikula, pri katerih je učenec nezainteresiran, je 

pasiven in ob katerih postane moteč. 

Pomembno je, da učitelj pri odkrivanju in prepoznavanju tega, kaj učenec zmore in česa ne, 

išče značilne vzorce, principe in obrazce učenčeve uspešnosti oz. neuspešnosti. S pomočjo teh 

vzorcev učitelj prepozna primanjkljaje, ki domnevno predstavljajo bistvo težav. Na ta način 

npr. učitelj prepozna tiste tipe nalog, pri katerih ima učenec največ težav, in tiste, pri katerih je 

učenec uspešen. Bistveno je, da učitelj pri učencu odkriva tudi močna področja, saj le ta kažejo, 

kako se je učenec sposoben učiti uspešno. Veliko šolskih veščin se namreč lahko razvije tako, 

da se uporabijo tisti načini zaznavanja in predelovanja informacij, ki so pri učencu dobro razviti 

in na podlagi katerih se primanjkljaj obide oziroma se kompenzira (Magajna idr., 2008). 

Odkrivanje in prepoznavanje učnih težav bi moralo potekati na interdisciplinaren način, kar 

pomeni, da bi moralo potekati v dobrem medsebojnem sodelovanju učenca in staršev, učitelja 

in svetovalne službe, zlasti v težjih primerih pa tudi v sodelovanju s specialnim pedagogom, 

specialistom klinične psihologije, pedopsihiatrom in drugimi strokovnjaki. V šolskem okolju 

se zato za odkrivanje in prepoznavanje učnih težav pogosto uporablja metoda neposrednega 

opazovanja vzgojno-izobraževalnega dela v učilnici, uporablja pa se tudi vprašalnike za učence, 

starše in učitelje, preizkuse za preverjanje učenčevih intelektualnih sposobnosti in dosežkov, 

pogosta je tudi izvedba intervjuja. Pomembno je, da v okviru projekta pomoči učencu z učnimi 

težavami stečeta dva procesa, in sicer raziskovalni pogovor o težavah učenca, ki ga strokovni 

delavec opravi z vsemi udeleženci projekta (tudi s starši), in drugi, še pomembnejši proces, to 
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je dialog z učencem, saj je glavni namen projekta pomoči, da učenec pridobi nove kompetence, 

tako za samo prepoznavanje učnih težav kot za njihovo reševanje (Magajna idr., 2008). 

Kljub temu da je dobra medsebojna komunikacija med učitelji, učenci in starši nujna za dovolj 

zgodnje odkrivanje in prepoznavanje težav, pa se v praksi kaže, da te komunikacije v šolah vse 

bolj primanjkuje. Magajna in Kavkler (2008) sta namreč v raziskavi prišli do ugotovitve, da 

starši in učenci zelo težko spregovorijo z učitelji o svojih težavah. Le četrtina anketiranih 

strokovnih delavcev v raziskavi je od staršev ali učencev dobilo izraženo željo po pomoči in 

svetovanju. V vseh ostalih primerih so učitelji prepuščeni samemu sebi in na njih je vsa 

odgovornost, da učne težave pri učencih odkrijejo, prepoznajo in ustrezno s svojimi odkritji 

tudi ukrepajo. Raziskava je pokazala, da učitelji najpogosteje prepoznajo učenca z učnimi 

težavami, ki ima izrazite težave pri branju in/ali pisanju in/ali računanju, ima kratkotrajno 

pozornost ali pa bistveno počasneje usvaja novo znanje v primerjavi z vrstniki. Kar 85 % vseh 

strokovnih delavcev je menila, da najhitreje odkrijejo učenca, ki ima težave zaradi 

hiperaktivnosti in nemirnega vedenja, slabega razumevanja slovenskega jezika in 

pomanjkljivih učnih in delovnih navad. Nekoliko več težav z odkrivanjem pa imajo strokovni 

delavci takrat, ko gre za težave, ki so posledica socialne ogroženosti in čustvenih težav. 

Raziskava je pokazala, da je kar 56 % strokovnih delavcev le delno zadovoljna z uveljavljenimi 

načini odkrivanja težav na lastni šoli. Strokovni delavci pogrešajo predvsem več strokovne 

podpore zunanjih institucij (svetovanje, uporaba ustreznih gradiv in pripomočkov), bolj 

sistematičen pristop k odkrivanju na ravni šole in več strokovne podpore na šoli v obliki 

izmenjave mnenj in izkušenj s kolegi in vodstvom. Zelo pogost razlog za nezadovoljstvo med 

strokovnimi delavci je tudi prepričanje učiteljev, da so za odkrivanje učencev z učnimi težavami 

slabo strokovno usposobljeni.  

Rezultati zgoraj omenjene raziskave so nakazali problem, da je v obstoječi praksi vse več 

problemov identificiranja največje podskupine učencev z učnimi težavami, to je podskupine 

učencev s specifičnimi, nevrofiziološko pogojenimi učnimi težavami in težjo obliko specifičnih 

učnih težav, imenovano tudi primanjkljaji na posameznih področjih učenja. 

Za čim bolj natančno identifikacijo teh učencev, tj. učencev s specifičnimi učnimi težavami, so 

bili predlagani štirje modeli odkrivanja in prepoznavanja težav (Magajna, 2009): 

 model razhajanja med sposobnostmi in dosežki, 

 model nizkih dosežkov, 

 model intraindividualnih razlik in  

 model odzivanja na intervencijo. 

Model razhajanja med sposobnostmi in dosežki temelji na tem, da je učni neuspeh nujen, ni 

pa zadosten kriterij za identifikacijo specifičnih učnih težav. Ameriška zakonodaja, ki je veljala 

do leta 2004, je zato za kriterij, da se učenca uvrsti med učence s specifičnimi učnimi težavami, 

zahtevala, da je pri učencu viden resen odklon med njegovimi potenciali in dejanskim učnim 

dosežkom. Najpogostejša metoda za ugotavljanje tega neskladja je bilo ugotavljanje razlik med 

rezultati pri testih inteligentnosti (merjeni z IQ) in dejanskimi učnimi dosežki, merjenimi z 

različnimi testi branja, pisanja, pravopisa itd. Model so številni avtorji večkrat preučevali, zlasti 

so bili pozorni na njegovo veljavnost in zanesljivost (Magajna, 2009). Fletcher je s sodelavci 

(2007) pri pregledu raziskav ugotovil pomanjkanje trdnih dokazov o zunanji veljavnosti 
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modela. Odkrili so tudi probleme zanesljivosti pri metodah identifikacije, ki temeljijo na 

presečnih točkah. Fletcher je tako prišel do sklepa, da ta model ne omogoča zanesljive in 

veljavne identifikacije učencev s specifičnimi učnimi težavami. 

Siegel (1992) je predlagal model nizkih dosežkov, in sicer gre za model, ki zagovarja 

identifikacijo specifičnih učnih težav na podlagi podpovprečnih dosežkov na meritvah šolskih 

spretnosti in znanja ob odsotnosti motnje v duševnem razvoju. Tudi ta model je naletel na 

številne kritike, saj so v model vključeni vsi učenci, ki dosegajo podpovprečne rezultate, kar 

pomeni, da model omogoča, da bodo v kategorijo učencev s specifičnimi učnimi težavami 

vključeni tudi učenci, katerih težave so splošne narave (npr. slabe učne navade, neustrezni 

načini poučevanja itd.), kar pa je v nasprotju z definicijo, ki poudarja notranjo, nevrofiziološko 

pogojenost specifičnih učnih težav.  

Za model intraindividualnih razlik je značilno ugotavljanje, da ima učenec na številnih 

področjih dobre ali zelo dobre razvite sposobnosti, hkrati pa ima tudi številne specifične 

šibkosti, katerih posledica je šolska neuspešnost. Številni raziskovalci so zagovorniki tega 

modela, ker model poudarja specifične šibkosti in močna področja v šolskih dosežkih in ker so 

raziskave pokazale povezanost specifičnih šolskih težav z določenimi kognitivnimi procesi. 

Nekateri strokovnjaki so sicer mnenja, da je pri uporabi modela potrebno biti pazljiv, saj obstaja 

tveganje, da bi učenci, ki imajo resne težave na več kot enem področju, ostali neidentificirani 

in brez ustrezne pomoči, saj bi bil njihov profil raven (Magajna, 2009). 

Novejši in po mnenju nekaterih raziskovalcev tudi najobetavnejši način identifikacije 

specifičnih učnih težav pa je model odzivanja na intervencijo. Gre za model, ki je v novejši 

zakonodaji (po letu 2004) v ZDA nadomestil model razhajanja med sposobnostmi in dosežki. 

Pri modelu gre za izmenjavanje dveh dejavnosti, in sicer: neposredno merjenje kritične šolske 

spretnosti, ki jo učitelj z intervencijo skuša izboljšati, in poučevanje, ki je osredotočeno na 

razvijanje merjene kritične šolske spretnosti. Merjenja se izvajajo pogosto, v krajših časovnih 

intervalih (od 1 do 5 minut), pri čemer se uporabljajo preizkusi, ki sodijo v okvir učnega načrta. 

Če kakovostnemu, prilagojenemu poučevanju, ki poteka ob merjenju, ne sledi izboljšanje, se to 

pojmuje kot nepričakovana šolska neuspešnost in to postane podlaga za diagnostiko specifičnih 

učnih težav (Fletcher idr., 2007). Model je izmed vseh štirih prejel največ podpore. Vellutino 

je s sodelavci (2003, v Magajna, 2009) ugotovil, da so učenci dosegli bistveno slabše rezultate, 

če se niso odzvali na zgodnjo intervencijo. Se je pa tudi za ta model oblikovalo nekaj 

pomislekov. Avtorji le-teh menijo, da bi bilo treba določiti standardizirane metode 

kakovostnega poučevanja in doseči konsenz o količini poučevanja, ki je potrebna za 

ugotavljanje pomanjkanja napredka. Eden od odprtih problemov je vprašanje, kako 

identificirati tiste učence, ki se odzivajo na poučevanje, od tistih, ki se na poučevanje ne 

odzivajo. V strokovni literaturi je izražena zaskrbljenost, da model zapostavlja nekatere 

temeljne značilnosti specifičnih težav (povprečne do nadpovprečne intelektualne sposobnosti, 

ovire v psiholoških procesih in razhajanje v profilu posameznikovih sposobnosti) (Magajna, 

2009).  

Ravno zaradi tega, ker ima vsak izmed zgoraj opisanih modelov vsaj eno pomanjkljivost, so se 

strokovnjaki odločili za vpeljavo hibridnega modela, ki vsebuje elemente vseh prejšnjih 

modelov (razhajanje med sposobnostmi in dosežki, slaba šolska storilnost, deficiti v psiholoških 
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procesih in slaba učinkovitost učenja). Gre za model, ki temelji na petstopenjski hierarhični 

metodi prepoznavanja učnih težav in zajema kompleksno in zelo raznoliko naravo specifičnih 

učnih težav (Magajna, 2009). Kriteriji, ki sta jih predlagala Kavale in Forness (2000) za 

prepoznavanje specifičnih učnih težav in na katerih sloni hibridni model, so: 

1. kriterij: neusklajenost med intelektualnimi sposobnostmi učenca in njegovimi dosežki 

pri določenem učnem predmetu, 

2. kriterij: primanjkljaji, ki se kažejo na enem ali več področjih šolskih spretnosti (pisanje, 

pravopis, branje, računanje), 

3. kriterij: motena učinkovitost učenja zaradi pomanjkljivih kognitivnih in 

metakognitivnih strategij ter moten tempo učenja, 

4. kriterij: napake pri enem ali več psiholoških procesih, kot so pozornost, spomin, 

jezikovno procesiranje, socialna kognicija in percepcija, 

5. kriterij: izključitev okvar čutil, motenj v duševnem razvoju, čustvenih in vedenjskih 

motenj, neustreznega poučevanja in kulturne različnosti kot glavnih povzročiteljev 

primanjkljajev na posameznih področjih učenja. 

Ti kriteriji so bili predlagani in nekaj let kasneje potrjeni tudi v našem, slovenskem prostoru. 

Sprejela jih je strokovna skupina pri Uradu za razvoj šolstva. Po njih se tudi danes usmerjajo 

otroci, ki sodijo v skupino otrok s primanjkljaji na posameznih področjih učenja (Magajna, 

2009).  

Strokovnjaki so prišli do ugotovitve, da enega večjih strokovnih problemov na področju 

prepoznavanja in odkrivanja učnih težav predstavlja slabo razločevanje med učnimi težavami 

splošne in specifične narave ter razločevanje med lažjo do zmerno in težjo obliko specifičnih 

učnih težav. Pogosto prihaja do pretirane identifikacije specifičnih učnih težav in napačnega 

prepoznavanja »učnih razlik« kot motenj učenja. Posledica tega so oblikovani številni modeli 

za prepoznavanje težav, pri čemer nobenega izmed zgoraj opisanih modelov ne moremo z 

gotovostjo uporabiti v praksi, predvsem zaradi njihovih številnih pomanjkljivosti. Tudi zato 

strokovnjaki kljub številnim raziskavam in večletnim razpravam še vedno niso dosegli soglasja 

o najboljšem modelu identifikacije (Magajna, 2009). Ameriški raziskovalci  (Lyon idr., 2001; 

Scruggs in Mastropieri, 2003; Zink in Miodrag, 2007; Fletcher idr., 2007, v Magajna, 2009) so 

z raziskavo prišli do ugotovitve, da do problemov v prepoznavanju učnih težav prihaja 

predvsem zaradi zelo velikega povečanja (150-odstotno povečanje) števila učencev s 

specifičnimi učnimi težavami. Do tega porasta naj bi po mnenju Lyona s sodelavci (2001, v 

Magajna, 2009) prišlo zaradi oblikovanja same definicije specifičnih učnih težav in dejstva, da 

so v to kategorijo uvrščali tudi učence, katerih učne težave so splošne narave (npr. 

drugojezičnost, socialna prikrajšanost). Pogosto so bile splošne učne težave prepoznane kot 

specifične tudi zaradi tega, ker ni bilo na voljo drugih oblik pomoči in je bila identifikacija 

specifičnih učnih težav edina možnost, da je bila učencu dodeljena strokovna pomoč. S 

podobnimi težavami se srečujemo tudi v slovenskem prostoru, vendar pa ti problemi do danes 

še niso empirično raziskani, zato nimamo dovolj natančnih in empirično utemeljenih ugotovitev 

o resnosti problema pri nas. 

V literaturi lahko zasledimo nekaj ukrepov, ki jih predlagajo strokovnjaki in s katerimi lahko 

zmanjšamo najpogostejše probleme pri identifikaciji učnih težav. Ti ukrepi so (Magajna, 2009): 
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 Potrebno je preveriti in po potrebi izboljšati že uveljavljene načine odkrivanja težav na 

posamezni šoli. 

 Sistematična organizacija in izvedba različnih oblik pomoči učencem s splošnimi 

učnimi težavami in tistimi z lažjimi in zmernimi specifičnimi učnimi težavami. S tem 

bi preprečili poglobitev učne neuspešnosti in morebiten razvoj težjih oblik specifičnih 

učnih težav. 

 Učencem s težjimi primanjkljaji na posameznih področjih učenja je potrebno omogočiti 

dodatno strokovno pomoč, zato si moramo prizadevati za čim bolj učinkovito in 

namensko uporabo sredstev za dodatno pomoč. 

 Nujno je nadaljevanje raziskav, ki se ukvarjajo z izboljšanjem že obstoječih postopkov 

in modelov identifikacij. Hkrati je pomembno tudi preučevati, kako najbolje izrabiti 

možnosti različnih sodobnih alternativnih načinov diagnostičnega ocenjevanja za 

pridobivanje informacij, ki omogočajo boljše načrtovanje in izvedbo poučevanja. 

 Uvajanje novih sprememb mora temeljiti na analizi prednosti in slabosti že obstoječih 

sprememb v aktualni praksi. Pred uvedbo novih sprememb je potrebna raziskava o tem, 

kako potekajo dosedanji postopki usmerjanja, kje se pojavljajo težave in katere potrebe 

po znanju, strategijah in strokovnih pripomočkih izstopajo. 

 Spodbujanje uporabe formalnih in neformalnih metod diagnostičnega ocenjevanja 

učnih težav v okviru rednega poučevanja, saj s tem vplivamo tudi na kakovost 

poučevanja vseh ostalih učencev v razredu. 

3 POMOČ UČENCEM Z UČNIMI TEŽAVAMI 

Danes v šolski prostor vstopa vse bolj raznolika populacija otrok. Učenci se med seboj 

razlikujejo po znanju, veščinah in sposobnostih, učitelj pa je tisti, ki mora te raznolike potrebe 

učencev upoštevati in jim prilagajati svoj način poučevanja, učenja in nudenja pomoči. Pomoč 

je bila včasih usmerjena zgolj v urjenje slabše razvitih veščin in odpravljanje primanjkljajev, 

danes pa se upošteva celovita osebnost učenca, njegovo šolsko in domače okolje, pa tudi 

njegova življenjska perspektiva. Učitelji so tako usmerjeni predvsem k vzpostavljanju 

spodbudnega učnega okolja, v katerem učenec lahko razvija sodelovanje, izraža misli in ideje, 

razvija svoje interese, nadarjenost in močna področja, hkrati pa si učitelj v tem okolju prizadeva 

tudi za uspešno sodelovanje med družino in šolo (Peklaj, 2016).  

Ker se učne težave med seboj zelo razlikujejo, ni mogoče oblikovati splošno veljavnih 

priporočil, po katerih bi učitelji enako učinkovito nudili pomoč vsem učencem z učnimi 

težavami. Pri teh učencih moramo upoštevati kontinuum posebnih potreb, ki se razprostirajo od 

lažjih, ki so manj izrazite, do tistih, ki so zelo izrazite in težje. Osnovni namen projekta pomoči 

učencem z učnimi težavami je zato raziskovanje in soustvarjanje razmer, ki pri učenju in 

nudenju pomoči omogočajo učenčevo optimalno udeležbo. Da pa bi ustvarili čim bolj 

spodbudno učno okolje in učinkovite oblike učne pomoči, so pomembni naslednji sistemski 

dejavniki (Magajna idr., 2008, str. 27–28): 

 dobra strokovna usposobljenost učiteljev, šolskih svetovalnih delavcev, mobilnih 

specialnih pedagogov in drugih strokovnjakov, ki delajo z učenci z učnimi težavami, ter 

dobra strokovna usposobljenost za vključevanje učencev v proces učenja in pomoči; 
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 poznavanje zakonskih in podzakonskih določil in nacionalnih dokumentov, ki 

opredeljujejo in usmerjajo delo šolskih strokovnih delavcev (poznavanje zakonov, 

učnih načrtov, konceptov, smernic ipd.); 

 zagotavljanje in organiziranje časa (za neposredno delo z učencem, za pripravo in 

organizacijo pomoči, za redna srečanja s starši in učitelji, za evalviranje procesa pomoči 

ipd.); 

 zagotavljanje in organizacija prostora (šole morajo zagotoviti prostor, v katerem učitelj 

lahko izvaja individualno delo ali delo v manjši skupini); 

 zagotavljanje didaktičnih pripomočkov (učnih in tehničnih) in strokovne literature ter 

priročnikov. 

 možnost supervizije za vse strokovne delavce šole; 

 vodenje šole na način, da spodbuja in omogoča interdisciplinarno in timsko delo med 

sodelavci in z zunanjimi strokovnimi sodelavci (iz drugih šol, svetovalnih centrov, 

fakultet, inštitutov ipd.). 

Pri oblikovanju načrta pomoči in preventivnih ukrepov je pomemben celovit in kompleksen 

pristop, pri čemer si lahko pomagamo z naslednjimi skupinami vprašanj (Magajna idr., 2008, 

str. 28–29): 

 vprašanja, vezana na ovire, motnje in primanjkljaje (npr. Ali smo z učencem vzpostavili 

ustrezen dialog? Ali ugotovljene primanjkljaje lahko izboljšamo? Kako učenec razume 

svojo oviranost? Kaj mu pomaga in kako?), 

 vprašanja, vezana na učenčeva močna področja (npr. Ali ima učenec močna področja? 

Katera so ta področja? Kako ta področja vidimo mi (strokovni delavci in starši) in kako 

jih vidi učenec? Kako lahko koristno uporabimo učenčeva močna področja?), 

 vprašanja, vezana na perspektivo moči (npr. Katere psihosocialne sposobnosti lahko 

razvijemo pri učencu? Kako mu pomagamo razviti moč, da bo imel dovolj poguma pri 

spoprijemanju s težavami?); 

 vprašanja, vezana na podporo okolja in dovolj spodbudno okolje (npr. Kako učenec 

doživlja okolje? Kako lahko povečamo podporo okolja, da bo učenec v njem lahko lažje 

razvijal močna področja in premagoval težave? Ali strokovni delavci in starši vidijo in 

razumejo dejavnike v okolju, ki za učenca pomenijo oviro?). 

3.1 Splošne in specifične strategije pomoči učencem z učnimi težavami 

Delo z učenci z učnimi težavami od učitelja zahteva dobro poznavanje učinkovitih strategij 

poučevanja, ki izboljšujejo učenčevo učno uspešnost in njihovo počutje. Učitelj je s svojim 

vedenjem do učencev z učnimi težavami zgled tudi vsem ostalim, kar je opaziti v spoštljivem 

odnosu do učenca, neposrednem nagovoru otroka in poudarjanju osebnosti učenca (Kavkler, 

2008). 

3.1.1 Splošne strategije pomoči učencem z učnimi težavami 

Eden pomembnejših elementov prilagajanja poučevanja učencem z učnimi težavami je 

individualizacija in diferenciacija glede na otrokove učne težave oziroma posebne potrebe. 

Učitelj mora učencu individualizirati in diferencirati zahteve, pri čemer je pomembno, da tega 
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ne poudarja kot posebnost, ki je vezana na konkretnega otroka, ampak morajo biti prilagajanja 

del običajne poučevalne prakse za vse učence v razredu. 

Med splošne strategije pomoči učencem z učnimi težavami sodijo prilagoditve, ki se glede na 

vzgojno-izobraževalne potrebe učencev razprostirajo od minimalnih do zelo izrazitih. Učitelj 

pri pouku lahko prilagaja (Kavkler, 2008, str. 79): 

 vsebino in v ta namen izbira različne vrste nalog glede na zahtevnost, ki se razprostirajo 

od konkretnih do kompleksnih in abstraktnih nalog, deli naloge na več različno 

zahtevnih delov ter postavlja vprašanja na različnih ravneh zahtevnosti; 

 proces, ki je usmerjen v razvijanje poučevalnih strategij, s katerimi se bo učenec najbolj 

učinkovito naučil vsebine; 

 način preverjanja rezultata učenja, ki mora biti prilagojen učenčevim učnim težavam 

in potrebam (npr. na področju branja, pozornosti, avtomatizacije števil, koordinacijskih 

težav itd.). 

Da bi učitelj čim bolj učinkovito individualiziral in diferenciral proces poučevanja, mora že na 

začetku šolskega leta ugotoviti, katera so učenčeva močna področja, kakšni so pogoji, v katerih 

je učenec pri učenju uspešen, kakšne primanjkljaje ima učenec in kateri pogoji ovirajo uspešno 

učenje učenca. Šele na podlagi poznavanja vseh teh področij učitelj lahko načrtuje ustrezne 

prilagoditve (Kavkler, 2008). 

3.1.2 Specifične strategije pomoči učencem z učnimi težavami 

Med specifične strategije pomoči učencem z učnimi težavami strokovnjaki uvrščajo tiste 

strategije, ki vplivajo na razvoj dobre poučevalne prakse, in so (Kavkler, 2008): 

 sodelovalno poučevanje, 

 sodelovalno učenje, 

 timsko reševanje problemov in 

 oblikovanje heterogenih skupin. 

Pri sodelovalnem poučevanju je zelo pomembna dobra medsebojna komunikacija med člani 

tima, tj. med učiteljem, ki učenca poučuje, in ostalimi strokovnimi sodelavci na šoli in izven 

nje. Šola mora učitelju omogočiti strokovno pomoč in podporo, ki mora biti fleksibilna, dobro 

načrtovana in koordinirana. Obstajajo različne ravni svetovanja, podpore in pomoči, ki so 

(Kavkler, 2008): 

 orientirane na učitelja (nudijo jo svetovalni delavci, mobilni specialni pedagogi in 

drugi), 

 orientirane na učenca (nudijo jo drugi učitelji, svetovalni delavci, mobilni specialni 

pedagogi in drugi), 

 orientirane na oba, učitelja in učenca, ter 

 orientirana na sodelovanje in svetovanje, ki je namenjeno vsem udeležencem, tj. 

učiteljem, učencu in staršem. 

Pomembno je, da je podpora in pomoč učencu z učnimi težavami organizirana (Dens, 2004): 

 čim bolj zgodaj (od začetka šolanja), 
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 čim bolj fleksibilno (sprva zelo intenzivno in daljše obdobje, kasneje vse krajše), 

 čim manj obremenjujoče za učenca in učitelja (učenca čim manj izključujemo iz razreda 

in mu nudimo gradivo, ki je v večji meri podobno tistemu za vrstnike), 

 čim bližje učencu in učitelju (v razredu, med dejavnostmi, ki jih izvajajo vrstniki) in 

 optimalno učinkovito (ocenimo, koliko pomoči otrok potrebuje, in sproti preverjamo 

učinkovitost pomoči). 

Na razvoj kognitivnih in socialno-emocionalnih sposobnosti in spretnosti močno vpliva tudi 

sodelovalno učenje z vrstniki. Številne raziskave so pokazale, da so učenci, ki pomagajo drug 

drugemu pri skupinskem delu, učno uspešnejši. Učenci, ki so učno uspešnejši, namreč niso 

popolnoma nič prikrajšani zaradi sodelovanja z učenci z učnimi težavami, kvečjemu jim to 

predstavlja nov izziv, ki jih dodatno motivira. Pozitivne posledice so vidne tako na 

izobraževalnem kot socialnem področju (Dens, 2004). 

Timsko reševanje problemov je ena boljših strategij vključevanja učencev z učnimi težavami, 

s katero lahko zelo zmanjšamo nezaželeno vedenje v razredu. Pri tem je zelo pomembno, da 

učitelj v razredu postavi dobro premišljena in oblikovana pravila, jasne meje, uporablja 

kognitivno-vedenjske metode in si pridobi zaupanje otrok in staršev. Da med starši in učitelji 

ne prihaja do konfliktov, je ključno, da se med njimi oblikuje partnerski odnos, znotraj katerega 

učitelj starše vključi v soodločanje sprejemanja odločitev, povezanih z njihovim otrokom. Starši 

morajo imeti občutek, da je njihov otrok v šoli varen in da so upoštevane njegove učne težave 

oziroma posebne potrebe. Učitelj to lahko zagotovi tako, da drži besedo, če nekaj obljubi, da se 

ves čas enako odziva na neprimerno vedenje (reakcije naj ne bodo odvisne od trenutnega 

počutja), da je pošten do otroka, da izbira take nagrade in kazni, ki so povezane z obliko 

otrokovega vedenja, da uporablja verbalno in neverbalno izražanje, ki poveča občutek 

sprejetosti in zaupanja, ter da organizira take izobraževalne dejavnosti, ki omogočajo doseganje 

dobrih učnih rezultatov (Dens, 2004). 

Osnova za učinkovito delo z vsemi učenci v razredu in posledično dobro individualizacijo in 

diferenciacijo dela za učence z učnimi težavami je oblikovanje heterogenih skupin. S tem 

omogočimo bolj fleksibilen način poučevanja in uporabo alternativnih načinov učenja 

(Kavkler, 2008). 

4 MODEL ODZIV NA OBRAVNAVO 

4.1 Splošna opredelitev modela 

V Združenih državah Amerike in Veliki Britaniji se je za odkrivanje in pomoč učencem z 

učnimi težavami uveljavil model RTI (»response to intervation«) oziroma model odziv na 

obravnavo. Podlaga za oblikovanje modela je preventivni znanstveni model, s pomočjo 

katerega ocenjujejo rizičnost populacije za določeno obolenje. Temelji na nivojih rizika in na 

različnih odgovorih na rizičnost posameznika, ki so nanizani od primarnega, sekundarnega do 

terciarnega nivoja. Nivo same preventive se razlikuje glede na cilj, velikost vključene 

populacije v preventivno obravnavo in intenzivnost preventivnih naporov (Kavkler, 2011). 

Model odziv na obravnavo omogoča zgodnje odkrivanje učnih težav in oblikovanje učinkovitih 

ukrepov, še preden učenca usmerimo v enega izmed programov z dodatno strokovno pomočjo. 
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Zaradi zgodnje obravnave težav model prepreči učno neuspešnost številnih učencev in 

omogoča zgodnejše odkrivanje tistih učencev, pri katerih se učne težave kažejo v razmeroma 

blagi obliki. Model močno poudarja vlogo učitelja in drugih strokovnih delavcev šole, saj so 

le-ti ključni za kvalitetno izvajanje modela (Kavkler, 2011). 

Model je v ZDA široko prepoznan in uporabljen že več kot 25 let. Uporabljajo ga kot del 

procesa odkrivanja in diagnostičnega ocenjevanja učencev z učnimi težavami, saj model 

predpostavlja uporabo učinkovitih metod, postopkov in procedur, s pomočjo katerih pridobijo 

relevantne podatke, informacije in rezultate o težavah in napredku otroka. Na podlagi 

pridobljenih podatkov nato načrtujejo ustrezne in dovolj intenzivne oblike pomoči učencu, ki 

ima učne težave. Eden glavnih razlogov, da so model v ZDA začeli uporabljati širše, je dejstvo, 

da v primerjavi z modelom razhajanja med sposobnostmi in dosežki povečuje možnost 

zgodnjega odkrivanja splošnih in manj izrazitih učnih težav ter zagotavlja zgodnje, 

enostavnejše in manj intenzivne oblike učne pomoči. Ravno zgodnja obravnava in pogosto 

spremljanje učenčevega napredka sta dejavnika, ki omogočata, da se učenčeva učna 

neuspešnost prepreči in odkrije tiste učence, pri katerih kljub ustreznemu načinu poučevanja ter 

stopnjevani intenzivnosti enostavnejših oblik pomoči dokazano ni napredka. Na ta način model 

omogoča zmanjševanje neustreznega prepoznavanja, odkrivanja in obravnavanja učencev, ki 

so zaradi napačne prepoznave prejemali prilagojene oblike poučevanja, ki pa glede na vrste 

težav niso bile najbolj ustrezne (VanDerHeyden in Jimerson, 2005). 

Bistvo modela je torej v tem, da strokovni delavci pravočasno ugotovijo, kateri učenci 

potrebujejo določeno vrsto pomoči in kako intenzivna naj bo ta pomoč. Pomembno je, da 

učitelji šele potem, ko se prepričajo, da splošno vzgojno-izobraževalni proces za določenega 

učenca z učnimi težavami ni učinkovit, saj se nanj ne odzove, predlagajo bolj intenzivne oblike 

pomoči. To strokovnim delavcem omogoča bolj učinkovito spremljanje napredka učenca tudi 

na nivoju izvajanja enostavnejših oblik pomoči, ki so jih učenci deležni z rednim poučevanjem 

(Magajna idr., 2011). 

Da bi učitelji čim učinkoviteje prilagodili proces svojega poučevanja in bi bila intenzivnost 

obravnave znotraj modela čim večja, je Mellard s sodelavci (2010) oblikoval dimenzije, s 

katerimi se prilagaja intenzivnost obravnave na posamezni stopnji večstopenjskega modela. Te 

dimenzije so (Mellard idr., 2010): 

1. Odmerjanje časa, pogostosti in dolžine obravnave – Na intenzivnost obravnave 

učitelj vpliva s količino časa, ki ga nameni posameznemu učencu, s pogostostjo 

obravnave (število ur pomoči na teden) in z dolžino obravnave (število minut oz. ur 

dodatne obravnave na teden). 

2. Velikost skupine – Intenzivnost pomoči učencem se poveča, če nudenje pomoči poteka 

v manjših skupinah, saj se učitelj tako lahko bolj kakovostno posveti posameznemu 

učencu. Najbolje je, da se oblikuje skupine, v katerih je od 2 do 6 učencev. Na najvišji 

(tretji) stopnji modela pa je dokazano, da učenci z zelo specifičnimi posebnimi 

potrebami največ pridobijo z individualno obravnavo. 

3. Takojšna povratna informacija učencu – Ta dimenzija je povezana s prejšnjo 

(velikost skupine), saj manjša skupina učitelju omogoča več interakcij in posledično 
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tudi takojšnjo povratno informacijo. Ta je zlasti za učence z učnimi težavami izredno 

pomembna, saj z njimi lahko sproti evalvirajo svoj napredek. 

4. Potrebne vaje za usmerjanje snovi – Intenzivnost obravnave lahko učitelj poveča 

tako, da tistim učencem, ki potrebujejo več časa, ta čas tudi omogoči ali po potrebi 

upočasni tempo poučevanja. To lahko stori tako, da učencem ponudi več vaj utrjevanja 

in delo v manjših skupinah. 

5. Število priložnosti za sodelovanje – V razredu ima učenec s specifičnimi učnimi 

težavami pogosto premalo priložnosti za utrjevanje znanja, saj je tempo obravnave 

novih vsebin zelo hiter. Na drugi in tretji stopnji modela se takemu učencu omogoči več 

časa za vajo, zaradi česar ima tudi učitelj več časa za spremljanje učenčevega napredka. 

6. Prehajanje med vsebinami in razredi – Hitro prehajanje od enega predmeta k 

drugemu, na predmetni stopnji pa tudi fizična selitev iz ene učilnice v drugo, lahko 

deluje zelo obremenjujoče tako za učence s težavami kot za učitelje. Obravnava je tako 

bolj intenzivna, če učenci dlje časa delajo v istem razredu in imajo blok ure pri določenih 

predmetih, saj imajo tako več časa za utrjevanje snovi (zlasti pri jezikih in matematiki). 

7. Specifični in usmerjeni cilji – Učitelj doseže bolj intenzivno obravnavo, če široke cilje 

zamenja z bolj specifičnimi in usmerjenimi kurikularnimi cilji, na podlagi katerih bo 

učenec kasneje dosegal tudi širše cilje. 

8. Pridobivanje specialnih znanj in veščin – Tu gre predvsem za strokovno 

usposobljenost učiteljev. Čim bolj intenzivno pomoč učenec potrebuje, tem bolje mora 

biti strokovni delavec usposobljen za delo z njim. Večja kot je usposobljenost 

strokovnega delavca, boljši bodo tudi učenčevi dosežki.  

Uporabo modela je leta 2007 podprla tudi največja mednarodna organizacija CEC (The Council 

for Exceptional Children), ki spodbuja napredek posameznikov, ki so nadarjeni ali imajo 

posebne potrebe. Pri tem so poudarili, da je za uspešno implementacijo modela v prakso zelo 

pomembno tesno sodelovanje šolskih strokovnjakov in drugih strokovnih delavcev zunanjih 

ustanov. Le na podlagi tega sodelovanja lahko učence zgodaj odkrijemo in jim nudimo ustrezno 

pomoč (Magajna idr., 2011). 

4.2 Stopnje modela učne pomoči 

Model predvideva tri ravni obravnave in pomoči učencem. V nadaljevanju je vsaka stopnja 

nekoliko podrobneje predstavljena. 

Prva stopnja obravnave poteka med rednim poukom v razredu in je namenjena vsem učencem. 

Na tej stopnji je vsem učencem omogočena kakovostna obravnava, pri čemer se učitelj 

poslužuje učinkovitih strategij dobre poučevalne prakse. Osnova za obravnavo učencev na tej 

stopnji je poznavanje učenčevega znanja, njegovih močnih področij, interesov, življenjskih 

izkušenj in njihovega vpliva na učenčevo učenje. Prva stopnja omogoča optimalen napredek 

okrog 80 odstotkom učencev, pri ostalih 20 odstotkih pa strokovni delavci že na tej stopnji 

odkrijejo težave, ki potrebujejo bolj intenzivno obravnavo. Strokovnjaki trdijo, da je 

poučevanje visoko kakovostno le takrat, ko v skladu z zastavljenimi kurikularnimi cilji 

omogoča napredek vsaj 80 odstotkom učencev. Če je napredek viden pri manj kot 80 odstotkov 

učencev, je zelo verjetno, da je proces poučevanja neustrezen in je zato najprej potrebno 
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izboljšati kakovost poučevanja in šele nato učencem z izrazitejšimi učnimi težavami omogočiti 

prehod na naslednjo stopnjo modela odziv na obravnavo (Kavkler, 2011). 

Fletcher, Reid Lyon, Fuchs in Barnes (2007, v Kavkler, 2011, str. 29–30) izpostavljajo nekaj 

načel, ki so bistvena za organizacijo kakovostnega pouka na prvi stopnji obravnave učencev po 

modelu odziv na obravnavo. Ta načela so: 

 Učencem z učnimi težavami mora učitelj omogočiti podaljšanje časa za reševanje nalog. 

 Proces učenja mora biti dobro organiziran in rutinski, kar učencu s težavami omogoča, 

da razvija temeljne spretnosti in višje kognitivne procese za transfer in generalizacijo 

znanja. 

 Učitelj pri učencih razvija strategije samoregulacije, s pomočjo katerih učenci lahko 

sami nadzorujejo svoj učni napredek in si postavljajo učne cilje. 

 Spodbujanje vrstniške pomoči in podpore, s čimer učenec dobi več priložnosti za vajo 

in podporo pri pridobivanju znanja. 

 Učitelj naj ustvari pogoje za razvoj višjih kognitivnih procesov, četudi so temeljne 

spretnosti učencev sicer šibke. 

 Učitelj mora pri poučevanju upoštevati heterogenost skupine učencev. 

 Pouk mora biti organiziran in načrtovan celostno, kar pomeni, da učitelj ne podaja samo 

znanja o spretnostih, ampak mora razvijati vse tiste kompetence, ki jih učenec z učnimi 

težavami potrebuje, da dosega čim boljši učni uspeh. 

 Strategije obravnave učencev z učnimi težavami morajo biti sistematično vključene v 

splošno poučevalno prakso. 

Druga stopnja nudenja pomoči je namenjena približno petnajstim odstotkom učencem z 

učnimi težavami. Gre za tiste učence, pri katerih tudi z visoko kakovostno obravnavo ne 

moremo preprečiti izobraževalnih in vedenjskih težav in zato potrebujejo bolj intenzivne oblike 

pomoči. Tudi na tej stopnji se še vedno upoštevajo cilji rednega kurikula, vendar pa se za učenca 

organizira tudi poučevanje z bolj specifičnimi cilji glede na njegove učne težave. Na tej stopnji 

je učenec deležen prilagojenih metod poučevanja, organizacije dela v manjših skupinah in 

drugih standardnih in specialnih oblik pomoči. Strategije, ki jih učitelji uporabljajo na tej stopnji 

in katere so se izkazale za izredno učinkovite, so: identifikacija podobnosti in različnosti, 

povzemanje in oblikovanje zapiskov, prepoznavanje in krepitev truda, domače naloge in vaje, 

nejezikovne predstavitve, sodelovalno učenje, oblikovanje in preverjanje hipotez ter 

zastavljanje okvirnih ciljev in stalne povratne informacije (Kavkler, 2011). 

Na tretjo stopnjo modela je vključenih od enega do pet odstotkov učencev z učnimi težavami, 

katerih vzgojno-izobraževalne potrebe so najbolj izrazite. Zato se učencu na tej stopnji nudi 

zelo intenzivna, specializirana in individualizirana obravnava, ki zahteva natančno spremljanje 

napredka in katere dolžina je odvisna od izrazitosti učnih težav posameznega učenca. Če je 

učna pomoč na tej stopnji dovolj učinkovita in se učne težave pri učencu zmanjšujejo, se učenec 

lahko vrne na predhodno, drugo stopnjo. Če pa učne težave, kljub intenzivni pomoči, še 

vztrajajo v enaki meri oziroma se stanje še slabša, učenec po vsej verjetnosti potrebuje 

prilagojen kurikul z znižanim standardom, ki ga je deležen le v prilagojenem programu. V takih 

primerih gre na tej stopnji že za specialno-pedagoško obravnavo, ki poteka v oblikah 

specialnega šolanja. Namen modela ni, da bi preprečil specialno-pedagoško obravnavo, saj jo 
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nekateri učenci nujno potrebujejo za razvoj svojih potencialov glede na težave, ki jih imajo 

(Kavkler, 2011). 

Model odziv na obravnavo omogoča prehajanje od prilagoditev za vse učence do bolj 

intenzivnih oblik pomoči za učence s specifičnimi učnimi težavami. Učinkovita obravnava 

učencu omogoča prehajanje po stopnjah navzgor in navzdol, kar pa je v prvi vrsti odvisno od 

učnih težav, ki jih ima učenec. Pri tem je izrednega pomena, da strokovni delavci že prej jasno 

določijo ustrezne kriterije, glede na katere se bo učenec pomikal po stopnjah navzgor ali 

navzdol. Upoštevati morajo, da kriteriji niso vezani zgolj na učenca in njegove učne težave, 

ampak tudi na dejavnike v okolju (npr. preverijo, kakšni so načini poučevanja, kolikšno pomoč 

je mogoče nuditi učencu, kakšno pomoč lahko dobijo učitelji od ostalih strokovnih delavcev 

ipd.) (Kavkler, 2011).  

4.3 Prednosti in slabosti modela odziv na obravnavo 

Model odziv na obravnavo ima številne prednosti in tudi nekaj slabosti. 

Prednosti modela odziv na obravnavo (Kavkler, 2011): 

 Zgodnejša obravnava učencev, ki so rizični za učne težave. 

 V primerjavi s klasičnim modelom poučevanja je prednost modela v tem, da ne čaka na 

neuspeh učenca, da bi mu organizirali pomoč, ampak učenca, ki pokaže prve znake 

učnih težav, ki bi lahko vodile v učno neuspešnost, začne takoj intenzivno obravnavati. 

 Zmanjšanje neustreznega odkrivanja učencev, ki prihajajo iz manjših in revnejših 

okolij. 

 Manjša potreba po specialno-pedagoški obravnavi večjega deleža šolske populacije. 

 Boljše sodelovanje med strokovnimi delavci šole in zunanjimi specializiranimi 

ustanovami. 

 Vključevanje učinkovite obravnave od predšolskega obdobja naprej. 

 Učencem omogoča visoko kakovostno izobraževanje v razredu. 

 Vključuje protokol reševanja problemov namesto klasičnega protokola načrtovanja in 

izvajanja obravnave. 

 Ker obravnava znotraj modela temelji na uporabi znanstveno dokazanih učinkovitih 

strategij, je dobra osnova za odkrivanje, kakovostno poučevanje, spremljanje napredka, 

profesionalni razvoj in sodelovanje. 

 V šolah, ki uporabljajo model odziv na obravnavo, je pomoč organizirana mnogo bolj 

zgodaj in intenzivno kot v tistih šolah, ki modela ne uporabljajo.  

Slabosti modela odziv na obravnavo: 

 Po mnenju nekaterih staršev je model neučinkovit za učence s težjimi oblikami 

specifičnih učnih težav. Menijo, da preteče preveč časa med prehajanjem s prve na tretjo 

stopnjo modela, na kateri so učenci deležni ustrezne specialno-pedagoške pomoči. 

Učenci z izrazitimi potrebami (npr. učenci s hujšo obliko avtizma, močno gibalno 

ovirani učenci ipd.) bi že v predšolskem obdobju morali biti usmerjeni v najbolj 

intenziven nivo obravnave, kar pa model ne predvideva (Kavkler, 2011).  
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 Ameriški avtorji izpostavljajo, da model nima ustrezne veljavnosti in zanesljivosti ter 

da bi bilo potrebno izboljšati vrednotenje uspešnosti oblik pomoči. Problemi, ki jih 

ameriški avtorji zaznavajo, so povezani z (VanDerHayden in Jimerson, 2005):  

o določevanjem ustreznih kriterijev za opredelitev učenčeve uspešnosti, 

o kakovostnim spremljanjem procesa obravnav, 

o izborom ustreznih strokovno dokazanih oblik pomoči in njihovim ustreznim 

strokovnim izvajanjem, 

o določevanjem kriterijev, s katerimi bi ugotavljali učni napredek, in 

o določanjem in izborom ustreznih znanstveno potrjenih strategij poučevanja ipd. 

 Ena od slabosti, ki jo tudi navajajo ameriški avtorji, je, da so rezultati premalokrat 

zabeleženi na način, ki omogoča objektivno, celostno in popolno evalvacijo 

učinkovitosti, ustreznosti odkrivanja in oblikovanja obravnav. Avtorji predlagajo, da se 

v ta namen oblikuje splošen dogovor o tem, katere strategije in metode so znotraj 

modela najučinkovitejše in se jih priporoča za splošno uporabo. S tem bi strokovni 

delavci s pomočjo modela odziv na obravnavo lažje poenotili identifikacijo samih učnih 

težav, pa tudi evalvacijo učinkovitosti pomoči (Kavkler, 2011). 

5 SLOVENSKI PETSTOPENJSKI MODEL POMOČI 

Leta 2007 je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje sprejel dokument 

Učne težave v osnovni šoli: koncept dela, v katerem so zapisane strokovne osnove, s pomočjo 

katerih je mogoč razvoj učinkovitejših pristopov na področju obravnave učencev z učnimi 

težavami. Izhodišča za sprejetje dokumenta so strokovnjaki iskali v Zakonu o osnovni šoli, ki 

določa oblike prilagajanja in pomoči za skupino učencev z učnimi težavami, v Beli knjigi o 

vzgoji in izobraževanju in številnih drugih pomembnih dokumentih, kot so: Zakon o usmerjanju 

otrok s posebnimi potrebami, Konvencija o otrokovih pravicah, Lizbonska strategija, evropska 

deklaracija Stop discrimination in drugi dokumenti mednarodnih organizacij (Unesco, Unicef, 

Organizacija združenih narodov in World Health Organization). Strokovnjakinje so znotraj 

razvojno-raziskovalnega projekta Strokovne podlage za nadaljnji razvoj in uresničevanje 

Koncepta dela razvile strategije in modele za uresničevanje modela in pripravile 

najpomembnejše strokovne smernice za njegovo izvedbo. Njihov glavni namen je bil zagotoviti 

pomoč in podporo strokovnim delavcem, učencem in staršem pri uresničitvi koncepta v praksi 

(Križnar, 2018). 

Osnova za uresničevanje sprejetega koncepta je petstopenjski model odkrivanja, spremljanja in 

nudenja učne pomoči učencem z učnimi težavami. Strokovnjaki so se za petstopenjski model 

pomoči odločili na osnovi v svetu prevladujočega tristopenjskega modela pomoči in podpore 

(model odziv na obravnavo). Model so prilagodili slovenski šolski praksi in aktualnim 

materialnim in strokovnim virom, ki že obstajajo v šolskem sistemu. Razprostira se od manj do 

bolj intenzivnih oblik pomoči in podpore, saj se tako razprostirajo tudi učne težave. Pomembno 

je, da se model začne uvajati kar se da zgodaj, saj s tem preprečimo, da bi učne težave postale 

izrazitejše in vseživljenjske (Magajna idr., 2011). 

Učitelji so petstopenjski model zakonsko dolžni izvajati, saj je v Zakonu o osnovni šoli v 12.a 

členu zapisano, da se »izobraževanje učencev z učnimi težavami izvaja v skladu s tem zakonom 

tako, da jim šola prilagodi metode in oblike dela ter jim omogoči vključitev v dopolnilni pouk 
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in druge oblike individualne in skupinske pomoči« (Zakon o spremembah in dopolnitvah 

Zakona o osnovni šoli, 2011, čl. 12.a). 

Model vsebuje pet stopenj pomoči in podpore učencem. Stopnje se razprostirajo po kontinuumu 

od manj do bolj izrazitih oblik pomoči in podpore. Začne se s pomočjo, ki jo nudi učitelj v 

razredu, nadaljuje z vključevanjem šolske svetovalne službe ali mobilnih specialnih pedagogov, 

organizacijo individualne in skupinske oblike pomoči, pomoči zunanje specializirane ustanove, 

in se v najtežjih primerih zaključi z usmeritvijo v izobraževalni program s prilagojenim 

izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo (Peklaj, 2016). 

 

Slika 1: Petstopenjski model pomoči in podpore (Kavkler, 2011, str. 33) 

Po modelu se nudenje pomoči učencu z učnimi težavami začne na prvi stopnji, ki jo praviloma 

izvaja učitelj, ki učenca uči med rednim poukom. Učiteljeva pomoč je stalna in traja ves čas 

projekta pomoči. Praviloma se ta pomoč spreminja glede na ugotovitve, spremembe in 

odločitve tekom celotnega poteka projekta pomoči. Model stremi k temu, da bi pomoč na prvi 

stopnji modela zadostovala največjemu deležu učencev z učnimi težavami. Pomoč na drugi in 

naslednjih stopnjah nato ni nujno v kumulativnem odnosu, kar pomeni, da če se npr. na tretji 

stopnji pomoči vključi mobilni specialni pedagog, ni nujno, da se hkrati nadaljuje pomoč 

svetovalnega delavca na drugi stopnji ipd. Vendar pa je na tem mestu treba poudariti, da ne 

glede na to, da se na vsaki naslednji stopnji količina pomoči učencu povečuje in se povečuje 

tudi krog strokovnjakov, je še vedno učitelj tisti, ki je največ časa v stiku z učencem pri rednem 

pouku, zato je njegova vloga ključna na vseh stopnjah modela in na nobeni stopnji učitelj ne 

sme biti izključen iz projekta pomoči (Peklaj, 2016).  

Ena od pomembnejših značilnosti modela je, da se pomoč na vseh stopnjah modela 

dokumentira v obliki kronike oziroma dnevnika, saj to omogoča vpogled v potek in razvoj 

učenčevega razvoja na posamezni stopnji, pri vsakem posameznem izvajalcu pomoči in v 

skupini vseh udeleženih v projektu pomoči. Pomembno je tudi, da šola v projekt pomoči že 
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takoj na začetku procesa vključi starše učenca z učnimi težavami in jih nato vključuje tudi na 

vseh ostalih stopnjah modela (Magajna idr., 2008). 

V nadaljevanju je vsaka stopnja modela podrobneje predstavljena.  

5.1 Pomoč učitelja pri pouku, dopolnilnem pouku ter v okviru 

podaljšanega bivanja in varstva 

Pomoč učencu s težavami pri učenju se začne s prvo stopnjo pomoči, ki jo učencu nudi učitelj 

rednega pouka. Ta je po navadi prvi, ki odkrije težave pri učencu, zato je njegova naloga, da 

učenca opazuje in na podlagi opazovanj ustrezno individualizira metode in oblike učenja, mu 

prilagodi učno gradivo, način razlage in preverjanje ter ocenjevanje znanja. 

Prvi korak, ki je predpogoj, da se ukrepanje na prvi stopnji modela sploh lahko začne, je 

učiteljevo natančno opazovanje učenca v različnih situacijah in aktivnostih, ki potekajo v 

razredu ali izven njega. Tu je zlasti pomembna učiteljeva natančnost in doslednost. Dobro je, 

da učitelj svoja opažanja ves čas beleži in ves čas išče vzroke o tem, kaj učenca v razredu moti, 

kako se na dražljaje odziva ipd. Šele na podlagi dovolj zbranih informacij o učencu lahko učitelj 

učenčev način dela primerja z običajnim načinom učenja, ki je značilen za določeno starost 

učencev. Pri opazovanju si učitelj lahko pomaga s petimi vprašanji, s pomočjo katerih preveri 

učenčevo razumevanje in vrednoti njegovo delo. Ta vprašanja, ki jih priporočata Gravois in 

Gickling (2002, v Doerries, 2004), so: 

 Kaj učenec zna? Najbolje je, da učitelj že ob začetku šolskega leta preveri, kakšno je 

predznanje učenca. Predznanje je namreč osnova za vso nadaljnje učenje, zato mora 

učitelj dobro poznati znanja in spretnosti, ki jih učenec že obvlada. 

 Kaj učenec lahko naredi? Učitelj znanje učenca preverja z različnimi nalogami, pri 

čemer mora paziti, da naloge niso prelahke in ne pretežke.  

 Kako učenec razmišlja? To učitelj preveri tako, da učenca prosi, da med reševanjem 

naloge razmišlja na glas. Drugi način za preverjanje učenčevega razmišljanja pa je, da 

učenec po končanem reševanju razloži, kako je prišel do rešitve. 

 Kako se učenec loti naloge, pri kateri je negotov? S tem učitelj ugotovi, na kakšne 

načine se učenec odziva v težjih situacijah. Ugotavlja se učenčeva lastnost vztrajanja 

in iskanja strategij reševanja problemov. 

 Kako lahko učitelj uporabi pridobljene informacije za delo z učencem? V tem 

koraku se učitelj osredotoči na to, kaj učenec zmore, in na to, kaj naloga od njega 

zahteva. Naloga učitelja je, da čim bolj zmanjša razkorak med enim in drugim oziroma 

da odstrani vse morebitne ovire, ki učencu onemogočajo, da bi nalogo rešil tako, kot to 

zmore. 

Na podlagi vseh spoznanj med opazovanjem je nato ključna naloga učitelja, da začne ukrepati. 

To pomeni, da pridobljena spoznanja začne vnašati v svoje poučevanje in prične z nudenjem 

pomoči učencu z učnimi težavami. 

5.1.1 Odkrivanje in prepoznavanje močnih področij  

Osnova za začetek dela z učenci z učnimi težavami je, poleg poznavanja njihovih težav, tudi 

dobro poznavanje učenčevih močnih področij, saj ima vsak učenec, tudi tisti z učnimi 
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težavami, zagotovo tudi nekaj spretnosti in sposobnosti, ki izstopajo v pozitivni smeri. 

Prepoznavanje in odkrivanje močnih področij pri učencu omogoča razvoj tistih strategij, s 

katerimi bo kasneje v postopku nudenja pomoči lažje premagoval svoje učne težave oz. 

primanjkljaje. Učitelj močna področja odkriva tako, da učenca pripravi do tega, da pokaže svoje 

resnične talente in sposobnosti, ki jih nosi v sebi. Le-ti namreč pokažejo načine, kako se je 

učenec sposoben uspešno učiti. Pomembno je, da učitelj vsa ugotovljena močna področja 

kasneje upošteva pri načrtovanju poučevanja, saj s tem učencu omogoči hitrejše napredovanje 

ter večjo aktivnost in učinkovitost učenja. Posledice takega načina poučevanja so tudi v tem, da 

učenec gradi zaupanje vase, kar vpliva na njegovo pozitivno samopodobo in oblikovanje 

spodbudnega in varnega okolja, v katerem se učenec uči socialnih in drugih veščin (Magajna 

idr., 2008).  

Močna področja se lahko izražajo na različnih področjih učenčevega delovanja, uspešnosti, 

nadarjenosti in interesov. V nadaljevanju je predstavljeno, kako se močna področja lahko 

izražajo na posameznih področjih učenčevega funkcioniranja in so zapisana v Konceptu dela: 

učne težave v osnovni šoli (Magajna idr., 2008, str. 25–26): 

1. »Splošne in specifične kognitivne sposobnosti, metakognitivne sposobnosti in 

jezikovno funkcioniranje: 

 dobro razvite splošne intelektualne sposobnosti, 

 dobro pojmovno mišljenje, 

 dobra zmožnost besednega ali nebesednega sklepanja, 

 dobre zmožnosti avtomatiziranja veščin, 

 dobro pomnjenje dejstev in podrobnosti, 

 zmožnost osredotočenja na dejavnosti, zlasti v razredu, 

 dobro kratkotrajno pomnjenje podrobnosti, dober priklic besed, 

 dobra organizacija misli in materialov, dober nadzor in usklajevanje 

dejavnosti ipd. 

2. Učna motivacija: 

 vedoželjnost, radovednost, specifični interesi, 

 osredotočenje na nalogo, vztrajnost, učinkovitost, 

 prepričanja, ki olajšujejo angažiranost in uspešno izvajanje, 

 realna in pozitivna stališča. 

3. Emocionalno funkcioniranje: 

 dobro in trajno navezovanje, dobra sposobnost prilagajanja, 

 doživljanje stresa kot omejenega dogajanja, 

 ustrezen nadzor neugodnih čustev, 

 realističen odnos in usmerjenost k reševanju problemov. 

4. Socialna vključenost in funkcioniranje: 

 sposobnost navezovanja socialnih stikov, 

 sposobnost empatije, 

 prosocialna naravnanost, 

 sposobnost reševanja problemov v različnih situacijah, 

 dobri odnosi z vrstniki. 
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5. Biološki dejavniki, telesno funkcioniranje in zdravje: 

 dobro razpoloženje in prilagodljivost, 

 dobra energetska opremljenost, 

 dobro telesno funkcioniranje, 

 dobro telesno zdravje. 

6. Domače in šolsko okolje: 

 stabilno in varno domače in šolsko okolje, 

 ustrezni načini komunikacije v družini in v šoli, 

 dober socialno-ekonomski status družine, 

 ustrezne oblike in metode dela pri pouku, 

 visoka raven čustvene podpore, sprejetosti in pomoči domačega in šolskega 

okolja.«  

5.1.2 Dobra poučevalna praksa 

Za najlažje oblike učnih težav na prvi stopnji zadostuje že učiteljeva pomoč v obliki »dobre 

poučevalne prakse«, v skladu s katero učitelj izbira metode in oblike dela z učenci z učnimi 

težavami. Značilnosti »dobre poučevalne prakse« so (Magajna idr., 2008, str. 34):  

 »jasna strukturiranost poučevanja in učenja, 

 učiteljeva pozitivna in podporna naravnanost, 

 spodbujanje in omogočanje aktivnega učenja, 

 spremljanje učenčevega napredka, 

 učenje osnovnih pojmov na način, da jih učenci razumejo, 

 omogočanje sprotne povratne informacije učencu in od učenca, 

 jasna in razumljiva navodila, 

 delitev zapletenih učnih problemov na manjše enote, učenje po korakih, 

 uporaba opor za učenje (materialnih, verbalnih in neverbalnih), 

 poučevanje učnih strategij, 

 spodbujanje in omogočanje veččutnega učenja, 

 več urjenja veščin in utrjevanja znanja na različne načine, 

 učenje učencev za samostojno iskanje pomoči in 

 vključevanje sodelovalnega učenja pri pouku in učenje učencev za sodelovalno učenje 

ipd.« 

5.1.3 Individualizacija in diferenciacija pouka 

Dobra poučevalna praksa učitelja se uresničuje z učiteljevo individualizacijo in diferenciacijo 

pouka. S tem učitelj svoje poučevanje ne izvaja na enak način za vse učence, ampak v razredu 

zagotavlja take učne priložnosti, ki omogočajo optimalno izkoriščenje in razvoj 

posameznikovih potencialov ter hkrati zmanjšujejo ovire za učenje. Razlogi, da mora učitelj 

pouk čim bolj individualizirati in diferencirati, so predvsem razlike med učenci v znanju, 

sposobnostih, telesnih značilnostih, okolju, iz katerega prihajajo, motivaciji, pripravljenosti za 

delo, socialnih odnosih in tudi zdravstvenem statusu.  
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Učna individualizacija in diferenciacija sta v zadnjih letih eni izmed bolj raziskovanih področij 

s strani strokovnjakov. Razlogi za strokovni razmislek o uporabi individualizacije in 

diferenciacije pri pouku se nahajajo predvsem v tem, kako prepoznati individualne razlike med 

učenci in jih z ustreznimi organizacijskimi in izvedbenimi načini upoštevati; kako doseči čim 

bolj kvalitetno in trajno znanje učencev; kakšne so družbene in ekonomsko-izobrazbene 

potrebe; kako se spreminja demokratičen položaj človeka v družbi in kako vplivati na socialno 

oblikovano vlogo šole (Valenčič Zuljan idr., 2012).  

Učna individualizacija je učno načelo, ki od šole in učitelja zahteva, da odkrivata, spoštujeta 

in razvijata utemeljene individualne razlike med učenci, da skušata sicer skupno poučevanje in 

učenje čim bolj individualizirati in personalizirati, tj. prilagoditi individualnim vzgojnim in 

učnim posebnostim, potrebam, željam in nagnjenjem posameznega učenca ter mu omogočiti 

kar se da samostojno delo (Strmčnik, 1993). 

Učna diferenciacija pa je groba individualizacija in pretežno organizacijski ukrep, ki zajema 

učne in druge razlike le v okviru manjših homogenih ali heterogenih učnih skupin (npr. delo v 

skupinah, delo z dopolnilnimi in dodatnimi nalogami). Namen diferenciacije je, da bi šola z 

bolj prilagojenimi učnimi cilji, vsebinami in didaktičnimi metodami bolje uresničevala socialne 

in individualne vzgojno-izobraževalne namene. Njena značilnost je, da so vsi učenci določene 

skupine izpostavljeni relativno enaki učni zahtevnosti in postopkom (Strmčnik, 1993). 

Obstajajo tri vrste učne diferenciacije in individualizacije: 

1. Notranja diferenciacija in individualizacija 

Grupiranje učencev poteka spontano in prostovoljno ter kratkotrajno in povratno, pri čemer se 

ohranjajo naravno heterogeni učni razredi in oddelki. Potrebe učencev in njihove zmožnosti se 

upoštevajo znotraj skupine z različno izbiro učnih ciljev (ni nujno, da imajo vsi učenci isti cilj), 

učnih vsebin, predvsem pa učnih oblik, metod in pripomočkov. Za uresničevanje notranje 

diferenciacije in individualizacije se uporabljajo trije različni modeli, in sicer preferenčni 

model, s katerim pomanjkljivosti premagujemo z izbiro bolj primernih in uspešnejših 

metodičnih postopkov in daljšim časom učenja; kompenzatorni model, pri katerem izberemo 

druge vsebine, če ugotovimo, da otrok nečesa ne more izvesti, in remedialni model, znotraj 

katerega odstranjujemo vzroke učnih težav in oblikujemo spodbudno učno okolje. Za ta model 

je značilno oblikovanje homogenih skupin, znotraj katerih je delo bistveno lažje, saj je celotno 

delo prilagojeno samo tem učencem. Z notranjo diferenciacijo in individualizacijo je 

poskrbljeno za enakopravnost in demokratičnost vseh učencev. Zaznamujejo jo spoštovanje 

različnosti učencev, prizadevanje za optimalni razvoj zmožnosti vseh učencev in medsebojna 

pomoč (Strmčnik, 1993). 

2. Zunanja ali storilnostna diferenciacija in individualizacija 

Učenci so glede na svoje učne sposobnosti razdeljeni v homogene in trajno ločene skupine. 

Delo v teh skupinah poteka na podlagi neenotnih vzgojno-izobraževalnih ciljev in vsebin. 

Zunanja učna diferenciacija je lahko medšolska ali znotrajšolska. Pri medšolski gre za delitev 

učencev na samostojne šolske smeri, pri znotrajšolski pa se učenci delijo v skupine znotraj iste 

šole, pri čemer ločevanje učencev lahko poteka pri vseh učnih predmetih (popolna zunanja 

diferenciacija) ali pa le pri nekaterih učnih predmetih (delna zunanja diferenciacija). Ena izmed 
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večjih slabosti te diferenciacije je, da pogosto deli učence glede na njihov socialni položaj, 

zaradi česar so v učno zmožnejših skupinah učenci, ki imajo višji socialno-ekonomski status, v 

učno manj zahtevnih skupinah pa so tisti učenci, ki prihajajo iz nižjih socialnih slojev 

(Strmčnik, 1993). Da bi v čim večji meri preprečili negativne posledice take zunanje 

diferenciacije, morajo učitelji upoštevati predvsem to, da (Strmčnik, 2005): 

 učno manj zmožne učence zaščitijo pred diskriminacijo; 

 oblikujejo čim manjše nivojske skupine; 

 poskrbijo za kakovostno učno tehnologijo; 

 upoštevajo želje učencev pri izbiri nivojske skupine in jim omogočijo fleksibilno 

prehajanje ter 

 so strokovno dobro usposobljeni in imajo dobro razvite osebne kakovosti, kot so 

strpnost, vztrajnost in empatija. 

 

3. Fleksibilna individualizacija in diferenciacija 

Pri tej individualizaciji in diferenciaciji gre za prepletanje heterogenih in homogenih skupin, 

rednega in nivojskega pouka in delne organizacijske, prostorske in časovne ločenosti skupin. 

Pogost način izpeljave je tisti, pri katerem so učenci zlasti v tretjem vzgojno-izobraževalnem 

obdobju ločeni v nivoje pri matematiki, slovenščini in tujem jeziku. Za tak način delitve učitelj 

učencu, glede na opažanja, učenčevo uspešnost in njegove interese, predlaga, v katero skupino 

bi ga uvrstil, vendar je učenec tisti, ki se dokončno odloči. Fleksibilna diferenciacija lahko 

poteka v obliki individualno načrtovanega pouka, projektnega učnega dela ali v obliki 

dodatnega in dopolnilnega pouka (Strmčnik, 1993). 

5.1.4 Dopolnilni pouk 

Po Zakonu o osnovni šoli dopolnilni pouk sodi v razširjen program šole, skupaj s podaljšanim 

bivanjem, jutranjim varstvom, dodatnim poukom, interesnimi dejavnostmi in neobveznimi 

izbirnimi predmeti (Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli, 2011, čl. 20).  

24. člen Zakona o osnovni šoli pravi, da se »dopolnilni pouk organizira za učence, ki 

potrebujejo pomoč pri učenju« (Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli, 

2011, čl. 24). Glede na zapisan zakon je zato učitelj zakonsko dolžan izvajati dopolnilni pouk 

za tiste učence, ki imajo učne težave, saj so ravno ti učenci tisti, ki potrebujejo več individualne 

pomoči in bolj poglobljeno razlago učne snovi. 

Predmetnik devetletne osnovne šole vsakemu oddelku določa eno uro dopolnilnega oz. 

dodatnega pouka tedensko. Pogosto zato učitelji dopolnilni pouk izvajajo na 14 dni, kar pomeni 

da en teden izvajajo uro dopolnilnega pouka, drug teden uro dodatnega pouka in tako naprej. 

Pri načrtovanju in organizaciji dopolnilnega pouka mora biti učitelj pozoren na to, da učenca z 

učnimi težavami kakorkoli ne stigmatizira in marginalizira, zato ni najbolje, da dopolnilni pouk 

izvaja v času »predure«. Dopolnilni pouk lahko učenci obiskujejo vse leto ali le občasno (po 

potrebi) (Kesič Dimic, 2008). Praviloma so pri dopolnilnem pouku zbrani vsi učenci iz razreda, 

ki potrebujejo dodatno razlago, zato večinoma poteka v skupini in ni individualen.  

Dopolnilni pouk običajno izvaja učitelj, ki učenca poučuje med rednim poukom, vendar to ni 

nujno. Prav tako ni zakonsko določeno, v kakšni obliki mora dopolnilni pouk potekati, zato ga 
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učitelj lahko izvede strnjeno v eni šolski uri ali pa večkrat v krajših časovnih intervalih (npr. 

trikrat v tednu po petnajst minut). Pomembno je predvsem to, da učitelj upošteva učenčeve 

težave in se glede na njih odloči za način izvedbe. Strokovnjaki poudarjajo, da naj se dopolnilni 

pouk učencem z učnimi težavami ponudi na ustrezen način, da se poiščejo najboljše možnosti 

za to in da se učitelj prehitro ne zadovolji z učenčevo odločitvijo, da dopolnilnega pouka ne bo 

obiskoval, saj je po Zakonu o osnovni šoli dopolnilni pouk del razširjenega programa, zato se 

učenci vanj vključujejo prostovoljno. Običajno sicer obiskovanje dopolnilnega pouka predlaga 

učitelj in je v dogovoru s starši »obvezen« (Kesič Dimic, 2008). 

5.1.5 Sodelovanje s starši 

Že na prvi in nato na vseh kasnejših stopnjah nudenja pomoči je nujno aktivno sodelovanje 

učitelja s starši učenca, ki ima učne težave. Učitelj s starši deli svoja opažanja in jih opozori na 

učinkovite prilagoditve, metode in oblike dela, pristope in strategije. Na tej stopnji gre 

predvsem za svetovanje staršem o tem, kako lahko svojega otroka podprejo v domačem okolju 

in na kakšne načine mu lahko pomagajo dosegati boljšo učno uspešnost v šolskem prostoru 

(Križnar, 2018). 

Starši so tisti, ki najbolje poznajo svojega otroka, zato lahko učitelju povedo, kaj otroku pri 

učenju pomaga oziroma s čim si otrok olajša svoje učenje. Učitelj s tem pridobi nadvse koristne 

informacije, s pomočjo katerih bolje razume učenca, njegov način učenja in jih nato lahko 

uporabi pri organizaciji in načrtovanju svojega poučevanja. Učiteljev pogovor s starši omogoča 

vzpostavitev pozitivnega in sodelovalnega odnosa z njimi. Učiteljevo iskreno zanimanje o 

otroku pogosto povzroči, da se starši v pogovoru z učiteljem počutijo bolj sproščene in tako 

učitelju povedo tudi tiste stvari o otroku, o katerih jim je sicer težko govoriti in se jim zdijo 

nepomembne, v resnici pa lahko dolgoročno zelo vplivajo na kakovost učnega procesa. Pogosto 

se zgodi, da dober odnos učitelja in staršev pozitivno vpliva tudi na razvoj odnosa med učiteljem 

in učencem (Peklaj, 2016). 

5.2 Pomoč šolske svetovalne službe 

Če učenec z učnimi težavami kljub pomoči učitelja in drugih strokovnih delavcev na prvi 

stopnji ne napreduje in potrebuje še dodatno pomoč, se v projekt nudenja pomoči vključi šolska 

svetovalna služba in nudenje pomoči se prestavi na drugo stopnjo modela. 

Temeljni cilj šolske svetovalne službe je optimalni razvoj otroka ne glede na spol, veroizpoved, 

narodno pripadnost, socialno in kulturno poreklo ter telesno in duševno konstitucijo, saj imajo 

vsi otroci, ne glede na individualne ali skupinske razlike, pravico do enakih možnosti za 

optimalno napredovanje v vzgoji in izobraževanju (Čačinovič Vogrinčič idr., 2008).  

Šolska svetovalna služba se v projekt nudenja pomoči lahko vključi na pobudo učitelja ali zgolj 

na pobudo učenčevih staršev. Pomoč lahko nudijo vsi svetovalni delavci, ki so psihologi, 

pedagogi, socialni pedagogi, specialni pedagogi in defektologi. Vsi morajo biti strokovno 

usposobljeni za opravljanje svetovalnega dela v šolah in vrtcih (Čačinovič Vogrinčič idr., 

2008).  

Naloga šolske svetovalne službe je, da s svojimi že bolj specialnimi znanji, kot jih ima učitelj,  

dopolni in poglobi diagnostično oceno primanjkljajev pri učencu in v okolju ter poglobi 

učenčeva močna področja in morebitno nadarjenost. Na podlagi te ocene svetuje učencu, 
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njegovim staršem in učitelju. Med svetovanjem podrobneje pojasni značilnosti učenčevega 

primanjkljaja, zaradi česar starši in učitelji, ki učenca učijo, bolje razumejo izvor in samo 

naravo učnega primanjkljaja (Križnar, 2018).  

Običajno šolska svetovalna služba starše učenca, pri katerem so bile ugotovljene učne težave, 

osebno povabi na individualni pogovor, na katerem v razumevajočem in spoštljivem odnosu 

predstavi ugotovitve o učencu. Vsebina pogovora je praviloma objektivna, brez subjektivnih 

sodb in obtožb. Svetovalni delavci starše povprašajo o domačih navadah učenca, njegovih 

strategijah učenja, odnosu do šole, učiteljev ipd. Velikokrat starši razkrijejo popolnoma 

drugačen pogled na otroka, pri čemer imajo ti podatki lahko zelo veliko vrednost pri nadaljnji 

obravnavi. Ob koncu pogovora se starši učenca skupaj s šolsko svetovalno službo dogovorijo o 

nadaljnji pomoči učencu in v skupnem sodelovanju načrtujejo nadaljnje korake pomoči. 

Staršem učenca ponudijo napotke in prilagoditve, s katerimi lahko pomagajo otroku v domačem 

okolju (Križnar, 2018).  

Na drugi strani šolska svetovalna služba o svojih ugotovitvah seznani tudi učenčevega učitelja 

in vse ostale strokovne delavce na šoli, ki delajo z učencem z učnimi težavami. Šolski 

svetovalni delavec in učitelj se pogovorita o posebnostih v otrokovem delovanju, možnih 

prilagoditvah, primernih strategijah pomoči in pripravi potrebnega didaktičnega materiala za 

zagotavljanje ustrezne podpore učencu. Učitelji v takem pogovoru običajno dobijo potrditev o 

tem, ali so bila njihova opažanja pravilna in ali so bile oblike pomoči, ki so jih učencu nudili na 

prvi stopnji modela, ustrezne in dovolj intenzivne (Križnar, 2018). 

Najpomembnejše na tej stopnji je svetovanje šolskega svetovalnega delavca učencu z učnimi 

težavami, pri čemer je učenec deležen individualnih in skupinskih oblik pomoči. Pri delu z 

učencem z učnimi težavami je šolski svetovalni delavec osredotočen predvsem na razvoj 

učenčeve samopodobe in učne motivacije ter se hkrati osredotoča na preprečevanje morebitne 

stigmatizacije učenca v šolskem okolju. Učencu z učnimi težavami običajno nudi pomoč 

občasno in ne redno vsak teden (Magajna idr., 2008). 

Na tej stopnji učitelj učencu še vedno nudi pomoč v obliki dobre poučevalne prakse pri pouku, 

dopolnilnem pouku in v okviru podaljšanega bivanja in varstva, medtem ko šolski svetovalni 

delavec prične voditi individualni projekt pomoči. Projekt omogoča načrtovanje pomoči 

učencu, zato je eden bistvenih korakov zbiranje evalvacijskih poročil strokovnih delavcev, ki z 

učencem delajo. Na podlagi teh poročil se načrtuje pomoč in podpora učencu v prihodnje. 

Evalvacijska poročila in celoten individualni projekt pomoči se začne voditi v uradno 

predpisani šolski dokumentaciji – osebni mapi učenca. V to mapo je vključeno učiteljevo pisno 

mnenje, v katerem so natančno opisani postopki, s katerimi je učitelj učencu pomagal na prvi 

stopnji nudenja pomoči, prav tako pa je v tem mnenju opisano učenčevo delovanje v šolskem 

prostoru ter so navedene prilagoditve in oblike pomoči pri pouku, dopolnilnem pouku, 

podaljšanem bivanju in varstvu. V osebni mapi so zapisani tudi predlogi za nadaljnje ukrepe 

pomoči in vsa ostala dokumentacija, ki se nanaša na učenca z učnimi težavami (kronika ali 

dnevnik izvajanja pomoči, individualni delovni načrt pomoči ipd.) (Križnar, 2018). Za 

oblikovanje učenčeve osebne mape mora šolska svetovalna služba zaradi zakona o varstvu 

osebnih podatkov nujno pridobiti pisno soglasje staršev (Magajna idr., 2008). 
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V kolikor šolska svetovalna služba in učitelj menita, da učenec potrebuje še intenzivnejšo 

obliko pomoči in podpore, staršem predlagata vključitev na tretjo stopnjo modela, na kateri se 

za učenca z učnimi težavami organizira dodatna individualna in/ali skupinska pomoč. 

5.3 Dodatna individualna in/ali skupinska pomoč 

Na to stopnjo modela so vključeni tisti učenci, pri katerih se učne težave nadaljujejo kljub 

učiteljevi pomoči pri rednem pouku, dopolnilnem pouku, podaljšanem bivanju in pri občasni 

pomoči šolske svetovalne službe. 

Dodatno individualno in skupinsko pomoč se učencu ponudi na podlagi pisno utemeljene 

potrebe po tej pomoči, ki jo pripravi šolska svetovalna služba in se jo obvezno vloži v učenčevo 

osebno mapo. Mnenje šolske svetovalne službe vsebuje sklepno evalvacijsko oceno druge 

stopnje. Glede na vrsto in intenzivnost učnih težav se po potrebi na tej stopnji izvedejo še bolj 

poglobljeni diagnostični postopki (Magajna idr., 2008). 

Individualno in/ali skupinsko pomoč lahko izvajajo učitelji, ki učenca učijo pri rednem pouku, 

drugi učitelji na šoli, specialni pedagogi, mobilni specialni pedagogi, psihologi, pedagogi ali 

socialni pedagogi. Pomembno je, da imajo svetovalni delavci, ki delajo z učencem, ustrezno 

oz. specialno znanje s področja učnih težav ter dobro poznajo učni načrt in standarde znanja. 

Naloga strokovnih delavcev na tej stopnji je, da še bolj poglobijo diagnostično oceno močnih 

področij in primanjkljajev ter začnejo sistematično izvajati bolj specifično pomoč. Ta pomoč je 

usmerjena v razvoj strategij, s katerimi se učenci učijo preseči svoje specifične primanjkljaje 

(npr. strategija reševanja besedilnih nalog, strategija samokorekcije pravopisnih napak ipd.) 

(Magajna idr., 2011). Praviloma se pomoč izvaja strjeno, enkrat tedensko, izjemoma lahko tudi 

po delih (15 minut trikrat tedensko oziroma po potrebi) (Križnar, 2018). 

V slovenski praksi prevladuje individualna učna pomoč izven razreda, medtem ko se je v 

nekaterih drugih evropskih državah skupinska oblika pomoči izkazala za učinkovitejšo. 

Sodelovalne oblike učenja namreč lahko pogosteje izvedemo in so praviloma tudi pogostejša 

ob enakih finančnih virih. Hkrati taka oblika učne pomoči omogoča vključevanje več učencev 

v obravnavo in posledično več komunikacije med učenci, kar je pomembno za njihov napredek 

(Kavkler, 2011).  

Značilnost te stopnje je, da se za učence, vključene na to stopnjo, organizira zmerne prilagoditve 

v procesu poučevanja. Del teh prilagoditev pripravi učitelj sam, drug del pa jih učitelju pripravi 

in natančneje opredeli izvajalec individualne in/ali skupinske učne pomoči. Najbolj učinkovito 

sicer je, da oba skupaj poučujeta v razredu. Dodatne prilagoditve, ki se izvajajo na tej stopnji, 

so (Magajna idr., 2011): 

 prilagoditev oblike gradiva (npr. manj nalog na listu, več prostora za zapis, podčrtane 

ključne informacije, dodatna naloga kot model za reševanje ipd.), 

 razlaga ob dodatnih ponazoritvah, 

 različna stopnja zahtevnosti bralnih in pisnih gradiv, 

 različni načini predstavljanja rezultatov, 

 več časovnih prilagoditev (npr. podaljšan čas pisnega ocenjevanja, več krajših odmorov 

med delom ipd.), 

 fotokopiranje pisnih gradiv, če so le-ta zelo dolga, 
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 manj pisnega in več ustnega preverjanja znanja, 

 uporaba različnih tehničnih pripomočkov (npr. računala, bralnega ravnila) in  

 možnost asistence strokovnega delavca v razredu ipd. 

Zgoraj naštete prilagoditve morajo biti premišljeno načrtovane, sistematično izvajane in morajo 

biti podkrepljene z ustreznimi znanstvenimi viri. Gre namreč za spremembe, ki so zelo 

kompleksne in dolgotrajne. Eden od pomembnejših dejavnikov za uspešno izvedbo teh 

prilagoditev je zato dobra strokovna usposobljenost strokovnih delavcev, kar pa ni odvisno le 

od različnih oblik formalnega izobraževanja, ampak je pomemben predvsem samostojni študij 

in organizacija ter udeležba različnih oblik profesionalnega usposabljanja (Magajna idr., 2011). 

Na to stopnjo pomoči so učenci z učnimi težavami vključeni vsaj 6 mesecev. Ko to obdobje 

mine, strokovni delavci, ki so bili vključeni v proces nudenja pomoči, skupaj s starši otroka 

ocenijo učinkovitost dosedanje pomoči in podpore. Preverijo zlasti ustreznost novih 

prilagoditev pouka in po potrebi določijo nove oz. posodobijo stare. Svoje ugotovite zapišejo v 

sklepni evalvacijski oceni tretje stopnje, ki jo vključijo v osebno mapo učenca (Križnar, 2018). 

Če se izkaže, da pomoč učencu še vedno ne omogoča napredka, se strokovni delavci skupaj s 

starši pogovorijo o naslednjem koraku. 

5.4 Mnenje in pomoč zunanje strokovne ustanove 

Na to stopnjo so vključeni tisti učenci, ki na podlagi sklepne evalvacijske ocene tretje stopnje 

še vedno ne kažejo napredka in potrebujejo še bolj intenzivne oblike pomoči. 

Šola se na tej stopnji pomoči poveže z zunanjo specializirano strokovno ustanovo, na primer 

zdravstvenim domom, svetovalnim centrom, zdravstveno mentalno-higiensko službo ipd., v 

kateri so zaposleni multidisciplinarni timi. Šola jih zaprosi za dodatno strokovno mnenje in po 

potrebi dodatno strokovno pomoč (Magajna idr., 2008). 

Njihova glavna naloga je, da še bolj poglobijo diagnostično oceno učnih težav in glede na 

ugotovitve ustrezno svetujejo šoli, učencu in staršem. Preverijo, ali je šola učinkovito izkoristila 

vse vire pomoči na prejšnjih treh stopnjah modela. Po potrebi organizirajo terapije, različne 

delavnice, organizirajo predavanja in seminarje, oblikujejo publikacije ter izvajajo druge oblike 

dejavnosti za pomoč učencu. Glavni namen vključevanja zunanjih strokovnih ustanov v projekt 

pomoči je preprečevanje nastanka težjih oblik učnih in drugih (vedenjskih, emocionalnih, 

socialnih) težav (Križnar, 2018). 

Strokovni delavci v zunanjih strokovnih ustanovah učence z učnimi težavami učijo načine 

samostojnega učenja, učijo jih premagovati motivacijske prepreke in strategije uspešnega 

premagovanja frustracij. Poleg učencev usmerjajo tudi njihove starše in strokovne delavce šole, 

in sicer z dejavnostmi, ki spodbujajo čim bolj učinkovito premagovanje učnega neuspeha 

(Križnar, 2018).  

Šole najpogosteje učence z učnimi težavami in njihove starše usmerijo na pregled k psihologu, 

logopedu ali pedopsihiatru, odvisno od vrste učenčevih težav. Ti strokovnjaki podajo natančno 

oceno otrokovih sposobnosti in v izogib težjim primanjkljajem nudijo ustrezno oporo učencem 

in staršem ter svetujejo šoli. Svoje ugotovitve in možne prilagoditve zapišejo v strokovnem 

poročilu, na podlagi katerega se organizira sestanek širše zasedbe vseh tistih, ki so udeleženi v 
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projekt nudenja pomoči (učitelj razrednik, šolski strokovni delavci in starši). Vsi skupaj 

evalvirajo učinkovitost dosedanjih ukrepov pomoči in se na podlagi sklepnih evalvacijskih ocen 

vseh štirih stopenj odločijo, ali bo pomoč na četrti stopnji zadoščala za premostitev učenčevih 

učnih težav. Komunikacija med strokovnimi delavci in starši mora ves čas izvajanja projekta 

pomoči potekati iskreno in pozitivno naravnano (Križnar, 2018).  

Dolžina obravnave na tej stopnji je odvisna od izrazitosti posebnih vzgojno-izobraževalnih 

potreb posameznika. 

Če strokovni delavci šole in zunanje strokovne ustanove menijo, da učenec kljub vsej podpori 

ne dosega pričakovanih učnih dosežkov, staršem učenca predlagajo usmeritev v program s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Tu je pomembno, da starše 

seznanijo z vsemi ugodnostmi in odgovornostmi, ki jih prinaša usmeritev v program s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo (Križnar, 2018). 

5.5 Program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo 

Če učne težave kljub intenzivni pomoči na četrti stopnji še vedno vztrajajo, je potrebna ponovna 

ocena in odločitev o primernosti kurikula ter razmislek o prilagajanju le-tega. Tu se ugotavlja 

predvsem, ali učenec potrebuje prilagojen kurikul z znižanim standardom, ki mu ga lahko nudi 

le program s prilagojenim izvajanjem (Kavkler, 2011). 

Staršem učenca z zelo izrazitimi specifičnimi učnimi težavami se zato predlaga usmeritev v 

izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Učencu se v 

projektu pomoči nudi še več prilagoditev in še bolj intenzivna pomoč.  

Naloga strokovnih delavcev šole in zunanje specializirane ustanove je, da še pred postopkom 

usmerjanja starše učenca seznanijo s celotnim postopkom usmeritve in staršem pomagajo pri 

izpolnitvi zahteve za uvedbo postopka usmerjanja. Starši morajo zahtevi obvezno v prilogi 

priložiti dokumentacijo, ki so jo za njihovega otroka pripravili strokovni delavci šole (učitelj 

razrednik in drugi učitelji, ki otroka poučujejo ter šolska svetovalna služba) in zunanje 

institucije. Ta dokumentacija vsebuje: 

 poročilo vzgojno-izobraževalnega zavoda o otroku, 

 izjavo šole o izvajanja koncepta učne težave v osnovni šoli, 

 zapis pogovora z otrokom o postopku usmerjanja, 

 strokovno dokumentacijo (zdravstveno, psihološko, socialno) in 

 dopis o sodelovanju med starši in strokovnimi delavci šole (to sicer ni obvezna priloga, 

vendar je vseeno koristen dokument, ki kaže sodelovanje na vseh stopnjah pomoči in 

stremljenje k skupnemu cilju) (Križnar, 2018). 

Poročilo vzgojno-izobraževalnega zavoda o otroku je šola dolžna pripraviti v skladu z 

Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami iz leta 2013. V 26. členu tega zakona je 

namreč navedeno, da mora Zavod Republike Slovenije za šolstvo od vlagatelja (staršev ali šole) 

pridobiti poročilo vzgojno-izobraževalnega zavoda, ki ga otrok obiskuje, in iz katerega je 

razvidno, da je bil otroku zagotovljen kontinuum pomoči. Poročilo o otroku mora vsebovati 

(Magajna idr., 2008, str. 39): 

 opažanja o otroku (močna in šibka področja, socialna vključenost v skupino ipd.), 



33 
 

 načrt dela z otrokom, ki ga je šola pripravila na podlagi ugotovljenih težav, 

 opis pomoči, ki je bila izvedena na šoli, 

 opis napredka učenca glede na začetno stanje, 

 opis sodelovanja s starši, 

 predlog šole o tem, kakšno pomoč bi otrok še potreboval, in 

 podatke o poteku šolanja in učnem uspehu. 

Staršem se na tej stopnji razloži, kako poteka postopek obravnave oddane zahteve, in se jim 

pojasni zaporedje izdaje pomembnih dokumentov, tj. kdaj se izda strokovno mnenje in kdaj 

odločba o usmeritvi. Po prejemu zahteve staršev za usmerjanje in pregledu vse priložene 

dokumentacije Komisija za usmerjanje pripravi strokovno mnenje, ki vsebuje predlog 

usmeritve v ustrezni program vzgoje in izobraževanja, vrsto in stopnjo primanjkljaja, ovire 

oziroma motnje ter predlog prilagoditve vzgojno-izobraževalnega programa. Strokovno mnenje 

lahko vsebuje tudi elemente, na podlagi katerih se uveljavljajo pravice, ki jih določajo drugi 

predpisi (Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, 2013). 

Če v roku osmih dni od oblikovanja strokovnega mnenja ni podana nobena pripomba s strani 

osebe, ki je zahtevala usmeritev, ali če uradna oseba, ki vodi postopek, oceni, da strokovnega 

mnenja ni potrebno dopolniti, Zavod Republike Slovenije izda odločbo o usmeritvi. Z odločbo 

o usmeritvi se odloči o usmeritvi otroka s posebnimi potrebami v program vzgoje in 

izobraževanja ali pa se z odločbo ugotovi, da usmeritev ni potrebna. Če je usmeritev otroka s 

posebnimi potrebami utemeljena, se z odločbo določi o: 

 »vzgojno-izobraževalnih potrebah otroka, 

 programu vzgoje in izobraževanja, v katerega se otroka usmerja, 

 vzgojno-izobraževalnem zavodu, v katerega se bo otrok vključil, 

 datumu vključitve v program ali vzgojno-izobraževalni zavod, 

 obsegu, obliki ter izvajalcu posamezne oblike dodatne strokovne pomoči, 

 pripomočkih, prostoru in opremi ter drugih pogojih, ki morajo biti zagotovljeni za 

vzgojo in izobraževanje, 

 začasnem ali stalnem spremljevalcu, 

 zmanjšanju števila otrok v oddelku glede na predpisane normative, 

 roku preverjanja ustreznosti usmeritve, 

 pravicah, za katere tako določa poseben zakon« (Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi 

potrebami, 2013, čl. 30). 

Najkasneje 30 dni po dokončnosti odločbe mora strokovna skupina, ki jo določi ravnatelj 

vzgojno-izobraževalnega zavoda, za otroka s posebnimi potrebami izdelati individualiziran 

program. V tem programu se določi: 

 »organizacija in izvedba dodatne strokovne pomoči za premagovanje primanjkljajev, 

izvajanje svetovalnih storitev, izvajanje učne pomoči, 

 cilje in oblike dela na posameznih vzgojno-izobraževalnih področjih, 

 strategije vključevanja otroka s posebnimi potrebami v skupino, 

 potrebne prilagoditve pri preverjanju in ocenjevanju znanja, doseganju standardov in 

napredovanju, 
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 uporaba prilagojene in pomožne izobraževalne tehnologije, 

 izvajanje fizične pomoči, 

 izvajanje tolmačenja v slovenskem znakovnem jeziku, 

 prehajanje med programi ter potrebne prilagoditve pri organizaciji, 

 časovna razporeditev pouka, 

 veščine za čim večjo samostojnost v življenju (prilagoditvene spretnosti) in načrt 

vključitve v zaposlitev« (Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, 2013, čl. 

36). 

Ena ključnih nalog strokovne skupine, ki pripravlja in spremlja individualiziran program, je, da 

v celoten proces vključi tudi starše otroka in otroka samega ter upošteva njegovo zrelost in 

starost. V vsakem vzgojno-izobraževalnem obdobju se mora program evalvirati in ga po potrebi 

prilagajati trenutni situaciji (Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, čl. 36). 

V času na čakanje odločbe o usmeritvi se vse potrebne prilagoditve vzgojno-izobraževalnega 

procesa na tej stopnji nadaljujejo naprej. Učenci še naprej obiskujejo oblike pomoči, ki jih 

ponuja šola na prvih treh stopnjah modela (prilagoditve rednega pouka, dopolnilni pouk, pomoč 

svetovalne službe in individualni in/ali skupinske oblike pomoči). Po prejemu odločbe o 

usmeritvi je najbolje, da se strokovni delavci šole in starši pogovorijo o smiselnosti nadaljnjega 

obiskovanja dopolnilnega pouka in individualne in/ali skupinske pomoči. Smiselno je ohraniti 

le najbolj koristne oblike pomoči, ki jih bo učenec obiskoval ob izvajanju dodatne strokovne 

pomoči (Križnar, 2018). 

Dodatno strokovno pomoč (DSP) na tej stopnji lahko izvaja le specialni pedagog, specialni in 

rehabilitacijski pedagog ali učitelj na svojem predmetnem področju in z dodatnim 

izpopolnjevanjem za delo z učenci s posebnimi potrebami. Izvaja se lahko v treh različnih 

oblikah, in sicer v obliki pomoči za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj, v obliki 

svetovalne storitve ali v obliki učne pomoči. Urnik in način izvajanja dodatne strokovne pomoči 

se prilagaja potrebam učenca, zato se pomoč lahko izvaja individualno ali skupinsko, v oddelku 

ali izven oddelka, v vzgojno-izobraževalnem ali socialnovarstvenem zavodu. Izjemoma se 

pomoč lahko nudi tudi na domu. Praviloma se dodatna strokovna pomoč izvaja enkrat tedensko, 

pri čemer skupno število ur dodatne strokovne pomoči ne sme presegati pet ur tedensko, od 

tega mora biti vsaj ena ura svetovalnih storitev (Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi 

potrebami, 2013). 

Odločitve o tem, na kakšen način se bo dodatna strokovna pomoč izvajala, je odvisna od 

dogovora med učencem, njegovimi starši, učitelji in specialnim pedagogom. Raziskave so 

pokazale, da starši vse pogosteje izražajo željo, da se dodatna strokovna pomoč izvaja v času 

izven rednega pouka (npr. pred in po pouku). V tem času se strokovni delavci lahko popolnoma 

usmerijo v odpravo primanjkljajev, ovir oziroma motenj pri posameznem učencu. Več 

pozornosti se lahko usmeri tudi v krepitev in razvoj socialno-emocionalnega področja ter razvoj 

tistih področij, na katerih se učenci počutijo šibkejše. Tak način izvedbe omogoča oblikovanje 

vzajemnega odnosa med strokovnim delavcem in učencem, saj zaradi manjše obremenjenosti z 

obravnavo učnih vsebin lahko več časa namenimo pristnemu pogovoru z učencem, v katerem 

se mnogokrat pokažejo v povsem drugačni luči kot sicer. Učenci z učnimi težavami velikokrat 
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potrebujejo le osebo, na katero se lahko zanesejo in za katero vedo, da jim bo pripravljena 

pomagati (Križnar, 2018). 

6 PREGLED DOSEDANJIH RAZISKAV O STALIŠČIH 

UČITELJEV DO PETSTOPENJSKEGA MODELA POMOČI 

IN STROKOVNI USPOSOBLJENOSTI UČITELJEV ZA 

IZVAJANJE MODELA V PRAKSI 

Pogosto se zgodi, da učitelji ob srečanju z učencem z učnimi težavami najprej pomislijo na to, 

ali bodo takega učenca znali poučevati in ali so dovolj dobro strokovno usposobljeni za delo s 

takim učencem. Posledično se učitelji pogosto soočajo s svojimi strahovi, pa tudi s predsodki 

in stereotipi o teh otrocih. Problem je lahko tudi širši, in sicer da družba nima pozitivnih stališč 

do tistih, ki kakorkoli odstopajo od povprečja (Peklaj, 2016).  

Stališča so značilnosti vsakega posameznika in so sestavljena iz treh komponent: kognitivna 

komponenta, ki vsebuje znanje, informacije in izkušnje, povezane s konkretno situacijo; 

emocionalna komponenta v odnosu do situacije, ki prinese pozitivna ali negativna stališča, in 

dinamična oziroma vedenjska komponenta, ki se odraža v posameznikovi pripravljenosti 

delovanja v skladu s svojimi stališči (Musek in Pečjak, 2001). Izpostaviti je potrebno, da se v 

raziskavah stališča pogosto merijo z anketnimi vprašalniki in lestvico stališč, s katerimi pa 

lahko merimo le kognitivno in emocionalno komponento stališč, saj se dinamična komponenta 

izraža z dejanji in je zato ne moremo zanesljivo meriti z vprašalnikom. Vedeti moramo, da pri 

stališčih lahko obstaja razkorak med verbalno izraženimi stališči in dejanskim delovanjem 

posameznika (Cencič, 2009).  

Učiteljeva stališča so z vidika nudenja učne pomoči zelo pomembna, saj je stopnja prilagajanja 

metod in oblik dela, ki jih je deležen učenec z učnimi težavami, poleg strokovne usposobljenosti 

učitelja, pripravljenosti na dodatno delo ter materialnih pogojev šole ipd. odvisna tudi od 

učiteljevih stališč. Učiteljeva pozitivna stališča so tista, ki vplivajo na oblikovanje pogojev, ki 

vsem učencem omogočajo maksimalno izkoriščanje njihovih zmožnosti. Učitelj, ki ima 

pozitivna stališča do učencev z učnimi težavami, učence spodbuja, da so se pripravljeni truditi, 

opazi minimalen napredek pri teh učencih, je osebno zainteresiran za učenca, prepoznava 

učenčeve posebne potrebe in išče rešitve za odpravo le-teh (Kavkler, 2000). 

Stališča strokovnih delavcev do petstopenjskega modela pomoči in s tem stališča učiteljev do 

izvajanja pomoči učencem z učnimi težavami v Sloveniji niso podrobno raziskana, saj raziskav 

o tej tematiki v literaturi ni zaslediti. Ker pa gre za precej široko področje in ker so do leta 2011 

učence z učnim težavami po Zakonu o osnovni šoli uvrščali v skupino otrok s posebnimi 

potrebami, smo pogledali nekoliko širše. Do leta 2013 je bilo opravljenih precej raziskav o 

ugotavljanju stališč učiteljev glede vključevanja otrok s posebnimi potrebami v redne osnovne 

šole in inkluzivnega izobraževanja, tako lahko s pomočjo teh raziskav iščemo vzporednice med 

tistimi učitelji in učitelji, ki se opredeljujejo do dela z učenci, ki imajo učne težave.  

Ena prvih, ki je obravnavala vpliv učiteljevih stališč na njegovo delo v razredu, je bila 

Razdevšek Pučko (1990), ki je raziskovala, kako program dodatnega izpopolnjevanja učiteljev 

vpliva na oblikovanje njihovih stališč. Poleg tega je tudi raziskala, kako se spremenjena stališča 
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učiteljev do inkluzivnega izobraževanja kažejo v njihovem ravnanju in kako to vpliva na odnos 

učencev do šole. Rezultati raziskave so pokazali, da je pri učiteljih, ki so bili deležni posebnega 

programa izpopolnjevanja, prišlo do sprememb v stališčih, in sicer so stališča učiteljev postala 

bolj pozitivna in prožna, s čimer se je zmanjšala direktivnost učiteljev pri pedagoškem delu, 

povečala pa se je občutljivost učiteljev za čustva in pobude učencev. 

Med prvimi, ki se je lotila empirične raziskave stališč strokovnih delavcev do vključevanja 

otrok s posebnimi potrebami v redne osnovne šole, je bila Majda Schmidt. V raziskavo, ki je 

potekala leta 1994, je vključila učitelje osnovnih šol in specialne ter rehabilitacijske pedagoge. 

Ugotovila je, da so specialni in rehabilitacijski pedagogi bolj pozitivno naklonjeni vključevanju 

otrok s posebnimi potrebami v redne osnovne šole kot učitelji redne osnovne šole. V raziskavi 

je ugotavljala tudi povezavo med stališči in starostjo strokovnih delavcev, pri čemer je 

ugotovila, da starejši kot so strokovni delavci, bolj negativna stališča imajo do vključevanja 

otrok s posebnimi potrebami v redne osnovne šole.  

Selan (2003) se je v svoji raziskavi osredotočila na raziskovanje stališč učiteljev do inkluzije 

gibalno oviranih učencev. V raziskavi je ugotovila, da učitelji, ki imajo višjo stopnjo izobrazbe, 

tj. sedmo stopnjo, niso bolj pozitivno naravnani do inkluzije gibalno oviranih učencev v 

primerjavi z učitelji z nižjo stopnjo izobrazbe, tj. višjo oz. visokošolsko izobrazbo. Ugotovila 

je, da so do inkluzije gibalno oviranih učencev bolj pozitivno naklonjeni tisti učitelji, ki imajo 

več neposrednih izkušenj z delom s takimi učenci, in učitelji, ki so zaposleni v bolnišnični ali 

zavodski osnovni šoli. 

V okviru projekta Uvajanje pogojev za inkluzivno šolanje otrok s posebnimi VIZ potrebami je 

leta 2003 Lipec Stopar prišla do ugotovitve, da imajo učitelji premalo znanj o tem, kako 

pomagati otrokom s posebnimi potrebami. Avtorica poudari, da je ključni dejavnik za 

vključevanje otrok s posebnimi potrebami izobraževanje kadrov. Poleg pomanjkanja znanja je 

avtorica izpostavila tudi pomanjkanje strokovnjakov za delo z otroki s posebnimi potrebami in 

preveč učencev s posebnimi potrebami v razredu. 

Stališča učiteljev do integracije otrok s posebnimi potrebami v osnovne šole je raziskovala tudi 

Bezjak (2006). Raziskavo je opravila na osnovnih šolah v občini Ormož, zanimala pa so jo 

stališča učiteljev do integracije otrok s posebnimi potrebami v osnovno šolo in stališča učiteljev 

do izvajanja dodatne strokovne pomoči. Z raziskavo je ugotovila, da se stališča učiteljev 

razlikujejo predvsem glede na vrsto primanjkljaja. Bolj pozitivna stališča so učitelji imeli do 

integracije otrok s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, gibalno oviranih ter gluhih in 

naglušnih otrok, medtem ko so bila stališča učiteljev do vključevanja otrok z drugimi vrstami 

posebnih potreb nekoliko bolj negativno naravnana. 

Pikl (2008) je v raziskavi, v kateri je obravnavala stališča osnovnih šol do integracije otrok s 

posebnimi potrebami, ugotovila, da se učitelji ne čutijo dovolj strokovno usposobljene in da se 

zavedajo, da je pri delu z otroki s posebnimi potrebami zelo pomembno timsko sodelovanje z 

drugimi strokovnimi delavci šole, vendar je to na mnogih šolah še vedno šibka točka. 

Do podobnih ugotovitev sta prišli tudi Schmidt in Čagran, ki sta z raziskavo, opravljeno leta 

2011, raziskovali, kako na oblikovanje učiteljevih stališč do vključevanja otrok s posebnimi 

potrebami v redno osnovno šolo vpliva vrsta posebnih potreb otroka in strokovno predznanje 
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učiteljev. Ugotovili sta, da so učitelji bolj naklonjeni vključevanju gibalno oviranih otrok v 

redne osnovne šole, medtem ko imajo precej bolj negativna stališča do vključevanja otrok s 

čustveno-vedenjskimi motnjami. Prav tako sta ugotovili, da so učitelji, ki imajo več predznanja 

in izkušenj za delo z otroki s posebnimi potrebami, veliko bolj naklonjeni njihovi vključitvi v 

redne osnovne šole kot tisti učitelji, ki tega predznanja in izkušenj nimajo.  

Večina zgoraj omenjenih raziskav je torej pokazala, da so najpomembnejši dejavniki, ki 

vplivajo na stališča učiteljev do inkluzivnega izobraževanja in vključevanja otrok s posebnimi 

potrebami v redne osnovne šole, vrsta otrokovih posebnih potreb, strokovna usposobljenost 

učiteljev in njihove izkušnje z delom z otroki s posebnimi potrebami. Na temo strokovnega 

usposabljanja učiteljev za učinkovitejše poučevanje učencev s posebnimi potrebami in tudi 

učencev z učnimi težavami so bile opravljene še številne druge raziskave v svetu in Sloveniji, 

med njimi pa pogosto prihaja do nasprotij. 

Škufca (2004) je z raziskavo, ki jo je izvedla za namene magistrskega dela, prišla do ugotovitve, 

da imajo učitelji, ki se niso dodatno izobraževali za delo z učenci z učnimi težavami, nezadostno 

znanje za delo s temi učenci. Prav tako so ti učitelji izpostavili, da so bila znanja v času študija 

in na dodatnih izobraževanjih slabo pridobljena ter da jim primanjkuje časa za komunikacijo o 

problemih z delom z učenci, ki imajo učne težave. Učitelji vidijo problem tudi v slabi podpori 

s strani vodstva šole, ko gre za reševanje težav. 

Pomembni so tudi rezultati raziskave (Čačinovič Vogrinčič in Bregar Golobič, 2008), ki je 

pokazala, da učitelji pogrešajo timski pristop in več strokovne podpore od zunanjih ustanov, ki 

pa sta pri uresničevanju petstopenjskega modela pomoči nujno potrebna. V raziskavi so bile 

ponujene različne teme dodatnega strokovnega izobraževanja (npr. Kako odkriti učence z 

učnimi težavami, Timsko delo, Učinkovite oblike sodelovanja s starši), ki pa so jih strokovni 

delavci zelo visoko razvrstili, kar kaže na to, da je med strokovnimi delavci zelo velik interes 

oziroma potreba po dodatnem strokovnem izobraževanju. 

V raziskavi (Božič Geč in Kravanja Šorli, 2013), ki je bila izvedena na OŠ Martina Krpana v 

Ljubljani, so učitelji poudarili, da se jim zdi pomembno, da se težave prepoznajo in 

diagnosticirajo čim prej, kar pomeni že ob samem vpisu ali najkasneje v prvih dveh letih 

šolanja. Ena izmed ključnih ugotovitev raziskave je bila ocena učiteljev, da premalo poznajo 

specifične učne težave in da so za delo s takimi učenci premalo strokovno usposobljeni. Tudi v 

tem primeru so bili učitelji mnenja, da jim dosedanja udeležba na seminarjih ali izobraževanja 

v šoli niso pomagala pri delu z učenci z učnimi težavami. Izkazalo se je, da učitelji, ki so na 

delo z učenci z učnimi težavami bolje pripravljeni, uporabljajo tudi več prilagoditev znotraj 

pouka. 

Do nekoliko drugačnih ugotovitev pa so avtorji prišli z raziskavo, ki so jo leta 2013 izvedli med 

290 strokovnimi delavci na različnih osnovnih šolah po Sloveniji. Žakelj in Valenčič Zuljan sta 

ugotovili, da učitelji svojo usposobljenost ocenjujejo kot dobro oziroma zelo dobro. Učitelji 

razrednega pouka so z oceno zelo dobro ocenili svojo splošno usposobljenost pri izvajanju 

notranje diferenciacije, izbiri in uporabi učnih pripomočkov in komunikaciji z učenci. Avtorici 

sta ob tej ugotovitvi opozorili, da gre za samooceno učiteljev in je pri interpretaciji potrebna 

previdnost, saj je bila leto prej (2012) opravljena raziskava o notranji diferenciaciji, znotraj 
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katere so s pomočjo opazovanja pouka ugotovili, da je ravno notranja diferenciacija pri pouku 

zelo skromno zastopana. 

7 PODPORA UČITELJU PRI URESNIČEVANJU KONCEPTA 

DELA Z UČENCI Z UČNIMI TEŽAVAMI 

Okoliščine današnjega časa v šolski prostor vsiljujejo številne družbene, politične in kulturne 

spremembe, ki jim morajo slediti tudi učitelji. Te spremembe od učiteljev zahtevajo ustvarjalno 

odzivanje in ne več le pasivno prilagajanje, zaradi česar so učitelji postavljeni pred nove 

poklicne zahteve in izzive. Ravno zaradi tega se od učiteljev pričakuje, da se neprestano 

razvijajo in izpopolnjujejo. Učitelj mora zato svoje delo ves čas reflektirati, saj se le na ta način 

lahko prilagaja vsem spremembam in hkrati izpolnjuje vsa družbena pričakovanja, ki so vse 

višja (Tancig, 2008). 

Ker v šolski prostor vsako leto vstopa več učencev z različnimi izobraževalnimi potrebami, se 

od učitelja pričakuje, da se zna prilagoditi tem potrebam in individualnim razlikam. Ravno zato 

je eden pomembnejših dejavnikov profesionalni razvoj učitelja. Profesionalni razvoj je proces, 

»v katerem učitelj utemelji in vzdržuje najvišjo raven profesionalne usposobljenosti, ki jo je 

sposoben doseči za dobrobit učencev« (Muršak, Javrh in Kalin, 2011, str. 13). 

Obran in Ivanuš Grmek (2010) učiteljev profesionalni razvoj definirata kot vseživljenjski  

učni proces, ki poteka na več ravneh, ki se med seboj prepletajo (nova znanja o predmetu in 

način, kako predmet poučevati, razvijanje določenih pedagoških spretnosti, samoevalvacija,  

spreminjanje osebnosti in interakcija z učenci, spreminjanje prepričanj, pojmovanj in vrednot). 

Učitelji se morajo hkrati zavedati, da odgovornost za njihov profesionalni razvoj ne nosi 

ravnatelj ali država, ampak so za svoj profesionalni razvoj odgovorni sami. Glavni cilj oziroma 

izhodišče učiteljevega profesionalnega razvoja je namreč ravno želja učitelja samega, da si želi 

profesionalno rasti in se razvijati. Namen profesionalnega razvoja ni samo v spremembi 

učiteljevega statusa, ampak je bistveno pomembnejši učiteljev notranji razvoj, večji občutek 

gotovosti, samozavesti in samostojnosti.  

Profesionalni razvoj učitelja je proces, v katerem učitelj počasi napreduje od učitelja začetnika 

do eksperta. Vzporedno s tem napredkom se spreminja tudi učiteljeva sposobnost konkretnega 

in večdimenzionalnega prepoznavanja problema, celostnega razmišljanja v dani situaciji in 

uspešnega razreševanja problemske situacije na kompleksnejši ravni. V slovenskem prostoru je 

Petra Javrh (2008) po vzoru Hubermanovega modela profesionalnega razvoja oblikovala 

slovenski S-model, pri čemer razvoj poteka skozi pet faz. V prvi fazi, tj. faza preživetja in 

odkrivanja, učitelji vstopijo v poklicno kariero, se sprašujejo, zakaj so se odločili za ta poklic 

in se prepričajo, ali je poučevanje pravi poklic. V fazi stabilizacije v poklicu se učitelji odločijo, 

ali bodo v tem poklicu dalj časa gradili kariero ali pa razmišljajo o drugih kariernih poteh. 

Nekateri učitelji v tej fazi že uveljavljajo svoje zahteve, so bistveno bolj samozavestni in 

suvereni. Sledi obdobje srednje kariere, v katerem so učitelji zelo aktivni, eksperimentalni in 

vključeni v številne dejavnosti. Na tej stopnji učitelji postavijo svoje meje tako učencem kot 

staršem. V fazi zrele kariere so učitelji sproščeni pri uporabi metod in oblik, imajo veliko 

predlogov za spremembe in močan vpliv na kolektiv. Za zadnjo fazo, imenovano fazo 
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postopnega izgorevanja, pa je značilno, da se učitelji postopno umikajo v ozadje in ne 

prevzemajo več bistvenih odgovornosti in obremenitev. 

V času učiteljevega profesionalnega razvoja zaradi vse večjih zahtev družbe lahko pogosto 

pride do zastojev na vsaki izmed faz. V prvi fazi lahko pride do zastoja, če učitelji novinci 

naletijo na slabe prve izkušnje, zaradi česar občutijo veliko strahu in negotovosti, kar slabo 

vpliva na njihovo samopodobo. Na zastoj v tej fazi lahko vplivajo tudi prevelike obremenitve 

zaradi sovpadanja kariere, osebnega razvoja in družine ter vstop v poklic brez ustrezne pomoči 

kolegov na šoli. V drugi fazi pride do zastoja profesionalnega razvoja pogosto zaradi menjave 

šole, ali pa ker se učitelji počutijo nelagodno, zlasti če so zaposleni na šolah, kjer učijo njihovi 

nekdanji učitelji. Do enega večjih zastojev v profesionalnem razvoju lahko pride v tretji fazi, 

ko se pri učiteljih pojavi dvom glede svojih ravnanj, poklicni zlom, neprijetni odpor do učencev 

in svojega dela. Tu učitelji pogosto občutijo strah, ki pa ga poskušajo prikriti, zato na tej točki 

pogosto prihaja do izgorelosti učiteljev. Eden od pomembnejših vzrokov, zakaj učitelji 

doživljajo osebno krizo na četrti fazi razvoja, so slabi odnosi s sodelavci, vodstvom in učenci. 

Kljub temu da imajo učitelji v tej fazi za seboj že veliko let delovnih izkušenj, se pogosto 

sprašujejo, ali so za svoje delo sploh dovolj strokovno usposobljeni (Javrh, 2008). 

Eden pogostejših vzrokov za zastoj v profesionalnem razvoju učitelja je zaradi vse večjih 

pritiskov novih načinov poučevanja zagotovo učiteljeva skrb o tem, ali so strokovno dovolj 

dobro usposobljeni za delo z učenci. To kažejo tudi raziskave (predstavljene v prejšnjem 

poglavju), ki kažejo na to, da so slovenski učitelji pogosto obupani in preobremenjeni, saj 

menijo, da za delo z učenci z učnimi težavami niso dovolj strokovno usposobljeni, kar se odraža 

zlasti v njihovih negativnih stališčih do vključevanja učencev z učnimi težavami v reden pouk. 

Ravno zaradi tega je eden ključnih dejavnikov za zagotavljanje učinkovitega poučevanja 

učencev z učnimi težavami ustrezna podpora učiteljem in drugim šolskim strokovnim 

delavcem. Številni strokovni viri in praksa so pokazali, da učitelji pri poučevanju učencev z 

učnimi težavami lahko postanejo veliko bolj suvereni že, če dobijo nekaj spodbude, podpore in 

različne možnosti dodatnega usposabljanja. Podpora in pomoč morata temeljiti na potrebah 

šolskih strokovnih delavcev, potrebah učencev in značilnostih okolja, v katerem se odvija 

vzgojno-izobraževalni proces (Pulec Lah in Kavkler, 2011). 

Spremembe vzgojno-izobraževalnega procesa niso odvisne le od zakonov in predpisov, ki 

zahtevajo nove odgovornosti in kompetence učiteljev, ampak so odvisne tudi od razpoložljivih 

strokovnih in materialnih virov šole ter od načrtovanja in organiziranja celovitega sistema 

podpore učitelju za udejanjanja želenih sprememb. Pomembno je predvsem zavedanje, da ni 

dovolj, da učitelj le pridobi določena znanja in veščine, ampak je ključno predvsem to, da v 

skladu z novo pridobljenimi znanji tudi drugače dela, ima drugačna stališča in prepričanja ter 

da je pozitivno naravnan do učencev z učnimi težavami (Tancig, 2008). 

Vemo, da je danes učitelj v šolskem prostoru soočen z mnogimi zahtevami in izzivi, ki jih 

prinašajo nove spremembe vzgojno-izobraževalnega sistema in novosti na področjih učenja in 

poučevanja. Učitelj danes ni več zgolj posredovalec znanja, ki bi bil lahko osredotočen le na 

kurikul in njegovo izvajanje, ampak mora biti tudi natančen, ustvarjalen in fleksibilen 

organizator različnih učnih priložnosti. Znati mora ohranjati soustvarjalen odnos z učenci, starši 

in drugimi strokovnimi sodelavci, oblikovati individualni delovni načrt pomoči ter natančno 
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poznati in izvajati vse zakonske predpise in administrativne zahteve, ki so značilne za 

poučevanje učencev z učnimi težavami. Hkrati mora biti tudi ves čas motiviran in biti 

pripravljen skrbeti za stalno strokovno izpopolnjevanje na področju seznanjanja z različnimi 

vrstami učnih težav, sodobnimi pristopi k poučevanju, učinkovitimi oblikami pomoči ipd. 

(Magajna idr., 2008).  

Učitelj mora tako prevzeti številne kompleksne in zahtevne naloge, ki presegajo njegove 

osnovne kompetence, ki jih je pridobil v času podiplomskega študija, zaradi česar učitelji vse 

pogosteje izražajo dvom in skrb o ustrezni usposobljenosti za delo z učenci z izrazitejšimi 

posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami. Najpogosteje učitelji na seminarjih, ki so 

namenjeni usposabljanju za delo z učenci z učnimi težavami, navajajo naslednje dvome in skrbi 

(Pulec Lah in Kavkler, 2011): 

 Učitelji pogosto ne vedo, kako pri učencih prepoznati močna področja in njihove 

posebne potrebe, in ne vedo, zakaj do posebnih potreb prihaja in kako le-te vplivajo na 

otrokovo učenje. 

 Pogosto imajo občutek krivde, da se preveč posvečajo učencem z učnimi težavami, 

zaradi česar so zapostavljeni ostali učenci v razredu. 

 Sprašujejo se, kako organizirati poučevanje, da bodo tudi učenci z učnimi težavami 

dobili dovolj priložnosti za učenje in izkazovanje naučenega. 

 Največ dvomov imajo pri načrtovanju preverjanja in ocenjevanja znanja učencev z 

učnimi težavami, saj ne vedo, katere prilagoditve so dovoljene in smotrne ter kako te 

prilagoditve upoštevati pri ocenjevanju. 

 Ne vedo, kako ravnati, ko se starši ne odzovejo povabilom k sodelovanju, zaradi česar 

učenec tudi v domačem okolju nima ustrezne podpore. 

 Zlasti ko gre za učence, ki imajo izrazitejše čustvene ali vedenjske težave, učitelji ne 

vedo, kje poiskati in pridobiti določeno vrsto pomoči ali specifičnih informacij. 

To je le nekaj dvomov in skrbi, zaradi katerih se učitelji vse prepogosto čutijo nemočne in ne 

dovolj učinkovite pri delu z učenci z učnimi težavami. Zato lahko z gotovostjo trdimo, da za 

uspešno inkluzijo učencev z učnimi težavami ni dovolj le podpora, ki jo strokovni delavci 

nudijo učencu, ampak je še pomembnejša podpora učiteljem in drugim šolskim strokovnim 

delavcem, ki nudijo pomoč učencem z učnimi težavami. 

Koncept podpore učitelju ni usmerjen samo v učenca, ampak predvsem v potrebe učitelja in 

izboljšanje njegovih spretnosti poučevanja. Koncept podpore zato zajema različne elemente na 

različnih nivojih (Pulec Lah in Kavkler, 2011, str. 130): 

1. Usposabljanje, s katerim se spodbuja učiteljev profesionalni razvoj in spretnosti. Pri 

tem je potrebno poudariti, da gre za različne oblike usposabljanja, in sicer dodiplomsko 

izobraževanje, nadaljnje profesionalno izobraževanje in usposabljanje (npr. seminarji, 

programi izpopolnjevanja ipd.) ter izmenjava znanj in izkušenj s kolegi. 

2. Organizacija pomoči in podpore, s čimer se izboljša delo v razredu, delo z učenci in 

delo s celotno šolsko organizacijo. Učitelju se nudi podpora pri vpeljavi 

individualiziranih in diferencialnih poučevalnih strategij v razredu, podpora za pomoč 

učencem in optimalni razvoj njihovih zmožnosti ter podpora učitelju v obliki 
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zagotavljanja ustreznih materialnih virov na šoli, zagotavljanje timskega sodelovanja in 

oblikovanje priložnosti za kolegialno izmenjavo izkušenj. 

Oblike podpore in pomoči, ki jih učitelji najpogosteje potrebujejo za poučevanje učencev z 

učnimi težavami, so (Pulec Lah in Kavkler, 2011, str. 131): 

 pomoč pri iskanju ustreznih informacij, 

 pomoč pri prepoznavanju učenčevih učnih težav, posebnih potreb ter močnih in šibkih 

področij, 

 pomoč pri načrtovanju načina poučevanja v razredu (tj. pomoč pri izbiri ustreznih 

strategij, učnega materiala, poučevalnega pristopa ipd.), 

 pomoč pri načrtovanju in izdelavi individualiziranega programa za posameznega 

učenca, 

 pomoč pri izbiri in organizaciji ustreznih oblik usposabljanj, 

 direktna pomoč učencem v razredu in zunaj njega ter 

 pomoč pri iskanju učinkovitih načinov sodelovanja s starši. 

Evropska agencija za razvoj na področju vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami 

je leta 1999 opravila raziskavo o tem, v kakšni meri so učitelji, ki poučujejo otroke s posebnimi 

potrebami, deležni ustrezne podpore in pomoči. Z raziskavo so želeli ugotoviti, kako učitelji 

ocenjujejo oblike in vrste pomoči učiteljem ter kako je ta pomoč organizirana. Raziskavo so 

opravili v več evropskih državah (Anglija, Italija, Avstrija, Belgija, Danska, Češka, Grčija, 

Nizozemska, Ciper, Češka, Islandija, Irska, Švedska, Portugalska, Lihtenštajn), Slovenija vanjo 

ni bila vključena. Z raziskavo so ugotovili, da je podpora še vedno v večji meri usmerjena k 

učencu, hkrati pa po drugi strani v vseh sodelujočih državah poudarjajo, da je nujna tudi pomoč 

in podpora učitelju. Vse države se zavedajo, da je za povečanje kompetentnosti učitelja za 

poučevanje otrok s posebnimi potrebami nujna pomoč učitelju, vendar pa tega večinoma ne 

izvajajo sistematično (Pulec Lah in Kavkler, 2011). 

V raziskavi je bilo ugotovljeno, da je podpora učiteljem največkrat ponujena v naslednjih 

oblikah (Pulec Lah in Kavkler, 2011): 

 nudenje in zagotavljanje ustreznih informacij učitelju, 

 pomoč učitelju pri organizaciji in izvedbi individualizacije in diferenciacije v razredu, 

pri čemer so poudarili zlasti pomoč pri izbiri ustreznega didaktičnega materiala, 

 pomoč pri načrtovanju in izvajanju individualiziranega programa ter 

 organiziranje ustreznih dodatnih usposabljanj za učitelje. 

V vseh državah so izpostavili, da je usposabljanje učiteljev za delo z učenci z učnimi težavami 

ključen pogoj za zagotavljanje ustrezne inkluzivne vzgoje. Vsi razredni učitelji v državah, ki so 

bile vključene v raziskavo, že v času dodiplomskega študija pridobijo določena znanja za delo 

z učenci z učnimi težavami, vendar pa so bili anketirani učitelji precej enotni, da je to znanje 

preveč splošno in da učitelji pridobijo premalo praktičnih nasvetov, ki bi jih kasneje lahko 

uporabili v praksi. Ena od glavnih ugotovitev raziskave je bila, da se morajo učitelji, ki želijo 

delati z učenci s posebnimi potrebami, sami dodatno usposabljati, pri čemer to usposabljanje ni 

nujno, je pa priporočeno. V večini evropskih držav, ki so bile vključene v raziskavo, gre za 
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različne oblike dodatnega fleksibilnega usposabljanja, kot so seminarji, delavnice in podobno 

(Pulec Lah in Kavkler, 2011).  

Tako kot v ostalih evropskih državah je tudi v Sloveniji podpora še vedno usmerjena pretežno 

v učence, mnogo manj pa v podporo učiteljem. O tem pričajo tudi raziskave, ki so bile 

opravljene med učitelji na osnovnih šolah in smo jih omenili že v prejšnjem poglavju. Na tem 

mestu bi izpostavila raziskavo gospe Tancig iz leta 2008, ki je v raziskavi ugotovila, da učitelji 

pri delu z učenci z učnimi težavami najbolj pogrešajo timsko sodelovanje in strokovno podporo 

zunanjih ustanov (svetovanje, supervizijo, izdajanje strokovnih priročnikov in strokovne 

literature ipd.). Prav tako učitelji močno pogrešajo strokovno podporo na šoli zlasti s strani 

vodstva. Z raziskavo je bilo ugotovljeno, da se učitelji na splošno čutijo dobro strokovno 

usposobljene za nudenje različnih oblik pomoči v razredu, hkrati pa so izpostavili svojo slabo 

strokovno usposobljenost, ko gre za poučevanje učencev z učnimi težavami. Razloge za to 

vidijo predvsem v tem, da je področju poučevanja učencev z učnimi težavami v Sloveniji na 

splošno namenjeno premalo pozornosti in da so individualni projekti pomoči slabo 

koordinirani. Problem vidijo tudi v tem, da na več kot polovici šol področje učnih težav ni 

opredeljeno kot celovita in skupna skrb šole, ampak je ta odgovornost preložena na vsakega 

učitelja posebej.  

V Sloveniji so na voljo naslednje oblike pomoči in podpore učiteljem pri poučevanju učencev 

z učnimi težavami in drugimi posebnimi potrebami (Pulec Lah in Kavkler, 2011): 

 Glede na zakonske in strokovne podlage so vzpostavljene različne organizacijske oblike 

za podporo učencem, na šolah so zaposleni šolski svetovalni delavci, če le-teh ni, pa je 

vzpostavljena mobilna specialno-pedagoška služba. 

 Pomoč učiteljem nudijo zunanje ustanove (npr. svetovalni centri za otroke, mladostnike 

in starše, centri za socialno delo, mladinski domovi, zdravstveni domovi) in društva 

(npr. BRAVO, Center za avtizem ipd.). 

 Bodoči učitelji imajo že na prvi stopnji študijskega programa obvezne vsebine, ki se 

nanašajo na poučevanje učencev z razvojnimi, učnimi in čustveno-vedenjskimi 

težavami. Prav tako lahko v nadaljevanju študija izbirajo med drugimi moduli, v katerih 

lahko svoje znanje poglobijo in nadgradijo. 

 Učiteljem so na voljo tudi različne oblike nadaljnjega strokovnega izobraževanja, kot 

so seminarji, delavnice, tematske konference in podobno, ki jih organizirajo različne 

ustanove (Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Pedagoška fakulteta, Svetovalni 

centri, društva ipd.). 

V tujini se je za najbolj učinkovito obliko pomoči učiteljem izkazalo fleksibilno profesionalno 

usposabljanje. Ta način usposabljanja hitreje kot klasične oblike usposabljanja vpliva na boljše 

dosežke učencev, vključuje stalno učenje, partnerski odnos in možnost, da se nove ideje takoj 

uporabijo v praksi. Pri fleksibilnem profesionalnem usposabljanju dejavnosti, ki so izvedene 

znotraj njega, zahtevajo večje sodelovanje samih učiteljev, saj na tak način dobijo ideje, 

strategije itd., ki jih lahko takoj uporabijo v razredu. Cilj takega usposabljanja je, da je program 

prilagojen potrebam učiteljev, zato organizatorji skupaj z učitelji oblikujejo izboljšave, zaradi 

česar so učitelji bolj motivirani za učenje in uvajanje sprememb. Najbolje je, da se usposabljanje 
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izvaja na način, da je vanj vključeno več učiteljev iste šole in se izvaja v šoli, na kateri učitelji 

učijo, ali v bližnjem okolju (Jenkins in Yoshimura, 2010). 

Običajno tako profesionalno usposabljanje izvaja svetovalni delavec in/ali specialni pedagog, 

ki mora učitelje pritegniti k identifikaciji njihovih potreb in načrtovanju programa 

usposabljanja. Jenkins in Yoshimura (2010) sta oblikovala petstopenjski program 

profesionalnega razvoja, ki vsebuje naslednje stopnje: 

1. Pripravljalna stopnja, v kateri se določi cilje profesionalnega usposabljanja glede na 

interese učiteljev, posebne potrebe učencev in vizijo šole. Določi se torej, kateremu 

področju bo usposabljanje podrobneje namenjeno. 

2. Stopnja načrtovanja, v kateri se natančno določi specifične potrebe učiteljev in se na 

podlagi njih načrtuje dejavnosti, ki bodo potekale znotraj profesionalnega usposabljanja 

(npr. študij spletnih virov, izmenjava izkušenj v skupini, priprava kratkih gradiv ipd.). 

3. Stopnja organizacije usposabljanja učiteljev, znotraj katere koordinator usposabljanja 

na osnovi učiteljevih potreb pripravi potrebna gradiva za učitelje. 

4. Stopnja, na kateri pride do implementacije idej v prakso. Na tej stopnji učitelji ideje, ki 

so jih pridobili na usposabljanju, prenesejo v prakso. Učitelji na tej stopnji preverijo, 

kakšna je učinkovitost predlaganih strategij, učnih gradiv in pripomočkov, ki so jih 

prejeli v času usposabljanja. 

5. Stopnja, na kateri se učiteljem pri izvajanju sprememb v praksi nudi pomoč. V ta namen 

so organizirana redna srečanja z učitelji, izmenjava mnenj in podpora v razredu. 

Izkazalo se je, da so učitelji v takem načinu profesionalnega usposabljanja z veseljem 

sodelovali, saj so dobili zanimive ideje za delo v razredu ter se naučili novih strategij dela z 

učenci. Zlasti so bili zadovoljni z gradivom, ki so ga na usposabljanju dobili, saj je bilo gradivo 

kratko, nazorno, konkretno in razumljivo, zaradi česar so ga lahko takoj uporabili v razredu. 

Prav tako so bili veseli informacij o tem, kje lahko potrebne dodatne informacije najdejo na 

spletu (Jenkins in Yoshimura, 2010). 

Na podoben način, kot je zgoraj opisano usposabljanje, je Westling s sodelavci leta 2005 

oblikoval program pomoči in podpore za učitelje. Program nudi pomoč učiteljem pri reševanju 

vzgojno-izobraževalnih problemov, je dostopen vsem učiteljem, ki želijo izboljšati svoje delo 

z učenci z učnimi težavami, in temelji na sodelovalnem načinu dela. Značilnosti tega programa 

so: 

 Sodelovanje učiteljev, znotraj katerega učitelji izmenjujejo mnenja in pomagajo drug 

drugemu pri reševanju praktičnih primerov. 

 V programu lahko sodelujejo vsi učitelji in ni obvezno. 

 Ko se učitelj vključi v program, lahko informacije, ki jih potrebuje, pridobi na različne 

načine, pri čemer lahko sam izbere obliko pridobivanja informacij. 

 Podpora in pomoč učitelju ni pogojena z evalvacijo učiteljeve učinkovitosti. 

 Sodelovanje v programu ne sme povzročati dodatnega stresa in problemov. 

Program je oblikovan tako, da več šolam ponuja različne oblike sodelovanja. Učitelji 

posamezne šole se nato sami odločijo, katero obliko sodelovanja bodo izbrali glede na njihove 

potrebe, čas, interes in stopnje ustreznosti programa. Obstajajo štiri različne oblike sodelovanja, 
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in to so: tedensko sodelovanje za reševanje vzgojno-izobraževalnih problemov, tedenska 

komunikacija po spletu, izmenjava informacij in gradiv, ki jih pripravi koordinator, in sestanki 

s specialisti ob reševanju konkretnih problemov v razredu (Westling idr., 2005).  

Po koncu usposabljanja so opravili tudi raziskavo, ki je pokazala, da so učitelji v tem programu 

pridobili veliko znanja za učinkovitejše poučevanje učencev z učnimi težavami, zlasti so 

izpostavili neprestano komunikacijo na sestankih ali po spletu. Zelo zadovoljni so bili tudi z 

materiali, ki so jih takoj lahko uporabili v razredu. Prav tako se niso izogibali hospitacijam 

specialistom v razredu, zlasti zato, ker je bilo sodelovanje prostovoljno in brez stroge 

evalvacije, hkrati pa so s hospitacijami dobili zelo konkretno podporo in pomoč za izboljšanje 

njihovega poučevanja v razredu (Pulec Lah in Kavkler, 2011).  

Slabost tega programa v primerjavi s fleksibilnim profesionalnim usposabljanjem je v tem, da 

je za izvedbo potrebno nekoliko več finančnih sredstev, saj je potrebno pokriti potne stroške 

udeležencev, stroške nakupa učnih pripomočkov in naročnine za spletno klepetalnico. Težavo 

so izvajalci programa sicer dobro rešili tako, da je finančna sredstva zagotovila država z 

zavedanjem, da je podpora in pomoč učiteljem za učinkovito poučevanje učencev z učnimi 

težavami zelo pomembna (Pulec Lah in Kavkler, 2011).  

Zgoraj opisana modela, ki ju uporabljajo v tujini, sta zelo uspešna, vendar teh modelov ni 

mogoče direktno prenesti v slovensko prakso, saj je potrebno upoštevati številne materialne in 

fizične ovire. Zato je smiselno, da v Sloveniji pri uvajanju novosti iščemo vire med dobro 

strokovno usposobljenimi učitelji, specialnimi pedagogi, svetovalnimi delavci, strokovnimi 

delavci zunanjih ustanov in podpornih centrov. Seveda pa je zelo pomembno, da pri tem 

upoštevamo človeške, materialne in finančne vire, in glede na te danosti in potrebe učnega 

okolja fleksibilno načrtujemo podporo učiteljem (Pulec Lah in Kavkler, 2011). 
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II. EMPIRIČNI DEL 

8  OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Izvajanje petstopenjskega modela pomoči v Sloveniji je zakonsko zavezujoče vse od leta 1996, 

saj je v Zakonu o osnovni šoli, ki je bil takrat izdan, zapisano, da so učenci s posebnimi 

potrebami (kamor sodijo tudi učenci z učnimi težavami) upravičeni do prilagajanja oblik in 

metod dela pri rednem pouku, dopolnilnem pouku in pri drugih oblikah individualne in 

skupinske učne pomoči. Na podlagi izhodišč, zapisanih v omenjenem zakonu, je leta 2007 

Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje sprejel dokument Učne težave v 

osnovni šoli: koncept dela, v katerem so zapisane strokovne osnove za izvajanje 

petstopenjskega modela pomoči, vendar pa se kljub temu v praksi pojavljajo številni problemi 

njegovega upoštevanja in uporabe. Najpomembnejši pogoj, da je izvajanje modela zares 

učinkovito, je strokovna usposobljenost učitelja, ki model izvaja. Raziskave, ki so bile 

opravljene do sedaj in smo jih predstavili v teoretičnem delu, kažejo na nasprotujoča si stališča 

in ocene učiteljev o tem, kako usposobljene se čutijo za nudenje pomoči učencem z učnimi 

težavami. Nekatere raziskave so pokazale, da se učitelji čutijo zelo dobro strokovno 

usposobljene, spet druge, da učiteljem primanjkuje znanja s tega področja. Slaba strokovna 

usposobljenost in pomanjkljivo znanje pa vodita v negativno naravnana učiteljeva stališča, kar 

vodi v oblikovanje občutka nekompetentnosti in odpora. Ker gre za raziskave, ki so dale precej 

nasprotujoče si rezultate in ker se v večini te raziskave osredotočajo na ugotavljanje širše 

strokovne usposobljenosti in stališč učiteljev do učencev s posebnimi potrebami in ne na 

petstopenjski model pomoči učencem z učnimi težavami, smo se odločili, da v empiričnem delu 

magistrskega dela raziščemo, kakšna so stališča učiteljev razrednega pouka do petstopenjskega 

modela pomoči in kakšno je njihovo poznavanje modela. Z raziskavo bomo poskušali iskati 

morebitne povezave med stališči učiteljev razrednega pouka in njihovo strokovno 

usposobljenostjo ter morebitne povezave med znanjem učiteljev o modelu in tem, kako znanje 

prenašajo v prakso. 

9 CILJI RAZISKAVE 

Z raziskavo želimo dobiti vpogled v stališča učiteljev razrednega pouka do petstopenjskega 

modela pomoči, strokovno usposobljenost učiteljev razrednega pouka o petstopenjskem 

modelu pomoči ter morebitne ovire in težave, ki jih učitelji razrednega pouka zaznavajo pri 

izvajanju petstopenjskega modela pomoči v praksi. Hkrati želimo ugotoviti, ali obstajajo 

morebitne povezave med stališči učiteljev in njihovo strokovno usposobljenostjo ter morebitne 

povezave med znanjem učiteljev o modelu in tem, kako znanje prenašajo v prakso. 

10 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Glede na raziskovalni problem in cilje raziskave smo se osredotočili na naslednja raziskovalna 

vprašanja: 

1. Kakšna so stališča učiteljev razrednega pouka do petstopenjskega modela pomoči? 

2. Ali obstajajo statistično pomembne razlike med učitelji razrednega pouka v stališčih do 

petstopenjskega modela pomoči glede na starost in delovno dobo učitelja? 
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3. Kakšno je poznavanje petstopenjskega modela pomoči med učitelji razrednega pouka? 

4. Ali obstajajo statistično pomembne razlike med učitelji razrednega pouka v poznavanju 

petstopenjskega modela pomoči glede na starost in delovno dobo učitelja? 

5. Kako učitelji razrednega pouka ocenjujejo pogoje za uspešno izvajanje petstopenjskega 

modela pomoči v praksi? 

6. Na kakšen način učitelji razrednega pouka učencem z učnimi težavami nudijo učno 

pomoč na posamezni stopnji petstopenjskega modela pomoči? 

7. Kje učitelji razrednega pouka vidijo možnosti za izboljšanje izvajanja petstopenjskega 

modela pomoči v praksi? 

11 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

V empiričnem delu magistrskega dela smo uporabili kvantitativno raziskovalno paradigmo. 

Uporabljeni raziskovalni metodi sta bili deskriptivna in kavzalno-neeksperimentalna metoda 

pedagoškega raziskovanja. 

12 VZOREC 

Raziskava temelji na slučajnostnem vzorcu. V raziskavi so sodelovali učitelji razrednega pouka 

naključno izbranih osnovnih šol v Sloveniji, ki so v šolskem letu 2019/2020 poučevali v enem 

izmed razredov na razredni stopnji. V raziskavi je sodelovalo 228 učiteljev. 

Preglednica 1: Struktura anketiranih učiteljev glede na spol 

 Število Odstotek 

Ženski 220 96,5 % 

Moški 8 3,5 % 

Skupaj 228 100,0 % 

Anketni vprašalnik je izpolnilo 228 učiteljev razrednega pouka, od tega je 220 učiteljev 

ženskega spola (96,5 %) in 8 učiteljev moškega spola (3,5 %). 

Preglednica 2: Struktura anketiranih učiteljev glede na razred poučevanja v šolskem letu 

2019/2020 

 Število  Odstotek  

1. razred 49 21,5 % 

2. razred 40 17,5 % 

3. razred 41 18,0 % 

4. razred 37 16,2 % 

5. razred 40 17,5 % 

OPB 21 9,3 % 

Skupaj 228 100,0 % 

V Preglednici 2 je prikazano, v katerem razredu so v šolskem letu 2019/2020 poučevali 

anketirani učitelji. Vidimo, da je delež učiteljev glede na razred poučevanja v šolskem letu 

2019/2020 enakomerno porazdeljen. Največ anketiranih učiteljev je poučevalo v 1. razredu 

(21,5 %), 41 učiteljev (18,0 %) je poučevalo v 3. razredu, 40 učiteljev (17,5 %) je poučevalo v 
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2. razredu in prav tako v petem (17,5 %). 4. razred je poučevalo 37 učiteljev (16,2 %). 21 

anketiranih učiteljev (9,3 %) ni učilo v rednem pouku, ampak so učili v OPB (oddelku 

podaljšanega bivanja). 

Preglednica 3: Struktura anketiranih učiteljev glede na starost 

 Število  Odstotek  

Do 30 let 37 16,2 % 

Od 31 do 40 let 63 27,6 % 

Nad 41 let  128 56,2 % 

Skupaj 228 100,0 % 

V Preglednici 3 smo prikazali, v katero starostno skupino sodijo anketirani učitelji. 

Spremenljivko starostno skupino smo rekodirali v tri vrednosti, in sicer do 30 let, od 31 do 40 

let in nad 41 let. Vidimo lahko, da je več kot polovica anketiranih učiteljev starih nad 41 let 

(56,2 %), manj kot tretjina učiteljev (27,6 %) je starih od 31 do 40 let, medtem ko je 37 učiteljev 

starih do 30 let (16,2 %). 

Preglednica 4: Struktura anketiranih učiteljev glede na število let delovnih izkušenj s 

poučevanjem otrok na razredni stopnji 

 Število  Odstotek  

Do 5 let 53 23,2 % 

Od 6 do 15 let 39 17,1 % 

Nad 15 let  136 59,7 % 

Skupaj 228 100,0 % 

V Preglednici 4 je prikazana struktura anketiranih učiteljev glede na število let delovnih 

izkušenj, ki jih imajo s poučevanjem otrok na razredni stopnji. Spremenljivko število let 

delovnih izkušenj smo rekodirali v tri vrednosti, in sicer do 5 let, od 6 do 15 let in nad 15 let. 

Več kot polovica anketiranih učiteljev (59,7 %) ima nad 15 let delovnih izkušenj s poučevanjem 

otrok na razredni stopnji, 23,2 % učiteljev ima do 5 let delovnih izkušenj in 17,1 % učiteljev 

ima od 6 do 15 let delovnih izkušenj s poučevanjem otrok na razredni stopnji. 

13 UPORABLJENI MERSKI INSTRUMENTI 

Podatke smo zbirali z anonimnim spletnim vprašalnikom z uporabo spletne aplikacije 1ka 

(Priloga 1: Anketni vprašalnik za učitelje razrednega pouka). Za ta način zbiranja podatkov 

smo se odločili zaradi časovne ekonomičnosti (anketiranci so vprašalnik izpolnjevali kjerkoli, 

kjer je dostop do spleta, rezultati pa so nam bili dostopni takoj, ko je anketiranec zaključil z 

izpolnjevanjem), zagotovitve večje anonimnosti anketirancev in nenazadnje zaradi 

epidemiološke situacije v državi, ki je onemogočala zbiranje podatkov v fizični obliki.  

Vprašalnik smo sestavili na podlagi študija literature in preteklih raziskav. Vseboval je 8 

vprašanj zaprtega tipa, 3 vprašanja odprtega tipa in eno vprašanje kombiniranega tipa. 

Razdeljen je bil na štiri sklope. V prvem sklopu smo učitelje razrednega pouka spraševali po 

osnovnih podatkih (spolu, starosti, delovnih izkušnjah in o morebitnem izobraževanju s 

področja petstopenjskega modela pomoči izven obveznega študija); v drugem sklopu smo jih 
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prosili za stopnjo strinjanja s trditvami, na podlagi katerih smo dobili vpogled v njihova stališča 

glede petstopenjskega modela pomoči; tretji sklop je bil sestavljen iz vprašanj o poznavanju 

petstopenjskega modela pomoči; v četrtem sklopu pa smo anketirance spraševali po oceni 

uresničevanja pogojev, ki vplivajo na uspešno izvajanje petstopenjskega modela pomoči. V 

zadnjem sklopu nas je zanimalo tudi, kako učitelji model uporabljajo v praksi in kaj bi si za 

njegovo lažje izvajanje v prihodnje želeli spremeniti. 

14 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

Podatke smo na spletu zbirali v mesecu juliju in avgustu leta 2020. O načinu zbiranja podatkov 

smo se najprej dogovorili z ravnatelji naključno izbranih osnovnih šol v Sloveniji. Glede na 

dogovor z njimi smo na elektronske naslove zaposlenih poslali spletno povezavo do anketnega 

vprašalnika in učitelje nagovorili k izpolnjevanju vprašalnika. Spletno povezavo do anketnega 

vprašalnika smo objavili tudi na družbenih omrežjih, in sicer v skupinah RP učitelji/ce in 

Razredni pouk–učitelji, ki se nahajata na družbenem omrežju Facebook. Učitelji so nato 

izpolnili vprašalnik. Posamezen učitelj je za to potreboval približno 10 minut časa. Pred 

začetkom raziskovanja smo na manjšem vzorcu opravili pilotsko raziskavo, s katero smo 

vprašalnik preizkusili in ga ustrezno popravili. 

15 POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV 

Obdelava in interpretacija informacij iz vprašalnika temelji na kvantitativni analizi. Podatki so 

obdelani na nivoju deskriptivne in inferenčne statistike. Uporabili smo frekvenčno distribucijo 

neodvisnih spremenljivk, frekvenčno distribucijo stopenj strinjanja s posameznimi trditvami 

(odvisne spremenljivke), osnovno deskriptivno statistiko numeričnih spremenljivk (mere 

srednje vrednosti ter mere razpršenosti) in χ2-preizkus hipoteze neodvisnosti. V kolikor pogoji 

za izračun χ2-preizkusa hipoteze neodvisnosti niso bili izpolnjeni, smo uporabili Kullbackov 

2Î-preizkus. Normalnost porazdelitve pridobljenih podatkov smo ugotavljali s Kolmogorovim-

Smirnovim testom in Shapiro-Wilkovim testom. Za ugotavljanje statistično pomembnih razlik 

med dvema neodvisnima vzorcema smo v nadaljevanju uporabili t-preizkus za neodvisne 

vzorce (če so se podatki porazdeljevali normalno) in Mann-Whitney test (če se podatki niso 

porazdeljevali normalno). Poleg omenjenih testov smo se pri statistični obdelavi podatkov 

poslužili tudi ANOVE (za normalno porazdeljene podatke) in Kruskal-Wallis testa (za 

nenormalno porazdeljene podatke). S Cronbachovim koeficientom alfa smo preverili 

zanesljivost posameznih ocenjevalnih lestvic. Odgovore na odprta vprašanja smo kodirali.  

Rezultati so predstavljeni deskriptivno in v obliki frekvenčnih in strukturnih preglednic. 
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16 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

Rezultati raziskave in njihova interpretacija so predstavljeni glede na raziskovalna vprašanja in 

so prikazani v nadaljevanju. 

16.1 RV 1: Kakšna so stališča učiteljev razrednega pouka do petstopenjskega 

modela pomoči? 

V anketni vprašalnik smo zapisali trditve o petstopenjskem modelu pomoči, s pomočjo katerih 

smo želeli preveriti, kakšna stališča imajo učitelji razrednega pouka do modela. Anketiranci so 

morali oceniti, v kolikšni meri se strinjajo s posamezno trditvijo. Strinjanje smo merili na 

petstopenjski lestvici, na kateri 1 pomeni Se sploh ne strinjam, 2 Se ne strinjam, 3 Se ne morem 

odločiti, 4 Se delno strinjam in 5 Se popolnoma strinjam. 

Preglednica 5: Stališča učiteljev razrednega pouka do petstopenjskega modela pomoči 

Št. 

trditve 
Trditev  1 2 3 4 5 N M SD 

1 Učitelj razrednega pouka je za 

sodelovanje pri izvajanju 

petstopenjskega modela pomoči 

pridobil ustrezna in zahtevana znanja 

v času študija. 

47 72 40 63 6 228 

2,6 1,17 
21 % 32 % 18 % 28 % 3 % 100 % 

2 Za izvajanje petstopenjskega modela 

pomoči učitelj razrednega pouka 

potrebuje dodatno splošno in 

strokovno usposobljenost. 

0 11 24 95 98 228 

4,2 0,82 
0 % 5 % 11 % 42 % 43 % 100 % 

3 Vsak učitelj razrednega pouka se mora 

udeležiti dodatnega strokovnega 

izobraževanja o modelu, če želi 

kvalitetno izvajati petstopenjski 

model pomoči. 

0 21 29 82 96 228 

4,1 0,95 
0 % 9 % 13 % 36 % 42 % 100 % 

4 Naloga vsakega učitelja je, da sam 

poišče dodatna izobraževanja na temo 

petstopenjskega modela pomoči, če 

oceni, da v času študija ni pridobil 

zadostnega znanja. 

11 45 39 82 51 228 

3,5 1,18 
5 % 20 % 17 % 36 % 22 % 100 % 

5 Za uspešno izvajanje petstopenjskega 

modela pomoči je potrebna pozitivna 

naravnanost vodstva šole do modela. 

0 6 13 82 127 228 

4,4 0,76 
0 % 3 % 6 % 36 % 55 % 100 % 

6 Vodstvo šole mora zagotoviti ustrezna 

in dovolj pogosta izobraževanja o 

modelu. 

0 11 28 80 109 228 

4,3 0,85 
0 % 5 % 12 % 35 % 48 % 100 % 

7 Materialni in fizični pogoji so ključni 

za kvalitetno izvajanje modela. 

5 17 45 89 72 228 
3,9 1,00 

2 % 7 % 20 % 39 % 32 % 100 % 

8 Učitelj razrednega pouka je tisti, ki 

prvi prepozna težave pri učencu. 

0 7 7 74 140 228 
4,5 0,78 

0 % 3 % 3 % 32 % 62 % 100 % 

9 Za identificiranje učencev z učnimi 

težavami mora biti učitelj ustrezno 

strokovno usposobljen. 

 

 

0 4 9 68 147 228 

4,6 0,70 
0 % 2 % 4 % 3 0% 64 % 100 % 
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10 Učitelj mora pouk vedno (vsako 

šolsko uro in vsak šolski predmet) 

prilagoditi učencu z učnimi težavami. 

0 41 18 110 59 228 

3,8 1,03 
0 % 18 % 8 % 48 % 25 % 100 % 

11 Učiteljev način poučevanja je 

pomemben dejavnik, ki vpliva na 

učno uspešnost učenca z učnimi 

težavami. 

0 5 7 89 127 228 

4,5 0,70 
0 % 2 % 3 % 39 % 56 % 100 % 

12 Učitelj, ki ima v razredu več učencev 

z učnimi težavami, ne more nameniti 

ustrezne pozornosti vsem ostalim 

učencem. 

2 19 15 83 109 228 

4,2 0,96 
1 % 8 % 7 % 36 % 48 % 100 % 

13 Kar je dobro za učence z učnimi 

težavami, je dobro za vse učence. 

32 86 32 64 14 228 
2,7 1,19 

14 % 38 % 14 % 28 % 6 % 100 % 

14 Za učitelja je poučevanje učencev z 

učnimi težavami zahtevno in naporno. 

0 10 18 79 121 228 
4,4 0,81 

0 % 4 % 8 % 35 % 53 % 100 % 

15 Za učitelja poučevanje učencev z 

učnimi težavami povečuje stopnjo 

stresa. 

2 20 22 85 99 228 

4,1 0,97 
1 % 9 % 10 % 37 % 43 % 100 % 

16 Delo z učenci z učnimi težavami 

omogoča učitelju strokovno rast. 

0 4 21 96 107 228 
4,3 0,75 

0 % 2 % 9 % 42 % 46 % 100 % 

17 Šola mora spodbujati timsko delo med 

sodelavci na šoli in strokovnimi 

sodelavci zunaj šole. 

0 0 7 36 185 228 

4,8 0,48 
0 % 0 % 3 % 16 % 81 % 100 % 

18 Pri delu z učenci, ki imajo učne 

težave, je sodelovanje in timsko delo 

med učitelji večje. 

0 5 14 77 132 228 

4,5 0,71 
0 % 2 % 6 % 34 % 58 % 100 % 

19 Vključevanje staršev v model pomoči 

je za učenca z učnimi težavami 

odločilno. 

0 4 10 74 140 228 

4,5 0,67 
0 % 2 % 4 % 32 % 62 % 100 % 

20 Starši so enakovredni partnerji 

strokovnim delavcem. 

14 38 32 90 54 228 
3,6 1,19 

6 % 17 % 14 % 39 % 24 % 100 % 

Opomba: 1 – Se sploh ne strinjam, 2 – Se ne strinjam, 3 – Se ne morem odločiti, 4 – Se delno strinjam, 5 – Se 

popolnoma strinjam, N – število enot, M – aritmetična sredina, SD – standardni odklon. 

Trditve, s katerimi smo preverjali stališča učiteljev razrednega pouka do petstopenjskega 

modela pomoči, smo najprej razdelili v tri skupine, in sicer na: 

 trditve, pri katerih je bila razpršenost odgovorov majhna (SD < 0,50): 17; 

 trditve, pri katerih je bila razpršenost odgovorov srednja (SD = 0,50–1,00): 2, 3, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18 in 19, in 

 trditve, pri katerih je bila razpršenost odgovorov velika (SD > 1,00): 1, 4, 10, 13 in 20. 

V prvo skupino sodi trditev Šola mora spodbujati timsko delo med sodelavci na šoli in 

strokovnimi sodelavci zunaj šole (17). Večina učiteljev se popolnoma strinja z zapisano 

trditvijo, kar pomeni, da anketiranim učiteljem timsko delo med sodelavci na šoli in zunanjimi 

strokovnimi sodelavci veliko pomeni in se zavedajo pomena tega sodelovanja. Nihče izmed 

anketiranih učiteljev ni trditve ocenil z oceno 1 (Se sploh ne strinjam) ali z oceno 2 (Se ne 

strinjam). S tem lahko potrdimo, da učitelji vedo, kako pomembno je sodelovanje z zunanjimi 

strokovnimi sodelavci, in da se zavedajo močnega vpliva tega sodelovanja na kakovost 

poučevanja učencev z učnimi težavami v razredu. Ugotovitev nakazuje, da si učitelji tega 
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sodelovanja zaradi vseh koristi, ki jih prinaša, zelo želijo in so do njega močno pozitivno 

naravnani. 

V drugo skupino sodijo trditve, pri katerih je bila razpršenost odgovorov srednja, pri čemer pa 

je bila povprečna vrednost strinjanja s trditvijo še vedno zelo jasno izražena. Več kot polovica 

učiteljev se popolnoma strinja z naslednjimi trditvami: Za uspešno izvajanje petstopenjskega 

modela pomoči je potrebna pozitivna naravnanost vodstva šole do modela (5), Učitelj 

razrednega pouka je tisti, ki prvi prepozna težave pri učencu (8), Za identificiranje učencev z 

učnimi težavami mora biti učitelj ustrezno strokovno usposobljen (9), Učiteljev način 

poučevanja je pomemben dejavnik, ki vpliva na učno uspešnost učenca z učnimi težavami (11), 

Pri delu z učenci, ki imajo učne težave, je sodelovanje in timsko delo med učitelji večje (18) in 

Vključevanje staršev v model pomoči je za učenca z učnimi težavami odločilno (19). Vsako 

izmed teh trditev je več kot polovica anketiranih učiteljev ocenila z oceno Popolnoma se 

strinjam, pri čemer je povprečna ocena strinjanja s temi trditvami znašala 4,5. Nihče izmed 

anketiranih učiteljev ni nobene izmed zgoraj omenjenih trditev ocenil z oceno Se sploh ne 

strinjam. Iz rezultatov lahko vidimo, da se učitelji zavedajo, kako pomembna je pozitivna 

naravnanost celotne šole do učencev, ki imajo učne težave. Ni namreč pomembno samo, kako 

so do teh učencev naravnani učitelji, ki učenca poučujejo, ampak je ključna tudi naravnanost 

vodstva šole in drugih strokovnih sodelavcev, ki sicer nimajo neposrednega stika z učencem. 

Opaziti je, da so anketirani učitelji močno pozitivno naravnani tudi do učiteljeve strokovne 

usposobljenosti za delo s temi učenci, saj so prepričani, da je le-ta zanje ključna, saj so prvi, ki 

morajo znati prepoznati težave pri učencu, in so tudi tisti, ki s svojim načinom poučevanja 

močno vplivajo na učno uspešnost učencev z učnimi težavami. Večina učiteljev se je 

popolnoma strinjala tudi s trditvijo, ki opisuje sodelovanje s starši, s čimer smo dobili potrditev 

učiteljevega zavedanja, da brez sodelovanja s starši praktično ni mogoče priti do želenega 

napredka. Starši so namreč tisti, ki najbolje poznajo svojega otroka, zato lahko učitelju povedo, 

kaj otroku pri učenju pomaga oziroma s čim si otrok olajša svoje učenje. Učitelj s tem pridobi 

nadvse koristne informacije, s pomočjo katerih bolje razume učenca, njegov način učenja, in 

jih nato lahko uporabi pri organizaciji in načrtovanju svojega poučevanja (Peklaj, 2016). 

S trditvama Vodstvo šole mora zagotoviti ustrezna in dovolj pogosta izobraževanja o modelu 

(6) in Učitelj, ki ima v razredu več učencev z učnimi težavami, ne more nameniti ustrezne 

pozornosti vsem ostalim učencem (12) se je popolnoma strinjala skoraj polovica anketiranih 

učiteljev, medtem ko je oceno Se delno strinjam izbrala manj kot tretjina anketiranih učiteljev. 

Da se učitelji s trditvama v večji meri strinjajo, ni presenetljivo, saj so učitelji pokazali pozitivno 

naravnanost do vseh trditev, ki se nanašajo na strokovno usposobljenost učiteljev. S tem so 

nakazali, kako pomembna se jim zdi dobra strokovna usposobljenost in njihov profesionalni 

razvoj. Kvalitetna strokovna usposobljenost je namreč tista, ki pogojuje kvaliteto učiteljevega 

poučevanja v razredu, zato je predvidljivo, da bodo učitelji, ki so slabše strokovno podkovani, 

imeli več težav pri kvalitetnem poučevanju učencev z učnimi težavami in hkrati poučevanju 

tudi vseh ostalih učencih. 

Pri ostalih trditvah, ki so imela srednjo razpršenost odgovorov, pa je opaziti, da so se učitelji 

zelo enakomerno odločali med možnostma Se popolnoma strinjam in Se delno strinjam. Te 

trditve so: Za izvajanje petstopenjskega modela pomoči učitelj razrednega pouka potrebuje 

dodatno splošno in strokovno usposobljenost (2), Vsak učitelj razrednega pouka se mora 
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udeležiti dodatnega strokovnega izobraževanja o modelu, če želi kvalitetno izvajati 

petstopenjski model pomoči (3), Materialni in fizični pogoji so ključni za kvalitetno izvajanje 

modela (7), Za učitelja poučevanje učencev z učnimi težavami povečuje stopnjo stresa (15) in 

Delo z učenci z učnimi težavami omogoča učitelju strokovno rast (16). Povprečne vrednosti 

strinjanja s posameznimi trditvami se gibljejo med 3,9 in 4,2. Na podlagi rezultatov lahko 

trdimo, da se učitelji večinoma vsaj delno ali popolnoma strinjajo, da se morajo za kvalitetno 

izvajanje modela še dodatno izobraževati, saj v času študija niso pridobili dovolj znanja, da za 

izvajanje modela potrebujejo ustrezne materialne pogoje ter da delo z učenci z učnimi težavami 

na eni strani predstavlja strokovno rast, na drugi pa povečuje stopnjo stresa. Učitelji vedo, da 

je poučevanje učencev z učnimi težavami bistveno lažje, hkrati pa tudi učinkovitejše, če imajo 

na voljo ustrezne didaktične pripomočke, kar pa je v današnjem šolskem prostoru vse bolj pereč 

problem. Na to nakazujejo tudi rezultati naše raziskave, saj smo v zadnjem sklopu našega 

vprašalnika ugotovili, da si učitelji želijo več finančne podpore, ki bi jim omogočila nakup 

boljšega didaktičnega materiala in jim s tem olajšala delo z učenci, ki imajo učne težave.   

Tretji, zadnji sklop trditev, ki smo ga oblikovali, združuje trditve: Učitelj razrednega pouka je 

za sodelovanje pri izvajanju petstopenjskega modela pomoči pridobil ustrezna in zahtevana 

znanja v času študija (1), Naloga vsakega učitelja je, da sam poišče dodatna izobraževanja na 

temo petstopenjskega modela pomoči, če oceni, da v času študija ni pridobil zadostnega znanja 

(4), Kar je dobro za učence z učnimi težavami, je dobro za vse učence (13) in Starši so 

enakovredni partnerji strokovnim delavcem (20). Pri teh trditvah smo med učitelji zaznali večje 

razlike v oceni strinjanja s trditvijo. S trditvijo Učitelj razrednega pouka je za sodelovanje pri 

izvajanju petstopenjskega modela pomoči pridobil ustrezna in zahtevana znanja v času študija 

(1) se tretjina učiteljev ne strinja, medtem ko se jih približno enak delež s trditvijo delno strinja. 

Precej učiteljev je izbralo možnost, da se s trditvijo sploh ne strinja, in sicer kar 21 % vseh 

anketiranih. Povprečna ocena strinjanja s trditvijo je 2,6, zaradi česar lahko trdimo, da učitelji 

s pridobljenim znanjem o modelu v času študija niso zadovoljni in bi si takrat želeli pridobiti 

več znanja. Na podlagi te ugotovitve bi bilo v prihodnje smiselno delu z učenci z učnimi 

težavami in petstopenjskemu modelu pomoči nameniti nekoliko več pozornosti skozi celoten 

čas študija in ne šele na koncu. Trenutno namreč študentje petstopenjski model pomoči 

podrobneje spoznajo šele v zadnjem letu študija v sklopu predmeta Inkluzivna vzgoja in 

izobraževanje. Menim, da bi bilo, glede na rezultate raziskave, potrebno vsebine o modelu 

vključiti med vsebine drugih predmetov, ki se ukvarjajo s poučevanjem.   

Trditev, katere povprečna ocena strinjanja je tudi precej nizka (M = 2,7), je trditev Kar je dobro 

za učence z učnimi težavami, je dobro za vse učence (13). Skoraj tretjina anketiranih učiteljev 

se s to trditvijo delno strinja, medtem ko se drugi učitelji z njo ne oziroma sploh ne strinjajo. Iz 

rezultatov lahko sklepamo, da učitelji dobro vedo, da je za učence, ki imajo učne težave, 

potrebno uporabiti druge načine poučevanja kot za učence, ki težav nimajo ali pa so celo 

nadarjeni. Tu je potrebno poudariti, da so načini poučevanja, ki jih učitelj uporabi pri 

poučevanju učencev z učnimi težavami, ustrezni tudi za ostale učence, saj gre v večini primerov 

za multisenzoren način poučevanja, ki je dober tudi za učence, ki težav nimajo. Pomembno je 

le, da učitelj tako za učence z učnimi težavami kot za druge učence uporabi ustrezne 

prilagoditve glede na njihove individualne potrebe.  
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Trditvi Naloga vsakega učitelja je, da sam poišče dodatna izobraževanja na temo 

petstopenjskega modela pomoči, če oceni, da v času študija ni pridobil zadostnega znanja (4) 

in Starši so enakovredni partnerji strokovnim delavcem (20) imata podobni povprečni oceni 

strinjanja, in sicer povprečna ocena trditve 4 znaša 3,5, trditve 20 pa 3,6. Pri obeh trditvah so 

ocene anketiranih učiteljev enakomerno porazdeljene, pri čemer pri obeh trditvah nekoliko 

izstopa možnost Se delno strinjam, saj je to možnost pri trditvi 4 izbralo 36 % učiteljev, pri 

trditvi 20 pa 39 % učiteljev. Trditev 4 lahko povežemo s trditvijo 1, pri čemer lahko opazimo, 

da se tisti učitelji, ki se ne strinjajo s trditvijo, da so v času študija pridobili dovolj znanja, bolj 

strinjajo s trditvijo, da morajo znanje poiskati sami. Ta korelacija je pričakovana, saj je jasno, 

da bo učitelj, ki želi strokovno napredovati, sam poiskal pomoč, da mu bo to uspelo, sploh če 

mu to znanje ni bilo ponujeno na prejšnjih stopnjah profesionalnega razvoja.  

Analiza ocen strinjanja učiteljev razrednega pouka s posameznimi trditvami, ki se nanašajo na 

petstopenjski model pomoči, je pokazala, da so učitelji naklonjeni izvajanju petstopenjskega 

modela pomoči v šolah. Pri tem izpostavljajo zlasti timsko sodelovanje med strokovnimi 

sodelavci na šoli in strokovnimi sodelavci zunanjih ustanov, sodelovanje s starši in pozitivno 

naravnanost celotne šole do izvajanja modela v praksi. Za uspešno izvajanje modela se jim zdi 

pomembna lastna strokovna usposobljenost in usposobljenost drugih strokovnih sodelavcev, 

zato bi si želeli, da bi več znanja pridobili že v času študija, ali pa bi jim dodatna izobraževanja 

omogočilo vodstvo šole. Anketirani učitelji se zavedajo, da je način poučevanja težko 

prilagajati vsem učencem, kar se kaže s povečano stopnjo stresa, ki ga doživljajo med svojim 

delom. Po drugi strani pa jim delo z učenci z učnimi težavami predstavlja vsakodnevne izzive, 

zaradi česar se tudi strokovno razvijajo. Interpretacija odgovorov nakazuje zgoraj omenjene  

trende, vendar moramo upoštevati tudi dejstvo, da so anketirani učitelji zelo verjetno izbirali 

socialno zaželene odgovore, kar se je pokazalo v rezultatih, ko so z zelo visoko oceno ocenili 

timsko sodelovanje med strokovnimi sodelavci na šoli, hkrati pa so ocenili, da je tega 

sodelovanja na šolah še vedno premalo in bi si ga želeli več.  

16.2 RV 2: Ali obstajajo statistično pomembne razlike med učitelji 

razrednega pouka v stališčih do petstopenjskega modela pomoči glede 

na starost in delovno dobo učitelja? 

Želeli smo preveriti, ali obstajajo statistično pomembne razlike med učitelji razrednega pouka 

v stališčih do petstopenjskega modela pomoči glede na starost in delovno dobo učitelja. V ta 

namen smo najprej preverili, ali so trditve, s katerimi smo preverjali stališča, zanesljive.  

Preglednica 6: Cronbachov koeficient alfa za stališča učiteljev 

Cronbachov koeficient alfa N  

0,640 20 

Cronbachov koeficient alfa za stališča učiteljev znaša 0,640, kar pomeni, da je vseh 20 trditev, 

s katerimi smo preverjali stališča učiteljev razrednega pouka do petstopenjskega modela 

pomoči, zanesljivih. Na podlagi tega lahko trdimo, da so trditve primerne za nadaljnjo analizo 

in za združitev v eno spremenljivko, ki smo jo v nadaljevanju poimenovali »Stališča«. 
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Preglednica 7: Test normalne porazdelitve za stališča učiteljev 

 Kolmogorov-Smirnov test Shapiro-Wilkov test 

Vrednost g α Vrednost g α 

Stališča 0,074 228 0,004 0,981 228 0,004 

S pomočjo testov normalne porazdelitve (Kolmogorov-Smirnov test in Shapiro-Wilkov test) 

smo preverili, ali se spremenljivka »Stališča« porazdeljuje normalno. Kolmogorov-Smirnov in 

Shapiro-Wilkov sta statistično pomembna (α < 0,05), kar pomeni, da se spremenljivka 

»Stališča« ne porazdeljuje normalno, zato smo namesto parametričnega testa za enosmerno 

analizo variance (ANOVA) uporabili neparametrični test, in sicer Kruskal-Wallis test. 

Preverili smo statistično pomembne razlike med učitelji razrednega pouka v stališčih do 

petstopenjskega modela pomoči na splošno in za vsako trditev posebej. Trditve, pri katerih je 

prišlo do statistično pomembnih razlik, smo izpostavili. 

Najprej  smo preverili, ali obstajajo statistično pomembne razlike med učitelji razrednega pouka 

v stališčih do petstopenjskega modela pomoči glede na starost učitelja. Podatki so najprej 

predstavljeni za spremenljivko »Stališča« in nato za vsako trditev posebej. 

Preglednica 8: Povprečni rangi za »Stališča« učiteljev do petstopenjskega modela pomoči 

glede na starost učitelja 

 V katero starostno skupino spadate? N Povprečni rang 

»Stališča« Do 30 let 37 94,96 

Od 31 do 40 let 63 112,80 

Nad 41 let 128 120,98 

Skupaj 228  

 

Preglednica 9: Kruskal-Wallis test za preverjanje »Stališč« učiteljev do petstopenjskega 

modela pomoči glede na starost učitelja 

 »Stališča« 

Kruskal-Wallis test 4,538 

g 2 

α 0,103 

Zanimalo nas je, ali so razlike v »Stališčih« učiteljev razrednega pouka do petstopenjskega 

modela pomoči glede na starost učitelja statistično pomembne. Vrednost Kruskal-Wallis testa 

ni statistično pomembna (χ2 = 4,538; g = 2; α = 0,103). Med učitelji, starimi do 30 let, od 31 do 

40 let in nad 40 let, se ne pojavljajo statistično pomembne razlike. Podatkov ne moremo 

posplošiti na osnovno množico. Za vzorec pa lahko ugotovimo, da so izvajanju petstopenjskega 

modela pomoči bolj pozitivno naklonjeni učitelji, ki so stari 41 let ali več (R = 120,98), najmanj 

pa učitelji, ki so stari do 30 let (R = 94,96). Sklepamo lahko, da so starejši učitelji že pridobili 

veliko več izkušenj z delom z učenci z učnimi težavami, zato jim delo z njimi ne predstavlja 

več toliko negotovosti in stresa, kar se pozna na njihovi pozitivni naravnanosti do izvajanja 

modela v praksi. Medtem ko mlajši učitelji, učitelji začetniki, šele prepoznavajo svoje potrebe 
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po lastnem razvoju in ob tem čutijo več negotovosti in so manj prepričani sami vase, kar vodi 

v oblikovanje bolj negativnih stališč do izvajanja modela.  

Preverili smo tudi, ali se pojavljajo statistično pomembne razlike med posameznimi trditvami 

glede na starost učitelja. Obstoj statistično pomembnih razlik za vsako trditev posebej smo 

preverili s pomočjo Kruskal-Wallis testa. V Preglednici 29 (v prilogi) lahko vidimo, da se glede 

na vrednost Kruskal-Wallis testa statistično pomembne razlike glede na starost učitelja 

pojavljajo pri naslednjih trditvah: 

 Za izvajanje petstopenjskega modela pomoči učitelj razrednega pouka potrebuje 

dodatno splošno in strokovno usposobljenost.  

Vrednost Kruskal-Wallis testa je statistično pomembna (χ2 = 6,185; g = 2; α = 0,045). 

Med učitelji, starimi do 30 let, od 31 do 40 let in nad 40 let, se pojavljajo statistično 

pomembne razlike. S tveganjem 4,5 % trdimo, da bi se tudi v osnovni množici s to 

trditvijo najmanj strinjali tisti učitelji, ki so stari do 30 let (R = 91,80), najbolj pa tisti, 

ki so stari nad 41 let (R = 119,18). Predvidevamo, da je temu tako zato, ker so mlajši 

učitelji, ki so ravno zaključili s študijem, mnenja, da je njihovo znanje po vseh letih 

izobraževanja dovolj ustrezno, medtem ko starejši učitelji, na podlagi večletnih izkušenj 

iz razreda, natančno vedo, katero znanje jim še manjka in bi se zato morali še dodatno 

in strokovno izobraziti.  

 Za učitelja je poučevanje učencev z učnimi težavami zahtevno in naporno. 

Vrednost Kruskal-Wallis testa je statistično pomembna (χ2 = 9,087; g = 2; α = 0,011). 

Med učitelji, starimi do 30 let, od 31 do 40 let in nad 40 let, se pojavljajo statistično 

pomembne razlike. S tveganjem 1,1 % trdimo, da bi se tudi v osnovni množici s to 

trditvijo najmanj strinjali tisti učitelji, ki so stari do 30 let (R = 100,00), najbolj pa tisti, 

ki so stari nad 41 let (R = 124,95). Razloge za to ugotovitev lahko iščemo v dejstvu, da 

so starejši učitelji že v fazi postopnega izgorevanja in morajo v poučevanje vložiti vedno 

več napora in energije. Medtem ko so mlajši učitelji ob začetku svoje poklice poti še 

polni energije in zagona, zaradi česar jim poučevanje učencev z učnimi težavami 

predstavlja predvsem izziv, ki mu pogumno stopijo nasproti.  

 Za učitelja poučevanje učencev z učnimi težavami povečuje stopnjo stresa.  

Vrednost Kruskal-Wallis testa je statistično pomembna (χ2 = 7,744; g = 2; α = 0,021). 

Med učitelji, starimi do 30 let, od 31 do 40 let in nad 40 let, se pojavljajo statistično 

pomembne razlike. S tveganjem 2,1 % trdimo, da bi se tudi v osnovni množici s to 

trditvijo najmanj strinjali tisti učitelji, ki so stari do 30 let (R = 97,62), najbolj pa tisti, 

ki so stari nad 41 let (R = 124,30). Tudi tu lahko razloge iščemo v tem, da starejši učitelji 

že lahko občutijo izgorelost, na katero zagotovo močno vpliva tudi stres. Kljub temu da 

sicer imajo veliko izkušenj s poučevanjem učencev z učnimi težavami, pa jim zaradi 

vse večjih pritiskov družbe in nadrejenih to lahko predstavlja dodatno stopnjo stresa. V 

sodobni, v tehnologijo usmerjeni družbi je vse več posodobitev pristopov poučevanja, 

ki temeljijo na poznavanju številnih računalniških programov, kar starejše učitelje, ki 

so slabše računalniško pismeni, zagotovo še dodatno obremenjuje. 

 Starši so enakovredni partnerji strokovnim delavcem. 

Vrednost Kruskal-Wallis testa je statistično pomembna (χ2 = 6,122; g = 2; α = 0,047). 

Med učitelji, starimi do 30 let, od 31 do 40 let in nad 40 let, se pojavljajo statistično 
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pomembne razlike. S tveganjem 4,7 % trdimo, da bi se tudi v osnovni množici s to 

trditvijo najmanj strinjali tisti učitelji, ki so stari do 30 let (R = 93,04), najbolj pa tisti, 

ki so stari od 31 do 40 let (R = 125,26). Ta ugotovitev je nekoliko presenetljiva, zato bi 

bilo mlajše učitelje smiselno dodatno povprašati o razlogih, zakaj menijo, da starši ne 

morejo biti enakovredni partnerji strokovnim delavcem. Eden od vzrokov bi sicer lahko 

bil ta, da starši nimajo ustreznega pedagoškega znanja, zaradi česar jih učitelji ne morejo 

enačiti s samim seboj oziroma si učitelji sami želijo določene distance med seboj in 

starši. Pogosto namreč starši lahko prestopijo meje sprejemljivega in zaradi želje po 

tem, da bi njihov otrok bil v šoli čim bolj učno uspešen, začno strogo posegati v 

učiteljevo avtonomijo. Na to, da mlajši učitelji staršev ne morejo enakovredno enačiti s 

seboj, lahko vpliva tudi starost tako staršev kot učiteljev, saj so sploh v primeru mlajših 

učiteljev ti lahko v enakem starostnem obdobju kot starši učencev. V tem primeru se 

pogosto lahko zgodi, da starši z mlajšim učiteljem oblikujejo povsem drugačen 

(manjvreden) odnos kot s starejšimi učitelji.   

Pri ostalih trditvah je vrednost Kruskal-Wallis testa znašala več kot 0,05, zaradi česar lahko 

trdimo, da se statistično pomembne razlike, glede na starost učitelja, ne pojavljajo. Podatkov 

zato ne moremo posplošiti na osnovno množico.  

Zatem smo preverili, ali obstajajo statistično pomembne razlike med učitelji razrednega pouka 

v stališčih do petstopenjskega modela pomoči glede na delovno dobo učitelja. Podatki so tudi 

tokrat najprej predstavljeni za spremenljivko »Stališča« in nato za vsako trditev posebej. 

Preglednica 10: Povprečni rangi za »Stališča« učiteljev do petstopenjskega modela pomoči 

glede na delovno dobo učitelja 

 Koliko let delovnih izkušenj imate s 

poučevanjem otrok na razredni stopnji? 

N Povprečni 

rang 

»Stališča« Do 5 let 53 99,17 

Od 6 do 15 let 39 114,50 

Nad 15 let 136 120,47 

Skupaj 228  

Preglednica 11: Kruskal-Wallis test za preverjanje »Stališč« učiteljev do petstopenjskega 

modela pomoči glede na delovno dobo učitelja 

 »Stališča« 

Kruskal-Wallis test 3,990 

g 2 

α 0,136 

Zanimalo nas je, ali so razlike v »Stališčih« učiteljev razrednega pouka do petstopenjskega 

modela pomoči glede na delovno dobo učitelja statistično pomembne. Vrednost Kruskal-Wallis 

testa ni statistično pomembna (χ2 = 3,990; g = 2; α = 0,136). Med učitelji, ki imajo do 5 let 

delovne dobe, od 6 do 15 let delovne dobe in nad 15 let delovne dobe, se ne pojavljajo statistično 

pomembne razlike. Podatkov ne moremo posplošiti na osnovno množico. Za vzorec pa lahko 

ugotovimo, da so izvajanju petstopenjskega modela pomoči bolj pozitivno naklonjeni učitelji, 

ki imajo 15 ali več let delovnih izkušenj (R = 120,47), najmanj pa tisti učitelji, ki imajo do 5 let 
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delovne dobe (R = 99,17). Razlog za to lahko tudi tokrat iščemo v tem, da imajo mlajši učitelji 

manj izkušenj s poučevanjem v razredu in jim poučevanje učencev z učnimi težavami 

predstavlja večji izziv in posledično manj pozitivna stališča do izvajanja modela. Na drugi strani 

pa so starejši učitelji izkušenejši in so tudi zaradi večjega zaupanja v svojo strokovno 

usposobljenost bolj suvereni pri opravljanju svojega dela in hitreje najdejo načine, s katerimi 

lahko učinkovito pomagajo učencem z učnimi težavami.  

Nato smo tudi v tem primeru preverili, ali se pojavljajo statistično pomembne razlike med 

posameznimi trditvami glede na delovno dobo učitelja. Obstoj statistično pomembnih razlik za 

vsako trditev posebej smo preverili s pomočjo Kruskal-Wallis testa. V Preglednici 31 (v prilogi) 

lahko vidimo, da se glede na vrednost Kruskal-Wallis testa statistično pomembne razlike glede 

na delovno dobo učitelja pojavljajo pri naslednjih trditvah: 

 Učiteljev način poučevanja je pomemben dejavnik, ki vpliva na učno uspešnost 

učenca z učnimi težavami. 

Vrednost Kruskal-Wallis testa je statistično pomembna (χ2 = 7,198; g = 2; α = 0,027). 

Med učitelji z do 5 let delovne dobe, med 6 in 15 let delovne dobe in nad 15 let delovne 

dobe se pojavljajo statistično pomembne razlike. S tveganjem 2,7 % trdimo, da bi se 

tudi v osnovni množici s to trditvijo najmanj strinjali tisti učitelji, ki imajo od 6 do 15 

let delovne dobe (R = 92,74), najbolj pa tisti učitelji, ki imajo do 5 let delovne dobe (R 

= 124,07). V celoti gledano so se sicer s to trditvijo v večini vsi anketirani učitelji 

popolnoma strinjali, zato lahko z gotovostjo trdimo, da se za vse učitelje način 

poučevanja zdi zelo pomemben dejavnik, s katerim vplivajo na učno uspešnost učenca 

z učnimi težavami. Je pa zanimivo, da so se glede na delovno dobo s to trditvijo najbolj 

strinjali učitelji z najkrajšo delovno dobo, saj bi glede na izkušnje, ki jih imajo učitelji 

z več leti delovne dobe, sklepali, da bodo oni tisti, ki se bodo s to trditvijo najbolj 

strinjali. Pričakovati je namreč, da imajo ti učitelji že preizkušene številne načine 

poučevanja in točno vedo, kateri načini dobro in kateri slabo vplivajo na učno uspešnost 

učencev z učnimi težavami. 

 Kar je dobro za učence z učnimi težavami, je dobro za vse učence.  

Vrednost Kruskal-Wallis testa je statistično pomembna (χ2 = 7,260; g = 2; α = 0,027). 

Med učitelji z do 5 let delovne dobe, med 6 in 15 let delovne dobe in nad 15 let delovne 

dobe se pojavljajo statistično pomembne razlike. S tveganjem 2,7 % trdimo, da bi se 

tudi v osnovni množici s to trditvijo najmanj strinjali tisti učitelji, ki imajo do 5 let 

delovne dobe (R = 94,20), najbolj pa tisti, ki imajo od 6 do 15 let delovne dobe (R = 

123,96). S to trditvijo se sicer v celoti gledano večina učiteljev ni strinjala, zato bi bilo 

v prihodnje smiselno raziskati, zakaj je prišlo do razlik med učitelji glede na delovno 

dobo. Pričakovali bi namreč, da učitelji z daljšo delovno dobo, zaradi vseh izkušenj, ki 

so jih že nabrali v številnih letih poučevanja, dobro vedo, da vsi načini poučevanja niso 

enako dobri za vse učence, sploh ne za tiste, ki so nadarjeni in potrebujejo za razvoj 

svojih potencialov zahtevnejše izzive, ki za učence z učnimi težavami nikakor niso 

ustrezni.  

 Za učitelja je poučevanje učencev z učnimi težavami zahtevno in naporno. 

Vrednost Kruskal-Wallis testa je statistično pomembna (χ2 = 9,180; g = 2; α = 0,010). 

Med učitelji z do 5 let delovne dobe, med 6 in 15 let delovne dobe in nad 15 let delovne 



58 
 

dobe se pojavljajo statistično pomembne razlike. S tveganjem 1,0 % trdimo, da bi se 

tudi v osnovni množici s to trditvijo najmanj strinjali tisti učitelji, ki imajo do 5 let 

delovne dobe (R = 97,68), najbolj pa tisti, ki imajo nad 15 let delovne dobe (R = 124,17). 

Ti rezultati sovpadajo z rezultati strinjanja s trditvijo glede na starost učitelja. Tako 

glede na starost kot delovno dobo so se namreč najstarejši učitelji, ki so tudi izkušenejši,  

s to trditvijo najbolj strinjali. Razlogi za to, kot že omenjeno, izhajajo iz dejstva, da 

učitelji počasi prehajajo v fazo postopnega izgorevanja in morajo v poučevanje vložiti 

vedno več napora in energije, medtem ko so mlajši učitelji bolje energetsko in idejno 

opremljeni. 

 Za učitelja poučevanje učencev z učnimi težavami povečuje stopnjo stresa. 

Vrednost Kruskal-Wallis testa je statistično pomembna (χ2 = 6,069; g = 2; α = 0,048). 

Med učitelji z do 5 let delovne dobe, med 6 in 15 let delovne dobe in nad 15 let delovne 

dobe se pojavljajo statistično pomembne razlike. S tveganjem 4,8 % trdimo, da bi se 

tudi v osnovni množici s to trditvijo najmanj strinjali tisti učitelji, ki imajo do 5 let 

delovne dobe (R = 97,54), najbolj pa tisti, ki imajo nad 15 let delovne dobe (R = 121,84). 

Tudi v tem primeru rezultati sovpadajo z rezultati strinjanja s trditvijo glede na starost 

učitelja, kar je pričakovano in logično. Razloge lahko iščemo v izgorelosti učiteljev, 

hkrati pa tudi v preveliki preobremenjenosti, predvsem zaradi vse pogostejših novosti, 

ki od učiteljev zahtevajo vse naprednejše računalniško znanje.  

Pri ostalih trditvah je vrednost Kruskal-Wallis testa znašala več kot 0,05, zaradi česar lahko 

trdimo, da se statistično pomembne razlike, glede na delovno dobo učitelja, ne pojavljajo. 

Podatkov zato ne moremo posplošiti na osnovno množico.  

16.3 RV 3: Kakšno je poznavanje petstopenjskega modela pomoči med 

učitelji razrednega pouka? 

Poznavanje petstopenjskega modela pomoči med učitelji razrednega pouka smo preverjali z več 

različnimi vprašanji (dve vprašanji zaprtega tipa, eno vprašanje odprtega tipa in eno vprašanje 

kombiniranega tipa), katerih rezultate in interpretacijo predstavljamo znotraj tega 

raziskovalnega vprašanja. 

16.3.1 Dodatno strokovno izobraževanje za delo po petstopenjskem modelu pomoči 

Najprej nas je zanimalo, ali so se učitelji na kakršen koli način še dodatno (poleg študijskega 

programa) izobraževali za delo po petstopenjskem modelu pomoči. 

Preglednica 12: Struktura anketiranih učiteljev glede na dodatno strokovno izobraževanje za 

delo po petstopenjskem modelu pomoči 

 Število Odstotek  

Da 32 14,1 % 

Ne 196 85,9 % 

Skupaj 228 100,0 % 

V Preglednici 12 lahko vidimo, da se je zelo malo anketiranih učiteljev razrednega pouka še 

dodatno (poleg študijskega programa) izobraževalo za delo po petstopenjskem modelu pomoči. 

Te učitelje smo v nadaljevanju vprašali, na kakšen način je to izobraževanje potekalo. Nekateri 
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odprti odgovori so si bili med seboj podobni, zato smo jih združili. Najpogostejši odgovori na 

odprto vprašanje so bili: 

 »Znanje o modelu sem nadgradila z udeležbo na različnih seminarjih in dodatnih 

izobraževanjih, povezanih s to tematiko (npr. izobraževanje Učne težave v šoli).« 

 »Izobraževanje v okviru programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja 

strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju (katalog Katis).« 

 »Dodatna izobraževanja na specifičnih seminarjih (npr. za slepe in slabovidne, gluhe in 

naglušne, s primanjkljaji na posameznih področjih ipd.), celoletno izobraževanje za delo 

z učenci s posebnimi potrebami.« 

 »Petstopenjski program pomoči nam je predstavila šolska svetovalna služba.« 

 »Sodelovanje v projektu 5 korakov.« 

 »O petstopenjskem modelu pomoči sem se sama izobraževala s prebiranjem dodatne 

domače in tuje strokovne literature, s prebiranjem izsledkov raziskav o modelu ipd.« 

 »Za uspešno izvedbo petstopenjskega modela pomoči v razredu sem za pomoč prosila 

strokovne sodelavce na šoli.« 

 »Spremljanje strokovne literature in zakonodajnih novosti.« 

 »Enoletno izobraževanje za pridobitev defektološke dokvalifikacije.« 

 »Specialno pedagoško izpopolnjevanje za delo z otroki s posebnimi potrebami (z 

motnjo v duševnem razvoju).« 

16.3.2 Ocena poznavanja petstopenjskega modela pomoči 

V nadaljevanju smo učitelje prosili, da ocenijo svoje poznavanje petstopenjskega modela 

pomoči. V ta namen smo uporabili petstopenjsko ocenjevalno lestvico, na kateri ocena 1 

pomeni nezadostno, 2 zadostno, 3 dobro, 4 prav dobro in 5 odlično. 

Preglednica 13: Ocena učiteljev razrednega pouka o poznavanju petstopenjskega modela 

pomoči 

  1  2 3  4  5  Skupaj Povprečje Std. 

odklon 

Kako bi ocenili 

Vaše poznavanje 

petstopenjskega 

modela pomoči? 

26 21 94 75 12 228 3,1 1,04 

11,4 % 9,2 % 41,2 % 32,9 % 5,3 % 100 % 

Opomba: 1 – nezadostno, 2 – zadostno, 3 – dobro, 4 – prav dobro, 5 – odlično. 

Iz Preglednice 13 lahko razberemo, da največji delež anketiranih učiteljev meni, da dobro pozna 

petstopenjski model pomoči (41,2 %), tretjina učiteljev (32,9 %) ga pozna prav dobro, medtem 

ko so se ostali odgovori anketiranih učiteljev razporedili med ocenama nezadostno in zadostno. 

Z oceno odlično je svoje poznavanje petstopenjskega modela pomoči ocenil zelo majhen delež 

anketiranih učiteljev. Povprečna vrednost ocene poznavanja modela je znašala 3,1 s 

standardnim odklonom 1,04. Ti rezultati so pričakovani, razloge, da so učitelji svoje poznavanje 

modela ocenili s takšno oceno, pa lahko iščemo v tem, da poznajo stopnje, ne pa model kot 

celoto, da se na šolah o samem modelu premalo govori, da obstaja malo izobraževanj s to 
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tematiko in da so na splošno z modelom seznanjeni zelo površno in nimajo ustrezne strokovne 

podpore pri njegovem uresničevanju s strani vodstva šole in strokovnih sodelavcev.  

16.3.3 Poznavanje petstopenjskega modela pomoči v praksi 

Med učitelji razrednega pouka smo nato želeli preveriti, kako dobro dejansko poznajo 

petstopenjski model pomoči v praksi. V vprašalnik smo zapisali nekaj trditev o modelu, učitelji 

pa so se morali odločiti, ali po njihovem mnenju posamezna trditev Drži ali Ne drži. Če se do 

trditve niso mogli jasno opredeliti, so izbrali možnost Ne vem. 

Preglednica 14: Poznavanje petstopenjskega modela pomoči v praksi 

Št. 

trditve 

Trditev DRŽI NE 

DRŽI 

NE 

VEM 

1 Izvajanje petstopenjskega modela pomoči je v slovenskih šolah strokovno 

priporočljivo, ni pa zakonsko obvezno. 

66 84 78 

29 % 37 % 34 % 

2 Učitelj učencu z učnimi težavami, na prvi stopnji nudenja pomoči, 

prilagodi učno gradivo in način razlage le pri rednem pouku. 

110 91 27 

48 % 40 % 12 % 

3 Šola mora na prvi stopnji nudenja pomoči obvezno pridobiti pisno soglasje 

staršev učenca, ki ima učne težave. 

118 83 27 

52 % 36 % 12 % 

4 Učna pomoč je učinkovitejša, če traja daljši čas. 184 31 13 

81 % 14 % 6 % 

5 Dopolnilni pouk lahko traja tudi trikrat v tednu po petnajst minut. 

 

144 31 53 

63 % 14 % 23 % 

6 Pomoč v obliki "dobre poučevalne prakse" zadostuje za lažje in težje oblike 

učnih težav. 

67 86 75 

29 % 38 % 33 % 

7 Na drugi stopnji nudenja pomoči se vključi šolska svetovalna služba. 

Pomoč učitelja na tej stopnji zato ni več potrebna. 

15 197 16 

7 % 86 % 7 % 

8 Šolski svetovalni delavec se v projekt lahko vključi zgolj na pobudo 

staršev. 

29 175 24 

13 % 77 % 11 % 

9 Na drugi stopnji pomoči se individualni projekt pomoči učencu z učnimi 

težavami začne voditi v učenčevi osebni mapi. 

154 17 57 

68 % 7 % 25 % 

10 Dodatna individualna in skupinska pomoč se učencu ponudi in organizira 

na podlagi pisno utemeljene potrebe po tej pomoči. To mnenje pripravi 

šolska svetovalna služba. 

139 49 40 

61 % 21 % 18 % 

11 Individualno in/ali skupinsko pomoč na tretji stopnji pomoči lahko izvaja 

le učitelj, ki učenca pozna. 

51 140 37 

22 % 61 % 16 % 

12 Individualna in/ali skupinska pomoč se praviloma izvaja 1 uro na teden. 125 67 36 

55 % 29 % 16 % 

13 Učenci z učnimi težavami so na tretjo stopnjo pomoči vključeni vsaj 6 

mesecev. 

56 40 132 

25 % 18 % 58 % 

14 Če se na tretji stopnji pomoči vključi mobilni specialni pedagog, ni nujno, 

da se hkrati nadaljuje pomoč svetovalnega delavca na drugi stopnji. 

46 76 106 

20 % 33 % 46 % 

15 Če učenec kljub pomoči na prvih treh stopnjah ne napreduje, se šola poveže 

z zunanjo strokovno ustanovo, ki učenca nemudoma usmeri v 

izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo. 

103 74 51 

45 % 32 % 22 % 

16 Na zadnji (peti) stopnji je učenec prešolan v ustrezno specializirano 

strokovno ustanovo. 

82 79 67 

36 % 35 % 29 % 

17 Pri učencu, ki ima specifične učne težave, lahko s prve stopnje takoj 

preidemo na četrto. 

47 85 96 

21 % 37 % 42 % 
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18 Učinkovitosti pomoči pri učencih z manj izrazitimi učnimi težavami ni 

treba neprestano spremljati in evalvirati. 

31 167 30 

14 % 73 % 13 % 

19 Ko se učencu nudi pomoč na četrti stopnji, se izvajanje podpore in pomoči 

na predhodnih stopnjah zaključi. 

24 145 59 

11 % 64 % 26 % 

20 Prehajanje med stopnjami mora potekati po vnaprej določenih kriterijih, ki 

ne smejo biti vezani le na učenčevo stopnjo učnih težav, ampak tudi na 

dejavnike v okolju. 

144 14 70 

63 % 6 % 31 % 

21 Strokovno nujno je, da se pomoč dokumentira kot kronika ali dnevnik od 

prve stopnje naprej. 

182 8 38 

80 % 4 % 17 % 

22 Učiteljeva pomoč ne traja ves čas izvirnega delovnega projekta, ampak 

samo na stopnjah, ki so neposredno povezane z delom učitelja v razredu 

(1. in 3. stopnja). 

45 124 59 

20 % 54 % 26 % 

V anketni vprašalnik smo zapisali trditve, ki opisujejo slovenski petstopenjski model pomoči. 

Nekatere trditve držijo, nekatere ne. Pravilne trditve so trditve 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 20 in 

21. Napačne trditve pa so trditve 1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 15, 16, 18, 19 in 22.  

Iz predstavljenih rezultatov v Preglednici 14 je razvidno, da je več kot polovica anketiranih 

učiteljev pravilno odgovorila na naslednje trditve (v oklepaju je zapisan odstotek učiteljev, ki 

so odgovorili pravilno): 

 »Na drugi stopnji nudenja pomoči se vključi šolska svetovalna služba. Pomoč učitelja 

na tej stopnji zato ni več potrebna.« (86 %) 

 »Strokovno nujno je, da se pomoč dokumentira kot kronika ali dnevnik od prve stopnje 

naprej.« (80 %) 

 »Učinkovitosti pomoči pri učencih z manj izrazitimi učnimi težavami ni treba 

neprestano spremljati in evalvirati.« (73 %) 

 »Na drugi stopnji pomoči se individualni projekt pomoči učencu z učnimi težavami 

začne voditi v učenčevi osebni mapi.« (68 %) 

 »Ko se učencu nudi pomoč na četrti stopnji, se izvajanje podpore in pomoči na 

predhodnih stopnjah zaključi.« (64 %) 

 »Dopolnilni pouk lahko traja tudi trikrat v tednu po petnajst minut.« (63 %) 

 »Prehajanje med stopnjami mora potekati po vnaprej določenih kriterijih, ki ne smejo 

biti vezani le na učenčevo stopnjo učnih težav, ampak tudi na dejavnike v okolju.« 

(63 %) 

 »Individualno in/ali skupinsko pomoč na tretji stopnji pomoči lahko izvaja le učitelj, ki 

učenca pozna.« (62 %) 

 »Dodatna individualna in skupinska pomoč se učencu ponudi in organizira na podlagi 

pisno utemeljene potrebe po tej pomoči. To mnenje pripravi šolska svetovalna služba.« 

(61 %) 

 »Individualna in/ali skupinska pomoč se praviloma izvaja 1 uro na teden.« (55 %) 

 »Učiteljeva pomoč ne traja ves čas izvirnega delovnega projekta, ampak samo na 

stopnjah, ki so neposredno povezane z delom učitelja v razredu (1. in 3. stopnja).« 

(54 %) 
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Nekoliko več težav so imeli anketirani učitelji z odločanjem o pravilnosti naslednjih trditev, saj 

se je izkazalo, da je nanje pravilno odgovorila manj kot polovica anketiranih učiteljev (v 

oklepaju je zapisan odstotek učiteljev, ki so odgovorili pravilno):  

 »Učitelj učencu z učnimi težavami, na prvi stopnji nudenja pomoči, prilagodi učno 

gradivo in način razlage le pri rednem pouku.« (40 %) 

 »Šola mora na prvi stopnji nudenja pomoči obvezno pridobiti pisno soglasje staršev 

učenca, ki ima učne težave.« (36 %) 

 »Če učenec kljub pomoči na prvih treh stopnjah ne napreduje, se šola poveže z zunanjo 

strokovno ustanovo, ki učenca nemudoma usmeri v izobraževalni program s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo.« (32 %) 

 »Učna pomoč je učinkovitejša, če traja daljši čas.« (14 %) 

 »Šolski svetovalni delavec se v projekt lahko vključi zgolj na pobudo staršev.« (13 %) 

Pri ostalih trditvah je moč opaziti, da se učitelji niso mogli jasno odločiti, ali trditev drži ali ne 

drži. Zato so izbrali možnost Ne vem, ali pa je razmerje odgovorov učiteljev med možnostma 

Drži in Ne drži enakomerno porazdeljeno. Trditve, s katerimi so imeli učitelji največ težav, in 

se zato niso mogli jasno opredeliti o tem, ali trditev drži ali ne, so (v oklepaju je zapisan odstotek 

učiteljev, ki so izbrali možnost Ne vem): 

 »Učenci z učnimi težavami so na tretjo stopnjo pomoči vključeni vsaj 6 mesecev.« 

(58 %) 

 »Če se na tretji stopnji pomoči vključi mobilni specialni pedagog, ni nujno, da se hkrati 

nadaljuje pomoč svetovalnega delavca na drugi stopnji.« (46 %) 

 »Pri učencu, ki ima specifične učne težave, lahko s prve stopnje takoj preidemo na 

četrto.« (42 %) 

 »Izvajanje petstopenjskega modela pomoči je v slovenskih šolah strokovno 

priporočljivo, ni pa zakonsko obvezno.« (34 %) 

 »Pomoč v obliki "dobre poučevalne prakse" zadostuje za lažje in težje oblike učnih 

težav.« (33 %) 

 »Na zadnji (peti) stopnji je učenec prešolan v ustrezno specializirano strokovno 

ustanovo.« (29 %) 

Iz zbranih podatkov je razvidno, da so anketirani učitelji v večini poznali odgovor le na polovico 

trditev, tj. 11 trditev. Na pet trditev so v večini odgovorili napačno, medtem ko se pri 6 trditvah 

niso mogli jasno opredeliti o pravilnosti oziroma nepravilnosti trditve. Vsaj tretjina anketiranih 

učiteljev je pri teh trditvah izbrala možnost Ne vem, medtem ko je bilo tudi razmerje med 

možnostma Drži in Ne drži precej enakomerno porazdeljeno. Če primerjamo dejansko 

poznavanje modela učiteljev in njihovo samooceno poznavanja modela, se ti dve spremenljivki 

ujemata. V povprečju so namreč učitelji svoje poznavanje modela ocenili z oceno dobro, o 

čemer priča tudi število pravilnih odgovorov na vprašanja, ki opisujejo petstopenjski model 

pomoči v praksi. Rezultati nakazujejo na to, da je znanje učiteljev o modelu pomanjkljivo, kar 

je zaskrbljujoče, saj učitelji model težko kvalitetno izvajajo, če ga podrobno ne poznajo. Na 

tem mestu je smiselno izpostaviti, da so učitelji v enem izmed prejšnjih vprašanj v večini 

odgovorili, da se dodatno (poleg študijskega programa) niso izobraževali za delo po 

petstopenjskem modelu pomoči, zato bi bilo v prihodnje smiselno raziskati, ali študijski 
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program vsebuje dovolj vsebin, skozi katere je model dovolj podrobno predstavljen bodočim 

učiteljem, in ali bi dodatna izobraževanja dejansko pripomogla k boljšemu poznavanju modela. 

V šolskem prostoru učitelji namreč še vedno pogosto poudarjajo, da je ponudba izobraževanj 

na temo izvajanja modela v praksi precej skopa, zaradi česar učitelji svojega znanja ne morejo 

ustrezno nadgrajevati. Leta 2008 je bila na področju nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja 

strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju opravljena Mednarodna raziskava poučevanja 

in učenja TALIS, katere cilj je bil raziskati, kakšna so stališča in prepričanja učiteljev o njihovih 

možnostih nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja. Raziskava je pokazala, da si strokovni 

delavci največ dodatnega znanja želijo pridobiti ravno s področja otrok s posebnimi potrebami, 

učencev z učnimi težavami in na področju reševanja vzgojne problematike. Z raziskavo je bilo 

ugotovljeno, da se slovenski učitelji v povprečju udeležujejo 5,2 dni izobraževanj na leto. 

Rezultati raziskave so prav tako pokazali, da se večina strokovnih delavcev udeleži 2 do 3 takih 

izobraževanj na leto, kar pomeni, da gre za krajša predavanja, ki v večini trajajo le en ali največ 

dva dni (Sardoč idr., 2009). Iz odgovorov anketirancev raziskave je moč ugotoviti, da so 

strokovni delavci zadovoljni s sistemom nadaljnjega usposabljanja na njihovih šolah in na 

splošno s sistemskimi rešitvami, povezanimi z njimi, precej manj pa so zadovoljni s ponujenimi 

vsebinami na teh izobraževanjih, kar smo v naši raziskavi ugotovili tudi mi.  

V ta namen smo analizirali aktualno ponudbo izobraževanj, objavljenih v Katalogu programov 

nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju za 

šolsko leto 2021/2022 (katalog Katis). Preverili smo, katere vsebine izobraževanj so učiteljem 

na voljo. Z analizo smo prišli do ugotovitve, da je učiteljem v šolskem letu 2021/2022 na voljo 

474 izobraževanj, s katerimi se lahko nadalje izobražujejo. Tu je potrebno poudariti, da gre le 

za izobraževanja, objavljena s strani ministrstva, veliko izobraževanj je na voljo tudi na drugih 

»neuradnih« straneh. Ugotovili smo, da se največ izobraževanj nanaša na področje socialno-

čustvene kompetence in blagostanja v vzgoji in izobraževanju (24,9 %), sledijo vsebine s 

področja rabe digitalnih tehnologij v okviru poučevanja, učenja in vrednotenja dosežkov 

(21,9 %), vsebine izobraževanj za trajnostni razvoj in aktivno državljanstvo (20,9 %) in 

vsebine, namenjene nadarjenim v vzgojno-izobraževalni ustanovi (14,8 %). V precej manjši 

meri so zastopane vsebine za dvig sporazumevalne zmožnosti v slovenskem jeziku in razvoju 

medijske pismenosti (7,8 %), vsebine o zagotavljanju enakih možnosti ranljivim skupinam 

(5,9 %) in vsebine izobraževanj, ki se nanašajo na vlogo svetovalnega dela v 

vzgojno-izobraževalnem in študijskem procesu (3,8 %). V analizi nas je posebej zanimalo, 

kolikšen je delež izobraževanj, ki se neposredno nanašajo na delo z učenci z učnimi težavami. 

Ugotovili smo, da je izmed vseh ponujenih izobraževanj 5,1 % takih, ki se navezujejo na delo 

z učenci z učnimi težavami. Tu je potrebno izpostaviti, da gre večinoma za izobraževanja, ki se 

nanašajo na točno določeno skupino učencev, ki imajo eno od vrst učnih težav (npr. učenci z 

disleksijo) in ne gre za izobraževanja, ki bi izobraževala o načinih pomoči učencev z učnimi 

težavami na splošno. Izmed vseh izobraževanj so le tri izobraževanja taka, ki se nanašajo 

neposredno na delo z učenci z učnimi težavami na splošno, in sicer Pravilen pristop učitelja do 

učencev z učnimi težavami 1. del, Pravilen pristop učitelja do učencev z učnimi težavami 2. del 

in Uspešno vključevanje otrok iz ranljivih skupin v vzgojno-izobraževalni proces. Iz te analize 

lahko sklepamo, da so odgovori anketiranih učiteljev o tem, da je aktualna ponudba 
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izobraževanj na temo učencev z učnimi težavami, sploh pa o samem modelu pomoči, zares zelo 

skopa in bi jo v prihodnje veljajo nekoliko razširiti.  

16.3.4 Značilnosti dobre poučevalne prakse 

Na prvi stopnji nudenja pomoči je ključno, da učitelj izvaja dobro poučevalno prakso. V 

naslednjem vprašanju smo zato anketirane učitelje prosili, da z nekaj ključnimi besedami 

opišejo, kakšna je po njihovem mnenju dobra poučevalna praksa. Odprte odgovore smo glede 

na pogostost ponavljanja kategorizirali v nekaj splošnih kategorij in jih prikazali v Preglednici 

15. 

Preglednica 15: Značilnosti dobre poučevalne prakse 

 Število Odstotek 

Diferenciacija in individualizacija pouka 95 41,7 % 

Prilagajanje vzgojno-izobraževalnega programa 67 29,4 % 

Pomoč pri razlagi s praktičnimi primeri, didaktičnimi pripomočki, 

didaktičnimi igrami in drugimi pripomočki 

52 22,8 % 

Sistematičnost načrtovanja in organizacije pouka 24 10,5 % 

Medsebojno sodelovanje (med učitelji, med učitelji in učenci, med 

učitelji in starši) 

24 10,5 % 

Jasna struktura poučevanja 23 10,1 % 

Učinkovito in pravočasno prepoznavanje učnih težav 20 8,8 % 

Ustvarjanje spodbudnega učnega okolja 19 8,3 % 

Redno spremljanje učnega napredka pri učencih 14 6,1 % 

Upoštevanje strokovnosti pri načrtovanju, organizaciji in izvedbi 

pouka 

13 5,7 % 

Empatija do učencev 12 5,3 % 

Formativno spremljanje učencev 12 5,3 % 

Redne povratne informacije 2 0,9 % 

Usmerjanje na dodatno pomoč, če je to potrebno 2 0,9 % 

Iz zbranih podatkov je razvidno, da največ anketirancev meni, da je najpomembnejša značilnost 

dobre poučevalne prakse diferenciacija in individualizacija pouka (41,7 %). Skoraj tretjina 

anketiranih učiteljev pravi, da je pomembno, da se vzgojno-izobraževalni program čim bolj 

prilagaja učencem z učnimi težavami in da se dobra poučevalna praksa kaže v razlagi, ki je 

podprta s praktičnimi primeri, didaktičnimi pripomočki, didaktičnimi igrami in drugimi 

ustreznimi pripomočki. Kot pomembne značilnosti dobre poučevalne prakse so učitelji navedli 

tudi sistematičnost načrtovanja in organizacije pouka (10,5 %) ter medsebojno sodelovanje 

(10,5 %). Tu so učitelji izpostavili zlasti sodelovanje med strokovnimi delavci znotraj šole, med 

strokovnimi delavci šole in zunanjih institucij, med učitelji in učenci ter med učitelji in starši 

učenca. 23 učiteljev je poudarilo pomen jasne strukture poučevanja, ki učencem omogoča lažje 

sledenje pouku in posledično tudi lažje razumevanje učne snovi. Da je učinkovito in pravočasno 

prepoznavanje učnih težav zelo pomembno pri delu z učenci z učnimi težavami, je odgovorilo 

8,8 % učiteljev, medtem ko je približno enak odstotek (8,3 %) kot lastnost dobre poučevalne 

prakse navedlo ustvarjanje spodbudnega učnega okolja. Poleg vseh naštetih značilnosti so 
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nekateri učitelji navedli še naslednje značilnosti: redno spremljanje učnega napredka pri 

učencih, upoštevanje strokovnosti pri načrtovanju, organizaciji in izvedbi pouka, empatija do 

učencev in formativno spremljanje učencev. Po dva učitelja sta kot ključno lastnost dobre 

poučevalne prakse navedla redne povratne informacije in usmerjanje učencev na dodatno 

pomoč, če je to potrebno. 

Rezultati kažejo, da anketirani učitelji razrednega pouka vedo, katere so značilnosti dobre 

poučevalne prakse, saj so v večini navedli prav vse značilnosti, ki so navedene tudi v Konceptu 

dela: Učne težave v osnovni šoli. Tam so izpostavljene naslednje značilnosti dobre poučevalne 

prakse: strukturiranost poučevanja in učenja, učiteljeva pozitivna in podporna naravnanost, 

spodbujanje aktivnega učenja, spremljanje učenčevega napredka, jasna in razumljiva navodila, 

uporaba opor za učenje, poučevanje učnih strategij, utrjevanje znanja na različne načine, učenje 

osnovnih pojmov na način, da jih učenci razumejo ipd. (Magajna idr., 2008, str. 34). 

16.4 RV 4: Ali obstajajo statistično pomembne razlike med učitelji 

razrednega pouka v poznavanju petstopenjskega modela pomoči glede 

na starost in delovno dobo učitelja? 

Želeli smo preveriti, ali obstajajo statistično pomembne razlike med učitelji razrednega pouka 

v poznavanju petstopenjskega modela pomoči glede na starost in delovno dobo učitelja.  

Najprej smo preverili, ali obstajajo statistično pomembne razlike glede na starost učitelja. Za 

vsako trditev o modelu, za katero so se učitelji morali odločiti, ali po njihovem mnenju drži, ne 

drži ali pa odgovora ne vedo, smo zato izračunali χ2-preizkus hipoteze neodvisnosti 

(Preglednica 33, v prilogi). Vrednosti χ2-preizkusov hipoteze neodvisnosti za vsako trditev 

posebej niso statistično pomembne (α > 0,05). V vzorcu se med učitelji, starimi do 30 let, 

učitelji, starimi od 31 do 40 let, in učitelji, starimi nad 41 let, niso pojavile statistično pomembne 

razlike glede njihovega poznavanja petstopenjskega modela pomoči. Podatkov iz vzorca ne 

moremo posplošiti na osnovno množico oziroma o osnovni množici ne moremo trditi ničesar. 

Zatem smo preverili, ali obstajajo statistično pomembne razlike glede na delovno dobo učitelja. 

Za vsako trditev o modelu, za katero so se učitelji morali odločiti, ali po njihovem mnenju drži, 

ne drži ali pa odgovora ne vedo, smo tudi v tem primeru izračunali χ2-preizkus hipoteze 

neodvisnosti (Preglednica 34, v prilogi). Tudi tokrat vrednosti χ2-preizkusov hipoteze 

neodvisnosti za vsako trditev posebej niso statistično pomembne (α > 0,05). V vzorcu se med 

učitelji z delovno dobo do 5 let, učitelji z delovno dobo med 6 in 15 let ter med učitelji z delovno 

dobo nad 15 let niso pojavile statistično pomembne razlike glede njihovega poznavanja 

petstopenjskega modela pomoči. Podatkov iz vzorca ne moremo posplošiti na osnovno množico 

oziroma o osnovni množici ne moremo trditi ničesar. 

Ker med posameznimi trditvami, s katerimi smo preverjali poznavanje petstopenjskega modela 

pomoči med učitelji razrednega pouka, nismo ugotovili statistično pomembnih razlik glede na 

starost in delovno dobo učitelja, smo v nadaljevanju preverili, ali statistično pomembne razlike 

obstajajo v oceni učiteljev o tem, kako menijo, da poznajo petstopenjski model pomoči. Tudi 

tu smo preverili, ali obstajajo razlike glede na starost in delovno dobo učitelja. Za pokazatelja 

ocene poznavanja petstopenjskega modela pomoči med učitelji razrednega pouka smo uporabili 
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petstopenjsko ocenjevalno lestvico, na kateri ocena 1 pomeni nezadostno, 2 zadostno, 3 dobro, 

4 prav dobro in 5 odlično. 

Najprej smo preverili, ali obstajajo statistično pomembne razlike v samooceni poznavanja 

petstopenjskega modela pomoči med učitelji razrednega pouka glede na starost učitelja. 

Preglednica 16: Test normalne porazdelitve za samooceno poznavanja petstopenjskega modela 

pomoči 

 Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilkov 

Vrednost g α Vrednost  g α 

»Samoocena poznavanja 

petstopenjskega modela pomoči« 

0,250 228 0,000 0,869 228 0,000 

S pomočjo testov normalne porazdelitve (Kolmogorov-Smirnov in Shapiro-Wilkov test) smo 

najprej preverili, ali se spremenljivka »Samoocena poznavanja petstopenjskega modela 

pomoči« porazdeljuje normalno. Kolmogorov-Smirnov in Shapiro-Wilkov sta statistično 

pomembna (α < 0,05), kar pomeni, da se spremenljivka »Samoocena poznavanja 

petstopenjskega modela pomoči« ne porazdeljuje normalno, zato smo namesto parametričnega 

testa za enosmerno analizo variance (ANOVA) uporabili neparametrični test, in sicer Kruskal-

Wallis test. 

Preglednica 17: Povprečni rangi za »Samooceno poznavanja petstopenjskega modela pomoči« 

glede na starost učitelja 

 V katero starostno 

skupino spadate? 

N Povprečni 

rang 

 

»Samoocena poznavanja 

petstopenjskega modela pomoči« 

Do 30 let 37 107,57 

Od 31 do 40 let 63 104,95 

Nad 41 let 128 121,20 

Skupaj 228  

 

Preglednica 18: Kruskal-Wallis test za »Samooceno poznavanja petstopenjskega modela 

pomoči« glede na starost učitelja 

 »Samoocena poznavanja 

petstopenjskega modela 

pomoči« 

Kruskal-Wallis test 3,420 

g 2 

α 0,181 

Zanimalo nas je, ali so razlike v »Samooceni poznavanja petstopenjskega modela pomoči« med 

učitelji razrednega pouka glede na starost učitelja statistično pomembne. Vrednost Kruskal-

Wallis testa ni statistično pomembna (χ2 = 3,420; g = 2; α = 0,181). Med učitelji, starimi do 30 
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let, od 31 do 40 let in nad 40 let, se ne pojavljajo statistično pomembne razlike v tem, kako 

ocenjujejo svoje poznavanje petstopenjskega modela pomoči. Podatkov ne moremo posplošiti 

na osnovno množico. Za vzorec pa lahko ugotovimo, da poznavanje petstopenjskega modela 

pomoči najslabše ocenjujejo učitelji, ki so stari od 31 do 40 let (R = 104,95), najboljše pa svoje 

poznavanje modela ocenjujejo učitelji, stari nad 41 let (R = 121,20).  

Zatem smo preverili, ali obstajajo statistično pomembne razlike v »Samooceni poznavanja 

petstopenjskega modela pomoči« med učitelji razrednega pouka glede na delovno dobo učitelja. 

Preglednica 19: Povprečni rangi za »Samooceno poznavanja petstopenjskega modela pomoči« 

glede na delovno dobo učitelja 

 Koliko let delovnih izkušenj 

imate s poučevanjem otrok na 

razredni stopnji? 

N Povprečni 

rang 

»Samoocena poznavanja 

petstopenjskega modela 

pomoči« 

Do 5 let 53 99,68 

Od 6 do 15 let 39 102,03 

Nad 15 let 136 123,85 

Skupaj 228  

Preglednica 20: Kruskal-Wallis test za »Samooceno poznavanja petstopenjskega modela 

pomoči« glede na delovno dobo učitelja 

 »Samoocena poznavanja 

petstopenjskega modela 

pomoči« 

Kruskal-Wallis test 7,629 

g 2 

α 0,022 

Zanimalo nas je, ali so razlike v »Samooceni poznavanja petstopenjskega modela pomoči« med 

učitelji razrednega pouka glede na delovno dobo učitelja statistično pomembne. Vrednost 

Kruskal-Wallis testa je statistično pomembna (χ2 = 7,629; g = 2; α = 0,022). Med učitelji, ki 

imajo do 5 let delovne dobe, učitelji od 6 do 15 let delovne dobe in učitelji nad 15 let delovne 

dobe se pojavljajo statistično pomembne razlike v tem, kako ocenjujejo svoje poznavanje 

petstopenjskega modela pomoči. S tveganjem 2,2 % lahko trdimo, da bi tudi v osnovni množici 

svoje poznavanje petstopenjskega modela pomoči najslabše ocenili učitelji z do 5 let delovne 

dobe (R = 99,68), najboljše pa tisti učitelji, ki imajo nad 15 let delovne dobe (R = 123,85). 

Glede na rezultate testov smo torej ugotovili, da v samooceni učiteljev o poznavanju 

petstopenjskega modela pomoči glede na starost učitelja statistično pomembne razlike ne 

obstajajo, medtem ko se pojavljajo razlike med učitelji glede na njihovo delovno dobo. 

Ugotovili smo, da učitelji z daljšo delovno dobo svoje poznavanje petstopenjskega modela 

pomoči ocenjujejo z višjo oceno kot učitelji začetniki oziroma tisti učitelji, ki imajo največ pet 

let delovnih izkušenj s poučevanjem otrok na razredni stopnji. Ti rezultati bi lahko nakazali na 

že prej omenjeno dejstvo, da učitelji v času študija ne pridobijo dovolj znanja, na podlagi 

katerega bi svoje znanje o modelu ocenili z višjo oceno. Ena od možnih interpretacij je tudi ta, 
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da učitelji v času študija sicer pridobijo dovolj osnovnega znanja o modelu, vendar pa ga mlajši 

učitelji zaradi pomanjkanja izkušenj težje ozavestijo in se zato to znanje hitreje izgubi oziroma 

teoretična dejstva težje prenesejo na konkretne primere, ker se z njimi še niso srečali v praksi. 

Starejši učitelji svoje znanje zaradi večletnega neposrednega dela z učenci z učnimi težavami 

namreč lahko veliko bolje ozavestijo in znanje skozi lastne izkušnje nadgradijo do mere, na 

kateri svoje znanje samozavestneje ocenjujejo z višjo oceno.  

Preverili smo tudi, ali obstaja povezanost med samooceno poznavanja petstopenjskega modela 

pomoči in dejanskim poznavanjem modela. V ta namen smo preverili, kakšna je povezanost 

med oceno anketiranih učiteljev o tem, kako dobro poznajo petstopenjski model pomoči, in 

pravilnostjo odgovorov na trditve, ki so petstopenjski model pomoči opisovale. Želeli smo 

preveriti, ali so tisti učitelji, ki so svoje poznavanje modela npr. ocenili z oceno zadostno, 

kasneje tudi na trditve o petstopenjskem modelu pomoči odgovarjali narobe. Ugotovili smo, da 

se med samooceno poznavanja petstopenjskega modela in poznavanjem trditev, ki se 

navezujejo na petstopenjski model pomoči, pri 5-odstotni stopnji značilnosti ne nahaja 

statistično značilna povezanost (α > 0,05). 

16.5 RV 5: Kako učitelji razrednega pouka ocenjujejo pogoje za uspešno 

izvajanje petstopenjskega modela pomoči v praksi? 

Na uspešno izvajanje petstopenjskega modela pomoči v praksi vplivajo tudi pogoji, v katerih 

učitelj model izvaja. Zato smo med učitelji razrednega pouka preverili, kako ocenjujejo pogoje 

za uspešno izvajanje petstopenjskega modela pomoči na šoli, na kateri poučujejo. Njihovo 

oceno zadovoljstva smo merili na petstopenjski ocenjevalni lestvici, na kateri 1 pomeni zelo 

slabo, 2 slabo, 3, dobro, 4 prav dobro in 5 odlično. 

Preglednica 21: Ocena pogojev za uspešno izvajanje petstopenjskega modela pomoči v praksi 

Kako ocenjujete: 1 2 3 4 5 N M SD 

podporo vodstva na Vaši šoli za izvajanje 

petstopenjskega modela pomoči? 

4 20 87 65 52 228 3,6 0,99 

2 % 9 % 38 % 29 % 23 % 100 % 

materialne in fizične pogoje na Vaši šoli za 

izvajanje petstopenjskega modela pomoči? 

6 42 83 71 26 228 3,3 0,98 

3 % 18 % 36 % 31 % 11 % 100 % 

sodelovanje s starši učenca, ki ima učne težave? 1 13 99 93 22 228 3,5 0,76 

0 % 6 % 43 % 41 % 10 % 100 % 

sodelovanje z drugimi učitelji na Vaši šoli, ko gre 

za nudenje pomoči učencu z učnimi težavami? 

2 20 83 74 49 228 3,6 0,94 

1 % 9 % 36 % 32 % 21 % 100 % 

sodelovanje s šolsko svetovalno službo na Vaši 

šoli, ko obravnavate učenca z učnimi težavami? 

3 22 64 67 72 228 3,8 1,03 

1 % 10 % 28 % 29 % 32 % 100 % 

sodelovanje z zunanjimi strokovnimi ustanovami, 

ko obravnavate učenca z učnimi težavami? 

 

6 40 92 64 26 228 3,3 0,97 

3 % 18 % 40 % 28 % 11 % 100 % 

učinkovitost oblik pomoči izven pouka (dopolnilni 

pouk, individualna in/ali skupinska pomoč)? 

1 25 83 76 43 228 3,6 0,93 

0 % 11 % 36 % 33 % 19 % 100 % 

svojo strokovno usposobljenost za izvajanje 

petstopenjskega modela pomoči v razredu? 

6 37 100 74 11 228 3,2 0,86 

3 % 16 % 44 % 32 % 5 % 100 % 
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svojo uspešnost izvajanja petstopenjskega modela 

pomoči? 

6 20 111 80 11 228 3,3 0,80 

3 % 9 % 49 % 35 % 5 % 100 % 

Opomba: 1 – zelo slabo, 2 – slabo, 3 – dobro, 4 – prav dobro, 5 – odlično, N – število enot, M – aritmetična 

sredina, SD – standardni odklon. 

Iz Preglednice 21 lahko vidimo, da anketirani učitelji najbolje ocenjujejo sodelovanje s šolsko 

svetovalno službo, ko obravnavajo učenca z učnimi težavami (M = 3,8). Razpršenost 

odgovorov je bila sicer pri tej trditvi največja (SD = 1,03), saj je bil delež učiteljev, ki so izbrali 

ocene dobro, prav dobro in odlično, precej enakomerno porazdeljen. Vsako oceno (dobro, prav 

dobro in odlično) je namreč izbrala približno tretjina anketiranih učiteljev. Iz rezultatov 

predvidevamo, da so učitelji s sodelovanjem sicer zadovoljni, vendar si želijo in pričakujejo še 

več le-tega. 

Povprečna ocena podpore vodstva šole za izvajanje petstopenjskega modela pomoči, 

sodelovanja z drugimi učitelji in učinkovitosti oblik pomoči izven pouka je znašala 3,6. Pri 

oceni vsakega izmed teh pogojev je več kot tretjina učiteljev izbrala oceno dobro. Nekoliko 

manj kot tretjina anketiranih učiteljev je pri vsakem omenjenem pogoju izbrala možnost prav 

dobro, medtem ko so bile ocene ostalih anketiranih učiteljev razpršene med ocenami zelo slabo, 

slabo in odlično. 

Sodelovanje s starši učenca, ki ima učne težave, so anketirani učitelji ocenili z ocenama dobro 

ali prav dobro. Delež med obema ocenama je enakomerno porazdeljen, saj je oceno dobro 

izbralo 43 % anketiranih učiteljev, medtem ko je oceno prav dobro izbralo le šest učiteljev 

manj, tj. 41 % učiteljev. Povprečna ocena sodelovanja s starši je znašala 3,5 s standardnim 

odklonom 0,76. Glede na vse večje izzive, s katerimi se srečujejo učitelji pri sodelovanju s starši 

v zadnjih letih, je ta podatek spodbuden, saj je skupen cilj učitelja in staršev, da se učencu z 

učnimi težavami pomaga pri njegovem optimalnem razvoju, kar pa lahko dosežejo le s 

skupnimi močmi in kvalitetnim sodelovanjem.  

S povprečno oceno 3,3 so učitelji ocenili materialne in fizične pogoje na šoli za izvajanje 

petstopenjskega modela pomoči (SD = 0,98), sodelovanje z zunanjimi strokovnimi ustanovami, 

ko obravnavajo učenca z učnimi težavami (SD = 0,97), in svojo uspešnost izvajanja 

petstopenjskega modela pomoči (SD = 0,80). Svojo uspešnost izvajanja petstopenjskega 

modela pomoči je z oceno dobro ocenila skoraj polovica anketiranih učiteljev, približno tretjina 

je izbrala oceno prav dobro, medtem ko je delež ostalih odgovorov porazdeljen med ocene zelo 

slabo, slabo in odlično. Pri oceni materialnih in fizičnih pogojev na šoli za izvajanje modela 

pomoči so ocene porazdeljene med oceni dobro (36 %) in prav dobro (31 %), ostali učitelji so 

izbrali možnosti zelo slabo, slabo in odlično. Podobno je tudi pri oceni sodelovanja z zunanjimi 

ustanovami.  

Najslabše so učitelji ocenili svojo strokovno usposobljenost za izvajanje petstopenjskega 

modela pomoči (M = 3,2; SD = 0,86). Skoraj polovica anketiranih učiteljev je svojo strokovno 

usposobljenost ocenila z oceno dobro, tretjina z oceno pravo dobro, ostali pa z oceno slabo in 

zelo slabo. Zgolj 11 učiteljev je mnenja, da so odlično usposobljeni za izvajanje modela. 

Ugotovili smo, da anketirani učitelji razrednega pouka pogoje za uspešno izvajanje 

petstopenjskega modela pomoči v celoti ocenjujejo kot dobro. Najbolj so zadovoljni s 
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sodelovanjem s šolsko svetovalno službo (M = 3,8), najmanj pa s svojo strokovno 

usposobljenostjo za izvajanje modela v praksi (M = 3,2). V teh ugotovitvah bi lahko iskali 

vzroke, zakaj se pri izvajanju petstopenjskega modela pomoči v praksi kljub temu, da je model 

zakonsko uveljavljen že več kot 10 let, pojavlja vse več težav. Glede na ugotovitve lahko 

sklepamo, da bi bilo poznavanje in izvajanje modela v praksi veliko boljše, če bi učitelji na šoli 

imeli boljše materialne in finančne pogoje (npr. več didaktičnih pripomočkov, prostorsko večje 

razrede, več možnosti za pouk v naravi ipd.), če bi bilo sodelovanje med učitelji in drugimi 

strokovnimi sodelavci na šoli in izven nje pogostejše in na splošno bolj konstruktivno ter 

nenazadnje, da bi dobili več podpore s strani vodstva šole, saj na izvajanje modela v praksi 

močno vplivajo tudi njihova prepričanja in stališča do učencev z učnimi težavami in pomoči 

zanje. K izboljšanju bi pripomoglo tudi več možnosti za dodatno izobraževanje, saj so potrebe 

po dodatnih izobraževanjih in nenehnih izpolnjevanjih še vedno zelo aktualne in pogoste, kar 

se nenazadnje kaže v nizki oceni učiteljev o svoji strokovni usposobljenosti.   

Preverili smo tudi, ali obstajajo statistično pomembne razlike v oceni pogojev za uspešno 

izvajanje petstopenjskega modela pomoči v praksi glede na starost in delovno dobo učitelja. 

Najprej smo preverili, ali obstajajo statistično pomembne razlike glede na starost učitelja. 

Obstoj statistično pomembnih razlik za vsak pogoj posebej smo preverili s pomočjo Kruskal-

Wallis testa. V Preglednici 35 (v prilogi) lahko vidimo, da se glede na vrednosti Kruskal-Wallis 

testa pri nobenem izmed pogojev ne pojavljajo statistično pomembne razlike v oceni pogojev 

za uspešno izvajanje petstopenjskega modela glede na starost učitelja (α > 0,05). Podatkov zato 

ne moremo posplošiti na osnovno množico. Za vzorec pa lahko ugotovimo, da: 

 podporo vodstva na svoji šoli za izvajanje petstopenjskega modela pomoči najslabše 

ocenjujejo učitelji, ki so stari od 31 do 40 let (R = 103,21), najbolje pa učitelji nad 41 

let (R = 118,48); 

 materialne in fizične pogoje na svoji šoli za izvajanje petstopenjskega modela pomoči 

najslabše ocenjujejo učitelji, ki so stari od 31 do 40 let (R = 104,87), najbolje pa učitelji 

nad 41 let (R = 120,47); 

 učitelji, stari do 30 let (R = 98,97), najslabše ocenjujejo sodelovanje s starši učenca, ki 

ima učne težave, medtem ko to sodelovanje najbolje ocenjujejo učitelji nad 41 let (R = 

117,72); 

 so s sodelovanjem z drugimi učitelji na svoji šoli najbolj zadovoljni učitelji, stari do 30 

let (R = 122,00), najmanj pa učitelji, stari od 31 do 40 let (R = 110,64); 

 so s sodelovanjem s šolsko svetovalno službo na svoji šoli najmanj zadovoljni učitelji, 

stari med 31 in 40 let (R = 110,10), najbolj pa učitelji nad 41 let (R = 116,77); 

 učitelji, stari od 31 do 40 let (R = 106,33), najslabše ocenjujejo sodelovanje z zunanjimi 

strokovnimi ustanovami, medtem ko to sodelovanje najbolje ocenjujejo učitelji nad 41 

let (R = 119,85); 

 učinkovitost oblik pomoči izven pouka najslabše ocenjujejo učitelji nad 41 let (R = 

114,03), najbolje pa učitelji do 30 let (R = 116,00); 

 svojo strokovno usposobljenost za izvajanje petstopenjskega modela pomoči v razredu 

najslabše ocenjujejo učitelji, stari do 30 let (R = 103,47), najbolje pa učitelji nad 41 let 

(R = 118,39); 
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 svojo uspešnost izvajanja petstopenjskega modela pomoči najslabše ocenjujejo učitelji 

do 30 let (R = 103,77), najbolje pa učitelji nad 41 let (R = 117,52). 

Nato smo preverili, ali obstajajo statistično pomembne razlike glede na delovno dobo učitelja. 

Tudi tokrat smo obstoj statistično pomembnih razlik za vsak pogoj posebej preverili s pomočjo 

Kruskal-Wallis testa. V Preglednici 36 (v prilogi) lahko vidimo, da se glede na vrednosti 

Kruskal-Wallis testa le pri oceni enega pogoja pojavljajo statistično pomembne razlike glede 

na delovno dobo učitelja, in sicer pri oceni pogoja, kako učitelji ocenjujejo materialne in 

fizične pogoje na svoji šoli za izvajanje petstopenjskega modela pomoči. Vrednost Kruskal-

Wallis testa je statistično pomembna (χ2 = 10,096; g = 2; α = 0,006). Med učitelji z do 5 let 

delovne dobe, učitelji med 6 in 15 let delovne dobe ter med učitelji nad 15 let delovne dobe se 

pojavljajo statistično pomembne razlike v oceni materialnih in fizičnih pogojev na svoji šoli, ki 

so potrebni za izvajanje petstopenjskega modela pomoči. S tveganjem 0,6 % trdimo, da bi tudi 

v osnovni množici materialne in fizične pogoje na svoji šoli za izvajanje petstopenjskega 

modela pomoči najslabše ocenili učitelji, ki imajo od 6 do 15 let delovne dobe (R = 87,82), 

najbolje pa učitelji z nad 15 let delovnih izkušenj (R = 123,71). Sklepamo, da se razlogi za take 

ugotovitve nahajajo v tem, da se mlajši učitelji vse bolj opirajo na pripomočke, ki temeljijo na 

sodobni tehnologiji, in ker so ti precej dražji, je posledično tudi njihova dostopnost na šolah 

slabša. Medtem pa se starejši učitelji veliko bolj opirajo na konkretni didaktični material, ki ga 

lahko izdelajo sami doma in je veliko bolj cenovno dostopen za uporabo.  

Pri oceni ostalih pogojev Kruskal-Wallis test ni pokazal statistično pomembnih razlik glede na 

delovno dobo učitelja (α > 0,05). Podatkov zato ne moremo posplošiti na osnovno množico. Za 

vzorec pa lahko iz Preglednice 36 (v prilogi) ugotovimo, da: 

 podporo vodstva na svoji šoli za izvajanje petstopenjskega modela pomoči najslabše 

ocenjujejo učitelji z od 6 do 15 let delovne dobe (R = 94,78), najbolje pa učitelji, ki 

imajo nad 15 let delovne dobe (R = 119,21); 

 so s sodelovanjem s starši učenca najbolje zadovoljni učitelji, ki imajo nad 15 let 

delovne dobe (R = 118,53), najmanj pa učitelji z od 6 do 15 let delovne dobe (R = 

105,88); 

 najslabše svoje sodelovanje z drugimi učitelji na šoli ocenjujejo učitelji, ki imajo od 6 

do 15 let delovne dobe (R= 98,12), najbolje pa učitelji z do 5 let delovne dobe (R = 

123,94); 

 sodelovanje s šolsko svetovalno službo najslabše ocenjujejo učitelji z od 6 do 15 let 

delovne dobe (R = 100,51), najbolje pa učitelji z več kot 15 let delovnih izkušenj (R = 

118,39); 

 so s sodelovanjem z zunanjimi strokovnimi ustanovami najmanj zadovoljni učitelji z od 

6 do 15 let delovne dobe (R = 94,73), najbolj pa učitelji z nad 15 let delovne dobe (R = 

120,80); 

 učinkovitost oblik pomoči izven razreda najslabše ocenjujejo učitelji, ki imajo od 6 do 

15 let delovnih izkušenj (R = 106,42), najbolje pa učitelji, ki imajo do 5 let delovne 

dobe (R = 116,24); 
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 svojo strokovno usposobljenost za izvajanje petstopenjskega modela pomoči v razredu 

najslabše ocenjujejo učitelji z do 5 let delovne dobe (R = 102,75), najbolje pa učitelji z 

nad 15 let delovne dobe (R = 119,93); 

 svojo uspešnost izvajanja petstopenjskega modela pomoči prav tako najslabše 

ocenjujejo učitelji, ki imajo do 5 let delovne dobe (R = 102,25), najbolje pa učitelji z 

nad 15 let delovnih izkušenj (R = 118,91). 

16.6 RV 6: Na kakšen način učitelji razrednega pouka učencem z učnimi 

težavami nudijo učno pomoč na posamezni stopnji petstopenjskega 

modela pomoči? 

Med učitelji razrednega pouka smo želeli preveriti, na kakšen način nudijo učno pomoč na 

posamezni stopnji petstopenjskega modela pomoči. V ta namen smo učiteljem zastavili odprto 

vprašanje, v katerem smo jih spraševali po načinih njihovega ravnanja nudenja pomoči na 

posamezni stopnji modela, če bi imeli v razredu učenca, ki ima specifične učne težave, in sicer 

na področju branja in pisanja. 

V nadaljevanju predstavljamo odgovore učiteljev za vsako stopnjo modela posebej, pri čemer 

smo odprte odgovore, ki so si bili med seboj podobni, združili v eno kategorijo. 

16.6.1 Pomoč učitelja na prvi stopnji petstopenjskega modela pomoči 

Odprte odgovore anketiranih učiteljev o tem, kakšno bi bilo njihovo ravnanje na prvi stopnji 

modela, smo kategorizirali in jih prikazali v preglednici spodaj. V večini primerov so učitelji 

navedli vsaj dve od spodaj zapisanih ravnanj, ki jih izvajajo na prvi stopnji nudenja pomoči.  

Preglednica 22: Ravnanje učiteljev razrednega pouka na prvi stopnji petstopenjskega modela 

pomoči 

 Število Odstotek 

Prilagoditve v času rednega pouka 147 64,5 % 

Vključitev učenca v dopolnilni pouk 68 29,8 % 

Diferenciacija in individualizacija pouka 43 18,9 % 

Opazovanje učenca in prepoznavanje učnih težav 24 10,5 % 

Sodelovanje z ostalimi učitelji na šoli 19 8,3 % 

Sodelovanje s starši učenca 16 7,0 % 

Vodenje evidence dela in učenčevega napredka 14 6,1 % 

Ustvarjanje spodbudnega učnega okolja 12 5,3 % 

Iskanje močnih področij pri učencu 8 3,5 % 

Nudenje učne pomoči s strani delavca javnih del 3 1,3 % 

Glede na rezultate, predstavljene v Preglednici 22, lahko vidimo, da je več kot polovica 

anketiranih učiteljev (64,5 %) navedla, da bi na prvi stopnji nudili pomoč v obliki prilagoditev 

rednega pouka. Najpogostejše prilagoditve, ki so jih navedli anketirani učitelji, so bile: 

 prilagoditve učnih metod in oblik dela (npr. več dela v dvojicah, v katerih učenec 

z učnimi težavami dela v paru z učno uspešnejšim učencem); 

 nudenje dodatnih pojasnil in navodil, v kolikor učenec to potrebuje; 
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 uporaba kratkih, jasnih in enoznačnih navodil; 

 učencu je omogočen daljši čas za reševanje nalog in daljši čas za preverjanje in 

ocenjevanje znanja; 

 prilagojeni učni listi (povečana velikost pisave, večji razmiki med vrsticami, več 

prostora za zapis rešitev, natisnjeni na barvni papir); 

 prilagoditve v količini in zahtevnosti nalog (manj nalog, razčlenjene naloge); 

 učencu omogočimo uporabo bralnega ravnila oz. bralnih barvnih kazal; 

 po potrebi dodatna razlaga besed; 

 izberemo prilagojena besedila (npr. krajša, manj neznanih besed); 

 sprotno preverjanje razumevanja prebranega; 

 uporaba didaktičnega materiala/didaktičnih iger, s katerimi se učenci učijo 

pisanja in branja (npr. besedne igre), priprava motivacijskih nalog; 

 vaje prepoznavanja glasov, glasovna analiza besed, grafomotorične vaje (npr. 

pisanje s prstom na različne podlage); 

 učencu na rob mize prilepimo abecedo; 

 uporaba stavnice; 

 kopiranje tabelskih zapisov; 

 učenje bralnih učnih strategij; 

 uporaba slikovnega gradiva in videoposnetkov za motivacijo; 

 učenec naj sedi blizu table (v prvi vrsti); 

 organizacija prostora; 

 dosledno pregledovanje zvezkov in zapisov tega učenca; 

 prilagojene domače naloge in 

 napovedano ocenjevanje. 

Skoraj tretjina anketiranih učiteljev bi učenca z učnimi težavami vključila v dopolnilni pouk, ki 

bi ga učitelji izvajali sami po ali pred rednim poukom, 18,9 % učiteljev pa bi izvajalo 

diferenciacijo in individualizacijo pouka. Ta bi bila oblikovna, vsebinska in količinska. Za 

10,5 % učiteljev je na prvi stopnji modela zelo pomembno dobro opazovanje učenca in 

prepoznavanje težav ter iskanje vzrokov zanje. 8,3 % anketiranih učiteljev bi na tej stopnji o 

težavah obvestilo starše in se z njimi dogovorilo o možnih načinih pomoči otroku doma, za 

7,0 % anketiranih učiteljev pa je na tej stopnji pomembno tudi obveščanje ostalih učiteljev o 

učenčevih težavah in dogovor o sodelovanju. Tu so anketirani učitelji izpostavili zlasti 

obveščanje in vključevanje učitelja podaljšanega bivanja in tistih učiteljev, ki učenca učijo 

izven rednega pouka (npr. učitelj angleščine, učitelji interesnih dejavnosti). Nekaj učiteljev je 

navedlo, da bi na prvi stopnji natančno spremljali napredek učenca med rednim poukom in vsa 

svoja opažanja skrbno evidentirali. Prosili bi tudi starše učenca, da svoja opažanja o otroku 

natančno evidentirajo doma. Ostala ravnanja, ki so jih učitelji še izpostavili kot možna ravnanja 

na prvi stopnji modela, pa so ustvarjanje spodbudnega učnega okolja, pri čemer so izpostavili 

motiviranje učenca in spodbujanje v obliki pohval, vzdrževanje spoštljive klime v razredu in 

nudenje psihološke podpore, če je la-ta potrebna. Iskali bi tudi učenčeva močna področja, na 

podlagi katerih bi prilagodili pouk in izboljšali samopodobo učenca, ali pa bi za učenca z učnimi 
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težavami organizirali učno pomoč, ki bi jo učencu nudil delavec javnih del. Tak način učne 

pomoči namreč prakticirajo na njihovi šoli.  

Glede na odgovore lahko trdimo, da učitelji prvo stopnjo nudenja pomoči zelo dobro poznajo, 

saj so vsa navedena ravnanja ustrezna in so se izkazala za zelo učinkovita pri premagovanju 

težav, ki jih imajo učenci z učnimi težavami.   

16.6.2 Pomoč učitelja na drugi stopnji petstopenjskega modela pomoči 

Odprte odgovore anketiranih učiteljev o tem, kakšno bi bilo njihovo ravnanje na drugi stopnji 

modela, smo kategorizirali in jih prikazali v preglednici spodaj.  

Preglednica 23: Ravnanje učiteljev razrednega pouka na drugi stopnji petstopenjskega modela 

pomoči 

 Število Odstotek 

Vključitev šolske svetovalne službe 101 44,3 % 

Vključitev učenca v dopolnilni pouk 34 14,9 % 

Sodelovanje s starši učenca 22 9,6 % 

Šolska svetovalna služba individualno obravnava učenca 20 8,7 % 

Prilagoditve v času rednega pouka 18 7,9 % 

Organiziranje in izvedba individualne in skupinske oblike pomoči 13 5,7 % 

Izvajanje dodatne strokovne pomoči 11 4,8 % 

Ustvari se osebna mapa učenca 9 3,9 % 

Hospitacija šolske svetovalne službe pri pouku 7 3,1 % 

Izdelava individualiziranega programa 6 2,6 % 

Evalvacija učenčevega napredka 6 2,6 % 

Iz Preglednice 23 vidimo, da bi skoraj polovica anketiranih učiteljev na drugi stopnji 

petstopenjskega modela pomoči najprej ravnalo tako, da bi v delo vključili šolsko svetovalno 

službo. Sodelovanje bi potekalo v obliki posvetov, razgovorov in skupnega oblikovanja pomoči 

za učenca z učnimi težavami. Delavka šolske svetovalne službe bi z učencem delala 

individualno, in sicer dvakrat tedensko. Ta oblika pomoči bi potekala tako, da svetovalna 

delavka učenca vzame od rednega pouka in v drugem prostoru z njim obravnava snov (običajno 

pri slovenščini in matematiki). Z učencem bi svetovalna delavka opravila tudi individualni 

razgovor in po potrebi preverila težave z bralnim testom.  

14,9 % učiteljev bi na drugi stopnji modela učenca z učnimi težavami vključilo v dopolnilni 

pouk. Glede na Koncept dela: Učne težave v osnovni šoli se učenca z učnimi težavami v 

dopolnilni pouk vključi že na prvi stopnji modela in se nato taka pomoč na drugi stopnji le 

nadaljuje. Nekateri učitelji so sicer to tako tudi zapisali, vendar pa jih je velika večina zapisala, 

da bi na tej stopnji učenca šele vključila v dopolnilni pouk, medtem ko bi na prvi stopnji izvajala 

le prilagoditve pri rednem pouku. Glede na Koncept dela bi bilo zato te učitelje smiselno 

opomniti, da je učenca, pri katerem se pojavljajo težave, v dopolnilni pouk treba vključiti že 

takoj na začetku nudenja pomoči.    

Za nekatere učitelje je tudi na drugi stopnji nudenja pomoči zelo pomembno sodelovanje s 

starši, pri čemer bi na tej stopnji starše učenca seznanili z vključitvijo šolske svetovalne službe 



75 
 

v projekt pomoči in jim svetovalno delavko, ki bo delala z njihovim otrokom, tudi predstavili. 

Starše bi še naprej usmerjali, kako lahko učencu pomagajo doma.  

Ostala ravnanja, ki so jih učitelji še navedli kot možna ravnanja na tej stopnji, so prilagoditve v 

času rednega pouka, ki so jih vpeljali že na prvi stopnji modela, oziroma bi te prilagoditve po  

potrebi nadgradili. Nekateri učitelji bi na tej stopnji pričeli tudi z organizacijo in izvedbo 

individualne in skupinske oblike pomoči, kar pa ni skladno z vsebino petstopenjskega modela 

pomoči. Individualno in skupinsko pomoč se učencu namreč nudi šele na tretji stopnji modela. 

Prav tako se na drugi stopnji modela ne izvaja dodatne strokovne pomoči, kar je kot možno 

ravnanje navedlo nekaj anketiranih učiteljev. Dodatno strokovno pomoč se izvaja šele na peti 

stopnji modela, in sicer potem, ko vse ostale oblike pomoči ne pokažejo učinka, in je za učenca 

izdana odločba o preusmeritvi v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo. Prav tako je 6 učiteljev narobe navedlo, da bi na tej stopnji za učenca izdelali 

individualiziran program, saj se le-tega oblikuje šele na peti stopnji po posvetu z zunanjo 

strokovno ustanovo, izdela pa ga strokovna skupina. Nekaj učiteljev je kot možno ravnanje na 

tej stopnji modela navedlo še oblikovanje osebne mape učenca (nujno je potrebno pridobiti 

soglasje staršev), v kateri se beleži vse, kar je povezano z učencem, hospitacije šolske 

svetovalne delavke pri pouku, med katerimi opazuje obnašanje učenca v razredu, in evalvacijo 

učenčevega napredka. Učitelji so izpostavili, da je potrebno natančno beležiti tudi učenčev 

napredek in zapise vstaviti v osebno mapo učenca.  

Ugotovitve nakazujejo, da učitelji drugo stopnjo modela poznajo nekoliko bolj površno kot 

prvo. V večini učitelji vedo, da se pomoč na drugi stopnji osredotoča na pomoč šolske 

svetovalne službe, vendar pa je precej učiteljev kot morebitna ravnanja na tej stopnji navedlo 

tudi tista, ki so značilna na višjih stopnjah modela. Eden od razlogov za to je lahko ta, da se 

model praviloma izvaja tako, da kljub prehodu na naslednjo stopnjo, pomoč s prejšnje stopnje 

še vedno traja, kar pri učiteljih lahko sproži dvom o tem, katera pomoč je značilna za prav 

določeno stopnjo modela.  

16.6.3 Pomoč učitelja na tretji stopnji petstopenjskega modela pomoči 

Odprte odgovore anketiranih učiteljev o tem, kakšno bi bilo njihovo ravnanje na tretji stopnji 

modela, smo kategorizirali in jih prikazali v preglednici spodaj.  

Preglednica 24: Ravnanje učiteljev razrednega pouka na tretji stopnji petstopenjskega modela 

pomoči 

 Število Odstotek 

Izvajanje individualne in/ali skupinske oblike pomoči 114 50,0 % 

Sodelovanje s šolsko svetovalno službo 29 12,7 % 

Izvajanje dodatne strokovne pomoči 20 8,7 % 

Sodelovanje s starši učenca 16 7,0 % 

Prilagoditve v času rednega pouka 15 6,6 % 

Sodelovanje z drugimi sodelavci na šoli 14 6,1 % 

Sodelovanje z zunanjo strokovno ustanovo 7 3,1 % 

Izvajanje dopolnilnega pouka 7 3,1 % 

Izdelava individualiziranega programa 4 1,8 % 



76 
 

Odločba za usmeritev 2 0,8 % 

V Preglednici 24 vidimo, da bi polovica anketiranih učiteljev na tretji stopnji nudenja pomoči 

za učence organizirala in izvajala individualno in/ali skupinsko obliko pomoči. To pomoč bi 

izvajali sami ali pa bi za pomoč prosili druge strokovne delavce na šoli (npr. specialnega 

pedagoga, socialnega pedagoga, pedagoga, psihologa). Na tej stopnji bi še vedno tesno 

sodelovali s šolsko svetovalno službo, ki bi individualno delala z učencem, starši učenca in 

drugimi sodelavci na šoli. Starše bi seznanili z individualno in/ali skupinsko obliko pomoči, ki 

bi jo ponudili učencu, in starše še vedno neprestano vključevali v vse načine nudenja pomoči 

ter jih usmerjali z napotki, kako z učencem delati doma. Nekaj učiteljev bi še vedno izvajalo 

prilagoditve v času rednega pouka, ki so jih že izvajali na drugi, predvsem pa na prvi stopnji 

modela. 7 anketiranih učiteljev (3,1 %) je izpostavilo sodelovanje z zunanjo strokovno 

ustanovo, in sicer v primeru, ko ustreznega strokovnjaka na šoli ni (npr. logopedi, defektologi), 

ter sodelovanje z zdravstvenim domom in svetovalnim centrom. Prav tako bi 7 anketiranih 

učiteljev (3,1 %) na tej stopnji nadaljevalo z izvajanjem dopolnilnega pouka. 

Nekateri učitelji so navedli tudi nekaj ravnanj, ki pa za to stopnjo glede na Koncept dela: Učne 

težave v osnovni šoli niso značilna oziroma se jih izvaja na četrti ali peti stopnji modela. 20 

anketiranih učiteljev (8,7 %) je navedlo, da bi učencu na tej stopnji pomoči nudilo dodatno 

strokovno pomoč, ki bi jo izvajali sami ali pa bi jo izvajali drugi strokovni delavci (npr. 

specialni pedagog, socialni pedagog, pedagog). Kot smo že omenili, se dodatno strokovno 

pomoč izvajala šele na peti stopnji modela, ko učenec že dobi odločbo. Šele po prejeti odločbi 

vodstvo šole določi strokovno skupino, ki oblikuje smernice za delo z učencem v prihodnje. 4 

učitelji (1,8 %) so navedli, da bi bil za učenca na tej stopnji izdelan individualiziran program, 

2 učitelja (0,8 %) pa sta menila, da bi učenec z učnimi težavami že pridobil odločbo za 

usmeritev v program s prilagojenim izvajanjem. Obe ravnanji sta po Konceptu dela: Učne 

težave v osnovni šoli predvideni šele na peti stopnji petstopenjskega modela pomoči.  

16.6.4 Pomoč učitelja na četrti stopnji petstopenjskega modela pomoči 

Odprte odgovore anketiranih učiteljev o tem, kakšno bi bilo njihovo ravnanje na četrti stopnji 

modela, smo kategorizirali in jih prikazali v preglednici spodaj.  

Preglednica 25: Ravnanje učiteljev razrednega pouka na četrti stopnji petstopenjskega modela 

pomoči 

 Število Odstotek 

Pomoč zunanje strokovne ustanove 118 51,8 % 

Izvajanje dodatne strokovne pomoči 22 9,6 % 

Usmeritev v program s prilagojenim izvajanjem 21 9,2 % 

Sodelovanje s specialnim pedagogom 16 7,0 % 

Posvet z vodstvom šole 14 6,1 % 

Prilagoditve v času rednega pouka in dopolnilni pouk 11 4,8 % 

Odločba za usmeritev 9 3,9 % 

Izvajanje individualne in/ali skupinske oblike pomoči 9 3,9 % 

»Prešolanje« v šolo s prilagojenim izvajanjem 5 2,2 % 

Izdelava individualiziranega programa 5 2,2 % 
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Glede na rezultate, prikazane v Preglednici 25, lahko vidimo, da je več kot polovica anketiranih 

učiteljev navedla, da bi se na četrti stopnji nudenja pomoči povezala z zunanjo strokovno 

ustanovo (npr. z zdravstvenim domom, svetovalnim centrom ipd.). Največkrat so učitelji 

navedli, da bi se z zunanjo strokovno ustanovo posvetovali, jih prosili za mnenje o učenčevih 

težavah ter jih prosili za natančnejšo diagnostiko učenčevih težav. Skupaj s strokovnimi delavci 

teh ustanov bi oblikovali načrt pomoči učencu v prihodnje. Pogosto so učitelji, v sklopu 

povezovanja z zunanjimi strokovnimi ustanovami, omenili tudi sodelovanje s starši, pri čemer 

so izpostavili, da bi starše glede na težave učenca usmerili v ustrezno specializirano ustanovo 

in jim nudili pomoč pri delu z učencem doma. 7,0 % učiteljev bi na tej stopnji še naprej 

sodelovalo s specialnim pedagogom, ki izvaja individualno in/ali skupinsko obliko pomoči na 

tretji stopnji, medtem ko bi se 14 učiteljev (6,1 %) pred posvetom z zunanjo strokovno ustanovo 

najprej obrnilo po pomoč na vodstvo šole. Glede na skupne ugotovitve bi nato vodstvo šole 

vzpostavilo kontakt z ustrezno zunanjo strokovno ustanovo in glede na njihove predloge bi nato 

prilagodili pouk. 

Precej učiteljev je zapisalo, da bi učencu na tej stopnji nudilo dodatno strokovno pomoč (9,6 %) 

in učenca usmerilo v program s prilagojenim izvajanjem (9,2 %). Kot smo zapisali že zgoraj, 

se dodatno strokovno pomoč s strani ustrezno usposobljenega pedagoga začne izvajati šele na 

peti stopnji, zato je to ravnanje na tej stopnji napačno. Tudi odločbe, ki jo je navedlo 3,9 % 

anketiranih učiteljev, se na tej stopnji še ne dodeli učencu, zato učenec tudi ni »prešolan« v 

šolo, ki izvaja prilagojen program (2,2 %), in zanje ni oblikovan individualiziran program 

(2,2 %). Ob koncu nudenja pomoči na tej stopnji se sicer s starši učenca že začne pogovor o 

morebitnem usmerjanju otroka v program s prilagojenim izvajanjem, vendar so to šele zametki 

dejanskega usmerjanja. 

Nekateri učitelji so še navedli, da bi na tej stopnji še vedno prilagajali pouk in izvajali dopolnilni 

pouk ter učencem nudili individualno in skupinsko obliko pomoč. To pomoč bi jim nudili sami 

ali pa bi sodelovali z ostalimi delavci na šoli (npr. specialni pedagog, socialni pedagog, pedagog 

ipd.). Čeprav je bilo učiteljev, ki so navedli ta ravnanja, razmeroma malo, pa so s tem pokazali, 

da vedo, da je kljub vse bolj intenzivnim oblikam pomoči in vključevanju večjega števila ostalih 

strokovnih delavcev pomoč v času rednega pouka še vedno ena najpomembnejših.  

16.6.5 Pomoč učitelja na peti stopnji petstopenjskega modela pomoči 

Odprte odgovore anketiranih učiteljev o tem, kakšno bi bilo njihovo ravnanje na peti stopnji 

modela, smo kategorizirali in jih prikazali v preglednici spodaj.  

Preglednica 26: Ravnanje učiteljev razrednega pouka na peti stopnji petstopenjskega modela 

pomoči 

 Število Odstotek 

Usmeritev v program s prilagojenim izvajanjem 74 32,5 % 

Odločba za usmeritev 42 18,4 % 

»Prešolanje« v šolo z nižjim izobrazbenim standardom 34 14,9 % 

Pomoč zunanje strokovne ustanove 22 9,7 % 

Izvajanje dodatne strokovne pomoči 20 8,8 % 

Priprava ustrezne dokumentacije 14 6,1 % 
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Začetek postopka usmeritve v program s prilagojenim izvajanjem 11 4,8 % 

Delo po navodilih strokovne skupine 11 4,8 % 

Izdelava individualiziranega načrta 7 3,1 % 

Kot lahko vidimo v Preglednici 26, je tretjina anketiranih učiteljev (32,5 %) navedla, da bi 

učenca in njihove starše na zadnji (peti) stopnji modela usmerila v program s prilagojenim 

izvajanjem. Učitelji bi staršem, na podlagi mnenja zunanje strokovne ustanove in drugih 

sodelavcev, predlagali, da prično s postopkom usmerjanja v program s prilagojenim izvajanjem. 

Staršem bi pomagali pri izpolnjevanju dokumentacije in jih seznanili s celotnim postopkom 

usmerjanja. Če sami tega znanja nimajo, bi za to prosili ustrezne strokovnjake (npr. šolsko 

svetovalno službo). 18,4 % učiteljev je zapisalo, da bi na tej stopnji učenec dobil odločbo, ki jo 

dodeli komisija za usmeritve, in na podlagi katere bi strokovna skupina pripravila priporočila 

za delo z učencem v prihodnje. 8,8 % učiteljev je mnenja, da bi bila po sprejetju odločbe učencu 

dodeljena dodatna strokovna pomoč, ki jo izvaja za to nalogo ustrezno usposobljen pedagog. 

Poleg tega bi učitelji priporočila strokovne skupine upoštevali tudi pri izvajanju prilagoditev v 

razredu (4,8 %). 

9,7 % anketiranih učiteljev bi se tudi na tej stopnji zateklo po pomoč na zunanjo strokovno 

ustanovo oziroma bi z zunanjimi strokovnimi delavci delali še naprej. Skupaj bi oblikovali 

celostno poročilo o otroku, ki bi vsebovalo podatke o njegovem vedenju v šoli in podatke o 

karakteristiki samih težav. Kar 14 učiteljev (6,1 %) je namreč zapisalo, da bi na zadnji stopnji 

zbralo in pripravilo vso ustrezno dokumentacijo, ki jo starši potrebujejo, da lahko prično 

postopek usmeritve v program s prilagojenim izvajanjem. Zbrano dokumentacijo bi izročili 

staršem, da jo ti zatem priložijo vlogi za usmerjanje. Da se na tej stopnji prične postopek 

usmeritve, je navedlo 4,8 % anketiranih učiteljev, pri čemer so vsi zapisali, da so postopek 

začeli starši učenca in ne oni sami oz. šola. Eno izmed ravnanj na tej stopnji, ki so jo še 

izpostavili učitelji, je izdelava individualiziranega načrta pomoči za učenca (3,1 %), ki ga 

pripravi strokovna skupina, potem ko učenec že prejme odločbo. Na podlagi 

individualiziranega načrta pomoči se pomaga učencu v prihodnje.  

Kar precej učiteljev (14,9 %) je zapisalo, da bi na peti stopnji prišlo do »prešolanja« učenca z 

učnimi težavami na šolo z nižjim izobrazbenim standardom. Gre za zmotno prepričanje, saj 

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, ki je v veljavi od septembra 2012, omogoča 

vključevanje večjega dela učencev s posebnimi potrebami v program s prilagojenim izvajanjem 

in dodatno strokovno pomočjo, ki se v večini primerov izvaja v redni osnovni šoli. Učencu s 

hujšimi specifičnimi učnimi težavami oziroma s posebnimi potrebami je z zakonom priznana 

pravica do prilagoditev učnega okolja in dodatne strokovne pomoči, tako da se še vedno lahko 

uspešno šola po programu z enakovrednim izobrazbenim standardom. Ti učenci se tako še 

vedno šolajo na isti osnovni šoli, glede na odločbo pa jim vodstvo šole dodeli strokovno 

skupino, ki izdela ustrezen individualiziran program, s katerim se prilagodi vzgojno-

izobraževalni program (Kavkler idr., 2008). 

Če povzamemo vse ugotovitve tega raziskovalnega vprašanja, lahko zaključimo, da učitelji 

najbolje poznajo prvo stopnjo modela. To lahko pripisujemo dejstvu, da so ravno učitelji 

razrednega pouka glavni nosilci nudenja pomoči na prvi stopnji, saj vse oblike prilagoditev 

potekajo med rednim poukom, v času dopolnilnega pouka in podaljšanega bivanja. Pri 
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opisovanju ostalih stopenj modela so imeli učitelji nekoliko več težav, pri čemer morebitne 

vzroke lahko iščemo v tem, da se na kasnejših stopnjah modela vsa pomoč, ki se je izvajala že 

na prejšnjih stopnjah, nadaljuje, v model pa se vključuje še dodatna intenzivnejša pomoč. Tako 

se na primer na četrti stopnji še vedno intenzivno nadaljuje pomoč učitelja v času rednega 

pouka, pomoč šolske svetovalne službe in pomoč v obliki individualnih in/ali skupinskih oblik 

dela, hkrati pa se v model dodatno vključi še pomoč zunanjega strokovnega delavca. Učitelji 

zaradi tega lahko težje ločijo med eno in drugo stopnjo in imajo posledično več težav z 

razvrščanjem ravnanja na posamezno stopnjo modela. Tako lahko pride do situacije, v kateri 

učitelji okvirno poznajo ravnanja, ki se nudijo v času celotnega projekta pomoči, ne znajo pa 

natančno določiti, katero ravnanje je značilno za točno določeno stopnjo modela.    

16.7 RV 7: Kje učitelji razrednega pouka vidijo možnosti za izboljšanje 

izvajanja petstopenjskega modela pomoči v praksi? 

Učiteljem smo ob koncu zastavili odprto vprašanje, v katerem smo jih spraševali o tem, katere 

težave zaznavajo pri izvajanju petstopenjskega modela pomoči, in kje vidijo možnosti za 

izboljšavo. Odprte odgovore, ki so si bili med seboj podobni, smo združili v eno kategorijo. 

V nadaljevanju bomo najprej predstavili težave, ki jih anketirani učitelji razrednega pouka 

najpogosteje zaznavajo pri izvajanju petstopenjskega modela pomoči v praksi. 

Preglednica 27: Težave pri izvajanju petstopenjskega modela pomoči 

 Število Odstotek 

Preobsežen model (preveč administracije) 49 21,5 % 

Slabo poznavanje modela 48 21,1 % 

Prehajanje med stopnjami poteka predolgo 29 12,7 % 

Vedno več učencev z učnimi težavami, ki potrebujejo pomoč 28 12,3 % 

Težave pri sodelovanju s starši učenca z učnimi težavami 26 11,4 % 

Premalo podpore vodstva šole in šolske svetovalne službe 22 9,7 % 

Pomanjkanje usposobljenega kadra v šoli 18 7,9 % 

Premalo izobraževanj na to temo 15 6,6 % 

Pomanjkanje sredstev za kvalitetno izvajanje modela 10 4,4 % 

Ni težav 10 4,4 % 

Preobsežen učni načrt 8 3,5 % 

Nezainteresiranost učencev 7 3,1 % 

Slaba organizacija izvedbe dodatne strokovne pomoči 6 2,6 % 

Predolgo čakanje na obravnavo v zunanji strokovni ustanovi 6 2,6 % 

Modela ne poznam 6 2,6 % 

Premalo prostorni razredi 2 0,8 % 

Slabo opredeljeni kriteriji za prehajanje med stopnjami 2 0,8 % 

V Preglednici 27 lahko vidimo, da skoraj četrtina anketiranih učiteljev meni, da je glavna težava 

pri izvajanju petstopenjskega modela ta, da je model preobsežen. Tu so učitelji izpostavili zlasti 

količino časa, ki ga namenijo urejanju administracije, ki je povezana z modelom, in posledično 

pomanjkanje časa, ki bi ga lahko namenili učencu, pa ga ne morejo, saj se ukvarjajo s papirji. 
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Približno enak odstotek anketiranih učiteljev je kot glavno težavo navedlo slabo poznavanje 

modela, pri čemer so poudarili, da se sami čutijo slabo strokovno usposobljene za delo z učenci 

z učnimi težavami. Ta ugotovitev je pričakovana, saj so rezultati vseh vprašanj, ki se nanašajo 

na strokovno usposobljenost učiteljev, precej jasno nakazali, da se učitelji zavedajo svoje slabe 

strokovne usposobljenosti. Ena od težav, ki so jo omenili učitelji, je bila tudi ta, da prehajanje 

med posameznimi stopnjami poteka bistveno predolgo. Zlasti so opozorili na dolgotrajen 

postopek pete stopnje, ko učenec čaka na odločbo, to pa komisija po njihovem mnenju 

pripravlja predolgo. Učitelji se čutijo zelo omejene, saj vidijo, da učenec potrebuje pomoč, pa 

sami ne morejo storiti ničesar več kot mu pomagati med rednim poukom, saj učenec uradno še 

nima odločbe. Tudi na splošno so učitelji mnenja, da se po stopnjah napreduje prepočasi, zlasti 

takrat ko ima učenec specifične učne težave in je jasno, da potrebuje intenzivne oblike pomoči. 

Ena izmed pogostejših težav, ki jo učitelji zaznavajo pri izvajanju modela v praksi, je tudi 

preveliko število učencev v razredu. Učitelji menijo, da je normativ glede maksimalnega števila 

učencev bistveno previsok, zlasti v primeru, ko imajo v razredu več učencev z različnimi učnimi 

težavami. Takrat se zelo težko prilagodijo vsakemu učencu posebej in hkrati zagotovijo dovolj 

kvalitetno delo za tiste učence, ki težav nimajo. Nekaj učiteljev je izpostavilo, da so na podlagi 

prevelikega prilagajanja pouka tistim, ki imajo težave, prikrajšani zlasti nadarjeni učenci, 

katerim se pouk premalo prilagaja. Zelo veliko težavo pri izvajanju modela učiteljem 

predstavlja tudi sodelovanje s starši učenca, ki ima učne težave. Zelo pogosto se namreč 

srečujejo s starši, ki ne priznavajo, da ima njihov otrok učne težave, zato nasvetov učiteljev in 

drugih strokovnih delavcev ne jemljejo resno. Pogosto se zgodi, da ko učitelji staršem 

predlagajo posvet v zunanji strokovni ustanovi, le-ti to odklonijo in otroka ne peljejo na pregled. 

Učitelji opažajo težave tudi kasneje, ko pride do stopnje, ko je potrebno pričeti s postopkom 

usmeritve in so pogosto ravno starši tisti, ki še dodatno zavirajo celoten proces in se z 

usmeritvijo ne strinjajo. Kar nekaj učiteljev je kot možno težavo navedlo, da čutijo premalo 

podpore s strani vodstva šole in šolske svetovalne službe ter da je opaziti hudo pomanjkanje 

usposobljenega kadra v šoli. Omenili so, da po njihovem mnenje primanjkuje zlasti logopedov 

in defektologov, zato pogosto to delo prevzamejo šolske svetovalne delavke, ki pa za take vrste 

težav niso ustrezno strokovno usposobljene. Glede pomanjkanja podpore vodstva in šolske 

svetovalne službe anketirani učitelji izpostavljajo predvsem pomanjkanje sodelovanja in 

občasno nezainteresiranost svetovalnih delavk za delo z učenci. Glede na to, da se veliko 

anketiranih učiteljev počuti slabo strokovne usposobljene, je bilo pričakovati, da bodo kot 

možno težavo navedli tudi pomanjkanje izobraževanj na temo petstopenjskega modela pomoči. 

Nekateri učitelji opažajo, da učitelji za nekatere težave prvič slišijo šele takrat, ko učenca dobijo 

v obravnavo, kar je seveda bistveno prepozno. Znanje bi v tistem trenutku že morali imeti, če 

želijo učencu nudi ustrezno pomoč.  

Ostale težave, ki so jih učitelji še navedli, so bile pomanjkanje sredstev za kvalitetno izvajanje 

pouka, pri čemer so izpostavili predvsem slabe materialne pogoje (majhne učilnice, malo 

didaktičnega materiala, slaba oprema), preobsežen učni načrt, zaradi katerega je zahteven 

model še težje izvajati, saj so pod pritiskom obravnave nove snovi, nezainteresiranost učencev 

za sodelovanje v projektu pomoči, pa tudi predolgo čakanje na obravnavo v zunanji strokovni 

ustanovi in slaba organizacija izvedbe dodatne strokovne pomoči. Anketirani učitelji menijo, 

da se pogosto izvajalec dodatne strokovne pomoči ne pripravi dovolj dobro na izvedbo ure in 
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učenec pri njih samo rešuje domače naloge, medtem ko na dodatno razlago snovi, ki jo učenec 

potrebuje, pozabi. Dva učitelja sta še navedla, da so kriteriji za prehajanja med stopnjami slabo 

opredeljeni, zato včasih ne vedo, ali bi učenca bilo treba obravnavati že na naslednji stopnji ali 

ne. 2,6 % anketiranih učiteljev je navedlo, da je glavna težava v tem, da modela ne poznajo, 

medtem ko je zgolj 10 učiteljev (4,4 %) odgovorilo, da pri izvajanju petstopenjskega modela 

pomoči težav ne zaznavajo. 

Iz zgoraj opisanih težav lahko pridemo do ugotovitve, da učitelji razloge za slabše izvajanje 

petstopenjskega modela v praksi sicer iščejo pri sebi, saj se zavedajo, da so za izvajanje slabo 

strokovno usposobljeni, vendar to v večji meri opravičujejo z dejstvom, da svojega znanja ne 

morejo nadgrajevati, če jim niso omogočena ustrezna dodatna in strokovna izobraževanja. 

Slabše izvajanje modela opravičujejo tudi z dejstvi, da nimajo na voljo dovolj ustreznih 

materialnih pogojev za uresničevanje modela, s prevelikim številom učencev v razredu, med 

katerimi je tistih z učnimi težavami vedno več, ali pa jim ni zagotovljena ustrezna strokovna 

podpora s strani vodstva šole in ostalih strokovnjakov na šoli. Večino razlogov za težave v 

izvajanju modela tako vidijo v samem šolskem sistemu, saj so preobremenjeni z administracijo, 

zaradi česar jim zmanjka časa in energije za kvalitetno delo z učenci v razredu. 

Glede na zgoraj predstavljene težave so anketirani učitelji razrednega pouka predlagali 

naslednje izboljšave za izvajanje petstopenjskega modela pomoči v praksi: 

 Več izobraževanj na temo petstopenjskega modela pomoči. 

 Več pomoči in angažiranosti s strani šolske svetovalne službe. 

 Boljše sodelovanje s strokovnimi sodelavci na šoli. Strokovni delavci bi morali na ure 

dodatne strokovne pomoči prihajati bolje pripravljeni. 

 Boljše sodelovanje z zunanjimi strokovnimi ustanovami. 

 Boljše sodelovanje med šolo in starši. 

 Krajše čakalne dobe na pregled v zunanjih strokovnih ustanovah. 

 Večje zaposlovanje usposobljenega kadra, saj je na šolah čutiti pomanjkanje le-teh (npr. 

logoped, defektolog). Šolski svetovalni delavci pa zaradi vedno večjega števila učencev 

z učnimi težavami ne morejo vseh obravnavati enako kvalitetno.  

 Bolje strokovno usposobljen kader na šoli. 

 Boljša podpora vodstva v času reševanja problemov glede usmerjanja učenca. Več 

podpore vodstva tudi na področju nabave boljšega didaktičnega materiala, ki bi pomagal 

pri učenju otrok z učnimi težavami. 

 Vodstvo šole bi učiteljem moralo omogočiti več rednih izobraževanj na temo dela z 

učenci z učnimi težavami, saj na tem področju ves čas prihaja do sprememb. 

 Bodočim učiteljem razrednega pouka bi morali že v času študija podati več znanja s 

področja dela z učenci z učnimi težavami. V obvezen program bi bilo dobro umestiti 

predmet, ki bi se podrobneje ukvarjal samo s tem področjem.  

 Ker je model časovno zelo obsežen, bi bilo bolje, da bi namesto petih imel samo tri 

stopnje. To bi bilo dobro zlasti za učence s specifičnimi učnimi težavami, za katere zna 

biti trenutni dolg postopek obravnave precej obremenjujoč. 
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 Krajša čakalna doba v postopku pridobivanja odločbe. Učitelji si zlasti želijo, da bi 

komisija v krajšem času podala mnenje o odločbi, saj se pogosto zgodi, da je čakanje 

na odločbo preveč dolgotrajno (na odločbo čakajo tudi po več mesecev). 

 Uvedba jasnih enotnih obrazcev evidentiranja učenčevih težav in napredka za vso 

Slovenijo. 

 Izdelava splošnih priporočil za vodenje osebne mape učenca. V priporočilih bi moralo 

biti jasno opredeljeno, kako osebno mapo izdelati in kaj natančno zapisati v posamezni 

obrazec. To bi učiteljem prihranilo precej časa, ki bi ga sicer lahko namenili učencu in 

ne papirjem. 

 Manjše število učencev v razredu, sploh če je v enem oddelku več učencev z različnimi 

učnimi težavami. 

 Zmanjšati obseg učnega načrta in iz njega odstraniti vsebine, ki so nepotrebne. Zlasti bi 

bilo to potrebno storiti v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju. 
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SKLEPNE UGOTOVITVE 

Z opravljeno raziskavo smo glede na zastavljena raziskovalna vprašanja prišli do naslednjih 

ugotovitev. 

1. Kakšna so stališča učiteljev razrednega pouka do petstopenjskega modela pomoči? 

Učitelji razrednega pouka so v večini naklonjeni izvajanju petstopenjskega modela pomoči v 

šolah. Učitelji se v večji meri strinjajo, da je za uspešno izvajanje modela v praksi potrebno 

timsko sodelovanje med strokovnimi sodelavci na šoli in strokovnimi sodelavci zunanjih 

ustanov, sodelovanje s starši in pozitivna naravnanost celotne šole do izvajanja modela v praksi. 

Prav tako menijo, da je delo z učenci z učnimi težavami zahtevno in naporno ter povečuje 

stopnjo stresa, vendar se hkrati strinjajo, da jim to omogoča tudi strokovno rast. V večini se 

strinjajo z dejstvom, da je učitelj razrednega pouka prvi, ki prepozna učne težave pri učencu in 

mora zato biti za identificiranje učnih težav ustrezno strokovno usposobljen. Ravno zaradi tega 

se učitelji strinjajo, da je lastna strokovna usposobljenost in usposobljenost drugih strokovnih 

sodelavcev zelo pomembna, in hkrati izpostavljajo svoje nestrinjanje s trditvijo, da so dovolj 

ustreznega znanja pridobili že v času študija. 

2. Ali obstajajo statistično pomembne razlike med učitelji razrednega pouka v 

stališčih do petstopenjskega modela pomoči glede na starost in delovno dobo 

učitelja? 

Ker smo želeli preveriti, ali obstajajo statistično pomembne razlike med učitelji razrednega 

pouka v stališčih do petstopenjskega modela pomoči glede na starost in delovno dobo, smo 

najprej preverili, ali so trditve zanesljive, in ugotovili, da so. Zato smo jih združili v eno 

spremenljivko in jo poimenovali »Stališča«. Nato smo preverili statistično pomembne razlike 

med učitelji razrednega pouka v stališčih do petstopenjskega modela pomoči glede na 

spremenljivko »Stališča« in za vsako trditev posebej.  

Med mlajšimi in starejšimi učitelji razrednega pouka ne prihaja do statistično pomembnih razlik 

glede stališč do petstopenjskega modela pomoči v praksi. Prav tako do statistično pomembnih 

razlik ne prihaja med učitelji razrednega pouka, ki imajo krajšo delovno dobo, in učitelji z 

večletnimi delovnimi izkušnjami. Do petstopenjskega modela pomoči so torej v enaki meri 

pozitivno naravnani mlajši učitelji, z manj delovne dobe, kot tudi starejši učitelji, ki poučujejo 

dlje časa. Podatkov ne moremo posplošiti na osnovno množico.  

Nato smo še preverili, ali prihaja do statistično pomembnih razlik med učitelji glede na starost 

in delovno dobo učitelja znotraj posamezne trditve, s katerimi smo preverjali stališča. Ugotovili 

smo, da se starejši učitelji, ki so stari nad 30 let, v večji meri strinjajo, da potrebujejo dodatno 

splošno in strokovno izobraževanje za izvajanje modela, da je delo z učenci z učnimi težavami 

zahtevno in naporno, da jim tako delo povečuje stopnjo stresa in da so starši enakovredni 

partnerji učiteljem, ko gre za delo z učencem, ki ima učne težave, kot pa mlajši učitelji, ki se s 

temi trditvami niso strinjali v tolikšni meri. 

Do podobnih ugotovitev smo prišli tudi z analizo trditev, v kateri smo preverjali, ali prihaja do 

razlik med učitelji glede na delovno dobo. Učitelji z več let delovnih izkušenj se v primerjavi z 

učitelji, ki imajo manj let delovne dobe, bolj strinjajo s trditvami, da je delo z učenci z učnimi 
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težavami zahtevno in naporno ter da tako delo povečuje stopnjo stresa. Vzroke za take 

ugotovitve lahko iščemo v izgorelosti učiteljev in dejstvu, da starejši učitelji, ki imajo več let 

delovnih izkušenj, težje sledijo vsakoletnim šolskim novostim, zlasti na področju informacijske 

in komunikacijske tehnologije. Takega načina dela namreč niso vajeni, zato je povsem mogoče, 

da jim tako delo predstavlja vedno večji napor in višjo stopnjo stresa. Do razlik med učitelji 

glede na delovno dobo je prišlo še pri dveh trditvah, in sicer so se učitelji, ki imajo do pet let 

delovne dobe, v primerjavi z učitelji z daljšo delovno dobo bolj strinjali s trditvami, ki govorijo 

o tem, da učiteljev način poučevanja pomembno vpliva na učno uspešnost učenca z učnimi 

težavami in da je tisto, kar je dobro za učence z učnimi težavami, dobro tudi za vse ostale 

učence. 

3. Kakšno je poznavanje petstopenjskega modela pomoči med učitelji razrednega 

pouka? 

Večina učiteljev razrednega pouka se poleg študijskega programa ni dodatno izobraževala za 

delo po petstopenjskem modelu pomoči. Dodatno se je za delo po modelu izobraževalo le 

14,1 % anketiranih učiteljev. Ti učitelji so svoje znanje za izvajanje petstopenjskega modela 

pomoči nadgrajevali na naslednje načine: obisk seminarjev ali izobraževanj, objavljenih v 

katalogu Katis, sodelovanje v projektih (npr. Pet korakov), sodelovanje s šolsko svetovalno 

službo, spremljanje strokovne literature in zakonodajnih novosti, specialno pedagoško 

izpopolnjevanje za delo z učenci s posebnimi potrebami in enoletno izobraževanje za pridobitev 

defektološke dokvalifikacije.  

Učitelji razrednega pouka svoje poznavanje petstopenjskega modela pomoči v povprečju 

ocenjujejo z oceno dobro (na ocenjevalni lestvici od nezadostno do odlično). 

Dejansko poznavanje modela smo med učitelji razrednega pouka preverjali s trditvami, ki 

opisujejo model in posamezne stopnje znotraj njega. Ugotovili smo, da učitelji petstopenjski 

model pomoči poznajo zelo površinsko, saj so na zastavljene trditve odgovarjali nekoliko 

slabše. Le na polovico trditev so odgovorili pravilno, medtem ko so na drugo polovico trditev 

odgovorili napačno ali pa odgovora niso vedeli. Največ težav so imeli s trditvami, ki podrobneje 

opisujejo posamezno stopnjo, najbolje pa so odgovarjali na trditve, ki model opisujejo na 

splošno. Pravilnost trditev sovpada z oceno, s katero so ocenili svoje poznavanje. 

Ugotovili smo tudi, da učitelji razrednega pouka dobro poznajo značilnosti dobre poučevalne 

prakse, ki je ključna na prvi stopnji modela, saj so omenili vse najpomembnejše značilnosti. 

Menijo, da se dobra poučevalna praksa izraža z individualizacijo in diferenciacijo pouka, 

prilagajanjem vzgojno-izobraževalnega programa, uporabo didaktičnih pripomočkov, 

sistematičnostjo načrtovanja in organizacijo pouka, jasno strukturo poučevanja, učinkovitim in 

pravočasnim prepoznavanjem učnih težav, ustvarjanjem spodbudnega učnega okolja, rednim 

spremljanjem učnega napredka pri učencih in empatijo do učencev ter rednimi povratnimi 

informacijami. 
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4. Ali obstajajo statistično pomembne razlike med učitelji razrednega pouka v 

poznavanju petstopenjskega modela pomoči glede na starost in delovno dobo 

učitelja? 

Med učitelji razrednega pouka se glede na njihovo starost ne pojavljajo statistično pomembne 

razlike v poznavanju petstopenjskega modela pomoči, zato podatkov ne moremo posplošiti na 

osnovno množico. Prav tako se ne pojavljajo statistično pomembne razlike glede na delovno 

dobo učitelja. 

Preverili smo še, ali med učitelji razrednega pouka glede na njihovo starost in delovno dobo 

prihaja do statistično pomembnih razlik v oceni svojega poznavanja petstopenjskega modela 

pomoči. Ugotovili smo, da med učitelji glede na starost ne prihaja do razlik, zato vzorca ne 

moremo posplošiti na osnovno množico. Lahko pa za naš vzorec anketiranih učiteljev trdimo, 

da svoje poznavanje petstopenjskega modela pomoči bolje ocenjujejo učitelji, stari nad 41 let, 

najslabše pa učitelji, stari od 30 do 41 let. 

Je pa analiza rezultatov pokazala, da se statistično pomembne razlike v samooceni poznavanja 

petstopenjskega modela pomoči pojavljajo med učitelji razrednega pouka glede na njihovo 

delovno dobo. Podatke zato lahko posplošimo na osnovno množico in trdimo, da svoje 

poznavanje petstopenjskega modela pomoči najbolje ocenjujejo učitelji razrednega pouka z več 

kot 15 let delovne dobe, najslabše pa učitelji, ki imajo do 5 let delovnih izkušenj s poučevanjem 

otrok na razredni stopnji. 

5. Kako učitelji razrednega pouka ocenjujejo pogoje za uspešno izvajanje 

petstopenjskega modela pomoči v praksi? 

Učitelji razrednega pouka pogoje za izvajanje petstopenjskega modela pomoči v praksi 

ocenjujejo s povprečno oceno dobro (na ocenjevalni lestvici od nezadostno do odlično). 

Najbolje ocenjujejo sodelovanje s šolsko svetovalno službo, sodelovanje z drugimi učitelji na 

šoli, podporo vodstva šole za izvajanje modela in učinkovitost oblik pomoči izven rednega 

pouka (dopolnilni pouk, individualna in/ali skupinska pomoč). Najslabše pa učitelji ocenjujejo 

materialne in fizične pogoje za izvajanje petstopenjskega modela pomoči, sodelovanje z 

zunanjimi strokovnimi ustanovami, sodelovanje s starši učenca, ki ima učne težave, svojo 

uspešnost izvajanja petstopenjskega modela pomoči in predvsem svojo strokovno 

usposobljenost za izvajanje modela v praksi. Le-to so ocenili s povprečno najnižjo oceno, in 

sicer 3,2. 

Preverili smo, ali se med učitelji razrednega pouka pojavljajo statistično pomembne razlike v 

oceni pogojev glede na starost in delovno dobo učitelja. Ugotovili smo, da se med učitelji glede 

na njihovo starost ne pojavljajo statistično pomembne razlike v oceni pogojev za izvajanje 

petstopenjskega modela pomoči. Podatkov ne moremo posplošiti na osnovno množico, lahko 

pa za naš vzorec anketiranih učiteljev trdimo, da večino pogojev za izvajanje modela na svoji 

šoli bolje ocenjujejo učitelji, stari nad 41 let, kot mlajši učitelji. Starejši učitelji so od mlajših 

učiteljev manj zadovoljni le z učinkovitostjo oblik pomoči izven pouka (dopolnilni pouk, 

individualna in/ali skupinska pomoč). 

Med učitelji razrednega pouka glede na njihovo delovno dobo se v oceni pogojev za izvajanje 

petstopenjskega modela pomoči pojavljajo statistično pomembne razlike le pri oceni 
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materialnih in fizičnih pogojev na šoli za izvajanje petstopenjskega modela pomoči. To zato 

lahko posplošimo na osnovno množico in trdimo, da materialne in fizične pogoje na šoli za 

izvajanje modela pomoči najbolje ocenjujejo učitelji nad 15 let delovne dobe, najslabše pa 

učitelji, ki imajo od 6 do 15 let delovnih izkušenj. Pri ocenah ostalih pogojev se statistično 

pomembne razlike med učitelji glede na njihovo delovno dobo niso pojavile. Podatkov ne 

moremo posplošiti na osnovno množico, smo pa za vzorec ugotovili, da so pogoje v povprečju 

bolje ocenili učitelji, ki imajo nad 15 let delovne dobe, najslabše pa učitelji, ki so šele začeli s 

poučevanjem. 

6. Na kakšen način učitelji razrednega pouka učencem z učnimi težavami nudijo 

učno pomoč na posamezni stopnji petstopenjskega modela pomoči? 

Učitelji razrednega pouka na prvi stopnji petstopenjskega modela pomoči najpogosteje nudijo 

pomoč tako, da izvajajo prilagoditve v času rednega pouka. To izvajajo tako, da učencu nudijo 

dodatna pojasnila in navodila, uporabljajo kratka in enoznačna navodila, učencu omogočijo 

daljši čas reševanja nalog in ocenjevanja, prilagodijo učne liste, prilagodijo količino in 

zahtevnost nalog, učencu omogočijo uporabo bralnega ravnila, kopirajo tabelske zapise, učijo 

bralne učne strategije, organizirajo prostor ipd. Prav tako učitelji na tej stopnji vključijo učenca 

v dopolnilni pouk, diferencirajo in individualizirajo pouk, opazujejo učenca in poskušajo 

prepoznati učne težave, sodelujejo z ostalimi učitelji na šoli (zlasti učitelji podaljšanega 

bivanja), sodelujejo s starši učenca in vodijo evidenco dela in učenčevega napredka. 

Na drugi stopnji petstopenjskega modela pomoči učitelji razrednega pouka nudijo pomoč tako, 

da v projekt pomoči vključijo šolsko svetovalno službo, ki sprva le hospitira pri pouku, kasneje 

pa učenca tudi individualno obravnava, še naprej sodelujejo s starši učenca in izvajajo 

prilagoditve v času rednega pouka. Na drugi stopnji nekateri učitelji učenca šele vključijo v 

dopolnilni pouk, izvajajo individualno in/ali skupinsko obliko pomoči ter izvajajo dodatno 

strokovno pomoč, kar pa na tej stopnji glede na Koncept dela: Učne težave v osnovni šoli ni 

pravilno. Te oblike pomoči se učencu nudijo šele na naslednjih stopnjah modela, v dopolnilni 

pouk pa se učenca vključi že na prvi stopnji. Prav tako se na drugi stopnji za učenca še ne izdela 

individualiziranega programa, kar je navedlo nekaj učiteljev.  

Učitelji razrednega pouka na tretji stopnji petstopenjskega modela pomoči za učenca z učnimi 

težavami organizirajo in izvajajo individualno in/ali skupinsko obliko pomoči. V nekaterih 

primerih to pomoč učitelji razredniki izvajajo sami, pogosto pa to delo prevzame drug strokovni 

delavec na šoli (npr. socialni pedagog, specialni pedagog, pedagog ipd.). Učitelji na tej stopnji 

še naprej sodelujejo s šolsko svetovalno službo, drugimi sodelavci na šoli, starši učenca in 

izvajajo prilagoditve v času rednega pouka. Še naprej izvajajo tudi dopolnilni pouk. Precej 

anketiranih učiteljev (8,7 %) je zapisalo, da na tretji stopnji izvajajo tudi dodatno strokovno 

pomoč, kar ni pravilno. To obliko pomoči se učencu nudi šele na peti stopnji, ko učenec že 

prejme odločbo in se mu glede na to odločbo odredi ustrezna dodatna strokovna pomoč.  

Na četrti stopnji petstopenjskega modela pomoči učitelji razrednega pouka ravnajo tako, da se 

po pomoč obrnejo na zunanjo strokovno ustanovo, sodelujejo s specialnim pedagogom, se 

posvetujejo z vodstvom šole, izvajajo individualno in/ali skupinsko obliko pomoči ter 

nadaljujejo s prilagoditvami v času rednega pouka. Na četrti stopnji so pogosto kot možno 
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ravnanje navedli tudi izvajanje dodatne strokovne pomoči in usmeritev v program s 

prilagojenim izvajanjem, kar ne drži. 

Na zadnji (peti) stopnji petstopenjskega modela pomoči učitelji, skupaj z ostalimi strokovnimi 

sodelavci, seznanijo starše z nadaljnjimi postopki pomoči in jim predlagajo, da bi učenca 

usmerili v program s prilagojenim izvajanjem. Staršem, na osnovi ugotovitev na ostalih 

stopnjah pomoči, razložijo, zakaj bi bilo dobro, da se njihovega otroka usmeri v program s 

prilagojenim izvajanjem. Na tej stopnji učitelji še vedno izvajajo dodatno strokovno pomoč in 

pripravljajo ustrezno dokumentacijo, ki jo starši potrebujejo za sprožitev postopka o 

usmerjanju. Množično so učitelji izpostavili, da učenec z učnimi težavami na tej stopnji pridobi 

odločbo, na podlagi katere se prilagodi način poučevanja v prihodnje in določi način izvajanja 

dodatne strokovne pomoči. Eno izmed pogostih ravnanj, ki so ga na tej stopnji še omenili 

učitelji razrednega pouka, je »prešolanje« učenca v program s prilagojenim izvajanjem. Gre za 

napačno prepričanje učiteljev, saj se velika večina učencev z učnimi težavami, tudi po prejemu 

odločbe, še naprej šola v redni osnovni šoli, le da mu strokovna skupina (glede na odločbo) 

pouk ustrezno prilagodi in mu omogoči dodatno strokovno pomoč. Učenec je tako usmerjen v 

program s prilagojenim izvajanjem, ki se praviloma vedno izvaja na isti šoli, kar pomeni, da 

učenec fizično ni prešolan na nobeno drugo šolo. O »prešolanju« namreč lahko govorimo le 

takrat, ko učenec fizično zamenja šolsko ustanovo. Zgodi se lahko tudi, da se učenca preusmeri 

v program z nižjim izobrazbenim standardom, ki ga šole prav tako zelo pogosto izvajajo v isti 

šolski ustanovi kot redni osnovnošolski program.   

Glede na odgovore anketiranih učiteljev lahko ugotovimo, da učitelji v večini vedo, kako je 

potrebno ravnati na posamezni stopnji modela, imajo pa največ težav pri odločanju o tem, kdaj 

se učencu ponudi dodatno strokovno pomoč in individualno in/ali skupinsko obliko pomoči ter 

na kateri stopnji modela učenec prejme odločbo. Precej prepričani so tudi v dejstvo, da se 

učenca na zadnji stopnji modela »prešola« v program s prilagojenim izvajanjem, kar ne drži. 

7. Kje učitelji razrednega pouka vidijo možnosti za izboljšanje izvajanja 

petstopenjskega modela pomoči v praksi? 

Učitelji razrednega pouka največ težav za uspešno izvajanje petstopenjskega modela pomoči v 

praksi vidijo v tem, da je model preobsežen, da prehajanje med stopnjami poteka predolgo časa 

in od učiteljev zahteva preveč urejanja dokumentacije. Prav tako se čutijo slabo strokovno 

usposobljene za izvajanje modela in so mnenja, da je v razredih vedno več učencev z učnimi 

težavami, ki jim zato težko nudijo pomoč v enaki meri. Težave, ki so jih učitelji še izpostavili, 

so bile: slabo sodelovanje s starši učenca z učnimi težavami, premalo podpore vodstva šole in 

šolske svetovalne službe, pomanjkanje usposobljenega kadra v šoli, premalo izobraževanj na 

to tematiko, pomanjkanje sredstev za kvalitetno izvajanje modela, predolgo čakanje na 

obravnavo v zunanji ustanovi in preobsežen učni načrt. Glede na ugotovitve je zanimivo, da so 

učitelji kot eno večjih težav za neuspešno izvajanje modela izpostavili premajhno podporo 

vodstva šole in slabo sodelovanje z ostalimi strokovnimi sodelavci na šoli, saj so v prejšnjem 

delu vprašalnika obe spremenljivki ocenili s precej visoko oceno. To nakazuje na dejstvo, da 

so učitelji na nekatera vprašanja zelo verjetno odgovarjali s socialno zaželenimi odgovori. 

Glede na vse težave, ki jih učitelji navajajo kot pomembne dejavnike neuspešnega izvajanja 

modela, je moč opaziti, da problem pravzaprav vidijo zelo na široko. Na eni strani vidijo velik 
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problem v slabi podpori ostalih sodelavcev in samem učnem sistemu (preveč dokumentacije, 

preobsežen učni načrt), na drugi strani pa vzroke iščejo v sebi in svoji slabi strokovni 

usposobljenosti za izvajanje modela, kar sicer pogosto opravičujejo z dejstvom, da jim je 

ponujena zelo skopa izbira izobraževanj, kar bistveno zmanjšuje njihove možnosti 

profesionalnega razvoja na področju petstopenjskega modela pomoči.  

Možne izboljšave, ki jih predlagajo anketirani učitelji razrednega pouka in s katerimi bi bilo 

možno izboljšati kvaliteto izvajanja petstopenjskega modela pomoči v praksi, so organizacija 

večjega števila izobraževanj na to tematiko, boljše sodelovanje s strokovnimi delavci na šoli in 

strokovnimi sodelavci zunanjih strokovnih ustanov ter boljše sodelovanje med šolo in starši. 

Učitelji si želijo, da bi bil kader v šoli, ki se ukvarja z učenci z učnimi težavami, strokovno bolje 

usposobljen, predvsem pa da bi na ure dodatne strokovni pomoči strokovni delavci prihajali 

bolje pripravljeni. Menijo tudi, da bi bilo dobro, da bi jih vodstvo šole v večji meri podpiralo v 

času reševanja problemov in jim omogočilo boljše materialne pogoje. Učitelji za boljše 

izvajanje modela predlagajo tudi oblikovanje jasnih enotnih obrazcev in priporočil, ki bi veljali 

za vso Slovenijo in s pomočjo katerih bi lažje beležili pomoč na posamezni stopnji modela in 

učenčev napredek. Hkrati učitelji poudarjajo, da bi za izboljšanje izvajanja petstopenjskega 

modela pomoči v praksi bilo potrebno zmanjšati število učencev v razredu in zmanjšati obseg 

učnega načrta. Izpostavili so predvsem odstranitev vsebin, ki so pri določenem predmetu 

nepotrebne. Glede na to ugotovitev bi učitelje veljalo pozvati, da povedo, katere vsebine so 

nepotrebne in bi jih bilo potrebno odstraniti. Dandanes namreč učitelji zelo hitro izpostavijo ta 

problem, hkrati pa ne povedo točno, katere vsebine so nepotrebne in bi jih sami odstranili iz 

učnega načrta. Nenazadnje so namreč tudi učitelji tisti, ki sodelujejo pri oblikovanju učnih 

načrtov, zato bi na tem področju lahko prišlo do sprememb, če bi bili njihovi argumenti 

strokovno dobro podkrepljeni.   
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ZAKLJUČEK 

Petstopenjski model pomoči je najpomembnejše »orodje«, na osnovni katerega strokovni 

delavci v vzgoji in izobraževanju pomagajo učencem, pri katerih se pojavljajo učne težave oz. 

primanjkljaji na različnih področjih učenja. Najpomembnejši člen v uresničevanju tega modela 

v praksi pa je učitelj razrednega pouka, ki prvi zazna težave pri učencu, jih identificira in učencu 

na podlagi ugotovitev ustrezno prilagodi pouk. Ravno zaradi tega je izjemno pomembno, da so 

učitelji do dela z učenci z učnimi težavami pozitivno naravnani, da se čutijo dobro strokovno 

usposobljene za nudenje pomoči in da dobijo dovolj podpore od svojih sodelavcev na šoli in 

zunanjih strokovnih sodelavcev.  

V naši raziskavi smo zato raziskali, kakšna stališča imajo učitelji razrednega pouka do izvajanja 

petstopenjskega modela pomoči, kako so strokovno usposobljeni za njegovo izvajanje in kako 

svoje znanje uporabljajo v praksi. Raziskava, s katero smo vse to ugotavljali, je pokazala 

nekatere spodbudne in nekatere manj spodbudne rezultate. Ugotovili smo, da so učitelji 

razrednega pouka pozitivno naravnani do petstopenjskega modela pomoči, kar pomeni, da so 

naklonjeni izvajanju pomoči učencem z učnimi težavami in se zavedajo pomembnosti te 

pomoči. Manj spodbudni rezultati raziskave pa kažejo, da se učitelji razrednega pouka v veliki 

večini čutijo slabo strokovno usposobljene za delo z učenci z učnimi težavami, zaradi česar pri 

svojem delu pogosto občutijo negotovost. Menijo, da svojega dela z učenci z učnimi težavami 

ravno zaradi pomanjkljivega znanja ne opravljajo dovolj kvalitetno. Anketirani učitelji so kot 

večjo težavo, poleg slabe strokovne usposobljenosti, izpostavili tudi slabo sodelovanje s svojimi 

sodelavci, vodstvom šole in zunanjimi strokovnimi sodelavci, ko gre za obravnavo učencev z 

učnimi težavami. Ker vemo, da je ravno to sodelovanje pri uresničevanju petstopenjskega 

modela v praksi zelo pomembno, so rezultati vsekakor zaskrbljujoči. Ugotovitve nakazujejo, 

da učitelji problem vidijo večinoma v dejavnikih izven sebe, saj kljub temu, da se zavedajo 

svoje slabe strokovne usposobljenosti, to argumentirajo s slabo ponudbo izobraževanj, ki bi 

pripomogla k njihovemu profesionalnemu razvoju.   

Kljub temu da je bila raziskava opravljena na dokaj velikem vzorcu učiteljev razrednega pouka, 

je delež teh učiteljev še vedno precej majhen v primerjavi s številom učiteljev, ki trenutno 

poučujejo v slovenskih osnovnih šolah, zato podatke, dobljene v raziskavi, težko posplošimo 

na celotno populacijo. Menimo, da je ena bistvenih pomanjkljivosti raziskave tudi dejstvo, da 

je nemogoče izključiti možnost, da so anketirani učitelji podajali socialno zaželene odgovore 

in tako niso izrazili njihovega dejanskega mnenja, zlasti pri trditvah, s katerimi smo preverjali 

stališča učiteljev, in trditvah, s katerimi smo preverjali poznavanje modela. 

Kljub omenjenim pomanjkljivostim menimo, da je raziskava sicer lahko dobra iztočnica za 

nadaljnje preučevanje petstopenjskega modela pomoči in njegovo aplikacijo v prakso, saj so 

anketirani učitelji navedli precej težav, s katerimi se srečujejo pri uresničevanju modela. Hkrati 

lahko predvidevamo, da bo zaradi vse večjega naraščanja števila učencev z učnimi težavami v 

rednih osnovnih šolah tema aktualna tudi v prihodnje. Kot smo ugotovili, na izvajanje 

petstopenjskega modela pomoči močno vplivajo tudi ostali strokovni delavci na šoli in vodstvo 

šole, s katerimi pa anketirani učitelji niso bili preveč zadovoljni. Zato bi bilo v prihodnje 

zanimivo preveriti, kako so do petstopenjskega modela pomoči naravnani drugi strokovni 

delavci na šoli (npr. šolska svetovalna služba) in vodstvo šole ter kakšno je njihovo poznavanje 
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modela. S tem bi dobili vpogled v to, kolikšen pomen vodstvo šole in ostali sodelavci 

pripisujejo izvajanju modela. Prav tako bi bilo zanimivo raziskati, kako so s sodelovanjem z 

učitelji razrednega pouka zadovoljni strokovni delavci na šoli, ki učencem nudijo učno pomoč, 

in strokovni delavci zunanjih strokovnih ustanov. V raziskovanje bi bilo zanimivo vključiti tudi 

starše učencev z učnimi težavami in z vprašalnikom ali intervjujem preveriti njihovo 

zadovoljstvo s procesom nudenja pomoči, ki ga izvajajo strokovni delavci na šoli. Ugotavljali 

bi, ali starši vidijo kakšne prednosti oz. slabosti in kje vidijo možnosti za izboljšave. Rezultate 

te raziskave bi nato lahko primerjali z rezultati raziskave, ki bi jih izvedli med učitelji, ki 

otrokom teh staršev nudijo pomoč, in preverjali homogenost odgovorov. Čeprav smo z 

raziskavo ugotovili, da so učitelji relativno pozitivno naravnani do petstopenjskega modela 

pomoči, pa je jasno, da na razvoj oz. (pre)oblikovanje stališč vpliva tudi kratkoročno 

usposabljanje. Na podlagi tega bi v prihodnje veljalo preveriti, ali so se prek različnih 

usposabljanj stališča učiteljev spremenila oziroma ali so stališča učiteljev, ki so se usposabljanj 

udeležili, bolj pozitivna od stališč tistih učiteljev, ki se usposabljanj niso udeležili.  

Na podlagi zbranih ugotovitev bi bilo v prihodnje smiselno pripraviti priročnik za učitelje in 

ostale strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju, v katerem bi bil petstopenjski model pomoči 

natančno predstavljen, predvsem pa bi vseboval konkretna priporočila, kako naj učitelji ravnajo 

na posamezni stopnji modela. Vanj bi bilo dobro vključiti primere dobrih praks in konkretna 

navodila s primeri, ki bi jih učitelji lahko neposredno uporabili pri delu v razredu. Pri 

oblikovanju takšnega priročnika bi sicer veljalo biti pozoren na dejstvo, da zapisana navodila 

oz. priporočila še vedno od vsakega učitelja zahtevajo prenos v konkretno situacijo, s čimer 

imajo učitelji zelo pogosto težave, saj je vsak učenec individuum zase in potrebuje drugačne 

prilagoditve. Zato bi bilo smiselno oblikovati nekaj splošnih priporočil ob analizi konkretnih 

primerov, učitelj pa mora nato sam, glede na potrebe posameznega učenca, oceniti, katere od 

teh priporočil lahko uporabi v razredu in katerih ne. Prav tako bi bilo smiselno premisliti o 

organizaciji izobraževanj na temo modela, ki bi potekala večkrat letno in bi se jih lahko 

udeležilo čim večje število učiteljev. Rezultate raziskave se lahko uporabi kot dobro osnovo za 

načrtovanje programov teh izobraževanj. Po končanih izobraževanjih bi bilo dobro preveriti, 

ali so učiteljem izobraževanja dejansko pomagala in bodo model v prihodnje lažje izvajali ali 

ne. Dobro bi bilo, da se obravnavi petstopenjskega modela pomoči nameni nekaj več ur tudi na 

ravni študijskega izobraževanja. 

Zaradi naraščanja števila učencev z učnimi težavami v slovenskih osnovnih šolah bi bilo 

smiselno na ravni vsake šole oblikovati svetovalni tim, ki bi se celostno ukvarjal z obravnavo 

učencev z učnimi težavami in katerega bi sestavljali vsaj trije različni profili strokovnih 

delavcev, in sicer specialni pedagog, ki bi pomagal učitelju pri odkrivanju težav in ga usmerjal 

s prilagoditvami, socialni pedagog, ki bi spremljal družinsko in šolsko situacijo, in psiholog, ki 

bi preverjal otrokovo doživljanje šolske situacije in morebitne razvojne primanjkljaje. S tako 

strokovno podporo bi se v prvi vrsti razbremenilo ravno učitelje razrednega pouka, ki čutijo 

največ pritiskov. Dober primer takega sodelovanja, ki je potekalo pred leti, je bil projekt 

Inkluzivni timi – praktično usposabljanje timov, v katerem so sodelovali inkluzivni (učitelji, 

specialni pedagogi, pedagogi, socialni delavci in socialni pedagogi) in šolski (šolski delavci, 

učenci in starši) timi in je potekal v šolskem letu 2006/07. S pomočjo inkluzivnih timov so 

šolski timi (šolski strokovni delavci) pridobivali konkretna znanja in strategije za delo z otroki 
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s posebnimi potrebami, posledica česar je bilo povečanje števila strokovno usposobljenih 

strokovnih delavcev na šolah za praktično delo z učenci s posebnimi potrebami in s tem tudi 

boljša osnova za razvoj inkluzivnih šol. Člani inkluzivnih timov so poleg rednih srečanj s 

šolskimi timi organizirali tudi obiske specialnih ustanov, sodelovanje s strokovnjaki iz zunanjih 

ustanov, pripravili so predavanja za člane šolskih timov, starše ipd. (Kavkler idr., 2007). Projekt 

se je izkazal za zelo uspešnega, zato bi bilo smiselno njegove vsebine prilagoditi za področje 

učnih težav (saj je bil ta usmerjen v otroke s posebnimi potrebami). Glede na ugotovljene 

rezultate lahko trdimo, da bi se ga učitelji z veseljem udeležili. V nekaterih večjih krajih po 

Sloveniji (Koper, Nova Gorica, Ljubljana, Kranj, Celje, Maribor, Murska Sobota, Slovenj 

Gradec in Novo mesto) inkluzivni timi sicer obstajajo in pomagajo šolskim timom z 

usposabljanjem, svetovanjem, iskanjem virov in organizacijo znotraj in izven šole, vendar je v 

sedanjem šolskem prostoru moč opaziti, da je to sodelovanje nekoliko okrnjeno.  

Naša želja in upanje je, da bi zapisano magistrsko delo omogočilo napredek na področju 

razumevanja in poznavanja petstopenjskega modela pomoči. Zavedamo se, da učitelji čutijo 

veliko odgovornost, ko gre za nudenje pomoči učencem z učnimi težavami, zlasti ko gre za 

učence s težjimi oblikami specifičnih učnih težav. Učitelji se ob tem velikokrat znajdejo v 

negotovosti. Ravno zaradi tega si želimo, da bi ugotovitve imele uporabno vrednost zlasti za 

strokovnjake na tem področju, da bi se več časa namenilo izobraževanju učiteljev za delo po 

modelu in bi se v čim večji meri spodbujalo tesno sodelovanje med različnimi strokovnjaki s 

področja vzgoje in izobraževanja. 
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PRILOGE 

Priloga 1: Anketni vprašalnik za učitelje razrednega pouka 

Spoštovani, moje ime je Anita Praznik in sem študentka drugostopenjskega magistrskega 

študijskega programa Poučevanje na razredni stopnji  na  Pedagoški  fakulteti  Univerze  v  

Ljubljani. V okviru magistrskega dela z naslovom Stališča učiteljev razrednega pouka do 

petstopenjskega modela pomoči in uporaba modela v praksi načrtujem raziskavo in Vas zato 

prosim za pomoč. V vprašalniku Vas sprašujem po stališčih, poznavanju in uporabi 

petstopenjskega modela pomoči pri Vašem delu. Podatki bodo obravnavani anonimno in zgolj 

za namen omenjene raziskave. Za sodelovanje se Vam najlepše zahvaljujem. 

I. Prosim Vas za nekaj splošnih podatkov. 

Spol (Obkrožite): 

a) Ženski 

b) Moški 

Kateri razred ste poučevali v šolskem letu 2019/2020? Obkrožite. 

1. 2. 3. 4. 5. OPB 

V katero starostno skupino spadate? Obkrožite. 

a) Do 30 let 

b) Od 31 do 40 let 

c) Nad 41 let 

Koliko let delovnih izkušenj imate s poučevanjem otrok na razredni stopnji? Obkrožite. 

a) Do 5 let 

b) Od 6 do 15 let 

c) Nad 15 let 

Ali ste se na kakršen koli način dodatno (poleg študijskega programa) izobraževali za delo 

po petstopenjskem modelu pomoči? Obkrožite. 

a) Da 

b) Ne 

Če da, na kakšen način? _____________________________________________________ 
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II. Spodaj so zapisane trditve o petstopenjskem modelu pomoči. Prosim Vas, da z »X« 

označite, v kolikšni meri se s posamezno trditvijo strinjate (1 – Se  sploh  ne  strinjam,  

2 – Se  ne  strinja,  3 – Se ne morem odločiti, 4 – Se delno strinjam, 5 – Se popolnoma 

strinjam). 

Zap. 

št. 

trditve 

TRDITEV 1 2 3 4 5 

1 Učitelj razrednega pouka je za sodelovanje pri izvajanju 

petstopenjskega modela pomoči pridobil ustrezna in zahtevana 

znanja v času študija. 

     

2 Za izvajanje petstopenjskega modela pomoči učitelj razrednega 

pouka potrebuje dodatno splošno in strokovno usposobljenost. 
     

3 Vsak učitelj razrednega pouka se mora udeležiti dodatnega 

strokovnega izobraževanja o modelu, če želi kvalitetno izvajati 

petstopenjski model pomoči. 

     

4 Naloga vsakega učitelja je, da sam poišče dodatna izobraževanja 

na temo petstopenjskega modela pomoči, če oceni, da v času 

študija ni pridobil zadostnega znanja. 

     

5 Za uspešno izvajanje petstopenjskega modela pomoči je potrebna 

pozitivna naravnanost vodstva šole do modela. 

     

6 Vodstvo šole mora zagotoviti ustrezna in dovolj pogosta 

izobraževanja o modelu. 

     

7 Materialni in fizični pogoji so ključni za kvalitetno izvajanje 

modela. 

     

8 Učitelj razrednega pouka je tisti, ki prvi prepozna težave pri 

učencu. 

     

9 Za identificiranje učencev z učnimi težavami mora biti učitelj 

ustrezno strokovno usposobljen. 

     

10 Učitelj mora pouk vedno (vsako šolsko uro in vsak šolski 

predmet) prilagoditi učencu z učnimi težavami. 

     

11 Učiteljev način poučevanja je pomemben dejavnik, ki vpliva na 

učno uspešnost učenca z učnimi težavami. 

     

12 Učitelj, ki ima v razredu več učencev z učnimi težavami, ne more 

nameniti ustrezne pozornosti vsem ostalim učencem. 

     

13 Kar je dobro za učence z učnimi težavami, je dobro za vse učence.      

14 Za učitelja je poučevanje učencev z učnimi težavami zahtevno in 

naporno. 

     

15 Za učitelja poučevanje učencev z učnimi težavami povečuje 

stopnjo stresa. 

     

16 Delo z učenci z učnimi težavami omogoča učitelju strokovno rast.      
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17 Šola mora spodbujati timsko delo med sodelavci na šoli in 

strokovnimi sodelavci zunaj šole. 

     

18 Pri delu z učenci, ki imajo učne težave, je sodelovanje in timsko 

delo med učitelji večje. 

     

19 Vključevanje staršev v model pomoči je za učenca z učnimi 

težavami odločilno. 

     

20 Starši so enakovredni partnerji strokovnim delavcem.      

 

III. Spodaj je nekaj vprašanj, s katerimi želim ugotoviti, kako dobro poznate petstopenjski 

model pomoči. 

Kako bi ocenili Vaše poznavanje petstopenjskega modela pomoči? Obkrožite.  

       1   2      3   4           5 

nezadostno        zadostno  dobro       prav dobro                odlično  

 

Spodaj so zapisane trditve, ki opisujejo petstopenjski model pomoči. Prosim Vas, da z »X« 

označite, ali po Vašem mnenju zapisana trditev drži, ne drži oziroma se do trditve ne morete 

opredeliti. 

Zap. 

št. 

trditve 

TRDITEV DRŽI NE 

DRŽI 

NE 

VEM 

1 Izvajanje petstopenjskega modela pomoči je v slovenskih šolah strokovno 

priporočljivo, ni pa zakonsko obvezno. 
   

2 Učitelj učencu z učnimi težavami na prvi stopnji nudenja pomoči 

prilagodi učno gradivo in način razlage le pri rednem pouku. 

   

3 Šola mora na prvi stopnji nudenja pomoči obvezno pridobiti pisno 

soglasje staršev učenca, ki ima učne težave. 

   

4 Učna pomoč je učinkovitejša, če traja daljši čas. 

 

   

5 Dopolnilni pouk lahko traja tudi trikrat v tednu po petnajst minut. 

 

   

6 Pomoč v obliki "dobre poučevalne prakse" zadostuje za lažje in težje 

oblike učnih težav. 

   

7 Na drugi stopnji nudenja pomoči se vključi šolska svetovalna služba. 

Pomoč učitelja na tej stopnji zato ni več potrebna. 
   

8 Šolski svetovalni delavec se v projekt lahko vključi zgolj na pobudo 

staršev. 
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9 Na drugi stopnji pomoči se individualni projekt pomoči učencu z učnimi 

težavami začne voditi v učenčevi osebni mapi. 

   

10 Dodatna individualna in skupinska pomoč se učencu ponudi in organizira 

na podlagi pisno utemeljene potrebe po tej pomoči. To mnenje pripravi 

šolska svetovalna služba. 

   

11 Individualno in/ali skupinsko pomoč na tretji stopnji pomoči lahko izvaja 

le učitelj, ki učenca pozna. 

   

12 Individualna in/ali skupinska pomoč se praviloma izvaja 1 uro na teden. 

 

   

13 Učenci z učnimi težavami so na tretjo stopnjo pomoči vključeni vsaj 6 

mesecev. 

   

14 Če se na tretji stopnji pomoči vključi mobilni specialni pedagog, ni nujno, 

da se hkrati nadaljuje pomoč svetovalnega delavca na drugi stopnji. 

   

15 Če učenec kljub pomoči na prvih treh stopnjah ne napreduje, se šola 

poveže z zunanjo strokovno ustanovo, ki učenca nemudoma usmeri v 

izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo. 

   

16 Na zadnji (peti) stopnji je učenec prešolan v ustrezno specializirano 

strokovno ustanovo. 

   

17 Pri učencu, ki ima specifične učne težave, lahko s prve stopnje takoj 

preidemo na četrto. 
   

18 Učinkovitosti pomoči pri učencih z manj izrazitimi učnimi težavami ni 

treba neprestano spremljati in evalvirati. 

   

19 Ko se učencu nudi pomoč na četrti stopnji, se izvajanje podpore in pomoči 

na predhodnih stopnjah zaključi. 

   

20 Prehajanje med stopnjami mora potekati po vnaprej določenih kriterijih, 

ki ne smejo biti vezani le na učenčevo stopnjo učnih težav, ampak tudi na 

dejavnike v okolju. 

   

21 Strokovno nujno je, da se pomoč dokumentira kot kronika ali dnevnik od 

prve stopnje naprej. 

   

22 Učiteljeva pomoč ne traja ves čas izvirnega delovnega projekta, ampak 

samo na stopnjah, ki so neposredno povezane z delom učitelja v razredu 

(1. in 3. stopnja). 

   

 

Na prvi stopnji nudenja pomoči je ključno, da učitelj izvaja dobro poučevalno prakso. 

Kako bi, z nekaj ključnimi besedami, opisali dobro poučevalno prakso? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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IV. Spodaj je nekaj vprašanj, s katerimi želim ugotoviti, kako ocenjujete pogoje za 

uspešno izvajanje petstopenjskega modela pomoči na Vaši šoli in na kakšen način 

model uporabljate v praksi.  

Za vsako spodaj navedeno vprašanje obkrožite, kaj velja v Vašem primeru (1 – zelo slabo; 2 – 

slabo; 3 – dobro; 4 – prav dobro; 5 – odlično). 

Kako ocenjujete: 

a) podporo vodstva na Vaši šoli za izvajanje petstopenjskega 

modela pomoči? 
1 2 3 4 5 

b) materialne in fizične pogoje na Vaši šoli za izvajanje 

petstopenjskega modela pomoči? 

1 2 3 4 5 

c) sodelovanje s starši učenca, ki ima učne težave? 

 

1 2 3 4 5 

d) sodelovanje z drugimi učitelji na Vaši šoli, ko gre za nudenje 

pomoči učencu z učnimi težavami? 
1 2 3 4 

 

5 

e) sodelovanje s šolsko svetovalno službo na Vaši šoli, ko 

obravnavate učenca z učnimi težavami? 
1 2 3 4 5 

f) sodelovanje z zunanjimi strokovnimi inštitucijami, ko 

obravnavate učenca z učnimi težavami? 

1 2 3 4 5 

g) učinkovitost oblik pomoči izven pouka (dopolnilni pouk, 

individualno in/ali skupinska pomoč)? 

1 2 3 4 5 

h) svojo strokovno usposobljenost za izvajanje petstopenjskega 

modela pomoči v razredu? 
1 2 3 4 5 

i) svojo uspešnost izvajanja petstopenjskega modela pomoči? 1 2 3 4 5 

 

V razredu imate učenca, ki ima specifične učne težave, in sicer na področju branja in 

pisanja. Na kratko opišite, kako bi potekalo nudenje pomoči takemu učencu na posamezni 

stopnji petstopenjskega modela oziroma kakšno bi bilo Vaše ravnanje na posamezni 

stopnji.   

1. stopnja: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. stopnja: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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3. stopnja: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4. stopnja: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5. stopnja: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Katere težave zaznavate pri izvajanju petstopenjskega modela pomoči v razredu in kaj bi 

želeli izboljšati? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Hvala za Vaše sodelovanje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



103 
 

Preglednica 28: Povprečni rangi za trditve o petstopenjskem modelu pomoči glede na starost 

učitelja 

 V katero 

starostno 

skupino spadate? 

N Povprečni 

rang 

Učitelj razrednega pouka je za sodelovanje pri izvajanju 

petstopenjskega modela pomoči pridobil ustrezna in zahtevana 

znanja v času študija. 

Do 30 let 37 135,39 

Od 31 do 40 let 63 112,26 

Nad 41 let 128 109,56 

Skupaj 228  

Za izvajanje petstopenjskega modela pomoči učitelj 

razrednega pouka potrebuje dodatno splošno in strokovno 

usposobljenost. 

Do 30 let 37 91,80 

Od 31 do 40 let 63 118,33 

Nad 41 let 128 119,18 

Skupaj 228  

Vsak učitelj razrednega pouka se mora udeležiti dodatnega 

strokovnega izobraževanja o modelu, če želi kvalitetno izvajati 

petstopenjski model pomoči. 

Do 30 let 37 114,15 

Od 31 do 40 let 63 119,56 

Nad 41 let 128 112,11 

Skupaj 228  

Naloga vsakega učitelja je, da sam poišče dodatna 

izobraževanja na temo petstopenjskega modela pomoči, če 

oceni, da v času študija ni pridobil zadostnega znanja. 

Do 30 let 37 99,11 

Od 31 do 40 let 63 116,76 

Nad 41 let 128 117,84 

Skupaj 228  

Za uspešno izvajanje petstopenjskega modela pomoči je 

potrebna pozitivna naravnanost vodstva šole do modela. 

Do 30 let 37 114,89 

Od 31 do 40 let 63 115,14 

Nad 41 let 128 114,07 

Skupaj 228  

Vodstvo šole mora zagotoviti ustrezna in dovolj pogosta 

izobraževanja o modelu. 

Do 30 let 37 102,53 

Od 31 do 40 let 63 114,76 

Nad 41 let 128 117,83 

Skupaj 228  

Materialni in fizični pogoji so ključni za kvalitetno izvajanje 

modela. 

Do 30 let 37 102,78 

Od 31 do 40 let 63 117,79 

Nad 41 let 128 116,27 

Skupaj 228  

Učitelj razrednega pouka je tisti, ki prvi prepozna težave pri 

učencu. 

Do 30 let 37 125,42 

Od 31 do 40 let 63 105,19 

Nad 41 let 128 115,93 

Skupaj 228  

Za identificiranje učencev z učnimi težavami mora biti učitelj 

ustrezno strokovno usposobljen. 

Do 30 let 37 106,11 

Od 31 do 40 let 63 108,42 

Nad 41 let 128 119,92 

Skupaj 228  

Učitelj mora pouk vedno (vsako šolsko uro in vsak šolski 

predmet) prilagoditi učencu z učnimi težavami. 

Do 30 let 37 112,80 

Od 31 do 40 let 63 116,28 

Nad 41 let 128 114,12 

Skupaj 228  

Učiteljev način poučevanja je pomemben dejavnik, ki vpliva 

na učno uspešnost učenca z učnimi težavami. 

 

 

 

Do 30 let 37 116,41 

Od 31 do 40 let 63 105,14 

Nad 41 let 128 118,55 

Skupaj 228  
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Učitelj, ki ima v razredu več učencev z učnimi težavami, ne 

more nameniti ustrezne pozornosti vsem ostalim učencem. 

Do 30 let 37 107,84 

Od 31 do 40 let 63 107,17 

Nad 41 let 128 120,03 

Skupaj 228  

Kar je dobro za učence z učnimi težavami, je dobro za vse 

učence. 

Do 30 let 37 105,77 

Od 31 do 40 let 63 116,31 

Nad 41 let 128 116,13 

Skupaj 228  

Za učitelja je poučevanje učencev z učnimi težavami zahtevno 

in naporno. 

Do 30 let 37 100,00 

Od 31 do 40 let 63 101,78 

Nad 41 let 128 124,95 

Skupaj 228  

Za učitelja poučevanje učencev z učnimi težavami povečuje 

stopnjo stresa. 

Do 30 let 37 97,62 

Od 31 do 40 let 63 104,50 

Nad 41 let 128 124,30 

Skupaj 228  

Delo z učenci z učnimi težavami omogoča učitelju strokovno 

rast. 

Do 30 let 37 115,32 

Od 31 do 40 let 63 124,11 

Nad 41 let 128 109,53 

Skupaj 228  

Šola mora spodbujati timsko delo med sodelavci na šoli in 

strokovnimi sodelavci zunaj šole. 

Do 30 let 37 107,38 

Od 31 do 40 let 63 114,27 

Nad 41 let 128 116,67 

Skupaj 228  

Pri delu z učenci, ki imajo učne težave, je sodelovanje in 

timsko delo med učitelji večje. 

Do 30 let 37 110,80 

Od 31 do 40 let 63 109,25 

Nad 41 let 128 118,15 

Skupaj 228  

Vključevanje staršev v model pomoči je za učenca z učnimi 

težavami odločilno. 

Do 30 let 37 110,82 

Od 31 do 40 let 63 114,71 

Nad 41 let 128 115,46 

Skupaj 228  

Starši so enakovredni partnerji strokovnim delavcem. Do 30 let 37 93,04 

Od 31 do 40 let 63 125,26 

Nad 41 let 128 115,41 

Skupaj 228  

 

Preglednica 29: Kruskal-Wallis test za stališča o petstopenjskem modelu pomoči glede na 

starost učitelja 

 χ2 g α 

 

Učitelj razrednega pouka je za sodelovanje pri izvajanju petstopenjskega modela 

pomoči pridobil ustrezna in zahtevana znanja v času študija. 

4,823 2 0,090 

Za izvajanje petstopenjskega modela pomoči učitelj razrednega pouka potrebuje 

dodatno splošno in strokovno usposobljenost. 

6,185 2 0,045 

Vsak učitelj razrednega pouka se mora udeležiti dodatnega strokovnega 

izobraževanja o modelu, če želi kvalitetno izvajati petstopenjski model pomoči. 

0,617 2 0,735 
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Naloga vsakega učitelja je, da sam poišče dodatna izobraževanja na temo 

petstopenjskega modela pomoči, če oceni, da v času študija ni pridobil zadostnega 

znanja. 

2,599 2 0,273 

Za uspešno izvajanje petstopenjskega modela pomoči je potrebna pozitivna 

naravnanost vodstva šole do modela. 

0,016 2 0,992 

Vodstvo šole mora zagotoviti ustrezna in dovolj pogosta izobraževanja o modelu. 1,829 2 0,401 

Materialni in fizični pogoji so ključni za kvalitetno izvajanje modela. 1,571 2 0,456 

Učitelj razrednega pouka je tisti, ki prvi prepozna težave pri učencu. 3,130 2 0,209 

Za identificiranje učencev z učnimi težavami mora biti učitelj ustrezno strokovno 

usposobljen. 

2,810 2 0,245 

Učitelj mora pouk vedno (vsako šolsko uro in vsak šolski predmet) prilagoditi učencu 

z učnimi težavami. 

0,086 2 0,958 

Učiteljev način poučevanja je pomemben dejavnik, ki vpliva na učno uspešnost 

učenca z učnimi težavami. 

2,310 2 0,315 

Učitelj, ki ima v razredu več učencev z učnimi težavami, ne more nameniti ustrezne 

pozornosti vsem ostalim učencem. 

2,441 2 0,295 

Kar je dobro za učence z učnimi težavami, je dobro za vse učence. 0,843 2 0,656 

Za učitelja je poučevanje učencev z učnimi težavami zahtevno in naporno. 9,087 2 0,011 

Za učitelja poučevanje učencev z učnimi težavami povečuje stopnjo stresa. 7,744 2 0,021 

Delo z učenci z učnimi težavami omogoča učitelju strokovno rast. 2,511 2 0,285 

Šola mora spodbujati timsko delo med sodelavci na šoli in strokovnimi sodelavci 

zunaj šole. 

1,236 2 0,539 

Pri delu z učenci, ki imajo učne težave, je sodelovanje in timsko delo med učitelji 

večje. 

1,183 2 0,554 

Vključevanje staršev v model pomoči je za učenca z učnimi težavami odločilno. 0,194 2 0,907 

Starši so enakovredni partnerji strokovnim delavcem. 6,122 2 0,047 

 

Preglednica 30: Povprečni rangi za trditve o petstopenjskem modelu pomoči glede na delovno 

dobo učitelja 

 Koliko let delovnih izkušenj 

imate s poučevanjem otrok 

na razredni stopnji? 

N Povprečni 

rang 

Učitelj razrednega pouka je za sodelovanje pri 

izvajanju petstopenjskega modela pomoči pridobil 

ustrezna in zahtevana znanja v času študija. 

Do 5 let 53 124,56 

Od 6 do 15 let 39 116,65 

Nad 15 let 136 109,96 

Skupaj 228  

Za izvajanje petstopenjskega modela pomoči učitelj 

razrednega pouka potrebuje dodatno splošno in 

strokovno usposobljenost. 

Do 5 let 53 103,98 

Od 6 do 15 let 39 121,44 

Nad 15 let 136 116,61 

Skupaj 228  

Vsak učitelj razrednega pouka se mora udeležiti 

dodatnega strokovnega izobraževanja o modelu, če 

želi kvalitetno izvajati petstopenjski model pomoči. 

Do 5 let 53 120,96 

Od 6 do 15 let 39 118,49 

Nad 15 let 136 110,84 

Skupaj 228  

Naloga vsakega učitelja je, da sam poišče dodatna 

izobraževanja na temo petstopenjskega modela 

pomoči, če oceni, da v času študija ni pridobil 

zadostnega znanja. 

 

Do 5 let 53 103,55 

Od 6 do 15 let 39 107,01 

Nad 15 let 136 120,92 

Skupaj 228  
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Za uspešno izvajanje petstopenjskega modela 

pomoči je potrebna pozitivna naravnanost vodstva 

šole do modela. 

Do 5 let 53 113,50 

Od 6 do 15 let 39 118,94 

Nad 15 let 136 113,62 

Skupaj 228  

Vodstvo šole mora zagotoviti ustrezna in dovolj 

pogosta izobraževanja o modelu. 

Do 5 let 53 106,78 

Od 6 do 15 let 39 117,23 

Nad 15 let 136 116,72 

Skupaj 228  

Materialni in fizični pogoji so ključni za kvalitetno 

izvajanje modela. 

Do 5 let 53 105,32 

Od 6 do 15 let 39 126,49 

Nad 15 let 136 114,64 

Skupaj 228  

Učitelj razrednega pouka je tisti, ki prvi prepozna 

težave pri učencu. 

Do 5 let 53 119,71 

Od 6 do 15 let 39 111,04 

Nad 15 let 136 113,46 

Skupaj 228  

Za identificiranje učencev z učnimi težavami mora 

biti učitelj ustrezno strokovno usposobljen. 

Do 5 let 53 108,18 

Od 6 do 15 let 39 118,85 

Nad 15 let 136 115,72 

Skupaj 228  

Učitelj mora pouk vedno (vsako šolsko uro in vsak 

šolski predmet) prilagoditi učencu z učnimi 

težavami. 

Do 5 let 53 118,39 

Od 6 do 15 let 39 110,76 

Nad 15 let 136 114,06 

Skupaj 228  

Učiteljev način poučevanja je pomemben dejavnik, 

ki vpliva na učno uspešnost učenca z učnimi 

težavami. 

Do 5 let 53 124,07 

Od 6 do 15 let 39 92,74 

Nad 15 let 136 117,01 

Skupaj 228  

Učitelj, ki ima v razredu več učencev z učnimi 

težavami, ne more nameniti ustrezne pozornosti 

vsem ostalim učencem. 

Do 5 let 53 105,04 

Od 6 do 15 let 39 117,18 

Nad 15 let 136 117,42 

Skupaj 228  

Kar je dobro za učence z učnimi težavami, je dobro 

za vse učence. 

Do 5 let 53 94,20 

Od 6 do 15 let 39 123,96 

Nad 15 let 136 119,70 

Skupaj 228  

Za učitelja je poučevanje učencev z učnimi 

težavami zahtevno in naporno. 

Do 5 let 53 97,68 

Od 6 do 15 let 39 103,65 

Nad 15 let 136 124,17 

Skupaj 228  

Za učitelja poučevanje učencev z učnimi težavami 

povečuje stopnjo stresa. 

Do 5 let 53 97,54 

Od 6 do 15 let 39 111,95 

Nad 15 let 136 121,84 

Skupaj 228  

Delo z učenci z učnimi težavami omogoča učitelju 

strokovno rast. 

 

 

 

 

 

Do 5 let 53 116,04 

Od 6 do 15 let 39 123,65 

Nad 15 let 136 111,28 

Skupaj 228  
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Šola mora spodbujati timsko delo med sodelavci na 

šoli in strokovnimi sodelavci zunaj šole. 

Do 5 let 53 107,68 

Od 6 do 15 let 39 112,23 

Nad 15 let 136 117,81 

Skupaj 228  

Pri delu z učenci, ki imajo učne težave, je 

sodelovanje in timsko delo med učitelji večje. 

Do 5 let 53 107,80 

Od 6 do 15 let 39 106,78 

Nad 15 let 136 119,32 

Skupaj 228  

Vključevanje staršev v model pomoči je za učenca 

z učnimi težavami odločilno. 

Do 5 let 53 113,10 

Od 6 do 15 let 39 115,19 

Nad 15 let 136 114,85 

Skupaj 228  

Starši so enakovredni partnerji strokovnim 

delavcem. 

Do 5 let 53 112,16 

Od 6 do 15 let 39 109,78 

Nad 15 let 136 116,76 

Skupaj 228  

 

Preglednica 31: Kruskal-Wallis test za stališča o petstopenjskem modelu pomoči glede na 

delovno dobo učitelja 

 χ2 g 

 

α 

Učitelj razrednega pouka je za sodelovanje pri izvajanju petstopenjskega modela 

pomoči pridobil ustrezna in zahtevana znanja v času študija. 

2,054 2 0,358 

Za izvajanje petstopenjskega modela pomoči učitelj razrednega pouka potrebuje 

dodatno splošno in strokovno usposobljenost. 

2,265 2 0,322 

Vsak učitelj razrednega pouka se mora udeležiti dodatnega strokovnega 

izobraževanja o modelu, če želi kvalitetno izvajati petstopenjski model pomoči. 

1,222 2 0,543 

Naloga vsakega učitelja je, da sam poišče dodatna izobraževanja na temo 

petstopenjskega modela pomoči, če oceni, da v času študija ni pridobil zadostnega 

znanja. 

3,497 2 0,174 

Za uspešno izvajanje petstopenjskega modela pomoči je potrebna pozitivna 

naravnanost vodstva šole do modela. 

0,271 2 0,873 

Vodstvo šole mora zagotoviti ustrezna in dovolj pogosta izobraževanja o modelu. 1,120 2 0,571 

Materialni in fizični pogoji so ključni za kvalitetno izvajanje modela. 2,570 2 0,277 

Učitelj razrednega pouka je tisti, ki prvi prepozna težave pri učencu. 0,633 2 0,729 

Za identificiranje učencev z učnimi težavami mora biti učitelj ustrezno strokovno 

usposobljen. 

0,988 2 0,610 

Učitelj mora pouk vedno (vsako šolsko uro in vsak šolski predmet) prilagoditi 

učencu z učnimi težavami. 

0,365 2 0,833 

Učiteljev način poučevanja je pomemben dejavnik, ki vpliva na učno uspešnost 

učenca z učnimi težavami. 

7,198 2 0,027 

Učitelj, ki ima v razredu več učencev z učnimi težavami, ne more nameniti ustrezne 

pozornosti vsem ostalim učencem. 

1,689 2 0,430 

Kar je dobro za učence z učnimi težavami, je dobro za vse učence. 7,260 2 0,027 

Za učitelja je poučevanje učencev z učnimi težavami zahtevno in naporno. 9,180 2 0,010 

Za učitelja poučevanje učencev z učnimi težavami povečuje stopnjo stresa. 6,069 2 0,048 

Delo z učenci z učnimi težavami omogoča učitelju strokovno rast. 1,341 2 0,512 

Šola mora spodbujati timsko delo med sodelavci na šoli in strokovnimi sodelavci 

zunaj šole. 

2,068 2 0,356 
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Pri delu z učenci, ki imajo učne težave, je sodelovanje in timsko delo med učitelji 

večje. 

2,356 2 0,308 

Vključevanje staršev v model pomoči je za učenca z učnimi težavami odločilno. 0,043 2 0,979 

Starši so enakovredni partnerji strokovnim delavcem. 0,465 2 0,793 

 

Preglednica 32: Poznavanje petstopenjskega modela pomoči glede na starost učitelja 

  Starostna skupina χ2 - preizkus 

Do 30 let Od 31 do 

40 let 

Nad 41 let 

f f 

(%) 

f f 

(%) 

f f 

(%) 

Value df α 

Izvajanje petstopenjskega 

modela pomoči je v slovenskih 

šolah strokovno priporočljivo, ni 

pa zakonsko obvezno. 

Pravilen 

odgovor 

11 29,7 22 34,9 51 39,8 3,749 4 0,441 

Napačen 

odgovor 

14 37,8 15 23,8 37 28,9 

Ne vem 12 32,4 26 41,3 40 31,3 

Učitelj učencu z učnimi težavami 

na prvi stopnji nudenja pomoči 

prilagodi učno gradivo in način 

razlage le pri rednem pouku. 

Pravilen 

odgovor 

14 37,8 22 34,9 55 43,0 2,060 4 0,725 

Napačen 

odgovor 

20 54,1 32 50,8 58 45,3 

Ne vem 3 8,1 9 14,3 15 11,7 

Šola mora na prvi stopnji 

nudenja pomoči obvezno 

pridobiti pisno soglasje staršev 

učenca, ki ima učne težave. 

Pravilen 

odgovor 

11 29,7 22 34,9 50 39,1 2,439 4 0,656 

Napačen 

odgovor 

23 62,2 32 50,8 63 49,2 

Ne vem 3 8,1 9 14,3 15 11,7 

Učna pomoč je učinkovitejša, če 

traja daljši čas. 

Pravilen 

odgovor 

2 5,4 11 17,5 18 14,1 4,893 4 0,298 

Napačen 

odgovor 

34 91,9 49 77,8 101 78,9 

Ne vem 1 2,7 3 4,8 9 7,0 

Dopolnilni pouk lahko traja tudi 

trikrat v tednu po petnajst 

minut. 

Pravilen 

odgovor 

22 59,5 36 57,1 86 67,2 4,597 4 0,331 

Napačen 

odgovor 

7 18,9 7 11,1 17 13,3 

Ne vem 8 21,6 20 31,7 25 19,5 

Pomoč v obliki »dobre 

poučevalne prakse« zadostuje za 

lažje in težje oblike učnih težav. 

 

 

 

 

 

Pravilen 

odgovor 

13 35,1 22 34,9 51 39,8 2,144 4 0,709 

Napačen 

odgovor 

12 32,4 16 25,4 39 30,5 

Ne vem 12 32,4 25 39,7 38 29,7 
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Na drugi stopnji nudenja pomoči 

se vključi šolska svetovalna 

služba. Pomoč učitelja na tej 

stopnji zato ni več potrebna. 

Pravilen 

odgovor 

34 91,9 51 81,0 112 87,5 4,317 4 0,365 

Napačen 

odgovor 

2 5,4 7 11,1 6 4,7 

Ne vem 1 2,7 5 7,9 10 7,8 

Šolski svetovalni delavec se v 

projekt lahko vključi zgolj na 

pobudo staršev. 

Pravilen 

odgovor 

2 5,4 9 14,3 18 14,1 4,567 4 0,335 

Napačen 

odgovor 

33 89,2 46 73,0 96 75,0 

Ne vem 2 5,4 8 12,7 14 10,9 

Na drugi stopnji pomoči se 

individualni projekt pomoči 

učencu z učnimi težavami začne 

voditi v učenčevi osebni mapi. 

Pravilen 

odgovor 

25 67,6 39 61,9 90 70,3 3,647 4 0,456 

Napačen 

odgovor 

4 10,8 3 4,8 9 7,0 

Ne vem 8 21,6 21 33,3 29 22,7 

Dodatna individualna in 

skupinska pomoč se učencu 

ponudi in organizira na podlagi 

pisno utemeljene potrebe po tej 

pomoči. To mnenje pripravi 

šolska svetovalna služba. 

Pravilen 

odgovor 

21 56,8 34 54,0 84 65,6 6,345 4 0,175 

Napačen 

odgovor 

12 32,4 14 22,2 23 18,0 

Ne vem 4 10,8 15 23,8 21 16,4 

Individualno in/ali skupinsko 

pomoč na tretji stopnji pomoči 

lahko izvaja le učitelj, ki učenca 

pozna. 

Pravilen 

odgovor 

21 56,8 35 55,6 84 65,6 5,204 4 0,267 

Napačen 

odgovor 

12 32,4 14 22,2 25 19,5 

Ne vem 4 10,8 14 22,2 19 14,8 

Individualna in/ali skupinska 

pomoč se praviloma izvaja 1 uro 

na teden. 

Pravilen 

odgovor 

19 51,4 31 49,2 75 58,6 4,345 4 0,361 

Napačen 

odgovor 

14 37,8 18 28,6 35 27,3 

Ne vem 4 10,8 14 22,2 18 14,1 

Učenci z učnimi težavami so na 

tretjo stopnjo pomoči vključeni 

vsaj 6 mesecev. 

Pravilen 

odgovor 

7 18,9 18 28,6 31 24,2 8,047 4 0,090 

Napačen 

odgovor 

8 21,6 4 6,3 28 21,9 

Ne vem 22 59,5 41 65,1 69 53,9 

Če se na tretji stopnji pomoči 

vključi mobilni specialni 

pedagog, ni nujno, da se hkrati 

nadaljuje pomoč svetovalnega 

delavca na drugi stopnji. 

Pravilen 

odgovor 

5 13,5 15 23,8 26 20,3 4,310 4 0,366 

Napačen 

odgovor 

12 32,4 16 25,4 48 37,5 

Ne vem 20 54,1 32 50,8 54 42,2 

Če učenec kljub pomoči na prvih 

treh stopnjah ne napreduje, se 

šola poveže z zunanjo strokovno 

ustanovo, ki učenca nemudoma 

usmeri v izobraževalni program 

s prilagojenim izvajanjem in 

dodatno strokovno pomočjo. 

 

Pravilen 

odgovor 

10 27,0 21 33,3 43 33,6 4,404 4 0,354 

Napačen 

odgovor 

19 51,4 23 36,5 61 47,7 

Ne vem 8 21,6 19 30,2 24 18,8 
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Na zadnji (peti) stopnji je učenec 

prešolan v ustrezno 

specializirano strokovno 

ustanovo. 

 

 

Pravilen 

odgovor 

10 27,0 22 34,9 47 36,7 2,941 4 0,568 

Napačen 

odgovor 

16 43,2 19 30,2 47 36,7 

Ne vem 11 29,7 22 34,9 34 26,6 

Pri učencu, ki ima specifične 

učne težave, lahko s prve stopnje 

takoj preidemo na četrto. 

 

 

 

Pravilen 

odgovor 

5 13,5 15 23,8 27 21,1 4,032 4 0,402 

Napačen 

odgovor 

15 40,5 18 28,6 52 40,6 

Ne vem 17 45,9 30 47,6 49 38,3 

Učinkovitosti pomoči pri učencih 

z manj izrazitimi učnimi 

težavami ni treba neprestano 

spremljati in evalvirati. 

Pravilen 

odgovor 

28 75,7 41 65,1 98 76,6 4,134 4 0,388 

Napačen 

odgovor 

6 16,2 10 15,9 15 11,7 

Ne vem 3 8,1 12 19,0 15 11,7 

Ko se učencu nudi pomoč na 

četrti stopnji, se izvajanje 

podpore in pomoči na 

predhodnih stopnjah zaključi. 

Pravilen 

odgovor 

23 62,2 36 57,1 86 67,2 5,003 4 0,287 

Napačen 

odgovor 

6 16,2 5 7,9 13 10,2 

Ne vem 8 21,6 22 34,9 29 22,7 

Prehajanje med stopnjami mora 

potekati po vnaprej določenih 

kriterijih, ki ne smejo biti vezani 

le na učenčevo stopnjo učnih 

težav, ampak tudi na dejavnike v 

okolju. 

Pravilen 

odgovor 

22 59,5 36 57,1 86 67,2 3,016 4 0,555 

Napačen 

odgovor 

4 10,8 4 6,3 7 5,5 

Ne vem 11 29,7 23 36,5 35 27,3 

Strokovno nujno je, da se pomoč 

dokumentira kot kronika ali 

dnevnik od prve stopnje naprej. 

Pravilen 

odgovor 

32 86,5 46 73,0 104 81,3 3,596 4 0,463 

Napačen 

odgovor 

1 2,7 2 3,2 5 3,9 

Ne vem 4 10,8 15 23,8 19 14,8 

Učiteljeva pomoč ne traja ves čas 

izvirnega delovnega projekta, 

ampak samo na stopnjah, ki so 

neposredno povezane z delom 

učitelja v razredu (1. in 3. 

stopnja). 

Pravilen 

odgovor 

18 48,6 31 49,2 75 58,6 6,126 4 0,190 

Napačen 

odgovor 

11 29,7 10 15,9 24 18,8 

Ne vem 8 21,6 22 34,9 29 22,7 
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Preglednica 33: Poznavanje petstopenjskega modela pomoči glede na delovno dobo učitelja 

  Število let delovnih izkušenj χ2 - preizkus 

Do 5 let Od 6 do 

15 let 

Nad 15 let 

f f 

(%) 

f f 

(%) 

f f 

(%) 

Value df α 

Izvajanje petstopenjskega 

modela pomoči je v slovenskih 

šolah strokovno priporočljivo, ni 

pa zakonsko obvezno. 

Pravilen 

odgovor 

15 28,3 15 38,5 54 39,7 4,052 4 0,399 

Napačen 

odgovor 

19 35,8 8 20,5 39 28,7 

Ne vem 19 35,8 16 41,0 43 31,5 

Učitelj učencu z učnimi 

težavami, na prvi stopnji 

nudenja pomoči, prilagodi učno 

gradivo in način razlage le pri 

rednem pouku. 

Pravilen 

odgovor 

18 34,0 15 38,5 58 42,6 1,273 4 0,866 

Napačen 

odgovor 

28 52,8 19 48,7 63 46,3 

Ne vem 7 13,2 5 12,8 15 11,0 

Šola mora na prvi stopnji 

nudenja pomoči obvezno 

pridobiti pisno soglasje staršev 

učenca, ki ima učne težave. 

Pravilen 

odgovor 

15 28,3 15 38,5 53 39,0 2,053 4 0,726 

Napačen 

odgovor 

31 8,5 19 48,7 68 50,0 

Ne vem 7 13,2 5 12,8 15 11,0 

Učna pomoč je učinkovitejša, če 

traja daljši čas. 

Pravilen 

odgovor 

3 5,7 7 17,9 21 15,4 7,435 4 0,115 

Napačen 

odgovor 

49 92,5 29 74,4 106 77,9 

Ne vem 1 1,9 3 7,7 9 6,6 

Dopolnilni pouk lahko traja tudi 

trikrat v tednu po petnajst 

minut. 

Pravilen 

odgovor 

30 56,6 23 59,0 91 66,9 3,696 4 0,449 

Napačen 

odgovor 

10 18,9 4 10,3 17 12,5 

Ne vem 13 24,5 12 30,8 28 20,6 

Pomoč v obliki »dobre 

poučevalne prakse« zadostuje za 

lažje in težje oblike učnih težav. 

Pravilen 

odgovor 

17 32,1 15 38,5 54 39,7 3,159 4 0,532 

Napačen 

odgovor 

18 34,0 8 20,5 41 30,1 

Ne vem 18 34,0 16 41,0 41 30,1 

Na drugi stopnji nudenja pomoči 

se vključi šolska svetovalna 

služba. Pomoč učitelja na tej 

stopnji zato ni več potrebna. 

 

 

 

 

 

Pravilen 

odgovor 

46 86,8 32 82,1 119 87,5 1,516 4 0,824 

Napačen 

odgovor 

4 7,5 4 10,3 7 5,1 

Ne vem 3 5,7 3 7,7 10 7,4 
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Šolski svetovalni delavec se v 

projekt lahko vključi zgolj na 

pobudo staršev. 

Pravilen 

odgovor 

3 5,7 5 12,8 21 15,4 4,094 4 0,393 

Napačen 

odgovor 

45 84,9 30 76,9 100 73,5 

Ne vem 5 9,4 4 10,3 15 11,0 

Na drugi stopnji pomoči se 

individualni projekt pomoči 

učencu z učnimi težavami začne 

voditi v učenčevi osebni mapi. 

Pravilen 

odgovor 

35 66,0 23 59,0 96 70,6 2,419 4 0,659 

Napačen 

odgovor 

5 9,4 3 7,7 8 5,9 

Ne vem 13 24,5 13 33,3 32 23,5 

Dodatna individualna in 

skupinska pomoč se učencu 

ponudi in organizira na podlagi 

pisno utemeljene potrebe po tej 

pomoči. To mnenje pripravi 

šolska svetovalna služba. 

 

Pravilen 

odgovor 

29 54,7 21 53,8 89 65,4 3,747 4 0,441 

Napačen 

odgovor 

15 28,3 9 23,1 25 18,4 

Ne vem 9 17,0 9 23,1 22 16,2 

Individualno in/ali skupinsko 

pomoč na tretji stopnji pomoči 

lahko izvaja le učitelj, ki učenca 

pozna. 

Pravilen 

odgovor 

29 54,7 22 56,4 89 65,4 2,787 4 0,594 

Napačen 

odgovor 

15 28,3 9 23,1 27 19,9 

Ne vem 9 17,0 8 20,5 20 14,7 

Individualna in/ali skupinska 

pomoč se praviloma izvaja 1 uro 

na teden. 

Pravilen 

odgovor 

26 49,1 20 51,3 79 58,1 2,052 4 0,726 

Napačen 

odgovor 

18 34,0 11 28,2 38 27,9 

Ne vem 9 17,0 8 20,5 19 14,0 

Učenci z učnimi težavami so na 

tretjo stopnjo pomoči vključeni 

vsaj 6 mesecev. 

Pravilen 

odgovor 

10 18,9 10 25,6 36 26,5 2,350 4 0,672 

Napačen 

odgovor 

9 17,0 5 12,8 26 19,1 

Ne vem 34 64,2 24 61,5 74 54,4 

Če se na tretji stopnji pomoči 

vključi mobilni specialni 

pedagog, ni nujno, da se hkrati 

nadaljuje pomoč svetovalnega 

delavca na drugi stopnji. 

Pravilen 

odgovor 

7 13,2 8 20,5 31 22,8 3,148 4 0,533 

Napačen 

odgovor 

17 32,1 12 30,8 47 34,6 

Ne vem 29 54,7 19 48,7 58 42,6 

Če učenec kljub pomoči na prvih 

treh stopnjah ne napreduje, se 

šola poveže z zunanjo strokovno 

ustanovo, ki učenca nemudoma 

usmeri v izobraževalni program 

s prilagojenim izvajanjem in 

dodatno strokovno pomočjo. 

Pravilen 

odgovor 

14 26,4 12 30,8 48 35,3 2,385 4 0,665 

Napačen 

odgovor 

26 49,1 16 41,0 61 44,9 

Ne vem 13 24,5 11 28,2 27 19,9 

Na zadnji (peti) stopnji je učenec 

prešolan v ustrezno 

specializirano strokovno 

ustanovo. 

 

 

Pravilen 

odgovor 

14 26,4 14 35,9 51 37,5 3,566 4 0,468 

Napačen 

odgovor 

22 41,5 11 28,2 49 36,0 

Ne vem 17 32,1 14 35,9 36 26,5 
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Pri učencu, ki ima specifične 

učne težave, lahko s prve stopnje 

takoj preidemo na četrto. 

 

 

 

Pravilen 

odgovor 

7 13,2 8 20,5 32 23,5 3,738 4 0,443 

Napačen 

odgovor 

21 39,6 12 30,8 52 38,2 

Ne vem 25 47,2 19 48,7 52 38,2 

Učinkovitosti pomoči pri učencih 

z manj izrazitimi učnimi 

težavami ni treba neprestano 

spremljati in evalvirati. 

Pravilen 

odgovor 

39 73,6 25 64,1 103 75,7 2,112 4 0,715 

Napačen 

odgovor 

7 13,2 7 17,9 17 12,5 

Ne vem 7 13,2 7 17,9 16 11,5 

Ko se učencu nudi pomoč na 

četrti stopnji, se izvajanje 

podpore in pomoči na 

predhodnih stopnjah zaključi. 

Pravilen 

odgovor 

31 58,5 23 59,0 91 66,9 5,722 4 0,221 

Napačen 

odgovor 

9 17,0 2 5,1 13 9,6 

Ne vem 13 24,5 14 35,9 32 23,5 

Prehajanje med stopnjami mora 

potekati po vnaprej določenih 

kriterijih, ki ne smejo biti vezani 

le na učenčevo stopnjo učnih 

težav, ampak tudi na dejavnike v 

okolju. 

Pravilen 

odgovor 

30 56,6 23 59,0 91 66,9 4,908 4 0,297 

Napačen 

odgovor 

6 11,3 1 2,6 8 5,9 

Ne vem 17 32,1 15 38,5 37 27,2 

Strokovno nujno je, da se pomoč 

dokumentira kot kronika ali 

dnevnik od prve stopnje naprej. 

Pravilen 

odgovor 

43 81,1 30 76,9 109 80,1 5,366 4 0,252 

Napačen 

odgovor 

1 1,9 0 0,0 7 5,1 

Ne vem 9 17,0 9 23,1 20 14,7 

Učiteljeva pomoč ne traja ves čas 

izvirnega delovnega projekta, 

ampak samo na stopnjah, ki so 

neposredno povezane z delom 

učitelja v razredu (1. in 3. 

stopnja). 

Pravilen 

odgovor 

25 47,2 20 51,3 79 58,1 5,801 4 0,215 

Napačen 

odgovor 

15 28,3 5 12,8 25 18,4 

Ne vem 13 24,5 14 35,9 32 23,5 

 

Preglednica 34: Ocena pogojev za uspešno izvajanje petstopenjskega modela pomoči v praksi 

glede na starost učitelja 

Kako ocenjujete: V katero 

starostno 

skupino 

spadate? 

N Povprečni 

rang 

χ2
 g α 

podporo vodstva na Vaši šoli za 

izvajanje petstopenjskega modela 

pomoči? 

Do 30 let 37 119,95 2,824 2 0,244 

Od 31 do 40 let 63 103,21 

Nad 41 let 128 118,48 

Skupaj 228  

materialne in fizične pogoje na Vaši 

šoli za izvajanje petstopenjskega 

modela pomoči? 

 

 

Do 30 let 37 110,24 2,788 2 0,248 

Od 31 do 40 let 63 104,87 

Nad 41 let 128 120,47 

Skupaj 228  
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sodelovanje s starši učenca, ki ima 

učne težave? 

Do 30 let 37 98,97 2,887 2 0,236 

Od 31 do 40 let 63 117,07 

Nad 41 let 128 117,72 

Skupaj 228  

sodelovanje z drugimi učitelji na 

Vaši šoli, ko gre za nudenje pomoči 

učencu z učnimi težavami? 

Do 30 let 37 122,00 0,767 2 0,681 

Od 31 do 40 let 63 110,64 

Nad 41 let 128 114,23 

Skupaj 228  

sodelovanje s šolsko svetovalno 

službo na Vaši šoli, ko obravnavate 

učenca z učnimi težavami? 

Do 30 let 37 114,12 0,471 2 0,790 

Od 31 do 40 let 63 110,10 

Nad 41 let 128 116,77 

Skupaj 228  

sodelovanje z zunanjimi 

strokovnimi ustanovami, ko 

obravnavate učenca z učnimi 

težavami? 

 

Do 30 let 37 109,91 2,198 2 0,333 

Od 31 do 40 let 63 106,33 

Nad 41 let 128 119,85 

Skupaj 228  

učinkovitost oblik pomoči izven 

pouka (dopolnilni pouk, 

individualna in/ali skupinska 

pomoč)? 

 

Do 30 let 37 116,00 0,028 2 0,986 

Od 31 do 40 let 63 114,58 

Nad 41 let 128 114,03 

Skupaj 228  

svojo strokovno usposobljenost za 

izvajanje petstopenjskega modela 

pomoči v razredu? 

Do 30 let 37 103,47 1,720 2 0,423 

Od 31 do 40 let 63 113,07 

Nad 41 let 128 118,39 

Skupaj 228  

svojo uspešnost izvajanja 

petstopenjskega modela pomoči? 

Do 30 let 37 103,77 1,484 2 0,476 

Od 31 do 40 let 63 114,67 

Nad 41 let 128 117,52 

Skupaj 228  

 

Preglednica 35: Ocena pogojev za uspešno izvajanje petstopenjskega modela pomoči v praksi 

glede na delovno dobo učitelja 

Kako ocenjujete: Koliko let delovnih 

izkušenj imate s 

poučevanjem otrok na 

razredni stopnji? 

N Povprečni 

rang 

χ2
 g α 

podporo vodstva na Vaši šoli 

za izvajanje petstopenjskega 

modela pomoči? 

Do 5 let 53 116,93 4,676 2 0,097 

Od 6 do 15 let 39 94,78 

Nad 15 let 136 119,21 

Skupaj 228  

materialne in fizične pogoje 

na Vaši šoli za izvajanje 

petstopenjskega modela 

pomoči? 

Do 5 let 53 110,50 10,096 2 0,006 

Od 6 do 15 let 39 87,82 

Nad 15 let 136 123,71 

Skupaj 228  

sodelovanje s starši učenca, 

ki ima učne težave? 

Do 5 let 53 110,51 1,608 2 0,447 

Od 6 do 15 let 39 105,88 

Nad 15 let 136 118,53 

Skupaj 228  



115 
 

sodelovanje z drugimi 

učitelji na Vaši šoli, ko gre za 

nudenje pomoči učencu z 

učnimi težavami? 

Do 5 let 53 123,94 3,886 2 0,143 

Od 6 do 15 let 39 98,12 

Nad 15 let 136 115,52 

Skupaj 228  

sodelovanje s šolsko 

svetovalno službo na Vaši 

šoli, ko obravnavate učenca 

z učnimi težavami? 

Do 5 let 53 114,82 2,420 2 0,298 

Od 6 do 15 let 39 100,51 

Nad 15 let 136 118,39 

Skupaj 228  

sodelovanje z zunanjimi 

strokovnimi ustanovami, ko 

obravnavate učenca z 

učnimi težavami? 

 

Do 5 let 53 112,88 5,276 2 0,072 

Od 6 do 15 let 39 94,73 

Nad 15 let 136 120,80 

Skupaj 228  

učinkovitost oblik pomoči 

izven pouka (dopolnilni 

pouk, individualna in/ali 

skupinska pomoč)? 

Do 5 let 53 116,24 0,778 2 0,678 

Od 6 do 15 let 39 106,42 

Nad 15 let 136 116,14 

Skupaj 228  

svojo strokovno 

usposobljenost za izvajanje 

petstopenjskega modela 

pomoči v razredu? 

Do 5 let 53 102,75 3,062 2 0,216 

Od 6 do 15 let 39 111,53 

Nad 15 let 136 119,93 

Skupaj 228  

svojo uspešnost izvajanja 

petstopenjskega modela 

pomoči? 

Do 5 let 53 102,25 2,913 2 0,233 

Od 6 do 15 let 39 115,77 

Nad 15 let 136 118,91 

Skupaj 228  

 


