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IZVLEČEK 

 

Dijaški domovi kot del šolskega sistema nudijo možnost izobraževanja in 

usposabljanja tistim, ki se šolajo zunaj kraja stalnega prebivališča. Ob upoštevanju 

konceptov inkluzije in integracije nudijo to možnost tudi osebam s posebnimi 

potrebami, prav tako pa je tudi ena izmed nalog dijaškega doma, da v svojo sredino 

vključuje dijake s posebnimi potrebami. 

Pomemben dejavnik vzgojnega procesa v dijaškem domu je vzgojitelj, ki dijakom 

nudi pomoč in oporo, organizira možnosti za kakovostno učenje in preživljanje 

prostega časa dijakov … Ob tem se zastavlja vprašanje, kako vzgojitelji v dijaških 

domovih pristopajo k delu z otroki in mladostniki s posebnimi potrebami in s kakšnimi 

težavami se srečujejo. 

 

Namen diplomskega dela je raziskati, kakšne so izkušnje in usposobljenost 

strokovnih delavcev - vzgojiteljev za delo z otroki/mladostniki s posebnimi potrebami 

v dijaških domovih. Cilj dela je pokazati, kakšen je strokovni profil vzgojiteljev, ki 

delajo z otroki/mladostniki s posebnimi potrebami v dijaških domovih ter ugotoviti, ali 

se vzgojitelji v dijaških domovih čutijo dovolj kompetentne za delo z otroki/mladostniki 

s posebnimi potrebami oz. pri delu s katero skupino otrok/mladostnikov se vzgojitelji 

v dijaških domovih čutijo najbolj močne – šibke in/ali bi si želeli pridobiti še kakšna 

dodatna znanja o delu z otroki/mladostniki s posebnimi potrebami. 

 

S pomočjo kvantitativne metodologije je bilo na neslučajnostnem vzorcu 47 

vzgojiteljev ugotovljeno, da so se vzgojitelji pri svojem delu srečali že z večino skupin 

otrok/mladostnikov s posebnimi potrebami. Vzgojitelji imajo v glavnem pedagoško 

izobrazbo, ki pa v večini ni specialno ali socialno pedagoška. Za delo z omenjeno 

populacijo se vzgojitelji čutijo le deloma usposobljene. Od vseh skupin se počutijo 

najbolj kompetentne za delo z otroki/mladostniki s primanjkljaji na posameznih 

področjih učenja, najmanj pa s slepimi in slabovidnimi otroki/mladostniki. Želijo si 

največ dodatnih strokovnih znanj, prav tako pa so mnenja, da bi morali dijaški domovi 

zaposlovati strokovne delavce za delo z otroki/mladostniki  s posebnimi potrebami. 

 



 

Ključne besede: otroci/mladostniki s posebnimi potrebami, dijaški dom, vzgojitelj, 

integracija, inkluzija 

 

  



 

ABSTRACT 

 

As part of school system, boarding schools allow education and training for those 

children who are attending schools outside their place of residence. Considering the 

concept of inclusion and integration they also offer this possibility for people with 

special needs, and it is also one of the tasks of boarding schools that they integrate 

students with special needs among them. 

Tutor is an important factor in the educational process in a boarding school. He helps 

and supports children, he organizes opportunities for quality learning, different free 

time activities … This raises the question, how tutors in boarding schools approach 

the work with children and adolescents with special needs and what difficulties they 

face. 

 

The purpose of my diploma work is to research the experience and competence of 

tutors working with children/adolescents with special needs in boarding schools. The 

objective of the paper is to indicate the professional profile of tutors who work with 

children/adolescents with special needs in boarding schools. Additionally, I wanted to 

find out if tutors in boarding schools feel competent enough to work with 

children/adolescents with special needs or by working with which group of 

children/adolescents with special needs do they feel most competent–incompetent 

and and/if they would like to have additional information and knowledge about 

working with children/adolescents with special needs. 

 

With help of a quantitative methodology on non-random pattern of 47 tutors in 

boarding schools I found out that they have already met most group 

children/adolescents with special needs at their work. Mainly the tutors have 

pedagogical education that in majority is not special or social pedagogical. For their 

work with the mentioned population they feel partly competent. The tutors consider 

themselves the most competent with children/adolescents who have learning 

disabilities, and the least with blind and visually-impaired children/adolescents. They 

want to have more information and knowledge about this work and they also 

expressed the opinion that boarding schools would employ professionally competent 

workers for children/adolescents with special needs.  



 

Keywords: children/adolescents with special needs, boarding school, tutor, 

integration, inclusion 

 



 

KAZALO 

 

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

2 TEORETIČNI DEL ......................................................................................................... 2 

2.1 OSEBE S POSEBNIMI POTREBAMI ......................................................................................... 2 

2.1.1 Poimenovanje oseb s posebnimi potrebami ............................................................ 2 

2.1.2 Osebe – otroci, mladostniki, odrasli s posebnimi potrebami ................................... 3 

2.1.3 Definicije ................................................................................................................... 3 

2.1.4 Skupine otrok s posebnimi potrebami ..................................................................... 6 

2.1.5 Metodika dela z otroki/mladostniki s posebnimi potrebami ................................. 14 

2.2 DIJAŠKI DOM ....................................................................................................................... 18 

2.2.1 Funkcija dijaškega doma v sistemu vzgoje in izobraževanja .................................. 18 

2.2.2 Cilji in naloge vzgojno-izobraževalnega dela v dijaškem domu .............................. 19 

2.2.3 Načela vzgojno-izobraževalnega dela..................................................................... 22 

2.2.4 Vzgojna skupina ...................................................................................................... 24 

2.2.5 Vzgojitelj v dijaškem domu ..................................................................................... 25 

2.2.6 Mladostniki v dijaškem domu................................................................................. 28 

2.3 INTEGRACIJA/INKLUZIJA ..................................................................................................... 29 

2.3.1 Integracija ............................................................................................................... 30 

2.3.2 Inkluzija ................................................................................................................... 31 

2.3.3 Pogoji za razvoj inkluzije v praksi ........................................................................... 33 

2.3.4 Organizacija usposabljanja strokovnih delavcev za razvoj inkluzije ....................... 34 

2.3.5 Otroci/mladostniki s posebnimi potrebami v dijaškem domu ter integracija in 

 inkluzija otrok/mladostnikov s posebnimi potrebami v dijaškem domu ............... 35 

3 EMPIRIČNI DEL ..........................................................................................................41 

3.1 RAZISKOVALNI PROBLEM ................................................................................................... 41 

3.1.1 Opredelitev raziskovalnega problema .................................................................... 41 

3.1.2 Namen in cilji .......................................................................................................... 41 

3.1.3 Raziskovalna vprašanja ........................................................................................... 42 

3.2 METODOLOGIJA ................................................................................................................. 43 

3.2.1 Raziskovalna metoda .............................................................................................. 43 

3.2.2 Tehnika zbiranja podatkov ..................................................................................... 43 

3.2.3 Instrument .............................................................................................................. 44 

3.2.4 Populacija in raziskovalni vzorec ............................................................................ 44 



 

3.2.5 Opis zbiranja podatkov ........................................................................................... 47 

3.2.6 Postopek obdelave podatkov ................................................................................. 47 

3.3 REZULTATI IN INTERPRETACIJA .......................................................................................... 47 

3.3.1 1. raziskovalno vprašanje ....................................................................................... 47 

3.3.2 2. raziskovalno vprašanje ....................................................................................... 50 

3.3.3 3. raziskovalno vprašanje ....................................................................................... 52 

3.3.4 4. raziskovalno vprašanje ....................................................................................... 53 

3.3.5 5. raziskovalno vprašanje ....................................................................................... 55 

3.3.6 6. raziskovalno vprašanje ....................................................................................... 56 

3.3.7 7. raziskovalno vprašanje ....................................................................................... 58 

3.3.8 8. raziskovalno vprašanje ....................................................................................... 60 

3.3.9 9. raziskovalno vprašanje ....................................................................................... 61 

3.3.10 10. raziskovalno vprašanje ..................................................................................... 63 

3.3.11 11. raziskovalno vprašanje ..................................................................................... 64 

4 SKLEP ........................................................................................................................72 

5 LITERATURA in VIRI ...................................................................................................75 

6 PRILOGE ....................................................................................................................82 

 

 



1 
 

1 UVOD 

 

Osebe s posebnimi potrebami prihajajo iz najrazličnejših okolij. Nekateri živijo doma s 

svojimi starši, drugi v rejniških družinah, tretji v posvojiteljskih družinah, nekateri pa 

zaradi oddaljenosti kraja bivanja od kraja izobraževanja ali zaradi slabših družinskih 

razmer tudi v dijaškem domu. Ob slednjem pomislimo, da se ob upoštevanju 

konceptov inkluzije in integracije najverjetneje v dijaške domove po Sloveniji vključuje 

kar nekaj otrok in mladostnikov z najrazličnejšimi posebnimi potrebami, ki so 

vključeni v različne programe izobraževanj. 

Z vključitvijo oseb s posebnimi potrebami v dijaški dom je potrebno omenjeni 

populaciji zagotoviti možnosti za uspešno učenje in razvoj njihovih spretnosti in 

sposobnosti v času bivanja v dijaškem domu. Za delo z dijaki v dijaškem domu so 

najbolj odgovorni vzgojitelji, saj le-ti delajo neposredno z njimi. Pri svojem delu se 

soočajo z raznovrstnimi izzivi, imeti morajo veliko spretnosti, različnega strokovnega 

znanja in fleksibilnosti. Svojevrsten izziv zanje je tudi delo s populacijo oseb s 

posebnimi potrebami v dijaškem domu. Izkušnje in usposobljenost vzgojitelja pri delu 

z otroki/mladostniki s posebnimi potrebami so me vodile pri pisanju diplomskega 

dela. Glede na to, da sem zasledila zelo malo raziskav in literature na omenjeno 

temo, mi je bila lastna raziskava še toliko bolj v izziv, saj je očitno področje dela otrok 

s posebnimi potrebami v dijaških domovih še neraziskano. 

 

V diplomskem delu bom opredelila populacijo oseb s posebnimi potrebami in 

metodiko dela z njimi. Predstavila bom dijaški dom, njegovo notranjo organizacijsko 

strukturo, delo vzgojiteljev ter nekaj vidikov integracije in inkluzije.  

Osrednje težišče diplomskega dela je raziskava dela strokovnih delavcev – 

vzgojiteljev v dijaških domovih z otroki/mladostniki s posebnimi potrebami glede na 

njihove izkušnje. 
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2 TEORETIČNI DEL 

 

2.1 OSEBE S POSEBNIMI POTREBAMI 

 

2.1.1    Poimenovanje oseb s posebnimi potrebami 

 

Skozi zgodovino se je razumevanje, sprejemanje, delo in posledično tudi 

poimenovanje populacije oseb s posebnimi potrebami zelo spreminjalo. Od 

negativnih pojmovanj, usmerjenih v prizadetost, defektnost, nenormalnost, 

deviantnost, motenost, nezmožnost, oškodovanost, nerazvitost oseb smo prešli na 

termin osebe s posebnimi potrebami, ki ne stigmatizira in ni usmerjen v primanjkljaj, 

temveč je usmerjen v zmožnosti in potrebe otroka, predvsem pa je bolj pozitivno 

naravnan. V današnjem času je ta termin pri nas in v svetu že zelo uveljavljen. 

Označuje širšo, heterogeno skupino oseb s posebnimi potrebami, v katero spadajo 

različne podskupine oseb s posebnimi potrebami.  

 

Opara (2005, str. 14) meni, da je s terminom posebne potrebe zajet širši del 

populacije, ki potrebuje pomoč in prilagoditve pri vzgoji in izobraževanju.  

 

Galeša (1995, str. 43) opozarja, da je termin posebne potrebe premalo določen in ga 

je potrebno podrobneje definirati. Zaradi tega je v rabi pogosto tudi termin osebe s 

posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami. Galeša (prav tam) piše, da z 

dodajanjem besede vzgojno-izobraževalne k besedama posebne potrebe poudarimo, 

za kakšne posebne potrebe gre, saj so posebne vzgojno-izobraževalne potrebe 

drugačne od skupnih ali splošnih vzgojno-izobraževalnih potreb. Tako povemo, da 

ima posameznik vzgojno-izobraževalne ali edukacijske potrebe. S tem se ne moremo 

zmotiti za kakšne posebne potrebe gre, saj ima posebne edukacijske potrebe le 

manjša skupina oseb in ne vse osebe. Posebnost potreb se lahko izraža v večji 

redkosti, pogostnosti, intenzivnosti, drugačnosti in glede na namen ter cilj (Galeša, 

2003, str. 21). Avtor (prav tam, str. 22) povzame, da vzgojno-izobraževalne potrebe 

izhajajo pretežno iz notranjih ali intraindividualnih razlik v razvoju med različnimi 

funkcijami. 
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Lipec Stopar (1999, str. 66) se strinja, da je s strani vzgoje in izobraževanja 

pomembno govoriti o posebnih vzgojno-izobraževalnih potrebah, kar pomeni, da 

imajo posamezniki skozi potek šolanja lahko različen obseg vzgojno-izobraževalnih 

potreb. 

 

2.1.2    Osebe – otroci, mladostniki, odrasli s posebnimi potrebami  

 

Skalar (1999, str. 125) pravi, da ni potrebno uveljavljati drugačnih kriterijev in 

terminologije za mladostnike na srednješolski ravni in za odrasle s posebnimi 

potrebami. Torej ko govorimo o skupi oseb s posebnimi potrebami, mislimo tako o 

otrocih, mladostnikih kot tudi o odraslih osebah. Za vse so kriteriji posebnih potreb 

enaki. 

 

Podobno meni tudi Lipec Stopar (2009, str. 8) saj pravi, da ko govorimo o širši 

skupini oseb s posebnimi potrebami, s tem največkrat zaobjamemo skupine v 

različnih starostnih obdobjih – otroke, mladostnike in odrasle osebe s posebnimi 

potrebami. 

 

2.1.3    Definicije 

 

Različni avtorji in zakonodaje različno opredeljujejo osebe s posebnimi potrebami. 

 

Skalar (1999, str. 122) pravi: »Osebe s posebnimi potrebami so osebe, ki imajo 

zaradi fizičnih, funkcionalnih in osebnostnih okvar ali primanjkljajev, zaradi razvojnih 

zaostankov ali neugodnih socialnih in materialnih pogojev za nemoten psihofizični 

razvoj težave pri zaznavanju, pri razumevanju, pri odzivanju na dražljaje, pri gibanju, 

pri sproščanju in komuniciranju s socialnim okoljem« Avtor dalje meni, da imajo te 

osebe zraven posebnih potreb še dodatne čustvene vedenjske in osebnostne 

motnje, ki izvirajo iz zmanjšanih storilnostnih dosežkov in socialnih možnosti v 

primerjavi z ostalimi vrstniki. Prav tako so omenjene motnje posledica zmanjšanih 

možnosti zadovoljevanja potreb in obvladovanja razvojnih nalog, posledica socialne 

izločenosti in socialne stigmatiziranosti.  
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M. Galeša (1995, str. 40) definira populacijo oseb s posebnimi vzgojno-

izobraževalnimi potrebami skozi različne definicije. Pravi, da so osebe s posebnimi 

vzgojno-izobraževalnimi potrebami tisti otroci: 

- ki imajo ovire, primanjkljaje, slabosti, težave ali motnje na področju gibanja, 

zaznavanja, govora, spoznavanja, čustvovanja, vedenja in učenja, 

- katerih telesni, spoznavni, socialni in čustveni razvoj ter znanja so drugačni od 

večine otrok iste starosti, 

- ki imajo take in tolikšne posebne vzgojno-izobraževalne potrebe, da 

potrebujejo prilagoditve v programih izobraževanja, 

- ki imajo učne ali druge težave, 

- ki so nadarjeni. 

Osebe s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami potrebujejo prilagojeno 

izvajanje rednih programov ali prilagojene programe in prilagojeno izvajanje teh 

programov ali pa posebne - prilagojene programe in oblike vzgoje in izobraževanja 

(pomoči), da bi ustrezno napredovali. 

Galeša v drugem viru (2003, str. 23) opredeli naslednje vrste posebnih potreb: 

gibalne, spoznavne, senzorične, jezikovne, emocionalne, socialne, zaznavne, učne, 

telesne, komunikacijske, duhovne v smislu zavesti, smotrnosti, smiselnosti ter 

ustvarjalne. 

Resman (2003, str. 67) poda splošno definicijo označitve oseb s posebnimi 

potrebami, saj pravi, da so »posebni« vsi tisti, ki se razlikujejo od dominantnih 

(večinskih) skupin po socialno-kulturnih, telesnih in osebnostnih (intelektualnih, 

čustvenih) značilnostih. Dodaja še, da so v šolskih pogojih to vsi tisti, ki brez dodatne 

ali posebne pomoči še posebej usposobljenega učitelja ali strokovnjaka ne bi zmogli 

sožitja (življenja) in dela v šoli med svojimi vrstniki. 

Lipec Stopar (2009, str. 8) piše: » …poimenovanje oseb s posebnimi potrebami se 

nanaša na skupine ljudi z različnimi motnjami in primanjkljaji, ki pri svojem razvoju in 

vključevanju v socialno okolje potrebujejo dodatno pozornost in skrb.« 

O populaciji oseb s posebnimi potrebami govori tudi zakonodaja, in sicer Zakon o 

vrtcih, Zakon o osnovni šoli ter Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. 
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Zakon o vrtcih (ZVrt-UPB2) v 8. členu takole določa otroke s posebnimi potrebami: 

»Otroci s posebnimi potrebami po tem zakonu so otroci z motnjami v duševnem 

razvoju, slepi in slabovidni, gluhi in naglušni, otroci z govornimi motnjami, gibalno 

ovirani otroci ter otroci z motnjami vedenja in osebnosti, ki potrebujejo prilagojeno 

izvajanje programov za predšolske otroke z dodatno strokovno pomočjo ali 

prilagojene programe.« 

Zakon o osnovni šoli (ZOsn, 11. člen) določa: »Otroci s posebnimi potrebami po tem 

zakonu so otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni otroci, gluhi in 

naglušni otroci, otroci z govornimi motnjami, gibalno ovirani otroci, dolgotrajno bolni 

otroci in otroci z motnjami vedenja in osebnosti, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje 

izobraževalnih programov z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene izobraževalne 

programe oziroma posebni program vzgoje in izobraževanja ter učenci z učnimi 

težavami in posebej nadarjeni učenci. Otroci s posebnimi potrebami, ki so usmerjeni 

v izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, v 

prilagojene izobraževalne programe ali v posebne programe vzgoje in izobraževanja, 

imajo pravico do individualiziranih programov vzgoje in izobraževanja.«  

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP, 2. člen) opredeljuje: 

»Otroci s posebnimi potrebami po tem zakonu so 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 vzgoje in izobraževanja oziroma 

posebne programe vzgoje in izobraževanja.«  

Nov zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, ki je v veljavi od julija 2011, 

njegova uporaba pa začne teči s 1.9. 2012 v 2. členu (ZUOPP-1, 2. člen) zraven že 

obstoječih skupin otrok s posebnimi potrebami uvrsti še otroke z avtističnimi 

motnjami. 

 

V zakonu o vrtcih je definicija populacije otrok s posebnimi potrebami prilagojena 

naravi predšolske vzgoje in navaja le šest skupin otrok s posebnimi potrebami. 
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Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami podrobneje definira skupine otrok s 

posebnimi potrebami, bistveno pa se z Zakonom o osnovni šoli razlikujeta v 

opredelitvi, da po slednjem v skupino oseb s posebnimi potrebami spadajo tudi 

posebej nadarjeni učenci in učenci z učnimi težavami, česar prvi zakon ne opredeli, 

zato teh dveh skupin otrok ne usmerjamo. 

 

2.1.4    Skupine otrok s posebnimi potrebami 

 

Lipec Stopar (1999, str. 66) pravi, da pri delitvi velike heterogene skupine oseb s 

posebnimi potrebami na manjše še vedno uporabljamo delitev glede na vzroke, ki so 

osebo pripeljali do njegovih posebnih potreb. Ti so lahko primarni (npr. slepota) ali 

sekundarni (npr. čustvene težave) ali pa srečamo kombinacijo obeh.  

Avtorica v drugem viru (Lipec Stopar, 2009, str. 9) poudarja, da razdelitve heterogene 

skupine oseb s posebnimi potrebami na manjše in opredelitve posamezne 

podskupine ne smemo razumeti kot kategoriziranja, označevanja posameznikov in 

njihovega stigmatiziranja ter izključevanja iz socialnega okolja. »Poznavanje skupnih 

značilnosti skupin oseb s posebnimi potrebami nam pomaga pri prepoznavanju 

njihovih potreb in pri odpravljanju različnih ovir v okolju, ki onemogočajo njihovo 

vključevanje v družbo.« (prav tam, str. 9)  

 

V svojem diplomskem delu bom pri opredelitvi skupin s posebnimi potrebami izhajala 

iz 2. člena Zakona o usmerjanju otrok  s posebnimi potrebami iz leta 2007 (ZUOPP, 

2. člen), ki opredeljuje naslednje skupine otrok s posebnimi potrebami: 

- otroci z motnjami v duševnem razvoju, 

- slepi in slabovidni otroci oz. z okvaro vidne funkcije, 

- gluhi in naglušni otroci, 

- otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, 

- gibalno ovirani otroci, 

- dolgotrajno bolni otroci, 

- otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, 

- otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami. 

 

Opredelitve skupin otrok s posebnimi potrebami so povzete po: Lipec Stopar, 2009, 

str. 14-19; Opara, 2005, str. 41-62; Pravilnik o organizaciji in načinu dela komisij za 
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usmerjanje otrok s posebnimi potrebami ter o kriterijih za opredelitev vrste in stopnje 

primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami. Uradni list RS št. 

54/2003, str 6359; Zadnik, 2010, str. 198-200. 

2.1.4.1 Otroci z motnjami v duševnem razvoju 

 

Pomembna značilnost oseb z motnjami v duševnem razvoju je splošno ali specifično 

nižje intelektualno funkcioniranje. Nižje sposobnosti in pomanjkanje veščin se izraža 

na različnih področjih: kognitivnem, govornem, motoričnem in socialnem področju 

Posebej izrazita je znižana stopnja socialne prilagojenosti. 

 

Glede na stopnjo intelektualnega in socioemocionalnega odstopanja od 

pričakovanega povprečja govorimo o: 

- otrocih z lažjimi motnjami v duševnem razvoju, 

- otrocih z zmernimi motnjami v duševnem razvoju, 

- otrocih s težjimi motnjami v duševnem razvoju, 

- otrocih s težkimi motnjami v duševnem razvoju. 

 

V praksi srečamo tudi otroke z mejnimi intelektualnimi sposobnostmi, ki lahko 

dosegajo minimalne standarde znanja v primeru vključitve v program prilagojenega 

izvajanja z dodatno strokovno pomočjo. Njihov razvoj je neharmoničen. 

 
Otroci z lažjimi motnjami v duševnem razvoju imajo toliko znižane učne sposobnosti, 

da potrebujejo učno-vzgojno pomoč. Pogosto imajo omejeno splošno znanje in se 

nagibajo h konkretnemu mišljenju. Njihove spominske sposobnosti so omejene, zato 

dosežejo temeljna šolska znanja v prilagojenih pogojih učenja. Naučijo se lahko 

uporabnih sposobnosti, funkcionalnega branja in računanja ter prilagajanja 

družbenim normam. Le ob ustreznih spodbudah, šolanju in vzgoji se te osebe lahko 

usposobijo za manj zahtevno poklicno delo in samostojno socialno življenje. 

 

Otroci z zmernimi motnjami v duševnem razvoju imajo znižane sposobnosti na vseh 

področjih. Osvojijo lahko le bazična znanja opismenjevanja (branje, pisanje, osnovne 

računske operacije). V gibalnih, likovnih, glasbenih, umetnostnih dejavnostih lahko 

dosegajo več. S pravilnim pristopom in strokovno obravnavo se te osebe naučijo 
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enostavnih spretnosti in navad ter se zaposlijo v delavnicah s posebnimi pogoji 

(stalna skrb in nadzor). Svoje potrebe in želje znajo sporočati. Pri skrbi zase zmorejo 

preprosta opravila, sicer pa potrebujejo vodenje in različno stopnjo pomoči skozi celo 

življenje.  

 

Otroci s težjimi motnjami v duševnem razvoju izrazito odstopajo na vseh razvojnih 

področjih, kar se pokaže že v zgodnjem razvojnem obdobju. V ustreznih pogojih 

osvojijo osnove verbalne komunikacije, elemente higienskih navad ter nezahtevna 

opravila. Potrebujejo pomoč drugih pri skrbi zase. Pogosto se pri teh osebah 

pojavljajo še občasne ali stalne zdravstvene težave. 

 

Otroci s težkimi motnjami v duševnem razvoju potrebujejo zaradi zelo znižanih 

sposobnosti stalno varstvo, pomoč in vodenje ter posebno skrb in nego za 

zadovoljevanje osnovnih življenjskih potreb. Zaradi bistvene oškodovanosti 

centralnega živčnega sistema imajo nizko stopnjo motoričnega razvoja, percepcije in 

spoznavanja. Usposobijo se lahko le za sodelovanje pri posameznih aktivnostih. 

Pogosto so prisotne še težke dodatne motnje, bolezni in obolenja.  

 

2.1.4.2 Slepi in slabovidni otroci 

 

Slepi in slabovidni so tisti, ki imajo okvaro ostrine vida, očesa in/ali okvare vidnega 

polja. O pojavu slepote in slabovidnosti govorimo glede na to, koliko ostankov vida 

lahko posameznik uporablja. 

 

Slabovidni otroci  

Razlikujemo zmerno slabovidnost in težko slabovidnost. 

 

Zmerno slabovidni otroci imajo od 10 do 30 odstotkov ohranjenega vida. Za delo v 

šoli potrebujejo posebna znanja o uporabi pripomočkov. V šoli delajo po metodi za 

slabovidne. Njihova hitrost dela je lahko enaka kot pri ostalih vrstnikih. 

Težko slabovidni otroci imajo od 5 do 9,9 odstotkov ohranjenega vida. V šoli delajo 

po metodi za slabovidne, vendar so pri delu počasnejši od svojih vrstnikov. Glede na 

svoje individualne sposobnosti potrebujejo različne prilagoditve tiska, osvetlitve 
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prostora, pripomočkov. Težave imajo pri opazovanju oddaljenih predmetov in pri 

rokovanju z majhnimi predmeti. 

 

Slepi otroci 

Razlikujemo slepe otroke z ostankom vida, slepe otroke z minimalnim ostankom vida 

ter popolnoma slepe otroke.  

 

Slepi otroci z ostankom vida imajo od 2 do 4,9 odstotkov vida. Z vidom prepoznavajo 

manjše objekte na razdalji do dveh metrov. Učijo se razvijanja svojih čutil kot tudi 

uporabe ostankov vida. Potrebujejo prilagojeno učno okolje in učne pripomočke. V 

šoli delajo po kombinaciji metod za slabovidne in slepe. 

 

Slepi otroci z minimalnim odstotkom vida imajo ohranjenega do 1,9 odstotka vida. 

Vidijo obrise večjih predmetov in sence. Predmete v velikosti prstov vidijo do razdalje 

enega metra. Znanja in spretnosti pridobivajo po metodi za slepe. Potrebujejo 

prilagojene učne pripomočke, specialne treninge uporabe pripomočkov za orientacijo 

in vsakdanje življenje. Učijo se razvijati uporabe ostalih čutil in ostankov vida. 

 

Popolnoma slepi otroci se morajo pri vsakdanjem življenju in šolskem delu zanašati 

na uporabo vseh ostalih čutil. Uporabljajo pripomočke za slepe za orientacijo in 

vsakdanje življenje. Prilagoditi jim morajo učno okolje in pogoje za učenje. 

  

2.1.4.3 Gluhi in naglušni otroci 

 

Preprosta pedagoška definicija gluhih in naglušnih se glasi: gluhi in naglušni so tisti, 

ki brez ustrezne pomoči ne morejo uporabljati poslušanja kot primarnega kanala za 

učenje. Imajo okvare, ki zajemajo uho, njegove strukture in funkcije, povezane z njim. 

Njihovi akademski dosežki so lahko slabši glede na dosežke njihovih polnočutnih 

vrstnikov, kljub temu da so lahko normalno inteligentni. 

 

Naglušni otroci 

Naglušni otroci imajo resne težave pri poslušanju govora in pri govorni komunikaciji. 

Imajo različno stopnjo zoženosti slušnega polja, kar lahko delno moti 

sporazumevanje s pomočjo govora. Uporabo preostalega sluha jim omogočajo 
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različni slušni pripomočki. Razlikujemo otroke, ki imajo lažjo, zmerno, težjo in težko 

izgubo sluha.  

 

Otroci  z lažjo izgubo sluha imajo težjo ali težko izgubo sluha na enem ušesu ter lažjo 

ali pa so brez izgube sluha na drugem ušesu. Lažja izguba sluha je tudi v primeru, če 

ima posameznik lažjo izgubo sluha na obeh ušesih. Težave imajo pri poslušanju 

govora, sporazumevanju ter orientaciji. 

 

Otroci z zmerno izgubo sluha imajo lahko zmerno izgubo sluha na obeh ušesih, 

popolno izgubo sluha na enem ušesu in lažjo izgubo ali so brez izgube na drugem 

ušesu, lahko pa imajo težko izgubo sluha na enem ušesu in zmerno, lažjo ali nimajo 

izgube sluha na drugem ušesu. Težave imajo pri sporazumevanju in poslušanju 

govora, orientaciji in telesni neodvisnosti, lahko tudi pri pridobivanju znanja. 

 

Otroci s težjo izgubo sluha imajo težjo izgubo sluha na obeh ušesih ali težko izgubo 

sluha na enem ušesu in težjo izgubo sluha na drugem ušesu. Težave se pojavljajo 

na področju sporazumevanja, razumevanja in poslušanja govora ter na socialnem 

področju. 

 

Otroci s težko izgubo sluha imajo popolno izgubo sluha na enem ušesu in težko 

izgubo sluha na drugem ušesu oziroma težko obojestransko izgubo sluha. Nastopijo 

težave pri sporazumevanju, razumevanju in poslušanju govora, vedenju, orientaciji, 

telesni neodvisnosti in vključevanju v družbo. 

 

Gluhi otroci 

Izguba sluha je pri gluhih otrocih najtežja in jim pri poslušanju, razumevanju in 

sporazumevanju govora ne pomaga niti ojačanje zvoka. Glede na gluhoto 

razlikujemo otroke z najtežjo izgubo sluha in otroke s popolno izgubo sluha.  

 

Otroci z najtežjo izgubo sluha ne morejo sprejemati govora kljub ojačitvi zvoka s 

slušnim aparatom. Pojavljajo se iste težave kot v prej omenjenih skupinah.  

 

Otroci s popolno izgubo sluha ne ločujejo med jakostmi zvoka in frekvencami in ne 

morejo slišati in razumeti govora kljub ojačitvi.  
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2.1.4.4 Otroci z govorno-jezikovnimi motnjami 

 

Kadar se govor ali jezik posameznika pomembno razlikuje od govora in jezika drugih 

ljudi iste starosti, etične pripadnosti in spola, kadar je jezik/govor težje razumljiv ali 

kadar se posameznik izogiba komunikacije z drugimi, ker je preveč obremenjen z 

lastnim izražanjem, takrat govorimo o govorno-jezikovnih motnjah. 

 

Otroci z govorno-jezikovnimi motnjami imajo težave na področju ustvarjanja, 

razumevanja in govornega izražanja, kar pa ni posledica izgube sluha. Omenjene 

težave se lahko kažejo pri razumevanju govora in govorno-jezikovnem izražanju. 

Težave v govorno-jezikovnem sporazumevanju lahko vplivajo tudi na področje branja 

in pisanja ter učenja nasploh v obsegu od blagega zaostajanja do funkcionalne 

nepismenosti. 

Razlikujemo različne stopnje govorno-jezikovnih motenj: lažje, zmerne, težje in težke. 

 

Otroci z lažjimi govorno-jezikovnimi motnjami odstopajo od vrstnikov na enem izmed 

področij: izgovarjava, struktura ali semantika. Pri izražanju lahko uporabljajo 

nadomestno ali dopolnilno komunikacijo. Ob uporabi le-te se lahko uspešno izražajo 

ter sporazumevajo. Pisno komunikacijo so sposobni uporabljati z ustreznimi 

prilagoditvami.  

 

Otroci z zmernimi govorno-jezikovnimi motnjami težko uspešno komunicirajo z 

okolico. Na področju izgovarjave, morfologije, semantike in sintakse je opazen 

zaostanek. Komunicirajo lahko preko nadomestne ali dopolnilne komunikacije.  

 

Otroci s težjimi govorno-jezikovnimi motnjami so omejeni v sporazumevanju; njihova 

komunikacija je vezana le na osebe iz ožje okolice. Pri premagovanju svojih govorno-

jezikovnih težav potrebujejo stalno vodenje in različne stopnje pomoči. Za 

sporazumevanje lahko uporabljajo enostavno nadomestno in dopolnilno 

komunikacijo. 

 

Otroci s težkimi govorno-jezikovnimi motnjami se odzivajo le na situacijo, pri 

sporazumevanju pa uporabljajo le govorico telesa. Nadomestno in dopolnilno 
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komunikacijo uporabljajo le za ponavljajoče se situacije in zadovoljevanje svojih 

najosnovnejših potreb. Za komunikacijo uporabljajo konkretne predmete. 

 

2.1.4.5 Gibalno ovirani otroci 

 

Vzrok za gibalno oviranost so prirojene ali pridobljene okvare, poškodbe gibalnega 

aparata, centralnega ali perifernega živčevja. Gibalna oviranost se lahko odraža v 

obliki gibalnih in funkcionalnih motenj. 

Razlikujemo lažjo, zmerno, težjo in težko gibalno oviranost. 

 

Lažje gibalno ovirani otroci imajo motnje gibov, ki povzročajo lažjo funkcionalno 

oviranost, kar pomeni, da hodijo samostojno, vendar imajo lahko težave pri teku in 

daljši hoji po neravnem terenu. Težave imajo pri opravilih, ki zahtevajo fino motoriko 

rok. V okolju potrebujejo le manjše prilagoditve in pripomočke pri nekaterih oblikah 

dela v šolskem okolju (posebna pisala, orodje, miza, stol). 

 

Zmerno gibalno ovirani otroci imajo zmerne motnje gibov, ki povzročajo zmerno 

funkcionalno oviranost, kar pomeni, da hodijo samostojno znotraj prostorov ali na 

krajših razdaljah, kjer lahko uporabljajo tudi posebne pripomočke (posebni čevlji, 

ortoze, bergle). Na neravnem terenu in po stopnicah so počasnejši in potrebujejo 

nadzor ali oprijemanje. Na srednje in daljše razdalje potrebujejo prilagojeno kolo, 

voziček ali pomoč druge osebe. Prav tako potrebujejo pomoč ali nadzor pri 

zahtevnejših dnevnih opravilih, izvajanju šolskega dela ter opravilih, ki zahtevajo 

uporabo fine motorike. Prisotna je lahko motnja kontrole izločanja. 

 
Težje gibalno ovirani otroci imajo motnje gibov, ki povzročajo težjo funkcionalno 

oviranost, kar pomeni, da hodijo na krajše razdalje samostojno, vendar hoja brez 

pripomočkov ni funkcionalna, zato pri tem uporabljajo različne pripomočke (hodulje, 

ortoze). Za gibanje znotraj in zunaj prostorov uporabljajo voziček na ročni pogon, 

prilagojeno kolo ali pomoč druge osebe. Hoje po stopnicah ne zmorejo, prav tako je 

motena fina motorika rok, ki ovira dobro funkcijo rok. Pri dnevnih opravilih in večini 

šolskega dela potrebujejo fizično pomoč. Prisotna je lahko motnja kontrole izločanja, 

ki zahteva iztiskanje mehurja ali samokateterizacijo. 
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Težko gibalno ovirani otroci imajo hude motnje gibanja, ki povzročajo popolno 

funkcionalno odvisnost, kar pomeni, da samostojno gibanje ni možno, vendar lahko 

dosežejo deloma samostojnost v gibanju z uporabo elektronskega vozička. Imajo 

težave pri sedenju, hranjenju, kontroli izločanja, šolskem delu, zato so odvisni od 

pomoči druge osebe. 

 

2.1.4.6 Dolgotrajno bolni otroci 

 

Dolgotrajno bolni otroci so otroci, ki imajo dolgotrajno bolezen oziroma kronično 

motnjo, ki ne izzveni v treh mesecih. Med dolgotrajne bolezni sodijo kardiološke, 

endokrinološke, gastroenteorološke, alergološke, revmatološke, nefrološke, 

pulmološke, onkološke, hematološke, dermatološke bolezni, psihiatrične in 

nevrološke bolezni (npr. epilepsija), avtoimune motnje in motnje prehranjevanja. 

Dolgotrajna bolezen ovira otroke pri šolskem delu in na različne načine vpliva na 

življenje posameznika. 

 

2.1.4.7 Otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja 

 

Pomemben kriterij, na podlagi katerega prepoznamo primanjkljaje na posameznih 

področjih učenja, so izrazite težave in slabši dosežki na katerem koli od naslednjih 

področij: pozornost, pomnjenje, mišljenje, koordinacija, komunikacija, socialna 

kompetentnost, čustveno dozorevanje. Zaostanki v razvoju na omenjenih področjih 

se pojavijo zaradi znanih ali neznanih motenj v delovanju centralnega živčnega 

sistema. Primanjkljaji ovirajo učenje šolskih veščin branja, pisanja, pravopisa in 

računanja ter vplivajo na sposobnost interpretacije zaznanih informacij in 

povezovanja informacij. 

 

Primanjkljaji na posameznih področjih niso pogojeni z ostalimi motnjami in okvarami 

(slušnimi, vidnimi, motoričnimi, čustvenimi, motnjami v duševnem razvoju, 

neustreznimi okoljskimi dejavniki …), lahko pa se pojavljajo skupaj z njimi, trajajo 

celo življenje in vplivajo na učenje in vedenje. Preden prepoznamo otroka s 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja, mu moramo predhodno omogočiti 

prilagoditve metod in oblik dela, vključevanje v dopolnilni pouk in druge oblike 

individualne in skupinske pomoči. Če kljub temu ni odpravil svojih učnih težav in pri 
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posameznem ali več predmetih ni dosegel minimalnega standarda znanja, potem je 

lahko prepoznan kot otrok s primanjkljaji na posameznih področjih učenja.  

 

2.1.4.8 Otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami 

 

Otroci z disocialnim vedenjem, ki je intenzivno, ponavljajoče se in trajnejše ter se 

kaže z neuspešno integracijo, so opredeljeni kot otroci z motnjami vedenja in 

osebnosti. Težave v vedenju in čustvovanju so odvisne od časovno in kulturno 

pogojenih norm ter pričakovanega odklonskega vedenja. Disocialno vedenje je lahko 

zunanje ali notranje pogojeno (organske motnje, neprimerno okolje, težave v razvoju, 

nedoseganje učnih in delovnih zahtev, interakcijsko dogajanje v okolju) in se kaže v 

mnogih pojavnih oblikah, kot so npr: agresivno vedenje, avtoagresivno vedenje, 

uživanje alkohola in mamil, uničevanje tuje lastnine, pobegi od doma, čustvene 

motnje. Kljub pojavu nekaterih stanj in vzorcev vedenja že v otroštvu uvrstimo otroka 

v to skupino šele po zaključku njegovega osebnostnega razvoja. Preden ga 

prepoznamo kot otroka z motnjami vedenja in osebnosti, pa je potrebno usmeriti vso 

pomoč svetovalne službe in drugih strokovnih delavcev na otroka, njegovo socialno 

skupino in družino in mu tako skušati pomagati do zmanjšanja njegovih težav. 

 

2.1.5    Metodika dela z otroki/mladostniki s posebnimi potrebami 

 

Na razvoj otroka s posebnimi potrebami vplivajo družina, okolje, vrtec, šola … Za 

otroka s posebnimi potrebami je pomembna celovitost in kvaliteta strokovne 

obravnave, potrebne so prilagoditve, sprejetost, izkušnje v interakcijah z ostalimi 

učenci in še veliko drugega (Zadnik, 2010, str. 196). 

 

2.1.5.1 Cilji in načela vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami 

 

Bela knjiga (2011, str. 13-17) poudarja splošna načela in cilje, na katerih temelji 

sistem vzgoje in izobraževanja. Pri vzgoji in izobraževanju otrok in mladostnikov s 

posebnimi potrebami pa je potrebno upoštevati še nekaj dodatnih načel. 

 

Načela vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami: 

- zagotavljanje največje koristi otroka,  
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- celovitost in kompleksnost vzgoje in izobraževanja,  

- načelo enakih možnosti s hkratnim upoštevanjem različnih potreb otrok 

narekuje takšno naravnanost vzgoje in izobraževanja, ki bo zagotavljala 

otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami v vzgoji in izobraževanju čim 

bolj preseči posledice motenj, primanjkljajev ali ovir, 

- vključevanje staršev, posvojiteljev, rejnikov in skrbnikov v proces vzgoje in 

izobraževanja, 

- individualizirani pristop, z diferenciranimi in individualiziranimi programi, ki 

upoštevajo otrokove oziroma mladostnikove sposobnosti, primanjkljaje in 

možnosti za doseganje standardov znanja, 

- interdisciplinarnost, ki zahteva, da v vzgoji in izobraževanju otrok in 

mladostnikov s posebnimi potrebami sodelujejo različni strokovnjaki z različnih 

področij (šolstva, zdravstva in socialnega varstva), 

- ohranjanje ravnotežja med različnimi področji otrokovega telesnega in 

duševnega razvoja, 

- čim prejšnje usmeritve v ustrezen program vzgoje in izobraževanja, ki otrokom 

omogoča čim prejšnjo pomoč, 

- takojšnje in kontinuirane podpore in strokovne pomoči v programih vzgoje in 

izobraževanja, 

- vertikalne prehodnosti in povezanosti programov ali kontinuiranost programov, 

ki zagotavlja fleksibilnost in prehajanje med različnimi oblikami izobraževanj, 

- organizacija vzgoje in izobraževanja čim bližje kraju bivanja, 

- zagotavljanje ustreznih pogojev in razmer, ki omogočajo optimalen razvoj in 

učenje posameznega otroka, 

- integracija kot sodobna oblika izobraževanja otrok in mladostnikov s 

posebnimi potrebami, 

- pravica do izbire, kar pomeni, da imajo otroci in mladostniki s posebnimi 

potrebami in njihovi starši pravico do izbire šole, ki ima zagotovljene možnosti 

za izvajanje ustreznega programa (ZUOPP-1, 4. člen; Košir et al., 2008, str. 

6). 

 

Cilji vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami: 

- enakovredno vključiti vsakega otroka s posebnimi potrebami v vzgojno-

izobraževalni sistem, mu omogočiti doseganje izobrazbene ravni in znanja, ki 
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je skladno s posameznikovimi zmožnostmi, in mu omogočiti polno vključenost 

v družbo, 

- otrokom, ki imajo posebne potrebe, omogočiti strokovno pomoč, ki je skladna 

z njihovimi posebnimi potrebami; pri tem je potrebno posebno pozornost 

namenjati otrokom, ki imajo raznovrstne posebne potrebe kot posledice 

sopojavnosti več motenj, 

- stalno sodelovati s starši otrok s posebnimi potrebami in zagotavljati stalno 

strokovno in osebno podporo celotni družini; s starši je treba sodelovati pri 

načrtovanju oblik pomoči, tako da jim omogočimo stvarne informacije o 

posebnih potrebah, dosežkih otroka in možnostih načrtovanja nadaljnjega 

izobraževanja, ki bo vodilo do čim bolj samostojnega življenja in čim manjšo 

odvisnost od pomoči, 

- reorganizirati sistem vzgoje in izobraževanja in ustvariti takšne pogoje, da 

bodo otroci s posebnimi potrebami oz. njihove družine imeli možnost izbire 

znotraj kontinuuma pomoči – dostopnost različnih programov vzgoje in 

izobraževanja in oblik pomoči čim bliže kraju bivanja, v običajnem šolskem 

okolišu, v skladu z mrežo vrtcev, šol in drugih institucij, 

- vsem otrokom s posebnimi potrebami zagotoviti obravnavo in poučevanje z 

najučinkovitejšimi, sodobnimi metodami in pristopi, 

- spodbujati sodelovanje med strokovnjaki, ki so vključeni v postopek 

usmerjanja, spremljanja otroka, med izvajalci vzgojno-izobraževalnih 

programov in starši otrok s posebnimi potrebami, tako da vsi delujejo v 

otrokovo največjo korist (Bela knjiga, 2011, str. 301-302). 

 

Vsaka skupina otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami zahteva lasten pristop, ki 

izhaja iz otrokovih sposobnosti in potreb pri delu z njimi, zato bom izpostavila nekaj 

osnovnih priporočil, ki jih je potrebno upoštevati pri delu z vso populacijo otrok in 

mladostnikov s posebnimi potrebami. 

 

Otrokom s posebnimi potrebami je potrebno pri delu z njimi omogočiti najrazličnejše 

prilagoditve in specifične pristope glede na vrsto in stopnjo njihovih posebnih potreb, 

ki morajo upoštevati učenca, njegovo celovito osebnost, učenčeva močna področja 

ter njegove posebne vzgojno-izobraževalne potrebe in življenjsko perspektivo. 
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Otroci s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami potrebujejo za uresničitev 

svojih vzgojno-izobraževalnih potreb prilagoditve in posebne pristope: 

- učencem omogočimo prilagoditve okolja oziroma prostora; pozorni moramo 

biti na organizacijo učenčevega prostora in učnega okolja, ki bo sposobno 

spodbuditi in razvijati učenčevo dejavno sodelovanje, dejavno izražanje misli 

in idej, spodbuditi in razvijati učenčeve interese, nadarjenost ter močna 

področja, predvsem pa je pomembno, da izraža naklonjenost do otroka, 

- učencem nudimo časovne prilagoditve oziroma optimalno prilagodimo proces 

otrokovim/mladostnikovim psihofizičnim sposobnostim, 

- pri delu prilagajamo didaktične pripomočke in sredstva, opremo, gradiva, učno 

tehnologijo, saj tako učencem s posebnimi potrebami omogočimo pomembno 

povečanje izobraževalne uspešnosti na vseh najpomembnejših stopnjah 

učenja, 

- prilagodimo poučevanje, in sicer identificiramo tiste metode, oblike in pristope 

dela iz dobre poučevalne prakse, ki posameznemu učencu olajšujejo učenje 

oziroma jim omogočajo uspešno učenje, in tiste, ki ovirajo učenčevo vzgojno-

izobraževalno delo, ter gradimo nadaljnje delo ob upoštevanju obeh vrst 

ugotovitev, 

- prilagodimo učne vsebine, 

- upoštevamo posebne vzgojno-izobraževalne potrebe otrok s posebnimi 

potrebami, 

- upoštevamo učenčeva močna področja, sposobnosti in potrebe, 

- prilagajamo domače naloge in druge zahteve za delo doma, 

- prilagajamo preverjanje in ocenjevanje znanja, 

- razvijamo učenčeve kompetentnosti na kognitivnem, čustveno-motivacijskem 

in socialnem področju, 

- nudimo jim občasno individualno in skupinsko pomoč s strani strokovnih 

delavcev, 

- zagotovimo fizično pomoč, kadar je to potrebno, 

- zanje pripravimo individualizirani program pomoči, 

- omogočamo razvoj otrokovega samonadzora oziroma otrokove lastne 

odgovornosti, 

- zagotavljamo individualne prilagoditve, 

- priredimo posameznikove materialne zahteve, 
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- otrok med seboj ne primerjamo, saj se lahko enak primanjkljaj pri različnih 

otrocih zaradi interakcij drugih lastnosti in okoliščin odraža različno,  

- poudarjamo izobraževanje, sodelovanje in povezovanje najrazličnejših 

strokovnih delavcev, ki delajo z otroki s posebnimi potrebami (Bratož, 2004, 

str. 41; Košir, S. et al. 2008, str. 20-28; Magajna, L. 18 tal. 2008). 

 

Temeljni cilj izobraževanja otrok s posebnimi potrebami je soustvarjanje razmer, ki 

učencu omogočajo optimalno udeleženost in usmerjenost v dejstva, da otrok s 

posebnimi potrebami glede na svoje potencialne zmožnosti doseže optimalne 

izobrazbene in poklicne cilje, da se uspešno vključi v življenjsko okolje in da doseže 

najvišjo možno raven osebne zrelosti, samostojnosti in ustvarjalnosti (Zadnik, 2010, 

str. 201). 

 

2.2 DIJAŠKI DOM 

 

V strokovni literaturi avtorji podobno interpretirajo dijaške domove: dijaški domovi so 

vzgojno-izobraževalne ustanove posebnega družbenega pomena in hkrati del 

javnega šolskega sistema, ki zagotavljajo učencem, ki se šolajo in usposabljajo zunaj 

kraja stalnega prebivališča optimalne pogoje za življenje in učenje. Nudijo jim celotno 

oskrbo, omogočajo organizirano in strokovno vodeno, zdravo in ustvarjalno 

preživljanje prostega časa, pomoč pri učenju, osebnih stiskah in prilagoditvenih 

težavah ter skrbijo za njihov razvoj in vzgojo (Skalar idr., 1988, str. 1;  Pšunder, 1992, 

str. 11; Skalar idr., 1994, str. 5; Dečman Dobrnjič idr., 2007, str. 8; Vzgojni program, 

1999, str. 4). 

 

2.2.1    Funkcija dijaškega doma v sistemu vzgoje in izobraževanja 

 

Starkl (1999, str. 14) povzame osnovne funkcije dijaškega doma: 

- učinkovito in uspešno vzgajanje in izobraževanje, 

- stanovanje in hrana (bivanje) za dijake, ki se šolajo zunaj kraja stalnega 

bivališča, 

- zdravstvena zaščita in varnost dijakov. 
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Od navedenih funkcij, ki jih navaja Starkl, je zagotovo najpomembnejša prva, saj je 

dijaški dom kot del šolskega sistema posledično dolžen prispevati k vzgojno-

izobraževalnim ciljem. Podobno meni tudi Rosič, ki pravi, da ima dijaški dom kot 

sestavni del vzgoje in izobraževanja tri temeljne funkcije: socialno, psihološko in 

pedagoško, ki so medsebojno povezane (Rosič v: Starkl 1999, str. 14). 

 

Pšunder (1992, str. 11) meni, da dijaški dom nadaljuje in dopolnjuje družinsko in 

šolsko vzgojo ter da je pomemben vidik socializacije, saj v dijaškem domu bivajo tisti, 

ki še dozorevajo.  

V dijaškem domu poteka vzgojno-izobraževalno delo, ki je usmerjeno v celosten in 

skladen razvoj osebnosti. Dijaški domovi torej prispevajo k razvoju osebnostnih 

kvalitet, kot so: 

- individualizacija, 

- samostojnost, 

- ustvarjalnost, 

- samodejnost, 

- odgovornost, 

- osebna – notranja integracija, 

- socialna integracija in 

- diferenciacija. 

Z vplivom na razvoj osebnosti in s posredovanjem vrednot in modelov družbenega in 

socialnega delovanja pa prispevajo tudi k reprodukciji družbe (Pšunder, 1992, str. 

11). 

 

2.2.2    Cilji in naloge vzgojno-izobraževalnega dela v dijaškem domu 

 

2.2.2.1 Cilji vzgojno izobraževalnega dela v dijaškem domu 

 

Dijaški dom mora slediti naslednjim temeljnim ciljem (Vzgojni program za dijaške 

domove, 1999, str. 7): 

- zagotoviti najboljše možnosti za življenje in učenje, 

- upoštevati otrokove značilnosti, hkrati pa zagotavljati vsem enake možnosti za 

razvoj, 
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- skrbeti za organizirano in strokovno vodeno izrabo prostega časa, zagotavljati 

pomoč pri učenju, pomoč v osebnih stiskah in prilagoditvenih težavah, 

- omogočiti, da vsak posameznik zadovoljuje svoje potrebe v skladu s fizičnimi, 

psihičnimi, socialnimi sposobnostmi in možnostmi, 

- zagotoviti možnosti za bivanje in življenje, poskrbeti za zadovoljevanje 

otrokovih individualnih in socialnih potreb, za njihovo osebno varnost in 

integriteto, 

- zagotoviti možnosti za učenje, učno pomoč in pomoč pri izpolnjevanju 

obveznosti v zvezi s šolo, 

- zagotoviti možnosti za preživljanje prostega časa ob rekreaciji, ohranjanju 

fizične in psihične vzdržljivosti in ustvarjalnosti kot zadovoljevanju otrokovih 

interesov, 

- poskrbeti za nadaljevanje socializacijskih in vzgojnih procesov pri otrocih; te 

naloge je pred prihodom otroka v dijaški dom opravljala družina, sedaj pa 

prevzema odgovornost za socializacijo in vzgojo tudi dijaški dom oz. vzgojitelji 

v domu. 

 

2.2.2.2 Naloge vzgojno izobraževalnega dela v dijaškem domu 

 

Dijaški dom mora slediti naslednjim nalogam (Vzgojni program za dijaške domove, 

1999, str. 10): 

- privzgajanje učnih navad, motiviranje za učenje, organiziranje učenja in 

pomoči pri šolskem delu, 

- organizacija ponudbe za rekreacijo in preživljanje prostega časa (interesne 

dejavnosti v dijaškem domu), odpiranje možnosti in pomoč učencem, da se po 

lastni izbiri in v skladu z interesi lahko vključujejo v prostem času tudi v društva 

in organizacije zunaj dijaškega doma, 

- organizacija pomoči učencem – pri prilagoditvenih težavah, v življenjskih 

stiskah in osebnih problemih, 

- nadzorovanje učencev pri izpolnjevanju varnostnih, zdravstvenih in higienskih 

normativov, pri spoštovanju odnosa do lastnine in lastnine drugih, pri 

upoštevanju pravil, veljavnih v domu, kot tudi občih družbenih, moralnih in 

pravnih norm, pri izpolnjevanju šolskih obveznosti, pri spoštovanju socialnih 

obveznosti, 
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- vzpostavljanje stika in komunikacija s starši, skrbniki in šolo, 

- podpora in strokovna pomoč formalnim in neformalnim skupinam, v katere se 

vključujejo učenci v dijaškem domu, 

- organizacija posebne ponudbe za dijake glede na interese dijakov, njihove 

intelektualne potencialne ter kadrovske in materialne možnosti dijaškega 

doma, 

- vključevanje dijakov s posebnimi potrebami, ki zahteva zagotovitev ali 

usposobitev potrebnih kadrov, zagotovitev infrastrukture in odpravo fizičnih 

ovir, 

- organizacija in delovanje domske skupnosti. 

 

Dijaški dom skozi svojo specifično vlogo prispeva k naslednjim postavkam: 

- sekundarni socializaciji, 

- osamosvajanju oz. k neodvisnosti, 

- večji socialni odgovornosti, 

- socialni integraciji, 

- motivaciji za učenje in za intelektualno delo, 

- fizični in psihični kondiciji, 

- osebnostni integraciji dijakov. 

 

Prispevek k sekundarni socializaciji pomeni, da dijaki v dijaških domovih utrjujejo in 

oblikujejo zdravstvene in higienske navade, se navajajo na skrb za svoje lastno 

zdravje, telesno in psihično kondicijo, razvijajo odnos do dela in ustvarjalnega 

delovanja. Dijaški dom tako skrbi za oblikovanje medosebnih pozitivnih odnosov, za 

strpnost, sodelovanje, spoštovanje in upoštevanje pravil lepega vedenja. V to 

skupino spada tudi skrb za okolje, pozitiven odnos do kulturne dediščine, skrb za 

jezik, kulturno sporočanje in medsebojno sporazumevanje. Dijaki se v vzgojnih 

skupinah med drugim učijo tudi socialnih in vodstvenih vlog ter medosebne 

komunikacije z vrstniki in odraslimi. 

 

Prispevek k osamosvajanju oz. neodvisnosti razumemo kot lastno skrb dijaka za 

stvari v zvezi z osebnimi potrebami (garderoba, šola …), saj dijakov več direktno ne 

ščitijo starši, ampak se morajo v nekaterih zadevah odločati sami. Dijaki vzpostavljajo 

nove socialne povezave in s tem širijo krog prijateljev in znancev. 
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Prispevek k večji socialni odgovornosti prinaša spoznanje, da vsaka nova izkušnja, 

spretnost ali veščina povečuje socialno odgovornost, saj ima tako posameznik med 

vrstniki ali med odraslimi možnost, da opozori nase in se uveljavi, da je v skupinah 

zaželen oz. sprejet. Socialno odgovornost omogočajo različne ponudbe in aktivnosti, 

ki jih ponuja dijaški dom. 

 

Prispevek k socialni integraciji omogoča življenje v socialnih skupinah, ki 

posamezniku dajejo možnost za pridobivanje socialnih veščin, s čimer se krepijo 

možnosti za socialno vključevanje in posledično socialno integracijo. Vse to vpliva na 

pozitivno samopodobo, samovrednotenje in učinkovitejšo potešitev socialnih potreb. 

K motivaciji za učenje in za intelektualno delo prispevajo učni uspeh, učne navade, 

klima v domu, ki je naravnana k učenju in učnemu delu, učne ure, učna pomoč … K 

temu lahko prispevajo vzgojitelji v stiku z dijakom ter organizacija dela in življenja v 

dijaškem domu. 

 

Prispevek k fizični in psihični kondiciji omogočajo aktivnosti v prostem času in 

razgibana ter dinamična organizacija življenja v dijaškem domu, ki posameznika 

hkrati navaja k disciplini in samodisciplini ter ustrezni izrabi prostega časa. 

 

Prispevek k osebnostni integraciji dijakov izhaja iz dejstva, da dijaški dom omogoča 

dijakom zadovoljevanje socialnih potreb, podporo v osebnih krizah, podporo pri 

premostitvenih težavah, pri reševanju razvojnih potreb in nalog, pri premagovanju in 

razreševanju različnih dejavnikov, podporo pri krepitvi varovalnih dejavnikov, 

navajanje na disciplino in samodisciplino, spoštovanje pravil, navajanje na 

samostojno odločanje, pomoč pri vzpostavljanju socialnih stikov in pri socialnem 

vključevanju (Vzgojni program 1999, str. 7, 8). 

 

2.2.3    Načela vzgojno-izobraževalnega dela 

 

Dijaški dom pri izpeljavi vzgojno-izobraževalnih nalog izhaja iz naslednjih načel: 

- načelo usklajenega vzgojnega delovanja, 

- načelo samoregulacije in aktivne vloge dijakov, 

- načelo odprtosti in integracije dijaškega doma v okolje, 

- načelo koedukacije, 
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- načelo individualizacije in diferenciacije ( Skalar idr., 1994, str. 12). 

 

2.2.3.1 Načelo usklajenega vzgojnega delovanja 

 

Načelo usklajenega vzgojnega delovanja pomeni, da morajo ustanova, pravila v 

ustanovi, organizacija, način vodenja in komuniciranja, kakovost dela delavcev, 

vzgoja, življenjske razmere in možnosti za delo soustvarjati ozračje v ustanovi in biti 

usklajeni s pedagoškimi cilji, saj vsi navedeni dejavniki vzgojno vplivajo na dijaka in 

ga oblikujejo. Nanj imajo pomemben vpliv, saj dijak v dijaškem domu preživi veliko 

svojega časa v pomembnih letih odraščanja. 

 

2.2.3.2 Načelo samoregulacije in aktivne vloge dijakov 

 

Aktivna vloga dijakov v dijaškem domu pomeni, da dijaki prevzamejo odgovornost za 

osebno lastnino, lasten zasebni prostor in soodgovornost, za skupni prostor, 

prispevajo k oblikovanju pravil življenja in dela v domu ter soustvarjajo razmere za 

življenje in delo. 

Načelo samoregulacije pomeni, da okolje v dijaškem domu ni povsem strukturirano in 

da lahko dijaki z osebno pobudo in aktivnostjo vplivajo na pravila življenja in hišni 

red, na organizacijo in možnosti za življenje v dijaškem domu, kar dijake postavlja v 

aktiven položaj in ima v ozadju tudi vzgojno funkcijo. 

 

2.2.3.3 Načelo odprtosti in integracije dijaškega doma v okolje 

 

To načelo zahteva veliko komunikacije, predvsem pa dopuščanje, spodbujanje in 

ustvarjanje možnosti za komunikacijo. Pri sodelovanju z okoljem je potrebno 

upoštevati možnosti, ki jih ima okolje, in spodbujati ustvarjalen vpliv dijakov in 

delavcev dijaškega doma na odnose z okoljem. Interakcija z okoljem pomeni več 

možnosti za interese in preživljanje prostega časa za dijake. Omogoča, da se dijaki 

vključujejo v življenjski ritem okolja in s tem preizkušajo socialne vloge, izpopolnjujejo 

svoj proces socializacije, pospešujejo osebnostno in socialno integracijo. 
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2.2.3.4 Načelo koedukacije 

 

Gre za skupno življenje fantov in deklet, ki prispeva k normalnemu življenjskemu 

ozračju v dijaškem domu. To načelo bogati prepleteno skupno življenje na različnih 

področjih: pri aktivnostih v prostem času, rekreaciji, delu in učenju. S skupnim 

življenjem se dijaki naučijo sodelovanja, gradnje korektnih odnosov in medosebnega 

spoštovanja. 

 

2.2.3.5 Načelo individualizacije in diferenciacije 

 

To načelo poudarja, da je potrebno razlike med dijaki (interesi, sposobnosti, 

osvajanje učne snovi, socialna, fizična in čustvena zrelost …) upoštevati pri pripravi 

individualnih vzgojnih programov, kot tudi pri ustvarjanju diferencialnih razmer za 

življenje in delo.  

 

2.2.4    Vzgojna skupina 

 

Poseben pomen pri uresničevanju vzgojnih ciljev v dijaškem domu ima vzgojna 

skupina. Vzgojna skupina je temeljna vzgojna, socialna in organizacijska enota v 

domu. Njen namen je, da lahko dijaki v njej izražajo svoja stališča in interese, z 

osebno pobudo in aktivnostjo vplivajo na pravila in hišni red, organizacijo oz. se 

dogovarjajo o bistvenih vidikih življenja v dijaškem domu.  

 

Organizira se kot formalna heterogena in homogena skupina glede na različne 

značilnosti dijakov (spol, starost, letnik, vrsta šole, interesi, življenjske navade, 

kulturne značilnosti) v začetku šolskega leta z namenom uresničitve postavljenih 

vzgojnih ciljev, zastavljenih v letnem programu in načrtu dela vzgojne skupine, ki sta 

osnovana na osnovi letnega načrta vzgojnega dela. Vzgojitelj jo organizira, vodi, 

zastopa in skrbi za njeno delovanje.   

 

Pomembna funkcija vzgojne skupine je razvijanje komunikacije in komunikacijskih 

odnosov, saj se dijaki znotraj skupine dogovarjajo o delu in delitvi le-tega, ter skupaj 

ocenjujejo uspehe (Vzgojni program, 1999, str. 13; Starkl, 1999, str. 47). 
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Starkl (prav tam) piše, da se v vzgojni skupini dijaki naučijo prilagajati, tako 

prilagajajo tudi svoja stališča do drugih, kar vpliva na njihovo razmišljanje, vodi do 

novih spoznanj in k sprejemanju pozitivnih socialnih navad. »Skupina  pospešuje 

proces osamosvajanja, zorenja, osebnostne rasti in socializacije«. (Pšunder v: Starkl, 

prav tam, str. 48). 

 

Dijaški domovi si prizadevajo, da bi imela vzgojna skupina: 

- skupne cilje vseh članov, 

- interakcijski odnos vseh članov, 

- delitev nalog za dosego cilja, 

- spoštovanje skupnih norm (pravila vedenja), 

- zavest o pripadnosti oz. istovetenje s skupino (Starkl, prav tam). 

 

2.2.5    Vzgojitelj v dijaškem domu 

 

Starkl (1999, str. 14) pravi, da je eden izmed dejavnikov, od katerega je odvisna 

uspešnost vzgojno-izobraževalnega dela v dijaškem domu, tudi vzgojitelj. Avtorica 

piše (prav tam), da je ključnega pomena, kdo je vzgojitelj in kakšen je. 

 

»Vzgojitelj je pedagog – profesionalec in vodja vzgojnega procesa v dijaškem domu. 

Nadomešča starše, organizira možnosti za kakovostno učenje, skrbi za kulturno in 

zavzeto preživljanje prostega časa. Skrbi za posameznika, za vzgojno skupino in 

sodeluje v celotnem poteku vzgojnega procesa v dijaškem domu. Skrbi za lasten 

strokovni razvoj in kompetentno sodeluje z vsemi izvajalci vzgojnega procesa.« 

(Starkl, prav tam, str. 9). 

Po zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI, 98. člen) je 

vzgojitelj v dijaškem domu strokovni delavec, ki mora imeti visokošolsko izobrazbo 

ustrezne smeri in pedagoško-andragoško izobrazbo. 

 

Vzgojitelj se v dijaškem domu pojavlja v vlogi uslužbenca, strokovnjaka in človeka. 

Za svoje delo odgovarja ravnatelju, upoštevati mora zakonodajo in pravilnike, ravnati 

mora v skladu s svojo stroko in pedagoško-psihološkimi spoznanji, se nenehno 

strokovno izpopolnjevati in dopolnjevati svoje znanje, hkrati pa mora biti human, 
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objektiven, zaupljiv, strpen, toleranten in odgovoren sebi (Vzgojni program, 1999, str. 

13). 

 

V strokovni literaturi je veliko zapisanega o samem vzgojitelju, njegovem statusu, 

delu in nalogah. 

 

Vzgojitelj: 

- je nosilec vzgojnega procesa v dijaškem domu, 

- vzgaja in izobražuje dijake skladno s cilji zakona, vzgojnega programa in letnih 

načrtov, 

- organizira življenje in delo v vzgojni skupini ter vodi, zastopa in skrbi za 

uspešno delovanje vzgojne skupine, 

- skrbi za vzgojno in izobraževalno delo vzgojne skupine, 

- izvaja vzgojne naloge ter obravnava vzgojne teme, 

- oblikuje vsebine, oblike, metode in obseg vzgojnega dela, 

- uresničuje vzgojno-izobraževalne cilje, 

- vodi vzgojni proces, 

- evalvira vzgojno delo, 

- spozna dijake in jih vpelje v življenje in delo v domu, 

- živi in dela z dijaki, 

- spremlja dijake od začetka do konca bivanja v domu, 

- motivira dijake za učenje, 

- preko sodelovanja in pozitivnih spodbud pripelje dijake do najboljših možnih 

učno-vzgojnih rezultatov, 

- pomaga dijakom pri premagovanju ovir pri učenju, 

- prilagodi zahteve do dijaka glede na njegove individualne zmožnosti, 

- prilagaja cilje, vsebine, metode in sredstva vzgoje dani skupini dijakov, 

- sodeluje s starši, učitelji na šoli, s kolegi, 

- sledi in pohvali dijakov uspeh in trud v šoli in domu, 

- skrbi za osebnostno rast in razvoj dijakov in jim pomaga pri oblikovanju 

njihovih osebnosti, 

- mora razumeti in spoštovati dijake, 

- oblikuje vrednote mladostnikov, 
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- vpliva na razvoj odgovornosti dijakov, 

- je vzor dijakom, 

- je avtoriteta za dijake, 

- skrbi za kvalitetno izrabo prostega časa dijakov, 

- sodeluje in pomaga pri reševanju problemov dijakov in kolegov, 

- razvija in vzpostavlja medsebojne odnose v domu, ki učinkujejo vzgojno, 

- varuje dijake pred telesnimi in drugimi ogroženostmi, 

- spodbuja in usmerja dijake, 

- mora imeti smisel za novo, 

- išče stik z mladostniki, 

- deluje individualno, skupinsko in medskupinsko, 

- svetuje - pedagoško, psihološko in mentalno-higiensko, 

- zastopa interese dijaškega doma, 

- vodi pedagoško dokumentacijo, 

- skrbi za družabno življenje, 

- skrbi za red in disciplino, 

- nastopa kot skupinski moderator, vodja in animator, 

- mora biti strokovno, psihološko, pedagoško, metodično usposobljen, splošno 

izobražen in vsestransko usposobljen, splošno kompetenten in mora imeti 

osebnostne kvalitete (mora biti pedagoško strog, dosleden, optimističen), 

- dolžan se je strokovno izpopolnjevati, 

- deluje vzgojno namerno (ko mu je jasen cilj, ki ga želi doseči) ali nenamerno 

(deluje z načinom govora, komuniciranja, zgledom, videzom …), 

- daje sebe kot človeka (Starkl 1999, str. 23 – 33; Vzgojni program, 1999, str. 

14). 

 

Če povzamemo, mora imeti vzgojitelj dobre psihofizične sposobnosti, strokovnost, 

znanje in izkušnje, motiviranost za vzgojno delo, usposobljenost za vzgojno delo, 

dobre komunikacijske spretnosti, delovne navade, ustrezne socialne navade in 

vrednote ter druge osebnostne lastnosti ( Dečman Dobrnjič, 202, str. 50-51). 
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Torej vzgojitelj opravlja obsežne naloge, ki od njega zahtevajo široko splošno 

razgledanost in izobrazbo, dobro poznavanje stroke in domske vzgoje ter psihološko 

in pedagoško usposobljenost (Pšunder, 1999, str. 29). 

 

Kljub vsemu vedenju o tem, kaj mora vzgojitelj delati in kako mora delati, to ne 

zadostuje za uspešno opravljanje številnih vlog vzgojitelja. Pomembne so kvalitete 

vzgojiteljeve osebnosti, tiste lastnosti in sposobnosti ter vsebine, ki vzgojitelju 

omogočajo, da strokovno znanje pride do izraza (Vzgojni program, 1999, str. 14). 

 

2.2.6    Mladostniki v dijaškem domu 

 

V dijaškem domu se srečajo mladostniki, ki se razlikujejo po značaju oz. osebnostih, 

prepričanjih, stališčih, normah, vrednotah, znanju, spretnostih, sposobnostih, 

vedenju, navadah, komunikaciji, veri, kulturah, okoljih, iz katerih prihajajo … Vsak 

mladostnik prinese v dom svoje osebnostne značilnosti in navade, ki so se 

izoblikovale v njegovem specifičnem življenjskem okolju. 

 

Vloga dijaškega doma v odnosu do dijaka je predvsem skrbniška, vzgojna in 

izobraževalna. Najbolj je izpostavljena predvsem vzgojna funkcija, ki vpliva na proces 

razvoja posameznikove osebnosti, proces vključevanja posameznika v družbo in 

hkrati proces, v katerem se posameznik družbi prilagaja (Pšunder, prav tam, str. 22).  

Namen vzgoje v dijaškem domu je oblikovati individualnost in socialnost mladega 

človeka (Pšunder, 19992, str. 17). Torej dijaški dom oblikuje mladega človeka. 

Jarc Šarenac (2008, str. 363) piše, da imajo mladostniki v dijaškem domu možnost, 

da se izoblikujejo v odgovorno in spoštljivo osebnost ter da napredujejo na 

izobraževalnem in vzgojnem področju.  

Pšunder (1992, str. 11) pravi, da je predvsem v vzgojnih prizadevanjih poudarjena 

priprava mladostnikov za sprejemanje družbenih vlog in hkrati oblikovanje svobodne, 

samostojne, dejavne, komunikativne in ustvarjalne ter v družbeni prostor vpete in 

odgovorne osebnosti. 

 

Mladostniki v dijaškem domu lahko tako preko vzgojiteljeve animacije oz. vpliva in 

vključevanja vzgojnih in izobraževalnih smotrov napredujejo v pozitivnem smislu na 

najrazličnejših področjih svojega delovanja.  
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Vplivi iz okolja imajo trajnejše učinke in tako lahko upravičeno predpostavljamo, da 

bo posredovano mlad človek sprejel in to prenašal v delovno organizacijo in v 

življenje, kjer bo deloval kot samostojen, zrel človek (Klojčnik idr., 1980, str. 51). 

 

V dijaškem domu se neprestano odvija igra med socializacijo mladega človeka, 

kamor sodi učenje uveljavljenih družbenih vzorcev vedenja, sprejemanje reda in 

vrednot, ki mu bodo pomagale pri socialnem zorenju in na drugi strani med 

individualizacijo posameznika, da si oblikuje svojo lastno identiteto, postane 

edinstven in samozavesten posameznik, ki se zaveda sebe kot posameznika v družbi 

in ni le igralec določene vloge v sistemu. Tako mora dijaški dom mladostniku 

omogočiti zasebnost, osebni prostor in ga naučiti življenja v skupini (Pšunder, 1992, 

str. 11). 

 

2.3 INTEGRACIJA/INKLUZIJA 

 

Integracija in inkluzija sta gibanji, ki se ujemata z danes aktualnim družbeno-

civilizacijskim gibanjem pod imenom multikulturnost in interkulturnost, ki postavljata 

za cilj strpno življenje različnih socialnih, kulturnih, verskih, političnih in drugih skupin. 

To pomeni, da družba želi z normativno ureditvijo in organizacijo življenja različnim 

kulturnim in drugim skupinam dati enakopravno mesto (Resman, 2003, str. 65). 

Integracija in inkluzija sta gibanji, ki sta nastali pred leti kot rezultat novih spoznanj in 

vrednot.  

Obračata se do tistih skupin otrok, učencev ali posameznikov, ki imajo zaradi svojih 

socialnih, kulturnih, intelektualnih ali emocionalnih posebnosti izjemen položaj in 

potrebujejo posebno pozornost (Resman, 2003, str. 66). 

 

V strokovni literaturi so uporabljeni različni termini, s katerimi avtorji označujejo 

vključevanje otrok s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami v večinske šolske 

ustanove. Številni viri in strokovnjaki so v preteklosti tj. pred letom 2000 navajali, da 

sta integracija in inkluzija sinonima, saj gre v obeh primerih za enake ideje, ravnanja 

in cilje, a današnji dan avtorji pojmov ne enačijo več (Kavkler, 2008a, str. 11). 

Enotnosti o tem, kaj je integracija in kaj inkluzija in kako sta ta dva pojma oz. procesa 

povezana, med strokovnjaki, ni (Resman, 2001, str. 77). 
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Oba pojma, integracija in inkluzija, imata različne definicije, saj obstajajo različni 

pogledi in stališča, ki opredeljujejo omenjena pojma, so si pa v osnovi podobne med 

seboj. 

 

2.3.1    Integracija 

 

Izraz integracija prihaja iz latinščine in pomeni doseganje celovitosti v smislu obnove 

ali prenove celote (Hvala, 2004, str. 104). V Slovarju slovenskega knjižnega jezika 

(2000) je pojem integracija pojasnjen kot povezovanje posameznih enot, delov v 

večjo celoto, združevanje. 

 

Šućur (v: Kavkler, 2008a, str. 11) pravi, da integracija pogosto pomeni le namestitev 

otroka s posebnimi potrebami v večinsko ustanovo, kjer skuša šolsko in širše okolje 

spremeniti, prilagoditi otroka nekemu »povprečju«, da se lahko vključi v redni sistem 

vzgoje in izobraževanja in dosega predpisane standarde znanja, pisanja, računanja, 

se prilagodi načinu sprejemanja informacij, socialnemu okolju, oviram pri gibanju v 

okolju itd. Avtor (prav tam) nadaljuje, da kdor ni sposoben doseči predpisanih 

minimalnih vzgojno-izobraževalnih dosežkov in se prilagoditi učnemu okolju, ne more 

doseči popolne integracije v šolsko okolje. 

 

Resman (2003, str. 68) piše, da gre pri integraciji za organizacijski ukrep. Avtor 

poudari (2001, str. 77), da je integriran tisti, ki se je adaptiral oziroma prilagodil 

normam, ki so v določenem okolju dominantne. Od učencev, ki so integrirani, se 

pričakuje, da so pripravljeni in sposobni delati tisto, kar se pričakuje tudi od drugih 

učencev oziroma otrok. Od integriranega učenca se pričakuje, da bo ob posebni 

pomoči učitelja ali drugega strokovnjaka obvladal šolski program in usvojil norme 

šolskega vedenja, da bo usvojil učni program tako, kot drugi učenci in da se bo 

ravnal po pravilih šole. 

 

Corbett (1999, str. 128) poudarja, da je integriran lahko le otrok, ki se prilagodi 

zahtevam šolskega okolja in ki je pripravljen in sposoben delati tako, kot se pričakuje 

od vrstnikov, kar opredli z metaforo: »Vstopi, če se lahko prilagodiš.« 

Skalar (2006, str. 9) v svojem članku navaja, da bi integracijo lahko označili kot: 
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1. poskus asimilacije otrok s posebnimi potrebami v redno šolo, razred, razredno 

skupnost, kot asimilacijo v šolo z veljavnimi pravili, 

2. poskus vključevanja otrok s posebnimi potrebami v redni šoli v kurikulum s 

posebnimi pomočmi ali brez njih. 

 

2.3.2    Inkluzija 

 

Beseda inkluzija izvira iz latinske besede »inclusio«, kar pomeni vključitev, vključek, 

sklenjenost, pripadanje, spadanje (Krajnčan, 2006, str. 84). V Slovarju slovenskega 

knjižnega jezika (2000) je inkluzija opredeljena kot odnos med množicama, pri 

katerem je ena množica podmnožica druge ali drugače, ena množica vsebuje drugo. 

 

Krajnčan (2006, str. 84) pravi, da je inkluzija nov osnutek pedagogike, pri kateri je 

bistvenega pomena izbira za uveljavljanje in povečevanje raznovrstnosti v vzgoji in 

izobraževanju. Avtor dodaja, da inkluzija temelji na dejstvu, da sta heterogenost in 

različnost normalni, njen cilj pa je doseči šolo za vse, ki bo lahko osvobodila vzgojne 

in izobraževalne potrebe.  

 

Zveza za inkluzijo poudarja, da je inkluzija »proces, v katerem šole, lokalne avtoritete 

na tem področju in drugi razvijajo svojo kulturo, politiko in prakso, ki vključuje učence 

in aktivno skuša odstraniti prepreke, tako da omogoči učenje in sodelovanje za vse« 

(Zorc-Maver, 2005 v: Krajnčan, 2006, str. 85). 

 

Šućur (v: Kavkler, 2008a, str. 11) piše, da inkluzija omogoča vsakemu posamezniku, 

da sodeluje, kolikor zmore, ker doseganje povprečnih dosežkov ni temeljni pogoj za 

socialno vključitev v šolsko in širše socialno okolje. Temelj za socialno povezovanje 

so razlike med posamezniki in ne neki povprečni dosežki. 

 

Corbett (1999, str. 128) poudarja, da je inkluzija v nasprotju z integracijo popolnejši, 

kakovostno drugačen proces vključevanja otrok/učencev s posebnimi potrebami v 

običajne socialne pogoje. Pri inkluziji ne gre samo za prilagajanje. Gre za oblikovanje 

kulture, v kateri se podpirajo različne potrebe in sprejemajo posebnosti, ki jih 

oblikujejo spol, narodnost, jezikovna pripadnost, različni družbeni statusi, stopnje 

izobrazbe in tudi posamezne pomanjkljivosti, težave, motnje, bolezni. Inkluzijo 
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opredeli z metaforo: »Vstopi. Tukaj spoštujemo razlike! Tu si lahko tak, kot si, in ne 

silimo te, da sprejmeš drugačno.« 

 

Resman (2001, str. 78) omeni, da pri inkluziji ne gre samo za prilagajanje učno-

vzgojnemu okolju. Inkluzija je zanj kultura življenja v določeni skupnosti, v kateri je 

vsak dobrodošel, v kateri se podpirajo, gojijo različne potrebe in pomeni živeti drug z 

drugim, ne pa samo obstajati drug ob drugem. Inkluzijo opredeli kot globlji koncept v 

primerjavi z integracijo. Je pedagoški, socialni in psihološki proces vključevanja v 

običajne razmere vzgojno-izobraževalnega dela. 

 

Krajnčan (2006, str. 84.) izpostavi, da je za uresničitev koncepta inkluzije potrebno 

predvsem razumevanje, ki zahteva teoretsko, konceptualno in praktično spremembo 

razmišljanja. Ta sprememba pa narekuje potrebo, da se v vzgoji in izobraževanju 

naredi jasen odnos med »skupnostjo« in »različnostjo« Ker je družba sestavljena iz 

individuumov, ki se med seboj razlikujejo, mora družba poskrbeti, da imajo vsi 

državljani dostop do institucij in storitev ob upoštevanju njihovih individualnih 

dispozicij, saj ima vsak človek pravico dobiti pomoč in podporo, ki jo potrebuje za 

polno udeležbo v družbenem življenju (prav tam).  

Avtor (2006, str. 86) dodaja, da je potrebno doseči šolo brez izključevanja, šolo ki 

omogoči sodelovanje in učenje za vse. Šola mora prepoznati težave in razlike ter 

upoštevati različnost potreb. Za to pa je potrebna večja kvaliteta izobraževanja, 

posodobljen učni načrt ter uporaba različnih metodik in didaktik. Z upoštevanjem teh 

dejstev bo šola šele lahko usmerjena v inkluzijo. 

 

Farell (v: Kavkler, 2008a, str. 11) še dodatno opredeli razlike med inkluzijo in 

integracijo, saj je mnenja, da pri integraciji ostane šolski sistem v celoti 

nespremenjen, so pa že uvedeni določeni ukrepi. Učitelj namreč išče nove načine, s 

katerimi bi lahko k različnim dejavnostim vključil vse otroke. Po njegovem mnenju 

inkluzivna praksa spodbuja šolske strokovne delavce k razmišljanju o svojem 

delovanju, o pristopih poučevanja, o uporabi različnih oblik pomoči in o načinih 

odzivanja na potrebe vseh otrok. 

 

Potrebno je omeniti tudi medsebojno razmerje teh dveh gibanj. Resman (2001, str. 

78) se v svojem članku sprašuje, ali pomeni, ko govorimo o integraciji in inkluziji, da 
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gre za dva različna, alternativna pojma, ali pa sta to le dve stopnji v isti ravnini 

vzgojno-izobraževalnih prizadevanj. Avtor pravi, da če gre za alternative, potem je 

inkluzija zamenjava za integracijo. Integracijo zavržemo in o njej govorimo kot o 

nečem preživelem, zastarelem ter se držimo ideje inkluzije. Če pa mislimo, da sta to 

dve kvaliteti dela v isti ravnini vzgojno-izobraževalnega cilja, potem integracije ne 

zavržemo. Zanj integracija pomeni le eno od stopenj uresničevanja vzgojno-

izobraževalnih prizadevanj za edukacijo otrok s posebnimi potrebami. Dodaja še, da 

na poti socialnega vključevanja otrok s posebnimi potrebami obstajajo koraki oziroma 

etape integracije, preko katerih se uresničuje ideja za inkluzijo. Tako inkluzija ni 

nadomestek za integracijo. Poudari, da sta integracija in inkluzija pojma, ki ju je 

mogoče uporabljati drugega ob drugem. Integracija je protiutež segregaciji, inkluzija 

pa ekskluziji. 

 

2.3.3    Pogoji za razvoj inkluzije v praksi 

 

Kavkler (2008a, str. 15) navaja nekaj pomembnih dejavnikov za razvoj inkluzije v 

praksi. 

Po njenem mnenju je inkluzija odvisna predvsem od stališč vsakega posameznika in 

celotne družbe do vključevanja rizičnih skupin učencev v čim manj izključujoče šolsko 

in socialno okolje. Negativna stališča so lahko močna ovira pri iskanju virov, znanj in 

strategij za delo z otroki s posebnimi potrebami. S pozitivnimi stališči do vključevanja 

otrok s posebnimi potrebami pa najdejo strokovni delavci toliko strategij in virov 

pomoči, da v danih razmerah omogočijo optimalno vključevanje otroka. 

Avtorica v svojem članku (prav tam) piše, da imajo pomemben vpliv strokovni in 

materialni viri, saj brez dodatnih materialnih virov (ustreznega okolja, učnih in 

tehničnih pripomočkov) in strokovne pomoči učitelju le-ta ne more otroku s posebnimi 

potrebami omogočiti optimalnih možnosti za razvoj njegovih sposobnosti. Strokovne 

in materialne vire je potrebno optimalno izkoristiti.  Le-ti, pa čeprav so zelo pomembni 

za razvoj inkluzije, niso osnovni pogoj.  

Dodaja, da je pomemben pogoj tudi kuntinuum pomoči, ki naj bi se razprostiral od 

minimalne podpore do intenzivne podpore in količine pomoči otroku. Pri tem je 

potrebno sodelovanje s timom različnih strokovnjakov. 
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2.3.4    Organizacija usposabljanja strokovnih delavcev za razvoj inkluzije 

 

Najpomembnejši dejavnik za razvoj inkluzivne prakse je dobro izobražen strokovni 

delavec, ki dela z osebami s posebnimi potrebami. 

 

Kavkler (2008b, str. 90) predstavi listo stopenj usposobljenosti strokovnih delavcev: 

- 0. stopnja je ozaveščanje, saj posameznik nima znanj s področja posebnih 

potreb in ne pozna besede inkluzija; strokovnega delavca je potrebno najprej 

ozavestiti, s kratkimi informativnimi predavanji, ogledi posnetkov, prebiranjem 

člankov in knjig, 

- 1. stopnja je informativni nivo, ko posameznik že obvlada nekaj splošnih 

informacij o inkluziji, ve, da se nekaj dogaja na področju vključevanja otrok s 

posebnimi potrebami, a ne verjame, da bi lahko on v svojo sredino dobil otroka 

s posebnimi potrebami; za strokovne delavce na tej stopnji organiziramo 

celodnevne delavnice o inkluziji in jim predstavimo primere vključevanja otrok 

s posebnimi potrebami s pomočjo zgodb staršev, samih oseb s posebnimi 

potrebami, izkušnjami praktikov, 

- 2. stopnja vključuje oseben kontakt s področjem vključevanja otrok s 

posebnimi potrebami, saj strokovni delavec spremlja to področje in ga  skrbi, 

kaj bi bilo, če bi imel v svoji sredini učenca s posebnimi potrebami; na tem 

nivoju organiziramo skupinske diskusije o specifični temi s področja posebnih 

potreb, predstavitev tem z vprašanji predavateljem, udeležbo na konferencah, 

obisk inkluzivnega razreda …, 

- 3. stopnja pomeni iskanje rešitev, saj je strokovni delavec dobil v svojo sredino 

otroka s posebnimi potrebami in premišljuje, kaj mora narediti; strokovni 

delavec sam začne prebirati literaturo z nasveti za praktično delo z otrokom s 

posebnimi potrebami v razredu, poišče strategije reševanja problemov pri 

svetovalnem delavcu, ogleda si posnetke praktičnega dela v razredu, obišče 

razred, kjer je vključen otrok s posebnimi potrebami, išče nasvete iz prakse pri 

kolegih, 

- 4. stopnja vključuje posledice vključevanja učenca, njegove izobraževalne in 

socialne dosežke in rezultate, saj se strokovni delavec ob vključevanju otroka 

s posebnimi potrebami začne spraševati o rezultatih, ki jih bo z otrokom 

dosegel, strahovih, napredku, evalvaciji uspešnosti; strokovni delavec 



35 
 

preučuje raziskovalne izsledke s področja vključevanja otrok s posebnimi 

potrebami, izmenjuje znanja in izkušnje s kolegi, obiskuje delavnice za razvoj 

veščin, študijske skupine, snema lastne ure in jih analizira ter prediskutira s 

kolegi, 

- 5. stopnja predstavlja sodelovanje z ostalimi strokovnimi delavci z namenom 

vnašanja sprememb v proces poučevanja, saj se strokovni delavec zaveda, da 

mu kolegi, predvsem tisti, ki imajo izkušnje na področju inkluzije, lahko 

pomagajo; strokovni delavec potrebuje srečanja s kolegi za reševanje težav, 

udeležuje se srečanj strokovnega tima, išče pomoč specialnih pedagogov za 

prilagajanje gradiv, pripomočkov …, 

- 6. stopnja zahteva okrepitev, saj se povečuje posameznikov interes za 

inkluzijo, pokaže se izboljšanje v praksi in inovativnost pri delu, saj strokovni 

delavec že z določenim uspehom, na osnovi izkušenj, izboljšuje vključevanje 

otroka s posebnimi potrebami; udeležuje se konferenc, seminarjev, piše 

članke z namenom predstaviti svoje izkušnje in jih izmenjati z drugimi. 

 

2.3.5    Otroci/mladostniki s posebnimi potrebami v dijaškem domu ter       

integracija in inkluzija otrok/mladostnikov s posebnimi potrebami v 

dijaškem domu 

 

V dijaških domovih se srečajo tudi mladostniki, ki se med seboj razlikujejo po znanju, 

spretnostih in sposobnostih. Tako v dijaški dom prihajajo tudi dijaki s posebnimi 

potrebami, ki imajo odločbe o usmeritvi za vključitev v vzgojno-izobraževalne 

programe poklicnega in strokovnega ter splošnega srednjega izobraževanja s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo in prilagojene programe 

vzgoje in izobraževanja z enakovrednim izobrazbenim standardom.  

 

Pravilnik o normativih in standardih v dijaških domovih (Uradni list RS 76/2003) v 4. 

členu in Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje izobraževalnih programov in 

vzgojnega programa na področju srednjega šolstva (Uradni list RS 62/2010) v 68. 

členu opredeljujeta, da se ob vključitvi dijaka s posebnimi potrebami v dijaški dom, ki 

ob vpisu predloži ustrezno odločbo o usmeritvi, v kateri je določeno, da je treba 

upoštevati znižanje normativov, zmanjša število dijakov v vzgojni skupini in se tako 

izoblikuje prilagojena vzgojna skupina. Pravilnik o normativih in standardih za 
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izvajanje izobraževalnih programov in vzgojnega programa na področju srednjega 

šolstva (Uradni list RS 62/2010) v 28. členu omeni, da ravnatelj dijaškega doma za 

koordinacijo dela z dijaki s posebnimi potrebami določi dodatno število strokovnih 

delavcev na delovnem mestu svetovalnega delavca v odvisnosti od števila dijakov z 

odločbami o usmeritvi.  

Omenjeni normativi so zelo skromno nadomestilo za individualno obravnavo za 

strokovno zahtevno delo z otroki s posebnimi potrebami. 

 

V Sloveniji razlikujemo različne tipe domov: 

- domove za prevzgojo, 

- domove za otroke z motnjami, 

- domove za »normalno« populacijo oz. dijaške domove za učence, ki se šolajo 

izven kraja svojega stalnega prebivališča (Pšunder, 1992, str. 9). 

 

Torej ob dijaških domovih poznamo še zavode za usposabljanje, namenjene osebam 

z motnjami v duševnem razvoju in vzgojne ustanove za osebe z vedenjskimi in 

čustvenimi motnjami, kamor so vključeni posamezniki, ki iz različnih vzrokov ne 

morejo živeti v matični (svoji) ali rejniški družini, pri svojcih ali so brez staršev in je 

začasna izločitev iz domačega okolja nujna ter strokovno utemeljena. Sem spadajo 

vzgojni zavodi, prevzgojni domovi, vzgojno-izobraževalni zavodi, mladinski domovi in 

stanovanjske skupine. 

 

Kljub različnim vrstam domov pa povsod ni možno zagotoviti vseh. Zato tudi klasični 

dijaški domovi opravljajo dejavnost vzgoje in izobraževanje otrok in mladostnikov s 

posebnimi potrebami, če ni z odločbo o usmeritvi, sodnim ukrepom ali odlokom 

centra za socialno delo določeno drugače in če niso posebne potrebe posameznika 

preveč izrazite, da bi zahtevale obravnavo v posebni instituciji.  

V dijaške domove so tako vključeni tudi otroci in mladostniki s posebnimi potrebami, 

ki se izobražujejo v prilagojenih programih vzgoje in izobraževanja z nižjim 

izobrazbenim standardom in v posebnem programu vzgoje in izobraževanja za 

otroke z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju ter drugih posebnih 

programih. Vzrok vključitve teh otrok in mladostnikov v dijaški dom je oddaljenost 

vzgojno-izobraževalne ustanove od njihovega kraja stalnega prebivališča, saj se ne 

morejo vsak dan voziti domov, vse pogosteje pa prihajajo dijaki v dijaški dom, kot 
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piše Jarc Šarenac (2008, str. 363) tudi po posredovanju socialne službe, da bi bili 

deležni vzgoje, ki bi jim pomagala pri njihovem oblikovanju in vključevanju v življenju. 

 

Z novostmi v šolski zakonodaji oziroma z Zakonom o osnovni šoli leta 1996 je bila 

uzakonjena integracija otrok s posebnimi potrebami v redne šole. Slovenija je s tem 

dala  integraciji zeleno luč. Tudi v dijaške domove se vključujejo otroci in mladostniki 

s posebnimi potrebami.  

 

Skalar (Šturman, 2004, str. 20) na vprašanje, kaj meni o integraciji in inkluziji otrok s 

posebnimi potrebami v dijaške domove, odgovarja takole. 

Že pred uveljavljeno novo šolsko zakonodajo so dijaški domovi sprejemali tudi otroke 

s posebnimi potrebami. Nekateri so celo ponudili del svojih prostorskih kapacitet 

šolam s prilagojenim programom za nastanitvene potrebe njihovih učencev. V teh 

dijaških domovih so dijaki s posebnimi potrebami živeli vzporedno z »neprizadetimi« 

vrstniki, ne pa skupaj z njimi, kar bi težko imenovali integracija. Avtor na primeru 

dijaškega doma, v katerem je bila dosledno izpeljana integracija, izpostavi, da so pri 

raznoliki populaciji vzgojitelji uspeli vzpostaviti veliko mero sodelovanja, medsebojne 

strpnosti in prijateljske odnose. Tako otroci in mladostniki drug drugemu pomagajo pri 

učenju, pri dejavnostih v prostem času in pri vsakodnevnih nalogah. Starejši skrbijo 

za mlajše in vsi se trudijo, da ne bi bil nihče socialno izključen. Kot pomembno 

izpostavi tudi to, da pri integraciji ne gre le za to, da otroke, ki so različni zaradi 

duševnih, telesnih in funkcionalnih ali socialnih posebnosti, namestimo skupaj z 

vsemi ostalimi otroki, pač pa jih moramo socialno vključiti. Bolj kot je vključenost teh 

otrok kvalitetna, manj so stigmatizirani, manj se čutijo odvečne in izrinjene iz 

»glavnega toka«. Če so ti posamezniki socialno vključeni in sprejeti od vrstnikov in 

vzgojitelja, so praviloma bolj učno uspešni, motivirani za učenje, manj vedenjsko 

težavni, lažje jih je pridobiti za sodelovanje in v večji meri spoštujejo pravila, ki veljajo 

v dijaškem domu. 

 

Vzgojitelji v dijaških domovih se vse pogosteje srečujejo z integracijo mladostnikov s 

posebnimi potrebami v vzgojne skupine. Tako prevzemajo pomembno vlogo pri 

vključevanju mladostnika v dijaški dom. 
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Trtnik (2006, str. 54) piše, da naj bi vključitev mladostnika s posebnimi potrebami v 

dijaški dom vzgojiteljem pomenila izziv pri njihovem delu in priložnost pridobivanja 

novih, drugačnih izkušenj, ne pa kazen ali dvom v njihovo delo. Vzgojitelj naj bi bil po 

mnenju avtorice pozitivno naravnan in visoko motiviran do dela z drugačnimi, kajti 

specifične situacije zahtevajo individualni pristop ter osebno angažiranje. Vzgojitelj 

mora preko vzgojnega dela nuditi suport mladostniku s posebnimi potrebami, 

spremljati njegovo stanje, počutje, delo in življenje ter mu dajati občutek varnosti. 

Zraven naštetega je njegova naloga tudi, da skrbi za pridobivanje izkušenj 

mladostnika s posebnimi potrebami, da ustvarja pogoje za kvalitetno preživljanje 

prostega časa ter da skupaj z mladostnikom išče načine za pozitivno uveljavljanje. 

Mladostniku s posebnimi potrebami mora zagotoviti časovne, prostorske in 

organizacijske prilagoditve, ki mladostniku s posebnimi potrebami omogočajo 

enakovredno vključevanje.  

Vzgojitelj kot osrednja oseba vzgojno-izobraževalnega procesa posameznega 

mladostnika v dijaškem domu je odgovoren za izvajanje začrtanih programov. Pri 

delu z otrokom/mladostnikom s posebnimi potrebami vodi tim strokovnih delavcev, ki 

spremlja mladostnika s posebnimi potrebami in tudi v praksi izvaja in evalvira 

individualizirani program, katerega cilj je optimalni razvoj otroka ali mladostnika s 

posebnimi potrebami. 

Vse našteto zahteva od vzgojitelja dodatno delo. 

 

Privošnik (2008, str. 97) kot aktualen problem pri delu z otroki/mladostniki s 

posebnimi potrebami izpostavi, da so individualizirani pristopi dijakom, ki potrebujejo 

več socializacije, učne pomoči in drugih oblik svetovanja, okrnjeni zaradi neurejenega 

normativnega dela in neurejenosti na področju izdajanja odločb dijakom s posebnimi 

potrebami, ki ne vključujejo dejstva, da dijak biva v dijaškem domu in temu primerno 

priznanega deleža vključenosti vzgojitelja in priprav dela z dijakom (IP). 

 

Trtnik (2006, str. 55) meni, da je za uspešno vključitev mladostnika s posebnimi 

potrebami izrednega pomena dober pretok informacij med vzgojiteljem oziroma 

dijaškim domom in starši otroka, saj so izkušnje staršev iz vsakdanjega življenja z 

otrokom in poznavanje otroka lahko vzgojitelju dragoceni napotki pri vzgoji in 

izobraževanju v dijaškem domu. Vzgojitelj mora vzpostaviti most sodelovanja med 

starši in dijaškim domom, kajti prav informacije o mladostnikovih potrebah, željah, 
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težavah in sposobnostih pomembno vplivajo na kvaliteto učno-vzgojnega procesa in 

kvaliteto bivanja posameznika v dijaškem domu. Predvsem pa gre za to, da so 

vzgojna in izobraževalna prizadevanja dijaškega doma in staršev usmerjena v istega 

mladostnika. 

Poudari, da je vključitev mladostnika s posebnimi potrebami v domsko življenje v 

največji meri odvisna od treh akterjev: od samega mladostnika s posebnimi 

potrebami, vzgojitelja kot predstavnika dijaškega doma in staršev oziroma družine 

mladostnika. 

 

Trtnik (2006, str. 55) zaključi članek z mislimi, da je uspešna integracija mladostnika 

v dijaški dom v veliki meri odvisna od sodelovanja strokovnjakov iz šolstva, sociale, 

zdravstva ter timskega dela učiteljev-vzgojiteljev, defektologov, šolske svetovalne 

službe in družine.  

Poseben pomen je po mnenju avtorice potrebno dajati izobraževanju vseh, ki delajo 

z mladostnikom. Pri tem bi moralo tudi vodstvo doma vzgojitelju nuditi podporo in mu 

omogočiti dodatno strokovno izobraževanje za dosego specialnih znanj. Tako bo 

vzgojitelj lahko seznanjen z vsemi možnostmi in oblikami dela, ki mladostniku s 

posebnimi potrebami omogočajo lažje in hitrejše osvajanje učnih in vzgojnih vsebin. 

Vse to bi pripomoglo tudi k odpravi strahu – »imeti drugačnega mladostnika v 

skupini« tako s strani vzgojitelja kot tudi drugih dijakov v dijaškem domu.  

 

V tujini (Amerika) razlikujejo tradicionalne in posebne dijaške domove. Tradicionalni 

dijaški domovi so namenjeni predvsem akademskemu in socialnemu razvoju 

učencev in se razlikujejo po usmerjenosti, izobraževalnih ciljih in pedagoških 

pristopih in niso opremljeni za ravnaje z učenci s posebnimi potrebami. Zaradi tega 

za slednje bolj kot vključevanje v tradicionalne domove priporočajo vključevanje v 

domove, namenjene posameznim skupinam učencev s posebnimi potrebami. Tako 

razlikujejo domove za otroke z učnimi težavami, avtizmom, aspergerjevim 

sindromom, ADHD, terapevtske domove za otroke s čustvenimi in vedenjskimi 

težavami, domove za gluhe in slepe … Takšni dijaški domovi nudijo intenzivno 

terapijo za posamezni primanjkljaj, ki je tradicionalni domovi ne omogočajo, zraven 

tega pa še izobraževanje. V domovih je zaposlen strokovni kader, ki je opremljen in 

usposobljen za delo s posamezno skupino otrok s posebnimi potrebami 
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(http://www.ehow.co.uk/info_7979135_boarding-schools-developmentally-

disabled.html). 

 

Tuji viri (http://www.boarding-school-finder.com/en/articles/about-boarding-

schools/why-boarding-school-) izpostavljajo, da z vključitvijo otrok v dijaški dom 

otrokom ne namenimo samo izobraževanja, ampak tudi različne izkušnje, pomembne 

za življenje. Dijaški dom jim preko dela vzgojiteljev posreduje različne vrednote 

(samostojnost, odgovornost, zanesljivost …) usmerja vedenje, razvija čustveno 

inteligenco, nudi oskrbo, omogoča pomoč pri premagovanju lastnih težav in ovir, išče 

spretnosti otrok in jih podpira pri razvoju le-teh. Tako lahko sklepamo, da namenja 

pozitivne izkušnje tudi za otroke/mladostnike s posebnimi potrebami. 

  

Cilj vseh, ki delajo z mladostnikom s posebnimi potrebami v dijaških domovih, naj bo 

ustvariti pogoje, v katerih bo lahko mladostnik razvijal svoje psihične in socialne 

potenciale, večal svojo neodvisnost, pridobival in razvijal izkušnje za sobivanje, 

sodelovanje, medsebojno razumevanje, sožitje, strpnost, stičnost in bližino v okolju, 

kjer se nahaja. Potrebno je slediti načelu, da mladostnik kljub svojim posebnim 

potrebam doseže največ, kar je mogoče. 
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3 EMPIRIČNI DEL 

 

3.1 RAZISKOVALNI PROBLEM 

 

3.1.1    Opredelitev raziskovalnega problema 

 

Živimo v obdobju, ko se področju izobraževanja oseb s posebnimi potrebami 

namenja posebna pozornost. Glede na vrsto in stopnjo posebnih potreb so 

posamezniki deležni posebne obravnave v predšolskem, osnovnošolskem in 

srednješolskem obdobju, kot tudi kasneje na fakulteti. 

Pomemben del srednješolskega izobraževanja oseb, ki zaradi šolanja začasno bivajo 

izven domačega okolja so tudi dijaški domovi. Ob upoštevanju konceptov integracije 

in inkluzije je samoumevno, da se otroci/mladostniki s posebnimi potrebami 

vključujejo tudi v dijaške domove. Ob tem se postavlja vprašanje, ali so 

otroci/mladostniki s posebnimi potrebami prav tako deležni posebne obravnave v 

dijaških domovih. Čeprav izobražujemo strokovnjake za delo z osebami s posebnimi 

potrebami, ali se le-ti vključujejo tudi v dijaške domove? Kakšen je strokovni profil 

zaposlenih, ki delajo z otroki/mladostniki s posebnimi potrebami?  

 

3.1.2    Namen in cilji 

 

Osrednji namen diplomskega dela je raziskati, kakšne izkušnje imajo strokovni 

delavci, tj. vzgojitelji, pri delu z otroki/mladostniki s posebnimi potrebami v dijaških 

domovih in na kakšen način pristopajo k delu z otroki/mladostniki s posebnimi 

potrebami.  

 

Cilj dela je pokazati, kakšen je strokovni profil vzgojiteljev, ki delajo z 

otroki/mladostniki s posebnimi potrebami v dijaških domovih. Ugotoviti želim tudi, ali 

se vzgojitelji v dijaških domovih čutijo dovolj kompetentne za delo z otroki/mladostniki 

s posebnimi potrebami oz. pri delu s katero skupino otrok/mladostnikov se vzgojitelji 

v dijaških domovih čutijo najmočnejše – najšibkejše in/ali bi si želeli pridobiti še 

kakšna dodatna znanja o delu z otroki/mladostniki s posebnimi potrebami. 
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3.1.3    Raziskovalna vprašanja 

 

Raziskovalna vprašanja izhajajo iz raziskovalnega problema in skozi raziskavo vodijo 

do želenih odgovorov. S pomočjo odgovorov na raziskovalna vprašanja sem pridobila 

želene podatke, s katerimi sem oblikovala zaključke raziskave. 

 

1. raziskovalno vprašanje 

Kakšno strokovno izobrazbo imajo vzgojitelji, ki delajo z otroki/mladostniki s 

posebnimi potrebami v dijaških domovih? 

 

2. raziskovalno vprašanje 

S katerimi skupinami otrok/mladostnikov s posebnimi potrebami so vzgojitelji v 

dijaškem domu že delali oz. delajo? 

 

3. raziskovalno vprašanje  

V koliki meri se vzgojitelji v dijaških domovih čutijo usposobljene za delo z 

otroki/mladostniki s posebnimi potrebami? 

 

4. raziskovalno vprašanje  

Za delo s katero skupino otrok/mladostnikov s posebnimi potrebami se vzgojitelji v 

dijaških domovih čutijo najmanj - najbolj usposobljene? 

 

5. raziskovalno vprašanje  

Ali bi se želeli vzgojitelji v dijaških domovih dodatno usposobiti na področju dela z 

otroki/mladostniki s posebnimi potrebami? 

 

6. raziskovalno vprašanje  

Katera dodatna znanja bi vzgojitelji v dijaških domovih potrebovali za delo z 

otroki/mladostniki s posebnimi potrebami? 

 

7. raziskovalno vprašanje  

Ali vzgojitelji glede na dosedanje izkušnje in naravo dela, ki ga opravljajo v dijaškem 

domu, menijo, da bi morali dijaški domovi zaposlovati strokovne delavce za delo z 
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otroki/mladostniki s posebnimi potrebami (specialne in rehabilitacijske pedagoge, 

socialne pedagoge …)? 

 

8. raziskovalno vprašanje  

Ali morajo vzgojitelji v dijaškem domu nameniti otrokom/mladostnikom s posebnimi 

potrebami povprečno več časa za obravnavo (vzgojno delo, premagovanje ovir pri 

učenju, sodelovanje s starši, učitelji, šolo …) kot otrokom/mladostnikom brez 

posebnih potreb? 

 

9. raziskovalno vprašanje  

Kakšne vrste pomoči po presoji vzgojiteljev najbolj potrebujejo otroci/mladostniki s 

posebnimi potrebami v dijaškem domu? 

 

10. raziskovalno vprašanje  

Ali pripravijo za posameznega otroka/mladostnika s posebnimi potrebami v dijaškem 

domu individualizirani program oziroma načrt dela za tekoče šolsko leto? 

 

11. raziskovalno vprašanje  

Kakšne načine dela, tehnike, pristope, metode, oblike dela uporabljajo vzgojitelji pri 

delu z otroki/mladostniki s posebnimi potrebami v dijaškem domu? 

 

3.2 METODOLOGIJA 

 

3.2.1    Raziskovalna metoda 

 

V diplomskem delu je uporabljena deskriptivna metoda empiričnega pedagoškega  

raziskovanja, saj sem ugotavljala pedagoško problematiko na ravni kakovosti in 

količine ter stanje brez vzročnega pojasnjevanja. 

 

3.2.2    Tehnika zbiranja podatkov 

 

Podatke sem zbrala s pomočjo kvantitativnega neeksperimentalnega pedagoškega 

raziskovanja oziroma s pomočjo pisne ankete zaprtega tipa. 
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3.2.3    Instrument  

 

Za namen raziskave je bil sestavljen anketni vprašalnik za strokovne delavce 

(vzgojitelje) v dijaških domovih, ki v omenjeni instituciji delajo oz. so delali z 

otroki/mladostniki s posebnimi potrebami, ki so po Zakonu o usmerjanju otrok s 

posebnimi potrebami opredeljeni kot otroci/mladostniki s posebnimi potrebami.  

 

Anketni vprašalnik se navezuje na raziskovalni problem in je sestavljen iz dvanajstih 

vprašanj. Vsebuje 3 vprašanja odprtega tipa, 1 vprašanje polodprtega tipa z 

večstransko izbiro in 8 vprašanj zaprtega tipa, od tega tri dihotomna in pet z 

večstransko izbiro. Vprašalnik je bil anonimen. 

 

Merske karakteristike anketnega vprašalnika 

Veljavnost sem zagotovila s pripravo anketnega vprašalnika ob predhodnem posvetu 

z mentorjem o ustreznosti vprašanj. 

Zanesljivost sem zagotovila s podrobnimi splošnimi navodili za izpolnjevanje 

anketnega vprašalnika in točnimi navodili pred izpolnjevanjem posameznega 

vprašanja v anketnem vprašalniku. 

Objektivnost sem zagotovila s postavljanjem večine vprašanj zaprtega tipa in z 

objektivnim vrednotenjem vprašanj odprtega tipa. 

 

3.2.4    Populacija in raziskovalni vzorec 

 

Populacijo tvorijo vzgojitelji, zaposleni v dijaških domovih. Vzorec je neslučajnostni, 

namenski in vključuje vzgojitelje v dijaških domovih, ki neposredno delajo oziroma so 

že delali z otroki/mladostniki s posebnimi potrebami, ki so po Zakonu o usmerjanju 

otrok s posebnimi potrebami opredeljeni kot otroci/mladostniki s posebnimi potrebami 

v severovzhodnem delu Slovenije.  

 

V raziskavo sem vključila vzgojitelje v naslednjih dijaških domovih: 

- Dijaški dom Celje, 

- Dijaški dom Drava Maribor, 

- Dijaški dom GSKŠ Ruše, 

- Dijaški dom Lizike Jančar, 
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- Dijaški dom Maribor, 

- Dijaški dom Murska Sobota, 

- Dijaški dom Ptuj, 

- Dijaški dom Radenci, 

- Dijaški dom Rakičan, 

- Dijaški dom Rogaška, 

- Dijaški dom Srednje prometne šole Maribor, 

- Dijaški dom Šentjur, 

- Dijaški dom TŠC Maribor, 

- Dijaški dom Velenje. 

 

V navedenih štirinajstih dijaških domovih v severovzhodnem delu Slovenije je skupno 

zaposlenih okrog 80 vzgojiteljev. Anketni vprašalniki so bili posredovani vsem 

zaposlenim vzgojiteljem v naštetih dijaških domovih.  

 

Sodelovanju pri raziskavi se je odzvalo 66 vzgojiteljev v trinajstih dijaških domovih; 

od tega 19 takšnih, ki pri svojem delu niso imeli izkušenj z delom z otroki/mladostniki 

s posebnimi potrebami in 47 z opisanimi izkušnjami, ki sem jih vključila v raziskovalni 

vzorec pri obdelavi podatkov. 

 

Tabela 1: Razpored vzgojiteljev v dijaških domovih, ki so pri svojem delu imeli izkušnje z 

otroki/mladostniki s posebnimi potrebami. 

Dijaški dom  Število vzgojiteljev 

DD Celje  10 

DD Drava Maribor 3 

DD Lizike Jančar 

Maribor 

6 

DD Maribor 5 

DD Murska Sobota 4 

DD Prometne šole 

Maribor 

3 

DD Ptuj 10 

DD Rakičan 1 

DD Ruše 3 
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DD Šentjur 2 

Skupaj 47 

 

Graf 1: Struktura vzgojiteljev v dijaških domovih, ki so pri svojem delu imeli izkušnje z 

otroki/mladostniki s posebnimi potrebami. 

 

 

Po podatkih Statističnega urada Slovenije (2011) so bili v dijaških domovih po 

Sloveniji v šolskem letu 2010/2011 zaposleni skupno 203 vzgojitelji. Odstotek vzorca 

vseh sodelujočih pri raziskavi je torej 32,5 % celotne populacije vzgojiteljev v dijaških 

domovih. Odstotek vzorca vzgojiteljev, ki so se pri svojem delu že srečali z 

otroki/mladostniki s posebnimi potrebami pa je 23,1 % celotne populacije vzgojiteljev 

v dijaških domovih. 
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3.2.5    Opis zbiranja podatkov 

 

Na spletnih straneh dijaških domov ali s posredovanjem kontaktnih podatkov s strani 

dijaških domov sem pridobila spletne naslove zaposlenih vzgojiteljev. Anketne 

vprašalnike sem vzgojiteljem poslala po elektronski pošti v začetku maja 2011. 

Zaradi slabega odziva na elektronsko anketiranje sem v začetku junija 2011 anketne 

vprašalnike osebno posredovala ravnateljem v dijaških domovih, ki so jih razdelili 

med vzgojitelje in mi izpolnjene anketne vprašalnike poslali nazaj po klasični pošti v 

začetka julija 2011. Anketiranci so na vprašanja odgovarjali samostojno in anonimno. 

 

3.2.6    Postopek obdelave podatkov 

 

Zbrane podatke sem ročno obdelala z uporabo univariatne statistične analize. 

Podatke sem prikazala v frekvenčnih tabelah z absolutnimi (f) in relativnimi 

frekvencami (f %) ter aritmetično sredino (M), uporabila pa sem tudi grafični prikaz s 

pomočjo programskega paketa Microsoft Office Excel. 

 

 

3.3 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 

3.3.1    1. raziskovalno vprašanje  

 

Kakšno strokovno izobrazbo imajo vzgojitelji, ki delajo z otroki/mladostniki s 

posebnimi potrebami v dijaških domovih? 

 

V prvem raziskovalnem vprašanju sem ugotavljala izobrazbo vzgojiteljev v dijaških 

domovih, ki delajo z otroki/mladostniki s posebnimi potrebami. 

Vzgojitelji so morali navesti svoj naziv strokovne izobrazbe. 

 

Tabela 2: Struktura vzgojiteljev v dijaških domovih glede na vrsto izobrazbe 

Vrsta izobrazbe f f % 

Pedagoška 34 72,34 

Nepedagoška 13 27,66 
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Skupaj 47 100 

 

Graf 2: Število vzgojiteljev v dijaških domovih glede na vrsto izobrazbe 

 

 

Odgovore sem na začetku razvrstila v dve kategoriji: pedagoška izobrazba in 

nepedagoška izobrazba. Kot kaže graf 2 imajo vzgojitelji v dijaških domovih v večini 

(72,34 %) pedagoško izobrazbo. Vzgojitelji z nepedagoško izobrazbo imajo 

opravljeno pedagoško-andragoško izobraževanje. 

 

Nato me je podrobneje zanimalo, kakšno vrsto pedagoške izobrazbe imajo vzgojitelji, 

ki delajo z otroki/mladostniki s posebnimi potrebami v dijaških domovih. 

 

Tabela 3: Struktura vzgojiteljev v dijaških domovih glede na vrsto pedagoške izobrazbe in 

nepedagoško izobrazbo 

Vrsta pedagoške 

izobrazbe 

f f % 

Predmetni učitelj 21 44,68 

Specialni pedagog 6 12,77 

Socialni pedagog 7 14,89 

Nepedagoška izobrazba 13 27,66 

Skupaj 47 100 
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Graf 3: Struktura vzgojiteljev v dijaških domovih glede na vrsto pedagoške izobrazbe in 

nepedagoško izobrazbo 

 

 

Vzgojitelje s pedagoško izobrazbo sem kategorizirala v tri skupine: predmetne 

učitelje, specialne pedagoge, socialne pedagoge ter te skupine primerjala z vzgojitelji 

z nepedagoško izobrazbo, da sem dobila odgovor na zastavljeno raziskovalno 

vprašanje. 

Graf 3 nam pove, da največ (44 %) vzgojiteljev spada v skupino predmetnih učiteljev. 

Od vseh 47 anketiranih je skupno 13 (18 %) vzgojiteljev, ki so specialni ali socialni 

pedagogi. 

 

Zakonodaja (ZOFVI, 98. člen) sicer opredeljuje samo, da mora imeti vzgojitelj v 

dijaškem domu visokošolsko izobrazbo ustrezne smeri in pedagoško-andragoško 

izobrazbo, nikjer pa ni opredeljeno, da morajo biti v dijaških domovih, kamor so 

vključeni otroci/mladostniki  s posebnimi potrebami zaposleni strokovni delavci, ki so 

za to delo usposobljeni, se pravi delavci s specialno oz. socialno pedagoško 

izobrazbo. Menim, da bi za uspešno in strokovno delo s populacijo 

otrok/mladostnikov s posebnimi potrebami bi bilo to potrebno. 
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3.3.2    2. raziskovalno vprašanje 

 

S katerimi skupinami otrok/mladostnikov s posebnimi potrebami so vzgojitelji 

v dijaškem domu že delali oz. delajo? 

 

Z drugim raziskovalnim vprašanjem sem želela ugotoviti, s katerimi skupinami 

otrok/mladostnikov s posebnimi potrebami so se vzgojitelji v dijaških domovih pri 

svojem delu že srečali. 

Vzgojitelji so morali navesti, s katerimi skupinami otrok/mladostnikov s posebnimi 

potrebami so že delali oziroma delajo. Pri tem so lahko izbrali več možnih odgovorov. 

 

Tabela 4: Porazdelitev skupin otrok/mladostnikov s posebnimi potrebami glede na izkušnje 

vzgojiteljev v dijaških domovih 

Skupina otrok/mladostnikov s posebnimi potrebami f f % 

Otroci z motnjami v duševnem razvoju 16 12, 21 

Slepi in slabovidni otroci 6 4,58 

Gluhi in naglušni otroci 10 7,63 

Otroci z govorno-jezikovnimi motnjami 16 12,21 

Gibalno ovirani otroci 11 8,40 

Dolgotrajno bolni otroci 5 3,82 

Otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja 37 28,24 

Otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami 30 22,91 

Skupaj 131 100 

 
 
  



51 
 

Graf 4: Porazdelitev skupin otrok/mladostnikov s posebnimi potrebami glede na izkušnje 

vzgojiteljev v dijaških domovih 

 

 

Vzgojitelji so se pri svojem delu v dijaških domovih najpogosteje (37) srečali s 

skupino otrok/mladostnikov s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. Sledi 

skupina otrok/mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ki so jo vzgojitelji 

izbrali kar 30 krat. Nato si po pogostosti izkušenj dela s posamezno skupino 

otrok/mladostnikov s posebnimi potrebami sledijo naslednje skupine: otroci z 

motnjami v duševnem razvoju, otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani 

otroci, gluhi in naglušni otroci, slepi in slabovidni otroci ter dolgotrajno bolni otroci. 

 

Pričujoči podatki nam kažejo, da sta integracija in inkluzija v dijaških domovih res 

prisotni, saj so se vzgojitelji pri svojem delu v dijaških domovih srečali že z večino 

skupin otrok/mladostnikov s posebnimi potrebami. 
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3.3.3    3. raziskovalno vprašanje  

 

V koliki meri se vzgojitelji v dijaških domovih čutijo usposobljeni za delo z 

otroki/mladostniki s posebnimi potrebami? 

 

V tretjem raziskovalnem vprašanju sem želela izvedeti, kakšno je mnenje vzgojiteljev 

o njihovi usposobljenosti za delo z otroki/mladostniki s posebnimi potrebami v 

dijaških domovih. 

Vzgojitelji so morali na petstopenjski lestvici opredeliti, v koliki meri se čutijo 

usposobljeni za delo z otroki/mladostniki s posebnimi potrebami, kjer 1 pomeni 

najmanjšo usposobljenost in 5 največjo usposobljenost. 

 

Tabela 5: Porazdelitev vzgojiteljev v dijaških domovih glede na mnenje o njihovi 

usposobljenosti za delo z otroki/mladostniki s posebnimi potrebami. 

Odgovor f f % 

5 - povsem 6 12,77 

4 - dovolj 11 23,40 

3 - deloma 22 46,81 

2 - pomanjkljivo 7 14,89 

1 - nezadostno 1 2,13 

Skupaj 47 100 
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Graf 5: Struktura vzgojiteljev v dijaških domovih glede na mnenje o njihovi usposobljenosti za 

delo z otroki/mladostniki s posebnimi potrebami. 

 

 

Vzgojitelji so v 47 % mnenja, da so deloma usposobljeni za delo z otroki/mladostniki 

s posebnimi potrebami. Da so povsem ali dovolj usposobljeni za delo z 

otroki/mladostniki s posebnimi potrebami, je opredelilo 17 anketiranih ali drugače 

skupno 36 %. Število še vedno predstavlja nižjo vrednost od vzgojiteljev, ki so 

opredelili, da so deloma, pomanjkljivo ali nezadostno usposobljeni za delo z 

otroki/mladostniki s posebnimi potrebami.  

 

Rezultati so pričakovani, saj se glede na strokovno izobrazbo večine vzgojiteljev le-ti 

ne morejo počutiti povsem usposobljene za delo z otroki/mladostniki s posebnimi 

potrebami, saj za to skozi lasten študij niso pridobili ustreznih znanj. 

 

 

3.3.4    4. raziskovalno vprašanje 

 

Za delo s katero skupino otrok/mladostnikov s posebnimi potrebami se 

vzgojitelji v dijaških domovih čutijo najmanj - najbolj usposobljene? 

 

V četrtem raziskovalnem vprašanju me je zanimalo za delo s katero skupino 

otrok/mladostnikov s posebnimi potrebami se vzgojitelji v dijaških domovih čutijo 

najmanj in najbolj usposobljene. 
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Vzgojitelji so morali razvrstiti skupine otrok/mladostnikov s posebnimi potrebami od 1 

do 8, kjer 1 pomeni najmanjšo usposobljenost in 8 največjo usposobljenost. Vsako 

števko so lahko uporabili le enkrat. 

 

Tabela 6: Aritmetične sredine in rangi razvrščenih skupin otrok/mladostnikov s posebnimi 

potrebami glede na mnenje vzgojiteljev v dijaških domovih o njihovi usposobljenosti za delo s 

posamezno skupino 

Skupina otrok/mladostnikov s posebnimi 

potrebami 

Rang Število 

anketirancev 

N 

Aritmetična 

sredina 

Otroci z motnjami v duševnem razvoju 5 47 3,91 

Slepi in slabovidni otroci 8 47 1,98 

Gluhi in naglušni otroci 7 47 3 

Otroci z govorno-jezikovnimi motnjami 6 47 3,13 

Gibalno ovirani otroci 3 47 5,40 

Dolgotrajno bolni otroci 4 47 5,23 

Otroci s primanjkljaji na posameznih 

področjih učenja 

1 47 6,43 

Otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami 2 47 5,77 

 

Graf 6: Aritmetične sredine razvrščenih skupin otrok/mladostnikov s posebnimi potrebami 

glede na mnenje vzgojiteljev v dijaških domovih o njihovi usposobljenosti za delo s 

posamezno skupino 
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Iz grafa 6 je razvidno, da se vzgojitelji čutijo najbolj usposobljene za delo s skupino 

otrok/mladostnikov s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. Takoj zatem sledi 

skupina otrok/mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi motnjami. Sledijo skupine 

gibalno oviranih otrok, dolgotrajno bolnih otrok, otrok z motnjami v duševnem razvoju, 

otrok z govorno-jezikovnimi motnjami ter gluhi in naglušni otroci. Najmanj 

usposobljene se čutijo za delo s skupino slepih in slabovidnih otrok/mladostnikov. 

 

Iz podatkov lahko zaključimo, da se vzgojitelji čutijo najbolj usposobljene za delo s 

skupino otrok/mladostnikov s primanjkljaji na posameznih področjih učenja iz razloga, 

ker jim znajo najlažje pomagati, saj delo s to skupino otrok/mladostnikov največkrat 

vključuje pomoč pri posredovanju, dodatni razlagi učne snovi. Vzgojitelji kot 

strokovnjaki na svojem področju lahko otrokom/mladostnikom to tudi ustrezno nudijo. 

Da se čutijo najmanj usposobljene za delo s skupino slepih in slabovidnih 

otrok/mladostnikov ni presenetljivo, saj delo s to skupino zahteva posebna strokovna 

znanja, ki jih vzgojitelji v večini nimajo. 

 

 

3.3.5    5. raziskovalno vprašanje 

 

Ali bi se želeli vzgojitelji v dijaških domovih dodatno usposobiti na področju 

dela z otroki/mladostniki s posebnimi potrebami? 

 

Peto raziskovalno vprašanje raziskuje, ali bi si vzgojitelji želeli pridobiti dodatna 

znanja, ki bi jim pomagala pri delu z otroki/mladostniki s posebnimi potrebami v 

dijaških domovih. 

Vzgojitelji so izbirali med dvema možnima odgovoroma. 

 

Tabela 7: Mnenje vzgojiteljev v dijaških domovih po dodatni usposobljenosti na področju dela 

z otroki/mladostniki s posebnimi potrebami. 

Odgovor f f % 

DA 40 85,11 

NE 7 14,89 

Skupaj 47 100 
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Graf 7: Struktura vzgojiteljev v dijaških domovih glede na to, ali bi se želeli dodatno 

usposobiti na področju dela z otroki/mladostniki s posebnimi potrebami. 

 

 

Graf 7 prikazuje, da bi se 85 % vzgojiteljev želelo dodatno usposobiti na področju 

dela z otroki/mladostniki s posebnimi potrebami. Za to se ni odločilo le 15 % 

vzgojiteljev.  

 

Vzgojitelji primarno niso strokovnjaki za delo z otroki/mladostniki s posebnimi 

potrebami, zato je bilo smiselno pričakovati, da si želijo več znanj, da bi lahko bolj 

kakovostno in strokovno pomagali otrokom/mladostnikom s posebnimi potrebami. 

Starkl (1999, str. 23) pravi, da je potrebno spodbujati nadaljnje izobraževanje 

vzgojiteljev. Iz podatkov je razvidno, da si vzgojitelji tega želijo tudi na področju dela z 

otroki/mladostniki s posebnimi potrebami. 

 

 

3.3.6    6. raziskovalno vprašanje 

 

Katera dodatna znanja bi vzgojitelji v dijaških domovih potrebovali za delo z 

otroki/mladostniki s posebnimi potrebami? 

 

V šestem raziskovalnem vprašanju sem ugotavljala, kakšne vrste znanj bi v večini 

potrebovali vzgojitelji za delo z otroki/mladostniki s posebnimi potrebami v dijaških 

domovih. 
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Vzgojitelji so se morali odločiti med tremi možnimi odgovori ali pa so navedli odgovor 

samostojno. 

 

Tabela 8: Vrsta dodatnih znanj, ki bi si jih želeli pridobiti vzgojitelji v dijaških domovih za delo 

z otroki/mladostniki s posebnimi potrebami.  

Vrsta znanj f f % 

Pedagoška znanja 3 7,50 

Strokovna znanja 20 50,00 

Oboje 15 37,50 

Drugo 2 5,00 

Skupaj 40 100 

 

Graf 8: Vrsta dodatnih znanj, ki bi si jih želeli pridobiti vzgojitelji v dijaških domovih za delo z 

otroki/mladostniki s posebnimi potrebami. 

 

 

40 vzgojiteljev, ki je predhodno opredelilo, da bi si želelo pridobiti dodatna znanja za 

delo z otroki/mladostniki s posebnimi potrebami je največkrat (20) izpostavilo, da bi 

potrebovali strokovna znanja za delo z otroki/mladostniki s posebnimi potrebami. 

Takoj za tem se je 15 vzgojiteljev opredelilo v odgovoru, da bi potrebovali pedagoška 

in strokovna znanja za delo s populacijo otrok/mladostnikov s posebnimi potrebami. 

Samo pedagoška znanja bi potrebovali le trije od 40 vzgojiteljev. Pod drugo sta dva 

vzgojitelja navedla, da bi potrebovala specialna znanja za delo z določeno skupino 

otrok/mladostnikov s posebnimi potrebami. 
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Vzgojitelji so skozi študij pridobili pedagoška znanja, zato jih pri delu s populacijo 

otrok/mladostnikov s posebnimi potrebami ne potrebujejo, potrebujejo pa specialno in 

socialno strokovna znanja, ki jih sicer nabirajo skozi izkušnje pri delu z 

otroki/mladostniki s posebnimi potrebami. 

 

 

3.3.7    7. raziskovalno vprašanje  

 

Ali vzgojitelji glede na dosedanje izkušnje in naravo dela, ki ga opravljajo v 

dijaškem domu, menijo, da bi morali dijaški domovi zaposlovati strokovne 

delavce za delo z otroki/mladostniki s posebnimi potrebami (specialne in 

rehabilitacijske pedagoge, socialne pedagoge …)? 

 

V sedmem raziskovalnem vprašanju sem raziskovala mnenja vzgojiteljev, ki so se 

morali opredeliti v vprašanju, ali bi morali dijaški domovi glede na dosedanje izkušnje 

in naravo dela, ki ga opravljajo vzgojitelji, zaposlovati strokovne delavce za delo z 

otroki/mladostniki s posebnimi potrebami. 

Vzgojitelji so na petstopenjski lestvici opredelili svoje mnenje o zaposlovanju 

strokovnih delavcev za delo z otroki/mladostniki s posebnimi potrebami v dijaških 

domovih, kjer 1 pomeni se zelo strinjam in 5 se sploh ne strinjam. 

 

Tabela 9: Mnenje vzgojiteljev o zaposlovanju strokovnih delavcev za delo z otroki/mladostniki 

s posebnimi potrebami v dijaških domovih. 

Odgovor f f % 

1- se zelo strinjam 10 21,28 

2- se strinjam 31 65,96 

3- vseeno mi je 3 6,38 

4- se ne strinjam 3 6,38 

5- se sploh ne strinjam 0 0 

Skupaj 47 100 
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Graf 9: Struktura mnenja vzgojiteljev o zaposlovanju strokovnih delavcev za delo z 

otroki/mladostniki s posebnimi potrebami v dijaških domovih. 

 

 

Kot je razvidno iz tabele 5 in grafa 5 je največ anketiranih (67 %) izbralo možnost, da 

se strinjajo, da bi morali dijaški domovi zaposlovati strokovne delavce za delo z 

otroki/mladostniki s posebnimi potrebami. 21 % vprašanih je opredelilo, da se zelo 

strinjajo z zaposlovanjem strokovnih delavcev za delo z otroki/mladostniki s 

posebnimi potrebami v dijaških domovih. Skupno 12 % anketiranih je izrazilo mnenje, 

da se s tem ne strinjajo ali se sploh ne strinjajo. 

 

Vzgojitelji so si skozi leta delovne prakse že nabrali veliko izkušenj za delo z 

otroki/mladostniki s posebnimi potrebami, kljub temu pa si vseeno želijo strokovnih 

delavcev, ki so za to usposobljeni. 

Zadnik (2010, str. 197) v svojem članku poudari, da morajo biti v različnih vzgojno-

izobraževalnih ustanovah delavci sposobni in usposobljeni za prepoznavanje 

posebnosti otroka, za strokovno in kvalitetno delo z njimi, da so sposobni videti in 

razumeti otroka s celostnega vidika, torej pri delu z njim pristopati na strokovno 

ustrezen način. 
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3.3.8    8. raziskovalno vprašanje 

 

Ali morajo vzgojitelji v dijaškem domu nameniti otrokom/mladostnikom s 

posebnimi potrebami povprečno več časa za obravnavo (vzgojno delo, 

premagovanje ovir pri učenju, sodelovanje s starši, učitelji, šolo …) kot 

otrokom/mladostnikom brez posebnih potreb? 

 

V osmem raziskovalnem vprašanju me je zanimalo, ali vzgojitelji v dijaških domovih 

namenjajo več časa obravnavi otrok/mladostnikov s posebnimi potrebami kot 

njihovim vrstnikom brez posebnih potreb. 

Vzgojitelji so izbirali med dvema možnima odgovoroma. 

 

Tabela 10: Mnenje vzgojiteljev v dijaških domovih o posvečanju večine časa dela za 

obravnavo otrok/mladostnikov s posebnimi potrebami 

Odgovor f f % 

DA 47 100 

NE 0 0 

Skupaj 47 100 

 

Graf 10: Struktura izkušenj vzgojiteljev v dijaških domovih o posvečanju večine časa dela za 

obravnavo otrok/mladostnikov s posebnimi potrebami 
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Vzgojitelji so enotnega mnenja, da pri svojem delu namenjajo več časa obravnavi 

otrok/mladostnikov s posebnimi potrebami kot obravnavi vrstnikov brez posebnih 

potreb. 

 

Otroke/mladostnike  s posebnimi potrebami imenujemo tako ravno iz razloga, ker 

potrebujejo mnogo več pomoči pri gibanju, zaznavanju, govoru, zdravju, 

spoznavanju, čustvovanju, vedenju, učenju … Učenci s posebnimi potrebami 

potrebujejo zaradi razvojnih značilnosti drugačen, individualiziran pristop, njim 

prilagojene metode, uporabo posebnih pripomočkov, razumevanje in medsebojno 

pomoč, drugačen časovni ritem in interdisciplinarno obravnavo. 

 

 

3.3.9    9. raziskovalno vprašanje 

 

Kakšne vrste pomoči po presoji vzgojiteljev najbolj potrebujejo 

otroci/mladostniki s posebnimi potrebami v dijaškem domu? 

 

Deveto raziskovalno vprašanje se nanaša na vrste pomoči, ki jih potrebujejo 

otroci/mladostniki s posebnimi potrebami v dijaških domovih po presoji vzgojiteljev. 

Vzgojitelji so izbirali med tremi možnimi odgovori ali pa so samostojno navedli druge 

vrste pomoči. Izbrali so lahko več odgovorov. 

 

Tabela 11: Porazdelitev vrst pomoči, ki jih najbolj potrebujejo otroci/mladostniki s posebnimi 

potrebami v dijaških domovih po mnenju vzgojiteljev 

Vrsta pomoči f f % 

Učna pomoč 44 47,31 

Fizična pomoč 6 6,45 

Vzgojna pomoč 39 41,94 

Drugo 4 4,30 

Skupaj 93 100 

 

 

 



62 
 

Graf 11: Porazdelitev vrst pomoči, ki jih najbolj potrebujejo otroci/mladostniki s posebnimi 

potrebami v dijaških domovih po mnenju vzgojiteljev 

 

 

Iz grafa 11 je najbolj nazorno razvidno, da otroci/mladostniki s posebnimi potrebami v 

dijaških domovih od vzgojiteljev največkrat (44) potrebujejo učno pomoč. Takoj zatem 

sledi vzgojna pomoč, kot druga najpogostejša oblika pomoči, ki jo potrebujejo 

otroci/mladostniki s posebnimi potrebami v dijaških domovih. Sledi fizična pomoč in 

drugo, kjer so vzgojitelji navedli, da otroci/mladostniki s posebnimi potrebami 

potrebujejo individualno pomoč, pomoč na socialnem polju (iskanje močnih točk, 

potrjevanje lastne vrednosti), suport … 

 

Glede na izkušnje vzgojiteljev, da so se pri svojem delu največkrat srečali s skupino 

otrok/mladostnikov s primanjkljaji na posameznih področjih učenja je mogoče 

sklepati, da ravno ta skupina išče pri vzgojiteljih največ pomoči na področju učenja 

oz. učno pomoč.  
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3.3.10    10. raziskovalno vprašanje 

 

Ali pripravijo v dijaškem domu za posameznega otroka/mladostnika s 

posebnimi potrebami individualizirani program oziroma načrt dela za tekoče 

šolsko leto? 

 

Pri desetem raziskovalnem vprašanju me je zanimalo ali v dijaških domovih pripravijo 

za posameznega otroka/mladostnika s posebnimi potrebami individualizirani program 

pomoči. 

Vzgojitelji so izbirali med dvema možnima odgovoroma. 

 

Tabela 12: Prikaz števila vzgojiteljev, ki v dijaških domovih pripravijo za posameznega 

otroka/mladostnika s posebnimi potrebami individualizirani program pomoči 

Odgovor f f % 

DA 25 53,19 

NE 22 46,81 

Skupaj 47 100 

 

Graf 12: Struktura števila vzgojiteljev, ki v dijaških domovih pripravijo za posameznega 

otroka/mladostnika s posebnimi potrebami individualizirani program pomoči  
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V dijaških domovih pripravi individualizirani program pomoči za posameznega 

otroka/mladostnika s posebnimi potrebami nekoliko več kot polovica vzgojiteljev (53 

%). 47 % jih individualiziranega programa pomoči ne pripravi. 

 

Zakonsko ni opredeljeno, da bi morali dijaški domovi za posameznega 

otroka/mladostnika s posebnimi potrebami pripraviti individualizirani program. Skozi 

rezultate pa lahko vidimo, da kljub temu nekateri dijaški domovi vseeno pripravijo ta 

program.  

 

 

3.3.11    11. raziskovalno vprašanje 

 

Kakšne načine dela, tehnike, pristope, metode, oblike dela uporabljajo 

vzgojitelji pri delu z otroki/mladostniki s posebnimi potrebami v dijaškem 

domu? 

 

V enajstem raziskovalnem vprašanju sem želela izvedeti, kakšni so pristopi in načini 

dela ter metode in oblike dela vzgojiteljev s populacijo otrok/mladostnikov s 

posebnimi potrebami v dijaških domovih. 

Vzgojitelji so samostojno zapisali zahtevane elemente. 

Tabela 13: Metode dela vzgojiteljev pri delu z otroki/mladostniki s posebnimi potrebami v 

dijaških domovih 

Enota Kategorije f 
Metode dela razgovor 

-------------------------- 
spodbujanje 
-------------------------- 
navajanje 
-------------------------- 
razlaga 
-------------------------- 
poučevanje 
-------------------------- 
sodelovanje 
-------------------------- 
kulturnih vplivov 
-------------------------- 
pogovor 
-------------------------- 
demonstracija 
-------------------------- 

9 
-------------------------- 
8 
-------------------------- 
7 
-------------------------- 
6 
-------------------------- 
5 
-------------------------- 
5 
-------------------------- 
4 
-------------------------- 
3 
-------------------------- 
3 
-------------------------- 



65 
 

postopnost 
-------------------------- 
prepričevanje  
-------------------------- 
preprečevanje 
-------------------------- 
ponavljanje 
-------------------------- 
preverjanje 
-------------------------- 
poslušanje 
-------------------------- 
vztrajnost 
-------------------------- 
usmerjanje 
-------------------------- 
praktično delo 
-------------------------- 
zapisovanje 
-------------------------- 
vključevanje 
-------------------------- 
svetovanje 
-------------------------- 
posvetovanje 
-------------------------- 
nazornost 
-------------------------- 
motivacija 
-------------------------- 
strpnost 

3 
-------------------------- 
3 
-------------------------- 
3 
-------------------------- 
3 
-------------------------- 
2 
-------------------------- 
2 
-------------------------- 
2 
-------------------------- 
2 
-------------------------- 
1 
-------------------------- 
1 
-------------------------- 
1 
-------------------------- 
1 
-------------------------- 
1 
-------------------------- 
1 
-------------------------- 
1 
-------------------------- 
1 
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Graf 13: Pogostost pojavljanja metod dela vzgojiteljev pri delu z otroki/mladostniki s 

posebnimi potrebami v dijaških domovih 

 

 

Iz odgovorov vzgojiteljev je mogoče razbrati, da vzgojitelji pri svojem delu z 

otroki/mladostniki s posebnimi potrebami posegajo po podobnih metodah dela kot pri 

vrstnikih brez posebnih potreb. Največ vprašanih (9) je zapisalo, da največkrat 

uporabijo kot metodo dela razgovor, (8) spodbujanje, (7) navajanje, (6) razlago, (5) 

poučevanje in sodelovanje. Sledijo metode kulturnih vplivov (4) in ostale, ki so manj 

zastopane v odgovorih. 

 

Tabela 14: Oblike dela vzgojiteljev pri delu z otroki/mladostniki s posebnimi potrebami  

Enota Kategorije f 
Oblike dela individualno delo 

-------------------------- 
skupinsko delo 
-------------------------- 
v manjši skupini 
-------------------------- 
v dvojicah 

24 
-------------------------- 
4 
-------------------------- 
4 
-------------------------- 
2 
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Graf 14: Pogostost pojavljanja oblik dela vzgojiteljev pri delu z otroki/mladostniki s posebnimi 

potrebami v dijaških domovih 

 

 

Vzgojitelji se pri delu z otroki/mladostniki s posebnimi potrebami največkrat (24) 

poslužujejo individualnega dela kot oblike dela. 

 

Tabela 15: Prilagoditve vzgojiteljev pri delu z otroki/mladostniki s posebnimi potrebami v 

dijaških domovih 

Enota Kategorije f 
Prilagoditve časa 

-------------------------- 
prostora 
-------------------------- 
nalog 
-------------------------- 
pisave 
-------------------------- 
tehnike govora 
-------------------------- 
navodil 
-------------------------- 
opreme 

4 
-------------------------- 
3 
-------------------------- 
3 
-------------------------- 
3 
-------------------------- 
2 
-------------------------- 
2 
-------------------------- 
2 
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Graf 15: Pogostost pojavljanja prilagoditev vzgojiteljev pri delu z otroki/mladostniki s 

posebnimi potrebami v dijaških domovih 

 

 

Vzgojitelji omogočajo otrokom/mladostnikom s posebnimi potrebami prilagoditve 

glede na njihove individualne potrebe. Največkrat (4) prilagajajo čas, (3) prostor, 

naloge, pisavo ter drugo. 

 

Tabela 16: Načini dela, tehnike dela in pristopi dela vzgojiteljev pri delu z otroki/mladostniki s 

posebnimi potrebami v dijaških domovih 

Enota Kategorije Odgovori f 
Načini 
dela  
Tehnike 
dela 
Pristopi 
dela 

Timsko delo 
 
 
 
 
------------------------------- 
Socialno polje 
 

- Samopodoba 
 
 
 
 
 
 
 

- Vključevanje 
 
 
 
 

sodelovanje s starši, 
šolo, učitelji, 
svetovalno službo, 
Centri za socialno delo, 
šolskimi dispanzerji 
------------------------------- 
 
 
samopotrditev, 
izpostavljanje močnih 
področij, podpora, 
omogočanje uspeha, 
vzpodbujanje, 
uveljavljanje v skupini 
in skupnosti 
 
sprejetost, socialne 
igre, socialna 
vključenost, 
sodelovanje z drugimi 
dijaki, enakopravnost, 
socializacija, 

13 
 
 
 
 
------------------------------- 
28 
 
7 
 
 
 
 
 
 
 
11 
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- Vzgojno delo 
 
 
 
 
 
 

- Sodelovanje 
 
 
------------------------------- 
Vedenjske in odzivne 
značilnosti 

 
- Vedenje 

 
 
 
 
 

- Sprostitvene 
tehnike 

------------------------------- 
Posebne terapije 
 
 
------------------------------- 
Šolsko delo 
 

- Učna pomoč 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Učne strategije 
 

medsebojna pomoč 
 
učenje socialnih 
veščin, pozitivna 
vzgojna usmerjenost, 
usklajeno vzgojno 
delovanje, postavljanje 
meja, čustvena opora 
 
medsebojna pomoč, 
sodelovalno učenje, 
sodelovanje med dijaki 
------------------------------- 
 
 
 
spreminjanje vedenja, 
vedenjsko delo, 
ozaveščanje trenutne 
situacije, 
preprečevanje panike 
 
umirjanje, sprostitev 
 
------------------------------- 
realitetna terapija 
integrativna terapija 
umetnostna terapija 
------------------------------- 
 
 
ponavljanje učne snovi, 
pomoč pri nalogah, 
slikovita predstava 
učne snovi, urejanje 
zapiskov, preverjanje 
znanja, ponavljanje, 
navajanje konkretnih 
primerov, nazornost, 
vključitev primerov iz 
vsakdanjih izkušenj 
multisenzorno učenje,  
branje, pisanje, govor, 
ponazoritve, 
načrtovanje kratkih 
ciljev, vodenje, 
usmerjanje 
 
ponazoritve, miselni 
vzorci, izpiski bistva, 
iskanje in zapis ključnih 
besed, pripomočki, 
barve 
 

 
 
 
7 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
------------------------------- 
6 
 
 
4 
 
 
 
 
 
2 
 
------------------------------- 
4 
 
 
------------------------------- 
38 
 
26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 
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- Spoštovanje 
dogovorov 

 
------------------------------- 
Upoštevanje  
posameznika 
 
 
------------------------------- 
Usmerjenost procesov 
 
 
 
------------------------------- 
Razno 

preverjanje 
izpolnjevanja različnih 
obveznosti, 
spoštovanje dogovorov 
------------------------------- 
individualizacija, 
diferenciacija, 
upoštevanje 
posameznika 
------------------------------- 
usmerjanje pozornosti, 
pozornost in 
koncentracija, dvig 
fizične in psihične moči 
------------------------------- 
kompenzacija razvojnih 
primanjkljajev in vrzeli, 
aktivna vloga in 
soodgovornost otroka v 
procesu razvoja, 
primernost, doslednost, 
alternativni in klasično 
specialno-pedagoški 
pristopi, konvergentna 
komunikacija, 
navajanje na delo in 
življenje v skupini, 
poslušanje, skupno 
načrtovanje 

 
 
 
 
2 
 
 
 
------------------------------- 
6 
 
 
 
------------------------------- 
3 
 
 
 
------------------------------- 
11 

 

Raznolike odgovore vzgojiteljev o načinih, tehnikah in pristopih dela z 

otroki/mladostniki s posebnimi potrebami sem razvrstila v posamezne kategorije: 

timsko delo, socialno polje, vedenjske in odzivne značilnosti, posebne terapije, šolsko 

delo, upoštevanje posameznika, usmerjenost procesov ter razno. Posamezne 

kategorije so razvrščene še na manjše podkategorije. 

 

Iz tabele 16 je razvidno, da vzgojitelji posvečajo največ svojega dela otrokom in 

mladostnikom s posebnimi potrebami na področju šolskega dela. Nudijo jim učno 

pomoč, ki vključuje pomoč pri nalogah, utrjevanju snovi, dodatni razlagi snovi na 

konkretnih primerih … Pri delu z učenci uporabljajo različne učne strategije ter skrbijo 

za odgovornost učencev do izpolnjevanja različnih dogovorov, obveznosti. 

Veliko delajo tudi na področju socialnega polja. Na tem področju uporabljajo različne 

dejavnosti za krepitev posameznikove samopodobe, vključevanja posameznika med 

ostale, zelo pa poudarjajo tudi sodelovanje med učenci. 
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Delo vzgojiteljev z otroki/mladostniki s posebnimi potrebami temelji tudi na timskem 

delu. Sodelujejo s starši, s šolo, ki jo obiskuje učenec, učitelji, svetovalno službo, 

centri za socialno delo, šolskimi dispanzerji … 

Velik poudarek dajejo tudi vedenju – ozaveščanju lastnega vedenja učencev in 

njegovi modifikaciji. 
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4 SKLEP 

 

V diplomskem delu sem želela ugotoviti, kakšne so izkušnje vzgojiteljev v dijaških 

domovih pri delu z otroki/mladostniki s posebnimi potrebami. 

 

Raziskava je pokazala, da imajo vzgojitelji v dijaškem domu v večini pedagoško 

izobrazbo. Največ zaposlenih vzgojiteljev (44 %) je po izobrazbi predmetnih učiteljev. 

Vzgojiteljev s specialno ali socialno pedagoško izobrazbo je izmed anketiranih le 18 

%.  

 

Vzgojitelji so se pri svojem delu srečali že z večino skupin otrok/mladostnikov s 

posebnimi potrebami, kar kaže na to, da se v dijaške domove vključuje vse več 

različnih skupin otrok/mladostnikov s posebnimi potrebami. 

 

Zaradi specifike dela z otroki/mladostniki s posebnimi potrebami se vzgojitelji ne 

počutijo dovolj usposobljeni za delo z omenjeno skupino. Vzgojitelji so v 47 % 

mnenja, da so deloma usposobljeni za delo z otroki/mladostniki s posebnimi 

potrebami.  

Pri tem se počutijo najbolj usposobljeni za delo s skupino otrok/mladostnikov s 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja in najmanj usposobljeni za delo s 

skupino slepih in slabovidnih otrok/mladostnikov. 

V večini (85 %) si želijo dodatnih znanj na področju dela z otroki/mladostniki  s 

posebnimi potrebami, od tega si polovica želi dodatnih strokovnih znanj, 37,50 % pa 

pedagoških in strokovnih znanj. 

 

Vzgojitelji se strinjajo (67 %), da bi morali dijaški domovi zaposlovati strokovne 

delavce za delo z otroki/mladostniki s posebnimi potrebami. 

 

Vzgojitelji so enotnega mnenja, da morajo otrokom/mladostnikom s posebnimi 

potrebami nameniti več časa za obravnavo. Le-ti pa po presoji vzgojiteljev najbolj 

potrebujejo učno ali vzgojno pomoč. 
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Od vodstva in strokovnih delavcev v določenem dijaškem domu je odvisno, ali za 

posameznega otroka/mladostnika s posebnimi potrebami pripravijo individualizirani 

program ali ne. Tako sta si podatka o pripravi individualiziranega programa zelo 

podobna, saj jih 53 % pripravi individualizirani program, 47 % pa ne.  

 

Največkrat uporabljena metoda dela vzgojiteljev pri delu z otroki/mladostniki s 

posebnimi potrebami je razgovor, kot oblika pa individualno delo. 

Pri svojem delu vključujejo elemente s področja šolskega dela (razlaga učne snovi, 

pomoči pri nalogah …), socialnega polja (samopodoba, vključevanje, sodelovanje), 

timskega dela, vedenja … 

 

Raziskava nas je pripeljala do splošne ugotovitve, da se v dijaški dom vključujejo tudi 

otroci/mladostniki s posebnimi potrebami, da z omenjeno populacijo v večini delajo 

vzgojitelji, ki se za to delo ne počutijo dovolj usposobljeni.  

 

V več anketah so vzgojitelji kot pripombo izpostavili, da imajo v dijaških domovih 

veliko otrok s posebnimi potrebami, vendar nimajo niti za enega izmed njih odločbe 

za dijaški dom, s katero bi vzgojitelji lahko imeli zmanjšano vzgojno obveznost. 

 

Glede na izpostavljena dejstva menim, da bi morali v vzgojno-izobraževalnih 

institucijah, konkretno v dijaških domovih, kamor se vključujejo otroci/mladostniki s 

posebnimi potrebami, zaposlovati za to usposobljene strokovnjake. Potrebno bi bilo 

dodatno usposabljati vzgojitelje, saj je inkluzija v vedno večjem porastu in bodo tako 

vzgojitelji postavljeni pred vedno večje, nove in neznane izzive, prav tako pa 

učinkovito vključevanje otrok/mladostnikov s posebnimi potrebami zahteva 

zagotovitev ali usposobitev potrebnih kadrov. Vzrok dodatnih izobraževanj 

vzgojiteljev tiči tudi v dejstvu, da so si le-ti tekom študija pridobili premalo znanj za 

delo s populacijo oseb s posebnimi potrebami. Izobraževanje vzgojiteljev naj ne bo 

samo neformalno, torej s pomočjo literature, interneta, ampak tudi in predvsem 

formalno (seminarji na določeno temo). Tukaj jim mora pomagati tudi vodstvo. 

Dobro bi bilo, da bi imeli otroci/mladostniki s posebnimi potrebami nekaj ur dodatne 

strokovne pomoči tudi v dijaškem domu, ki bi bila določena z odločbo o usmeritvi. 

Tako bi jim namenili strokovno obravnavo tudi izven časa pouka. 
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Ker podobnih raziskav na dano temo nisem zasledila, sem se odločila, da najprej 

pogledam dejansko problematiko otrok/mladostnikov s posebnimi potrebami v 

dijaških domovih. 

Nadaljnje raziskave bi lahko razširili na celotno Slovenijo in ugotavljali, koliko otrok 

(osnovnošolcev) in mladostnikov (srednješolcev) s posebnimi potrebami je vključenih 

v posamezni dijaški dom, vzrok njihove vključenosti (oddaljenost šole od kraja 

bivanja, slabše socialne razmere doma …) ter program izobraževanja, ki ga 

obiskujejo. Lahko bi pridobili podatke o natančnejšem številu zaposlenih specialnih in 

rehabilitacijskih pedagogov v dijaških domovih in podatke o njihovih nalogah, ki jih 

opravljajo v dijaških domovih. Odkrivali bi medsebojne povezave med posameznimi 

spremenljivkami, npr. leta delovne dobe in mnenje vzgojiteljev o njihovi 

usposobljenost za delo z otroki/mladostniki s posebnimi potrebami. 

 

Opravljena raziskava naj bo pogled v problematiko populacije oseb s posebnimi 

potrebami in hkrati razmislek, na katerih področjih dela z omenjeno populacijo smo 

še šibki in kaj bi bilo potrebno izboljšati. 

 

Ker živimo v obdobju, v katerem poudarjamo vrednote, kot so človekove pravice, 

multikulturnost, enakopravna in enakovredna vključenost v socialno sredino, 

različnost kot kvaliteta, enkratnost človeka, pravico do drugačnosti ipd. oziroma ker 

živimo v času spreminjanja univerzalnih vrednot, kar je prineslo boljše možnosti za 

otroke/mladostnike s posebnimi potrebami, je naša dolžnost, da jim te možnosti tudi 

zagotovimo. Tudi v dijaških domovih, ki so pomemben del vzgoje in izobraževanja 

srednješolcev in kot kaže tudi osnovnošolcev. 
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6 PRILOGE 

 

PRILOGA 1 – Anketni vprašalnik 



 

PRILOGA 1 - Anketni vprašalnik 

 

Pozdravljeni! 

 

Moje ime je Sabina Roškar in sem absolventka Pedagoške fakultete v Ljubljani, smer 

Specialna in rehabilitacijska pedagogika. V okviru diplomskega dela pripravljam 

raziskavo o izkušnjah strokovnih delavcev (vzgojiteljev) v dijaških domovih pri delu z 

otroki/mladostniki s posebnimi potrebami. Z anketnim vprašalnikom, ki je pred Vami 

bi pridobila želene podatke za svojo raziskavo. Vljudno Vas prosim, da si vzamete 

nekaj minut časa in odgovorite na zastavljena vprašanja. Vprašalnik je anonimen in 

namenjen samo raziskavi diplomskega dela! 

Vašega sodelovanja bom zelo vesela! 

Lep pozdrav, 

Sabina Roškar 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

 

1. Zapišite ime in kraj ustanove oz. dijaškega doma v katerem delate. 

___________________________________________________________________ 

 

2. Navedite svoj naziv strokovne izobrazbe. 

___________________________________________________________________ 

 

3. S katerimi skupinami otrok/mladostnikov s posebnimi potrebami ste že delali oz. 

delate?  

Obkrožite črko pred odgovorom. Možnih je več odgovorov. 

 

a) otroci z motnjami v duševnem razvoju 

b) slepi in slabovidni otroci 

c) gluhi in naglušni otroci 

d) otroci z govorno-jezikovnimi motnjami 

e) gibalno ovirani otroci 



 

f) dolgotrajno bolni otroci 

g) otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja  

h) otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami 

 

4. V koliki meri se čutite usposobljeni za delo z otroki/mladostniki s posebnimi 

potrebami?  

Obkrožite črko pred enim odgovorom. 

 

a) 5 Povsem 

b) 4 Dovolj 

c) 3 Deloma 

d) 2 Pomanjkljivo 

e) 1 Nezadostno 

 

5. Za delo s katero skupino otrok/mladostnikov s posebnimi potrebami se čutite 

najmanj - najbolj usposobljeni? 

Odgovore razvrstite od 1 do 8, kjer 1 pomeni najmanjšo usposobljenost in 8 največjo 

usposobljenost. 

 

___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 

___otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami 

 

6. Bi se želeli dodatno usposobiti na področju dela z otroki/mladostniki s posebnimi 

potrebami?  

Obkrožite črko pred odgovorom. 

 

a) DA 

b) NE 



 

7. Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili pritrdilno obkrožite, katera dodatna znanja 

bi še potrebovali za delo z otroki/mladostniki s posebnimi potrebami?  

Obkrožite črko pred enim odgovorom. 

 

a) pedagoška 

b) strokovna 

c) oboje 

d) drugo:____________________________________ 

 

8. Ali glede na vaše dosedanje izkušnje in naravo dela, ki ga opravljate v dijaškem 

domu, menite, da bi morali dijaški domovi zaposlovati strokovne delavce za delo z 

otroki/mladostniki s posebnimi potrebami (specialne in rehabilitacijske pedagoge, 

socialne pedagoge)?  

Obkrožite črko pred enim odgovorom. 

 

a) 1-se zelo strinjam 

b) 2-se strinjam 

c) 3-vseeno mi je 

d) 4-se ne strinjam 

e) 5-se sploh ne strinjam 

 

9. Ali morate nameniti otrokom/mladostnikom s posebnimi potrebami povprečno več 

časa za obravnavo (vzgojno delo, premagovanje ovir pri učenju, sodelovanje s starši, 

učitelji, šolo …) kot otrokom/mladostnikom brez posebnih potreb? 

Obkrožite črko pred odgovorom. 

 

a) DA 

b) NE 

 

10. Kakšne vrste pomoči po vaši presoji najbolj potrebujejo otroci/mladostniki s 

posebnimi potrebami v dijaškem domu? 

Obkrožite črko pred odgovorom. Možnih je več odgovorov. 

 

a) učno pomoč 



 

b) fizično pomoč 

c) vzgojno pomoč 

d) drugo:_____________________________________ 

 

11. Ali pripravite za posameznega otroka/mladostnika s posebnimi potrebami 

individualizirani program oziroma načrt dela za tekoče šolsko leto?  

Obkrožite črko pred odgovorom. 

 

a) DA 

b) NE 

 

12. Navedite načine dela, tehnike, pristope, metode, oblike dela, ki jih uporabljate pri 

delu z otroki/mladostniki s posebnimi potrebami. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Hvala! 

 


