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POVZETEK 

 

V diplomskem delu je predstavljena tematika sodelovanja staršev učencev z učnimi 

težavami pri uresničevanju individualiziranega programa v redni osnovni šoli. 

Teoretični del diplomskega dela zajema opredelitev individualiziranega programa, 

mnenja in primerjave različnih strokovnjakov o odnosih med starši in šolskimi 

strokovnimi delavci. Osredotočila sem se tudi na pomen komunikacije za sodelovanje 

s starši in opisala najpogostejše oblike sodelovanja, ovire za sodelovanje in 

pričakovanja, tako staršev kot šolskih strokovnih delavcev, drug do drugega. 

Empirični del diplomskega dela vsebuje rezultate in analizo raziskave o tem, v 

kolikšni meri so starši učencev z učnimi težavami, ki so usmerjeni v program s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, vključeni v uresničevanje 

individualiziranega programa in kako njihovo sodelovanje vpliva na doseganje ciljev 

individualiziranega programa. Analiza raziskave je pokazala, da so starši v splošnem 

zadovoljni z individualiziranim programom svojega otroka in s svojim sodelovanjem 

pri uresničevanju le tega. Rezultati kažejo tudi, da otroci staršev, ki aktivneje 

sodelujejo pri uresničevanju individualiziranega programa, učinkoviteje dosegajo 

zastavljene cilje in uspešneje premagujejo svoje težave. Raziskava je pokazala tudi, 

da stopnja izobrazbe staršev ne vpliva na njihovo pripravljenost za sodelovanje pri 

uresničevanju individualiziranega programa. 

V sklepu so predstavljene ugotovitve, ki so nastale na podlagi strokovne literature, v 

povezavi z ugotovitvami raziskave o sodelovanju staršev pri uresničevanju 

individualiziranega programa.  

 

 

 

Ključne besede: INDIVIDUALIZIRANI PROGRAM, ZAKONODAJA, STARŠI, 

UČENCI Z UČNIMI TEŽAVAMI, URESNIČEVANJE INDIVIDUALIZIRANEGA 

PROGRAMA 
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ABSTRACT 

 
The diploma paper presents the topic of parental involvement of pupils with learning 

difficulties in the realization of an individualized programme in a regular elementary 

school. 

The theoretical part of this thesis includes the definition of the individualized 

programme and presents opinions and comparisons of different experts on the 

relations between parents and school professionals. I also focus on the importance of 

the communication for successful cooperation with parents and describe the most 

common forms and obstacles of such cooperation, and expectations of both parents 

and school professionals towards each other. 

The empirical part of the thesis contains the interpretation of results and analysis of 

research on how much are the parents of pupils, who are oriented in the adapted 

programme and receive additional professional support, included in a realization of 

the individualized programme and how their involvement affects the achievement of 

the objectives of the individualized programme. The analysis of the survey shows that 

parents are generally satisfied with their child's individualized programme and their 

own participation in the realization of it. Furthermore, the children of parents who 

actively participate in the implementation of the individualized programme more 

effectively meet their objectives and successfully overcome their problems. The 

survey also indicates that the parents' level of education does not affect their 

willingness to participate in the implementation of the individualized programme. 

In the conclusion of the thesis I summarize the findings, based on literature and 

research on parental involvement in the realization of the individualized programme. 
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1. UVOD 

 

Individualizirani program (v nadaljevanju IP) je zakonska pravica vseh otrok s 

posebnimi potrebami (Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, 2011; v 

nadaljevanju: ZOUPP). Kar je za otroke s posebnimi potrebami pravica, pa je za 

strokovnjake vzgojno izobraževalnega dela dolžnost. Zakonodaja od njih namreč 

zahteva, da za otroka s posebnimi potrebami oblikujejo IP, ga izvajajo, redno 

spremljajo, dopolnjujejo in vrednotijo. 

ZOUPP (2011) določa, da so pri oblikovanju, izvajanju, spremljanju in vrednotenju IP-

ja vključeni tudi starši otrok s posebnimi potrebami. Ti so najpomembnejši učitelji in 

vzgojitelji svojih otrok, zato je za uspešno prepletanje domače vzgoje, vzgojno 

izobraževalnega dela ter uresničevanje IP-ja, ključnega pomena kakovostno 

sodelovanje med starši in šolskimi strokovnimi delavci. 

Za obravnavo tovrstne tematike v svojem diplomskem delu sem se odločila, ker sem 

mnenja, da je kakovostno sodelovanje med starši otrok s posebnimi potrebami in 

šolskimi strokovnimi delavci, eden izmed najpomembnejših dejavnikov za otrokov 

uspeh pri doseganju ciljev IP-ja. Prispeva pa tudi k otrokovi samozavesti, 

samopodobi, izboljšanju motivacije za delo, uspešnejšemu vključevanju v socialno 

okolje, idr.. 

V okviru svojega diplomskega dela sem želela izvedeti, v kolikšni meri starši 

sodelujejo pri pripravi, izvajanju in vrednotenju IP-ja. Zanimalo me tudi ali  aktivno 

sodelovanje staršev učencev z učnimi težavami pri uresničevanju IP-ja prispeva k 

hitrejšemu doseganju ciljev, načrtovanih v IP-ju.   

V diplomskem delu sem člane strokovne skupine, ki sodelujejo pri oblikovanju, 

izvajanju, spremljanju in vrednotenju IP-ja poimenovala šolski strokovni delavci, ker v 

strokovni skupini ne sodelujejo le specialni in rehabilitacijski pedagogi oziroma 

učitelji, ampak tudi strokovnjaki z drugih področij. Za otroke s posebnimi potrebami 

oziroma učnimi težavami, na katere sem se osredotočila v diplomskem delu, sem 

uporabljala izraz otrok oziroma učenec. 



Sodelovanje staršev učencev z učnimi težavami pri uresničevanju individualiziranega 
programa 

 

2 
 

2. TEORETIČNI UVOD 
 

2.1. Individualizirani program 

 

Obstaja več definicij IP-ja. Vsi strokovnjaki IP opisujejo kot dokument, ki vzgojno 

izobraževalno delo prilagaja potrebam, zmožnostim in značilnostim otroka s 

posebnimi potrebami. 

Galeša (2002, str. 85) o IP-ju pove naslednje: »Glede na to, da individualizirani 

program vsebuje dokaj celovito oceno razvitosti in posebnih potreb in natančen 

program za otroka, ni potrebno dosedanje klasificiranje otrok glede na motnje, ker 

nam te klasifikacije na osnovi motenj ne pomagajo pri programiranju, izvajanju in 

ocenjevanju ustreznosti pomoči. Program lahko snujemo le na osnovi sposobnosti, 

posebnih potreb in interesov otroka.« Galeša (1995, v Končar, 2003) IP opredeljuje 

ne le kot dokument, ampak tudi kot proces ali drugače – dokument, ki nastaja 

procesno in ni nikoli dokončan oziroma zaključen, saj je vezan na vseživljenjski 

proces učenja. 

Algozzine in Ysseldyke (2006, v Jurišić, 2011) IP definirata kot vodič, ki strokovnim 

delavcem pomaga zadovoljiti posebne potrebe otroka. Vsebuje naslednje podatke: 

- Učenčevo sedanjo raven dosežkov v njegovem razvoju, znanju in 

funkcioniranju. Zajema pa tudi učenčeve težave in podatke o tem, kako 

njegovi primanjkljaji vplivajo na funkcioniranje ter delovanje v skupini 

vrstnikov. 

- Merljive letne cilje, poleg pa tudi manjše korake, ki vodijo do teh ciljev. 

- Dodatne storitve, ki jih otrok potrebuje in so mu nudene doma, v šoli oziroma 

zavodu ali izven (logopedske obravnave, fizioterapija, ipd.). 

- Obseg dejavnosti in prehajanje med programi. 

- Prilagoditve, ki jih učenec potrebuje pri sprejemanju znanja ter preverjanju in 

ocenjevanju le tega. 

- Način merjenja učenčevega napredka in doseganja ciljev IP-ja. 

- Način obveščanja staršev o učenčevem napredku in težavah.  

 



Sodelovanje staršev učencev z učnimi težavami pri uresničevanju individualiziranega 
programa 

 

3 
 

Končarjeva (2003) IP opiše kot: 

- Pregled vseh močnih področij, interesov in potreb otroka s posebnimi 

potrebami ter pričakovanj o njegovem učenju in delu, ki se razlikujejo od 

zastavljenih zahtev v programu, v katerega je vključen. 

- Napisan načrt aktivnosti, ki je pripravljen za posameznika in predvideva 

prilagoditve ustreznega programa in vključitve v različne dodatne aktivnosti. 

- Orodje, ki pomaga strokovnim delavcem voditi učenca s posebnimi potrebami 

v njegovem razvoju. 

- Program, ki ga pripravijo, izvajajo in izvajanje spremljajo strokovni delavci v 

sodelovanju s starši. 

- Fleksibilen delovni dokument, ki ga lahko po potrebi prilagajamo in 

spreminjamo. 

- Zavezujoč dokument za otroka s posebnimi potrebami, njegove starše in člane 

strokovne skupine, ki otroku s posebnimi potrebami pomaga doseči 

zastavljene cilje in pričakovanja. 

- Neprekinjena aktivnost zapisov, ki zagotavljajo kontinuiteto v diagnostiki, 

načrtovanju, izvajanju in vrednotenju otrokovega razvoja, učenja in dela. 

- Dokument, ki upošteva vse pravice otroka s posebnimi potrebami, zapisane v 

zakonodaji. 

Končarjeva ob tem, kaj IP je, navede tudi, kaj IP ne sme biti: 

- Golo naštevanje vsega, kar se bo otrok oziroma mladostnik s posebnimi 

potrebami naučil. 

- Vzgojno – izobraževalni program ali naštevanje pričakovanj, ki jih imamo od 

vseh otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami. 

- Način vodenja učiteljeve učinkovitosti. 

- Dnevna priprava. 

Glede na našo zakonodajo imajo učenci s posebnimi vzgojno–izobraževalnimi 

potrebami pravico do usmeritve v programe s potrebnimi prilagoditvami, v okviru teh 

programov pa imajo pravico do IP-ja (ZOUPP, 2011). Končarjeva (2003) ugotavlja, 

da je oblikovanje IP-ja eden izmed najpomembnejših korakov v zagotavljanju 

učinkovitega razvoja in učenja učenca z učnimi težavami. 
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Pot do IP-ja pa je dolga in starši morajo potrkati na marsikatera vrata. Začne se s 

postopkom usmerjanja. 

 

2.2. Postopek usmerjanja 

 

2.2.1. Zahteva za uvedbo postopka usmerjanja 
 

Pisno zahtevo za uvedbo postopka usmerjanja pri Zavodu Republike Slovenije za 

šolstvo, ki na prvi stopnji vodi postopke usmerjanja v programe vzgoje in 

izobraževanja, vložijo starši, zase pa jo lahko vloži tudi mlajša polnoletna oseba (25. 

člen ZOUPP, 2011). 

26. člen ZOUPP (2011) navaja, da mora vloga, s katero starši zahtevajo začetek 

postopka usmerjanja, vsebovati tudi razpoložljivo strokovno dokumentacijo o 

otrokovih posebnih potrebah. To dokumentacijo starši zberejo s pomočjo šole 

oziroma zavoda, v katerega je otrok vključen, zato je njihovo sodelovanje pomembno 

že od vsega začetka. 

25. člen ZOUPP (2011) pa usmeritev omogoča tudi otrokom, katerih starši ne vložijo 

zahteve za uvedbo postopka usmerjanja. Ta člen daje pravico šoli (ali drugemu 

zavodu, v katerega je otrok vključen), da poda predlog za uvedbo postopa usmeritve 

(zraven mora predložiti tudi poročilo o otroku), če meni, da je le ta potrebna. Ta 

predlog pa mora šola vročiti tudi staršem. Nato Zavod Republike Slovenije za šolstvo 

na podlagi vseh dejstev in okoliščin ugotovi ali je usmeritev potrebna. Če je, sproži 

postopek usmerjanja in o tem obvesti šolo (vlagatelja) in starše. V primeru, da starši 

v postopku usmerjanja ne sodelujejo in uvedbi nasprotujejo, Zavod za šolstvo o tem 

obvesti tudi pristojni center za socialno delo. 

 

2.2.2. Strokovno mnenje o usmeritvi 

 

Zavod za šolstvo Republike Slovenije na podlagi Strokovnega mnenja, ki ga pripravi 

komisija za usmerjanje prve stopnje, izda Odločbo o usmeritvi. Da komisija za 

usmerjanje lahko učinkovito in ustrezno poda mnenje, potrebuje dokumentacijo in 
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poročilo o otroku, ki ga dobi s strani šole. To poročilo mora vsebovati opis otrokovega 

funkcioniranja na vseh razvojnih področjih, opis otrokovih osebnostnih lastnosti, 

sposobnosti, interesov, socialnega vedenja, opis domačega in šolskega dela ter 

težav, ki jih otrok ima. Poročilo o otroku naj bi napisali vsi, ki z otrokom delajo 

(Končar, 2003). 

Komisija za usmerjanje pripravi Strokovno mnenje na podlagi: 

-  dokumentacije, ki jo pridobi od šole,  

- pogovorov s starši in otrokom,  

- opazovanja otroka.  

21. člen ZOUPP (2000) določa tudi, da naj bi se komisija za usmerjanje o ustreznosti 

usmeritve posvetovala tudi s strokovnimi delavci šole oziroma zavoda, v katerega je 

otrok v času postopka usmerjanja vključen in s strokovnimi delavci šole oziroma 

zavoda, v katerega naj bi bil otrok usmerjen. Trenutno veljavni ZOUPP (2011), pa 

določa le ugotavljanje izpolnjevanja pogojev šole oziroma zavoda, v katerega naj bi 

bil otrok vključen, za sprejem otroka oziroma izvajanje ukrepov, povezanih z 

njegovimi posebnimi potrebami (29. člen ZOUPP, 2011). 

Strokovno mnenje komisije za usmerjanje vsebuje podatke, na podlagi katerih se 

uveljavljajo pravice otroka. Poleg osebnih podatkov otroka in njegovih staršev, so v 

strokovnem mnenju navedeni še naslednji podatki: osebna in družinska anamneza, 

opis socialnih razmer, v katerih otrok živi, dosedanja vključenost v programe vzgoje 

in izobraževanja ter potek le teh, mnenje in predlogi staršev, opredelitev vrste in 

stopnje otrokovih težav. V njem komisija lahko predlaga usmeritev v ustrezni 

program vzgoje in izobraževanja, ali pa navede razloge o tem, da usmeritev ni 

potrebna. Poleg usmeritve v določen program, opredeli tudi pogoje za izvajanje 

predlaganega programa (pripomočki, prilagoditve prostorov in opreme, zmanjšanje 

števila otrok v oddelku, obseg in način izvajanja dodatne strokovne pomoči, nudenje 

druge pomoči, kadrovske pogoje, idr.). Strokovno mnenje vsebuje tudi predlagani 

datum vključitve v program in rok za preverjanje ustreznosti usmeritve (Končar, 

2003). 

Zavod za šolstvo Republike Slovenije vlagatelju (ali predlagatelju) pošlje Strokovno 

mnenje o usmeritvi. Zavod določi tudi 8-dnevni rok za odgovor, ki je vlagatelju na 
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voljo, da zahteva dopolnitev Strokovnega mnenja o usmeritvi, dodatno obrazložitev 

ali ponovno obravnavo, če se s Strokovnim mnenjem ne strinja (28. člen ZOUPP, 

2011). 

Če v času, ki je na voljo za zahtevo sprememb, dopolnitev ali ponovno obravnavo, 

Zavod za šolstvo ne dobi odgovora od vlagatelja, na podlagi prvotnega Strokovnega 

mnenja izda Odločbo o usmeritvi (28. člen ZOUPP, 2011). 

 

2.2.3. Odločba o usmeritvi 

 

Zavod Republike Slovenije za šolstvo mora Odločbo o usmeritvi izdati najkasneje v 

30 delovnih dneh od prejema Strokovnega mnenja od začetka uvedbe postopka 

usmerjanja (30. člen ZOUPP, 2011). 

Z Odločbo o usmeritvi, se učenca s posebnimi potrebami na podlagi Strokovnega 

mnenja usmeri v ustrezen program vzgoje in izobraževanja. Z Odločbo se določi 

program vzgoje in izobraževanja, šolo oziroma zavod, v katerega bo otrok vključen, 

datum vključitve. V Odločbi o usmeritvi je navadno določen tudi obseg pomoči, vrsta 

pomoči in izvajalci. Določeni so tudi pripomočki, pogoji, ki jih otrok potrebuje za 

ustrezno izobraževanje, rok preverjanja ustreznosti usmeritve in druge pravice, ki 

otroku pripadajo na podlagi ZOUPP (2011) in ostalih zakonov s področja vzgoje in 

izobraževanja (30. člen ZOUPP, 2011). 

Če se starši oziroma vlagatelj zahteve za postopek usmerjanja z Odločbo ne 

strinjajo, imajo 15 dni od vročitve Odločbe čas, da se zoper njo pritožijo (31. člen 

ZOUPP, 2011). 

Pritožbo obravnava komisija za usmerjanje druge stopnje, ki jo določi minister za 

šolstvo in ne več Zavod za šolstvo, kot na prvi stopnji. Člani komisije za usmerjanje 

prve stopnje, ne morejo biti hkrati tudi člani komisije za usmerjanje druge stopnje (32. 

člen ZOUPP, 2011). 

Zavod Republike Slovenije za šolstvo Odločbo o usmeritvi vroči vlagatelju (staršem), 

šoli oziroma zavodu, v katerega je otrok vključen in šoli oziroma zavodu, v katerega 

je otrok usmerjen. V skladu z Odločbo so starši dolžni otroka s posebnimi potrebami 
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vključiti v šolo oziroma zavod, ki izpolnjuje pogoje za izobraževanje otroka, določene 

v Odločbi o usmeritvi (34. člen ZOUPP, 2011). 

Šola oziroma zavod, v katerega je otrok usmerjen na podlagi Odločbe o usmeritvi, je 

dolžna v 30 dneh od vključitve otroka, zanj izdelati IP (36. člen ZOUPP, 2011). 

 

2.2.4. Preverjanje ustreznosti usmeritve 

 

Otrokove težave se lahko tekom izobraževanja spreminjajo, prav tako se lahko 

spreminjajo njegove potrebe po prilagoditvah in pripomočkih, ki jih potrebuje, prav 

tako po obliki pomoči, ki mu v danem trenutku ustreza. 

V ta namen komisija za usmerjanje v strokovnem mnenju določi rok preverjanja 

ustreznosti usmeritve v program vzgoje in izobraževanja. Rok preverjanja ustreznosti 

usmeritve ne sme biti krajši od pol leta in ne daljši od petih let. Zavod za šolstvo 

republike Slovenije nato na podlagi mnenja komisije za usmerjanje in mnenja šole 

oziroma zavoda, v katerega je otrok vključen, potrdi ustreznost usmeritve ali pa jo 

spremeni oziroma uvede ponovni postopek usmerjanja (39. člen ZOUPP, 2011). 

33. člen ZOUPP (2011) navaja, da spremembo usmeritve lahko zahteva tudi vlagatelj 

oziroma predlagatelj zahteve za postopek usmerjanja. To lahko stori zaradi 

sprememb okoliščin, otrokove spremembe funkcioniranja ali zaradi mnenja, da je 

program, v katerega je otrok usmerjen, neustrezen. Ob zahtevi za spremembo 

usmeritve, je potrebno predložiti tudi poročilo o izvajanju in doseganju ciljev 

programa. 

 

2.3. Kaj je individualizirani program? 
 

2.3.1. Strokovna skupina za pripravo, izvajanje in spremljanje IP-ja 

 

37. člen ZOUPP (2011) navaja, da ravnatelj šole oziroma zavoda, v katerega je otrok 

vključen, določi strokovno skupino za pripravo, izvajanje in spremljanje IP-ja. To 

strokovno skupino sestavljajo strokovni delavci šole oziroma zavoda, v katerega je 
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otrok vključen, ki bodo sodelovali pri izvajanju vzgojno izobraževalnega programa. 

Zakon (37. člen ZOUPP, 2011) navaja, da pri delu strokovne skupine sodelujejo tudi 

starši. 

Strokovno skupino za pripravo, izvajanje in spremljanje IP-ja navadno sestavljajo 

ravnatelj, razrednik, pedagog, specialni in rehabilitacijski pedagog, predmetni učitelji 

(če je učenec že na predmetni stopnji in če tudi oni izvajajo dodatno strokovno 

pomoč). Friend, Cook (2000, v Jurišić, 2011) trdita, da je strokovna skupina za 

pripravo, izvajanje in spremljanje IP-ja, več kot le skupina ljudi z istim ciljem. Zanje je 

pomembno, da med posameznimi člani vlada vzajemno sodelovanje v prid otroka. 

Strokovna skupina je dolžna med šolskim letom IP prilagajati glede na napredek in 

razvoj otroka. Ob koncu šolskega leta pa mora preveriti ustreznost IP-ja in izdelati IP 

program za naslednje šolsko leto.  

 

2.3.2. Oblikovanje IP-ja 
 

Oblikovanje IP-ja delimo v štiri faze, ki se med seboj prepletajo in dopolnjujejo. 

Postopek oblikovanja IP-ja je delno določen tudi zakonsko, 37. člen ZOUPP (2011) 

namreč določa, da mora strokovna skupina, ki jo za pripravo, spremljanje in izvajanje 

IP-ja določi ravnatelj, med šolskim letom prilagajati IP glede na napredek in razvoj 

otroka, ob koncu šolskega leta pa preveriti njegovo ustreznost in pripraviti IP za 

naslednje šolsko leto. 

1. Faza: Preverjanje in ocenjevanje otrokovega okolja in njegovega 

funkcioniranja 

Oblikovanje IP-ja je dolgotrajen proces, ki se začne že pred uvedbo postopka 

usmerjanja. Preden strokovna skupina začne oblikovati IP, je nastalo že kar nekaj 

dokumentacije, ki je bila izdelana na podlagi preteklih obravnav učenca. Vsa ta 

dokumentacija je temelj za oblikovanje IP-ja (Končar, 2003). 

Pravico sodelovanja pri pripravi IP-ja imajo tudi starši (37. člen ZOUPP, 2011), zato 

je pomembno, da jih strokovna skupina v pripravo IP-ja aktivno vključi. Končarjeva 

(2003) navaja, da tako člani strokovne skupine hitreje pridejo do podatkov o otroku in 
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tudi diagnostika otrokovih težav poteka hitreje. Starši lahko v dobro otroka pomagajo 

tudi pri racionalizaciji načrtovanja, izvajanja in vrednotenja IP-ja. 

Zbiranje podatkov o otroku pred začetkom postopka usmerjanja pa ni vedno 

racionalno. Različni strokovnjaki namreč ugotavljajo, da pretekli zapisi o otroku lahko 

zavedejo strokovnega delavca, ki se v sedanjosti ukvarja z otrokom. To lahko 

povzroči, da strokovni delavec ne uvidi vseh dimenzij otrokovega razvoja in 

funkcioniranja, težav in sposobnosti. Kljub temu, da obstaja pomanjkljivost zbiranja 

kronološke dokumentacije o otroku, pa ima to zbiranje tudi nekatere prednosti: 

- Racionalnost. Kar pomeni hitrejše spoznavanje otrokovega razvoja in 

napredka, težav, ki ga ovirajo pri normalnem funkcioniranju, učnega stila, 

bioritma, prevladujočega razpoloženja, vedenjskih vzorcev, interesov, 

spreminjanja čustvovanja, itd.. 

- Poznavanje kronologije otrokovega razvoja, učenja. To omogoča učinkovitejšo 

pripravo na stik z otrokom ter vpliva na uspeh medsebojne interakcije in 

nadaljnjega dela. 

- Različnost mnenj strokovnih delavcev in ostalih strokovnjakov, ki so se kdaj 

koli ukvarjali z otrokom, je izziv za diferencialno diagnostiko. Pogosto se 

namreč zgodi, da so mnenja strokovnjakov zelo različna, saj na oceno 

funkcioniranja otroka vplivajo različni dejavniki, ki izvirajo iz otroka, 

strokovnjaka, ki ga ocenjuje, njune interakcije, trenutne pripravljenosti na delo, 

motivacije učnega okolja, ipd.. V takih primerih je potrebno posebno pozornost 

posvetiti tudi staršem, saj jih različna mnenja strokovnjakov begajo, 

poglabljajo njihovo stisko in nezaupanje (Končar, 2003).  

Zbiranje dokumentacije o otroku je prva faza oblikovanja IP-ja, ki se nadaljuje in 

dopolni z razgovori s strokovnjaki, ki so ga v preteklosti obravnavali. Pomembna je 

tudi vključitev staršev, saj ti svojega otroka najbolje poznajo. V tej fazi oblikovanja IP-

ja je pomembna tudi analiza otrokovih izdelkov, delovnih zvezkov, zvezkov. 

Ocenjevanje otrokovega funkcioniranja se nadaljuje z opazovanjem otroka v različnih 

situacijah in interakcijah. Nato sledi usmerjeno in načrtovano delo z otrokom, kjer 

lahko opravimo tudi ustrezne diagnostične teste. V diagnostični postopek morajo biti 

vključeni vsi strokovnjaki, vsak v okviru svojih kompetenc, ki bodo sodelovali pri 

oblikovanju IP-ja. Ti na podlagi delnih ocen in mnenj, vključno z mnenjem staršev, 
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oblikujejo globalno oceno otrokovega funkcioniranja, ki je temelj za drugo fazo 

oblikovanja IP-ja (Končar, 2003). 

2. Faza: Načrtovanje ciljev 

Načrtovanje vzgojno izobraževalnih ciljev in prilagoditev dela, učenja, poučevanja, 

preverjanja in ocenjevanja znanja je naloga strokovne skupine, ki jo za pripravo, 

izvajanje, spremljanje in vrednotenje IP-ja določi ravnatelj šole oziroma zavoda, v 

katerega je otrok vključen. 

Strokovna skupina, kot osnovo načrtovanja ciljev in prilagoditev za učenca, uporabi 

prilagoditve, ki so predlagane v strokovnem mnenju. Glede na poznavanje otroka in 

njegovih težav, te prilagoditve nato dopolni in jim doda še dodatne, ki so po njihovem 

mnenju (in mnenju staršev otroka) potrebne. Operativne vzgojno izobraževalne cilje 

strokovna skupina načrtuje v smeri premagovanja otrokovih težav in v okviru učnega 

načrta. Pomembno je, da so cilji usmerjeni v razvoj učenčevih močnih področij, 

urjenje spretnosti za obvladovanje težav in da gradijo učenčevo pozitivno 

samopodobo. Pri oblikovanju ciljev je potrebno paziti tudi na to, da so kratkoročni, 

merljivi ter imajo postavljen časovni okvir, v katerem naj bi jih učenec dosegel 

(Končar, 2003). 

3. Faza: Izvajanje IP-ja 

V tej fazi je pomembno, da strokovna skupina tekom šolskega leta prilagaja IP 

skladno z napredkom in razvojem otroka. Končarjeva (2003) navaja, da je za 

pravočasno ugotovitev spremenjenih pogojev za izvajanje IP-ja potrebna natančno 

načrtovana organizacija izvajanja IP-ja, ustrezno razdeljene odgovornosti in 

pristojnosti med izvajalce. 

Poleg prilagajanja IP-ja otroku, je v tej fazi v središču uresničevanje zastavljenih 

vzgojno izobraževalnih ciljev. Izjemnega pomena pri tem pa sta timsko delo in 

odgovornost vseh članov strokovne skupine. 

Tekom izvajanja IP-ja je pomembno tudi sodelovanje staršev. ZOUPP (2011) 

vključuje starše tudi v oblike pomoči otroku s posebnimi potrebami. Starši pa so 

pomemben vir informacij tudi, ko gre za prilagajanje IP-ja med šolskim letom, saj 

lahko strokovni skupini posredujejo informacije o spremembah otrokovega 
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funkcioniranja, napredku in o prilagoditvah, ki jih še potrebuje oziroma jih ne 

potrebuje več. 

4. Faza: Vrednotenje IP-ja  

V 2. fazi oblikovanja IP-ja je pomembno, da so postavljeni cilji merljivi in da strokovna 

skupina določi tudi način merjenja teh ciljev. To je osnova za uspešno izvajanje 

zadnje faze oblikovanja IP-ja, katere vsebina je spremljanje uresničevanja izvajanja 

IP-ja oziroma spremljanje razvojnega in učnega napredka učenca. Pomembno je, da 

strokovna skupina ugotovi, kaj je učencu pomagalo pri uspešnem doseganju ciljev, 

kaj ga je v učnem procesu oviralo in kaj je še potrebno spremeniti. (Končar, 2003) 

Končarjeva (2003) navaja, da v našem prostoru ni veliko možnosti za merjenje 

uresničevanja ciljev s standardiziranimi merskimi instrumenti, zato je od vsake 

posamezne strokovne skupine odvisno, na kakšen način bo merila uresničevanje 

ciljev IP-ja. Bateman in Linden (1998, v Končar, 2003) predlagata preverjanje 

odstotka doseženih ciljev, Galeša (1995, v Končar, 2003) pa priporoča beleženje ali 

je cilj dosežen, dosežen s pomočjo, ali pa ni dosežen. Ker pa tovrstno spremljanje 

uresničevanja ciljev IP-ja daje le kvantitativne podatke, ki ne omogočajo analize poti 

za dosego ciljev (kar je pomembno za nadaljnje delo z učencem), Končarjeva (2003) 

predlaga snemanje otrokovega funkcioniranja z video kamero, kar ne nudi le 

vizualne, ampak tudi zvočno informacijo. Otrokovo funkcioniranje je potrebno posneti 

v začetku šolskega leta in nato ob vsakem opaznem napredku. Ti posnetki niso le 

pripomoček za spremljanje uresničevanja ciljev IP-ja, ampak so tudi pozitivna 

spodbuda za otroka, saj se začne zavedati svojega uspeha, je motiviran za nadaljnje 

delo in gradi pozitivno samopodobo. V fazi vrednotenja in analize uresničevanja ciljev 

IP-ja lahko strokovna skupina uporabi tudi učenčeve pisne in likovne ter druge 

izdelke. (Končar, 2003) 

Četrta faza oblikovanja IP-ja je neke vrste zaključek na določeni razvojni stopnji (v 

šolskem letu), nadaljuje pa se s ponovno ponovitvijo vseh faz na višji razvojni stopnji 

učenca. Posamezne faze oblikovanja IP-ja je sicer težko ločevati, saj se ves čas 

prepletajo, vendar ta delitev pomaga pri lažjemu načrtovanju oblikovanja IP-ja in 

sodelovanju članov strokovne skupine v okviru strokovnih pristojnosti vsakega 

posameznika (Končar, 2003). 
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2.3.3. Vsebina IP-ja 
 

36. člen ZOUPP (2011) navaja, da IP določa oblike dela za učenca s posebnimi 

potrebami, na posameznih vzgojnih, predmetnih področjih. Določa tudi način 

izvajanja dodatne strokovne pomoči, prehajanje med programi in prilagoditve, ki jih 

otrok potrebuje za premagovanje svojih primanjkljajev, pri organizaciji, preverjanju in 

ocenjevanju znanja ter časovni razporeditvi pouka. 

Delno je vsebina IP-ja zasnovana že v Strokovnem mnenju komisije za usmerjanje in 

v Odločbi o usmeritvi. Tam so predlagane tudi nekatere prilagoditve. Strokovna 

skupina tako lahko za začetek uporabi predloge iz navedenih dokumentov, nato pa 

IP dopolni z načrtom dela na področjih, kjer ima učenec težave. Poleg predlogov iz 

Strokovnega mnenja in Odločbe o usmeritvi, je v IP potrebno vključiti še naslednja 

področja, ki so zastopana v vseh štirih fazah oblikovanja IP-ja: otrokovi interesi, 

motivacija, močna področja, prevladujoči stil učenja, učne strategije, prevladujoče 

razpoloženje, osebnostne lastnosti, delovne navade, značilnosti učenja in vedenja v 

domačem in šolskem okolju, doseženi standardi znanja na posameznih predmetnih 

področjih, področja, na katerih ima otrok težave, zdravstveno stanje in energetska 

opremljenost, socialne razmere in odnosi v družini (Končar, 2003). 

 

2.3.4. Nadzor pripravljanja, izvajanja, spremljanja in vrednotenja IP-ja 
 

IP je zakonsko določen za vsakega otroka, ki je z Odločbo o usmeritvi vključen v 

kateri koli program vzgoje in izobraževanja (ZOUPP, 2011). 

Nadzor nad pripravo, izvajanjem in spremljanjem ter vrednotenjem IP-ja ima ravnatelj 

šole oziroma zavoda, v katerega je otrok vključen.  

Nadzor nad celotnim upoštevanjem določil ZOUPP (2011) pa ima pristojni inšpektor 

za šolstvo. Po 48. členu ZOUPP (2011) lahko inšpektor, pristojen za šolstvo, oglobi: 

- Starše, ki v skladu z Odločbo o usmeritvi, svojega otroka ne vključijo v šolo 

oziroma zavod, v katerega je usmerjen. 

- Šolo oziroma zavod ter odgovorno osebo, ki v skladu z Odločbo o usmeritvi, 

otroka ne vključi. 
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- Šolo ali zavod ter odgovorno osebo, ki Zavodu za šolstvo Republike Slovenije 

ne sporoči, da se Odločba ni izvršila. 

- Šolo ali zavod ter odgovorno osebo, ki v 30 dneh po prejemu Odločbe o 

usmeritvi, ne izdela IP-ja. 

 

2.4. Sodelovanje staršev pri oblikovanju IP-ja 
 

Starši se na povabilo šole oziroma zavoda k sodelovanju lahko zelo različno 

odzivajo. Jurišićeva (2001) navaja, da kljub temu, da si strokovni delavci sodelovanja 

iskreno želijo, to še ni zagotovilo, da sodelovanje s starši gladko steče, vendar pa so 

z iskreno željo strokovnih delavcev, za sodelovanje ustvarjeni vsaj minimalni pogoji. 

Za uspešno sodelovanje med starši in strokovnimi delavci, pa je potrebna tudi dobra 

informiranost staršev in vseh članov strokovne skupine o tem, kakšnega sodelovanja 

si želijo in kaj lahko drug od drugega pričakujejo. 

 

2.4.1. Sodelovanje staršev pri preverjanju in ocenjevanju otrokovega 
funkcioniranja in njegovega okolja 

 

Dobro sodelovanje staršev v procesu preverjanja in ocenjevanja otrokovega 

funkcioniranja in njegovega okolja je pomemben dejavnik, ki vpliva na kvaliteto 

izvajanja diagnostike in kasnejše oblikovanje ter izvajanje IP-ja. Za dober potek 

sodelovanja je nujnih več srečanj, pogovori, podajanje resničnih informacij o otroku in 

medsebojno spoštovanje staršev in šolskih strokovnih delavcev.  

Za začetek je pomembno, da starši »prebijejo led«. V ta namen Jurišićeva (2011) 

predlaga obliko pisma, ki ga lahko starši predložijo strokovnim delavcem, če imajo le 

ti težave z medsebojno komunikacijo. Pismo je namenjeno predvsem podajanju 

informacij o otroku, ko gre za oblikovanje IP-ja, a princip je v splošnem uporaben tudi 

za reševanje težav v zvezi s komunikacijo med starši in strokovnimi delavci, 

predvsem, ko gre za občutek zapostavljenosti staršev s strani strokovnih delavcev. 
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B. D. Jurišić: Obrazec za pripravo pisma staršev strokovnim delavcem 

 

Spoštovani _________________________! 
 
Sva starša _______________________, ki bo s 1. septembrom postal/a učenec/ka 
___________. Lansko šolsko leto je bil/a v ____________________________. Rada bi vam 
sporočila nekaj stvari, za katere meniva, da so za najinega otroka pomembne. 
 
_________________ je star/a _________________. Ima odločbo o usmeritvi in je 
umeščen/a v skupino otrok s posebnimi potrebami: _____________________________. 
Poleg tega ima še naslednje diagnoze: 
______________________________________________. Če želite še kakšen podrobnejši 
izvid ali pa dodatne informacije, se brez oklevanja obrnite na naju. Z veseljem vam bova 
pojasnila in vam zaupala več o najinem otroku. 
 
Zelo rad/a ima ____________________________. Doma to pogosto uporabiva kot dodatno 
spodbudo in ga/jo tako motivirava, da naredi tudi kaj manj priljubljenega, kot npr.: 
________________________________. 
 
Naj opiševa na kratko ____________________________ težave oziroma njegove/njene 
šibkosti:___________________________________________________________________ 
 
Včasih ima težave pri vedenju; naj jih opiševa: _____________________________ 
__________________________________________________________________________ 
Takrat še najbolj pomaga, če: _________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
Skrbi naju, da zaradi tega ne  bo zmogel/a slediti običajnemu pouku. Pri tem potrebuje 
določene prilagoditve poučevanja. Doma uporabljava tako pomoč: ___________ 
__________________________________________________________________________ 
 
Najina največja želja je, da bi v prihodnjem šolskem letu dosegel/a naslednje cilje (poleg 
vzgojno izobraževalnih, ki so del programa): __________________________ 
__________________________________________________________________________ 
Doma ga/jo bova poskušala naučiti predvsem: ____________________________ 
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________. 
Upava, da bova pri tem vztrajna. Pri tem si seveda želiva vaše pomoči in podpore. Zelo 
vesela bova tudi kakšnega predloga, ko boste ______________________ bolje spoznali. 
Zagotovo bova prišla na sestanek, na katerem bomo skupaj oblikovali individualizirani 
program za _____________________ in se tudi osebno pogovorili o sodelovanju v 
prihodnjem šolskem letu. Zaupava v vašo strokovnost in pripravljenost ter se veseliva 
sodelovanja z vami. 
 
Mama ________________ in oče ________________________ 
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Kvalitetno sodelovanje staršev s strokovno skupino se kaže v otrokovem dobrem 

počutju tekom preverjanja in ocenjevanja otrokovega funkcioniranja in njegovega 

okolja in zadovoljstvu tako staršev, kot tudi ostalih članov strokovne skupine. 

 

2.4.1.1. Principi sodelovanja s starši pri preverjanju in 
ocenjevanju otrokovega funkcioniranja in njegovega okolja 

 

Dfes (2003, povzeto po Jakovljević, 2010) navaja sledeče delovne principe 

sodelovanja s starši: 

Pravice in dolžnosti 

Starši imajo pravice in odgovornosti pri razvoju in negi svojega otroka. Šolski 

strokovni delavci so dolžni priznavati edinstveno vlogo vsakega starša in razmerje do 

otroka. 

Pravice in odgovornosti staršev v Sloveniji so opredeljene z zakonodajo. Starši imajo 

pravico in dolžnost, da z neposredno skrbjo, s svojim delom in dejavnostjo 

zagotavljajo uspešen telesni in duševni razvoj svojih otrok. Zaradi zdrave rasti, 

skladnega osebnostnega razvoja in usposobitve za samostojno življenje in delo imajo 

starši pravice in dolžnosti, da skrbijo za življenje, osebnostni razvoj, pravice in koristi 

svojih mladoletnih otrok. Te pravice in dolžnosti sestavljajo roditeljsko pravico (Zakon 

o zakonski zvezi in družinskih razmerij, 2004, povzeto po Jakovljević, 2010). 

Spoštovanje 

Starši posredujejo edinstveno poznavanje svojega otroka. Imajo pravico, da so 

spoštovani kot primarni skrbniki in zagovorniki svojega otroka. 

Informiranost, odločitev 

Starši imajo pravico, da so preskrbljeni z neposrednimi, točnimi in ažurnimi 

informacijami in da se na osnovi informacij sami odločijo za ponujene oblike pomoči. 

Individualnost 

Družine z otroki s posebnimi potrebami so si lahko v nekaterih pogledih podobne, 

vendar niti dve družini nista enaki in nimata enakih potreb. Družine so raznolike 

glede na njihove izkušnje, zmožnosti in pričakovanja in glede na njihovo kulturo, 

versko in jezikovno okolje. 
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Enakost 

Optimalna podpora otroku s posebnimi potrebami bo uresničena le v primeru, da so 

starši enakovredni in cenjeni partnerji strokovnjakom, ki delajo z njihovim otroki. 

 

2.4.2. Priprava staršev na sodelovanje pri oblikovanju IP-ja 

 

Preden se začne oblikovanje IP-ja, je pomembno, da so starši pripravljeni za 

sodelovanje, da si vzamejo čas tako za srečanja s člani strokovne skupine, kot za 

nadaljevanje izvajanja IP-ja tudi doma. Da bi starši zaupali strokovnim delavcem 

šole, je poleg dobrega počutja otroka ob izvajanju IP-ja, pomemben tudi prvi vtis, ki 

ga starši dobijo ob vpisu otroka v določeno šolo oziroma zavod. Seznanjeni morajo 

biti s pravicami in dolžnostmi, ki jih imajo oni in njihov otrok glede na zakonodajo in z 

dodatnimi pravicami in dolžnostmi, ki jih imajo na nivoju šole oziroma zavoda. 

Končarjeva (2003) navaja, da morajo strokovni delavci starše seznaniti tudi z 

organizacijo vzgoje in izobraževanja v njihovi šoli oziroma zavodu, s standardi in 

normativi ustanove ter materialnimi in kadrovskimi pogoji, ki jih šola oziroma zavod 

ima. Starši morajo biti seznanjeni tudi z možnimi težavami, ki se lahko pojavijo v 

okviru vzgoje in izobraževanja njihovega otroka ter s predvidenimi oblikami pomoči, 

ki so predvidene glede na zakonodajo. S tem si strokovni delavci pridobijo zaupanje 

staršev in posredno poskrbijo, da se bodo starši aktivneje vključevali v oblikovanje 

IP-ja. 

Starši, ki so vključeni v oblikovanje IP-ja za njihovega otroka, s strani strokovne 

skupine največkrat niso obravnavani kot strokovnjaki, strokovni delavci pa so zanje 

neke vrste avtoriteta, ki se ji velikokrat podredijo, čeprav se z njimi ne strinjajo vedno. 

Zato je pomembno, da strokovni delavci starše otroka sprejmejo kot enakovredne 

partnerje, ki sodelujejo pri oblikovanju IP-ja, tako si zagotovijo njihovo sproščeno 

udejstvovanje v strokovni skupini in na ta način pridejo tudi do podatkov o otroku, ki 

bi jih starši sicer zamolčali. Končarjeva (2003) pravi, da je za uspešno sodelovanje 

strokovne skupine s starši otroka pomembno, da  starši spoznajo pomen oblikovanja 

IP-ja, njegovo vsebino, potek oblikovanja in koristi, ki jih bo njihov otrok z IP-jem 

pridobil. Končarjeva (2003) predlaga tudi, da strokovni delavci pred sestankom 

strokovne skupine, starše opozorijo na potek sestanka, vsebino in cilje, ki naj bi jih s 

sestankom dosegli. Dobro je, da si starši pred sestankom strokovne skupine 
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pripravijo dokumentacijo o otroku, ki jo že imajo in zberejo podatke o njegovem 

funkcioniranju, težavah, ki jih ima in o tem, kako oni vidijo svojega otroka ter 

premagovanje njegovih težav v prihodnosti. Starši si lahko pri pripravi na sestanek 

strokovne skupine pomagajo z vprašalnikom, ki jih vodi po področjih, o katerih naj bi 

na sestanku razpravljali. Vsi podatki o otroku, ki jih starši posredujejo članom 

strokovne skupine, prispevajo k temu, da so strokovni delavci učinkovitejši pri 

obvladovanju in premagovanju otrokovih težav. 

Končarjeva in Antićeva (2006) predlagata naslednje oporne točke oziroma vprašanja 

za pripravo staršev na sestanek strokovne skupine:  

- Z nekaj besedami opišite svojega otroka. 

- Kaj vaš otrok misli o šoli – kako jo doživlja? 

- Ali vaš otrok rad hodi v šolo? 

- Ali ima v šoli prijatelje? Ali pripoveduje o njih? 

- Kaj vaš otrok najraje počne? 

- Kaj si vaš otrok želi? 

- Katere šolske predmete ima vaš otrok rad? 

- Pri čem je vaš otrok najboljši? 

- Katera so močna področja vašega otroka? 

- Kje vaš otrok potrebuje največ pomoči? 

- Kakšne so učne navade vašega otroka? 

- Kaj vas moti v šolanju vašega otroka? 

- Kakšne probleme ima vaš otrok v programu, v katerega je vključen? 

- Kaj je vašemu otroku v preteklosti pomagalo pri premagovanju njegovih 

težav? 

- Kaj menite, da vaš otrok potrebuje, da bi bil uspešen? 

- Kako vidite svojega otroka čez nekaj let? 

- Kaj bi si želeli glede otrokovega šolanja? 

- Podajte svoje predloge za delo z vašim otrokom. 

Za starše je pomembno, da so seznanjeni s tem, kaj IP sploh je in z njegovo vsebino, 

zato Jurišićeva (2011) za globlje razumevanje IP-ja in pomoč pri oblikovanju le tega, 

predlaga preglednico, v kateri so opisani in pojasnjeni ključni deli IP-ja. Z njeno 

pomočjo starši dobijo boljši vpogled v vsebino IP-ja, pomaga pa jim tudi pri pripravi 
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na sestanek strokovne skupine. S pomočjo preglednice namreč lažje pripravijo 

podatke o otroku, ki jih skupaj s strokovno skupino potrebujejo za oblikovanje IP-ja. 

Področje Vsebina 

Sedanja raven 

otrokovega 

funkcioniranja 

Opazovanje otroka in zapisovanje njegovih zmožnosti in 

sposobnosti. Osredotočanje na stvari, ki so pomembne za vsakdanje 

življenje in ustrezno funkcioniranje v socialnem okolju 

(npr.:samostojnost, hišna opravila, zaposlitve, prosti čas, način 

učenja in pisanja domačih nalog, …). Opisi naj bodo natančni in 

temeljiti. 

Pogoji, okoliščine ali 

raven pomoči 

Podrobna opredelitev področij in dejavnosti, kjer otrok potrebuje 

pomoč (npr.: potrebuje pomoč s telesnim vodenjem, govorjena 

navodila za vsak korak, …). 

Posploševanje in 

vzdrževanje usvojenih 

ciljev 

Načrt posploševanja otrokovih usvojenih ciljev na širša področja. 

Načrtovanje urjenja samostojnosti. 

Dolgoročni cilji, 

usklajevanje s cilji 

želenega programa, 

napredovanje 

Preverjanje skladnosti dolgoročnih ciljev in ciljev, ki so zasnovani v 

programu. Usklajevanje s cilji programa vzgoje in izobraževanja v 

katerega je otrok vključen. Možnosti prehajanja med programi in 

priprava na življenje v družbi (ali je otrok sprejet in zadovoljen?). 

Načrtovanje ciljev v 

skladu z otrokovimi 

posebnimi potrebami 

Načrtovanje ciljev IP-ja v skladu s težavami, ki se pri otroku 

pojavljajo. Cilje je potrebno načrtovati racionalno in tako, da je 

njihovo doseganje možno izmeriti. Pomembno je, da je za vsako 

opisano težavo pri otroku, opredeljen cilj v IP-ju. 

Upoštevanje otrokovih 

interesov in močnih 

področij 

Spodbujanje otroka, da napiše seznam svojih najljubših dejavnosti, 

svojih interesov in želja. Zelo pomembno je, da na tem področju 

starši posredujejo dovolj resničnih informacij, saj imajo o otrokovih 

interesih več vedenja, kot strokovni delavci. Otrokova močna 

področja so pomembna pri načrtovanju dejavnosti. 

Prilagoditve pri 

podajanju snovi, 

preverjanju in 

ocenjevanju znanja 

Prilagoditve je potrebno določiti ob začetku izvajanja programa in ne 

ob pojavu negativnih ocen. Sicer je pomembno tudi prilagajanje med 

šolskim letom, a ker so prilagoditve vezane na cilje, ki naj bi jih otrok 

dosegel, naj to ne bi bilo potrebno. Vse prilagoditve, ki so otroku na 

voljo, je potrebno natančno opredeliti. 

Tabela 1: Preglednica za pomoč pri pripravi podatkov o otroku 
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2.4.3. Vključevanje staršev v oblikovanje IP-ja 

 

ZOUPP (2011) staršem daje pravico in možnost sodelovanja pri oblikovanju, 

spreminjanju, dopolnjevanju in vrednotenju IP-ja. Ta pravica staršev pa strokovnim 

delavcem, ki so prav tako prisotni pri oblikovanju IP-ja, nalaga dolžnost vzpostavitve 

korektnega odnosa z njimi. Starši, zaradi težav svojega otroka občutljivi, v različnih 

situacijah reagirajo različno, glede na njihovo trenutno stališče do otrokovega stanja, 

njegovih neuspehov.  

Zaradi negativnih izkušenj v zvezi z reševanjem otrokovih težav, se starši večkrat 

izogibajo stiku s strokovnimi delavci. Končarjeva (2003) ugotavlja, da imajo tudi 

strokovni delavci različne izkušnje s sodelovanjem s starši. Zato imajo do 

zakonskega določila, ki staršem daje pravico do sodelovanja pri oblikovanju, 

spreminjanju in dopolnjevanju ter vrednotenju IP-ja različna stališča. Sodelovanje 

staršev pri pripravi IP-ja so tako nekateri omejili na to, da starši IP le podpišejo, češ 

da niso strokovnjaki, ki bi poznali ustrezne strategije in metode za premagovanje 

težav svojega otroka. 

Tudi Jurišićeva (2011) opaža, da je oblikovanje IP-ja v sodelovanju s starši v praksi 

omejeno le na sestanek, na katerega starši pogosto ne pridejo, če pa pridejo, jim 

člani strokovne skupine na sestanku predstavijo IP, ki ga starši nato le podpišejo. 

Jurišićeva (2011) ugotavlja tudi, da starši pred sestankom strokovne skupine niti ne 

vedo, kaj IP sploh je in kakšna so pričakovanja strokovnjakov do njih. Ker pa starši 

niso dolžni kar takoj podpisati IP-ja in se z njim strinjati, je pomembno, da imajo tudi 

oni čas za premislek, možnost, da IP v miru pregledajo ter se o njem posvetujejo tudi 

z drugimi (zunanjimi) strokovnjaki.  

Starši s svojim otrokom preživijo največ časa in ga od vseh strokovnjakov najbolje 

poznajo, zato je pomembno, da se pri oblikovanju IP-ja zahteva in upošteva tudi 

njihov prispevek. 

Končarjeva (2003, str. 18 in 19) o kompetencah staršev za sodelovanje pri 

oblikovanju IP-ja, pove naslednje: »Starši so otrokovo primarno socialno okolje in 

nesporno je, da je v procesu vzgoje in izobraževanja pomembno sodelovanje družine 

in strokovnih delavcev, v primeru vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi 

potrebami pa še toliko bolj.« Zakonsko določilo (ZOUPP, 2011), ki torej staršem daje 
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pravico do sodelovanja pri oblikovanju IP-ja in celo sodelovanja pri izvajanju pomoči, 

je strokovnim delavcem lahko neke vrste izziv, ki jih poveže s starši, da skupaj 

kvalitetno sodelujejo v otrokovo dobro.  

Končarjeva (2003), ob vseh možnostih sodelovanja med starši in strokovnjaki, 

ugotavlja, da tem bolj kot bo sodelovanje staršev in strokovne skupine usklajeno v 

začetku, učinkovitejše bo načrtovanje ciljev, njihovo uresničevanje in evalvacija IP-ja 

tekom celotnega oblikovanja. Zato je pomembna tako dobra informiranost staršev o 

vsebini in možnostih IP-ja, kar pridobijo s strani strokovnih delavcev, kot tudi dobra 

informiranost strokovnih delavcev o otrokovih primanjkljajih, močnih področjih in 

funkcioniranju v vsakdanjem življenju, kar le ti tekom oblikovanja IP-ja, pridobijo od 

staršev. 

 

2.5. Sodelovanje otroka pri oblikovanju IP-ja 
 

2.5.1. Zavedanje lastnih težav 

 

Sodelovanje otroka pri oblikovanju IP-ja je pomembno za otrokovo zavedanje lastnih 

težav, močnih področij. Da otrok svoje težave ozavesti, se morajo strokovni delavci z 

njim o njih pogovarjati, jih opredeljevati in konkretizirati. Ko se otrok realno začne 

zavedati svojih težav, lahko sodeluje pri oblikovanju in postavljanju ciljev za napredek 

na področjih, kjer je uspešen, ter pri določanju oblik pomoči, metod in strategij, ki mu 

ustrezajo za pomoč pri premagovanju njegovih težav. Otrok bo o svojih 

sposobnostih, težavah, strahovih, primanjkljajih in interesih sproščeno in iskreno 

govoril le, če bo strokovnjaku, s katerim se pogovarja, zaupal, ter se ob njem počutil 

varno. 

 

2.5.2. Otrokovo posredovanje podatkov o svojih težavah 

 

Jurišićeva (2011) trdi, da za ugotavljanje močnih področij in interesov ni boljšega 

informatorja, kot je otrok sam. Za pridobivanje podatkov o tem je dobro, da otroka 

občasno skrbno opazujemo in ugotavljamo, ob katerih dejavnostih deluje zadovoljno. 

Jurišićeva (2011) ugotavlja tudi, da otroci, predvsem mladostniki, včasih še bolj 
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natančno in iskreno opišejo svoje interese in močna področja pa tudi težave, 

primanjkljaje, kot pa to storijo njihovi starši oziroma je razvidno iz otrokove 

dokumentacije. 

 

2.5.3. Prevzem odgovornosti za uresničevanje IP-ja 

 

Sodelovanje otroka pri oblikovanju IP-ja pa ni pomembno le zaradi pridobivanja 

podatkov o otroku, ampak tudi zaradi otrokovega prevzema odgovornosti za 

uresničevanje ciljev IP-ja. Končarjeva (2003) namreč ugotavlja, da so otroci veliko 

bolj zainteresirani za doseganje ciljev in uporabo strategij dela, za katere so se 

posredno odločili sami. Uspešneje dosegajo cilje, za katere so motivirani in so 

postavljeni v skladu z njihovimi sposobnostmi, interesi in katerih vsebino razumejo. 

Uspešnejše doseganje ciljev omogoča tudi zavedanje, da bodo imeli podporo s strani 

strokovnih delavcev kljub morebitnemu neuspehu ter da je možno tudi preoblikovanje 

ciljev, ki jih morda niso sposobni doseči. 

Končarjeva (2003) navaja tudi, da aktivno vključevanje otroka v oblikovanje IP-ja pri 

otroku spodbuja razvoj spretnosti izbire, soodločanja, odgovornosti, motiviranosti za 

učenje in delo, sposobnost samovrednotenja in ne nazadnje tudi izboljšuje otrokovo 

samopodobo. Vse to pa so pomembne sposobnosti, ki jih otrok potrebuje za uspešno 

življenje. 

 

2.6. Odnosi med šolskimi strokovnimi delavci in starši 

 

Več avtorjev je raziskovalo odnose med šolskimi strokovnjaki in starši. Iz tega 

razloga del teoretičnega uvoda namenjam tudi tej temi, saj so ravno dobri odnosi 

med strokovnimi delavci in starši ključnega pomena za uspešno premagovanje 

učenčevih učnih težav. 

Končarjeva in Antičeva (2006) ugotavljata, da je kvaliteten odnos sodelovanja s starši 

možno vzpostaviti le v primeru, da so starši s strani strokovne skupine obravnavani 

kot enakovredni člani. Navajata tudi, da je pomembno spoštovanje mnenja, 

doživljanja in ravnanja staršev, kar vodi do tega, da starši, tekom sodelovanja, 

ugotovijo, kakšne so njihove dolžnosti in odgovornosti ter uvidijo, da je uspeh 
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njihovega otroka v veliki meri odvisen tudi od njihovega sodelovanja s strokovnimi 

delavci. 

Bronfenbrenner (v Erbeli, Žolgar Jerković, Končar, 2008) opozarja, da je odnos med 

šolo in starši ključnega pomena za učence z učnimi težavami. Le ti najboljše uspehe 

na vseh področjih dosegajo takrat, ko so starši in učitelji pozitivno zavezani, da 

upoštevajo vse njihove posebne potrebe.  

Ker so prizadevanja tako staršev kot šolskih strokovnjakov, usmerjena v istega 

učenca, je zelo pomembno tudi, kako starši doživljajo učiteljev odnos do njihovega 

otroka. Beveridge (v Erbeli, Žolgar Jerković, Končar, 2008) navaja, da odnos med 

učiteljem in učencem z učnimi težavami vpliva tudi na odnos med učiteljem in 

učenčevimi starši. 

Erbeli, Žolgar Jerković in Končar v svoji raziskavi (2008) o tem, kako učitelji, učenci z 

učnimi težavami in starši, ocenjujejo odnos učitelja do učencev z učnimi težavami 

ugotavljajo, da so ocene staršev odvisne od odnosa učiteljev do njih. Povezane so 

tudi z dojemanjem odnosa učiteljev do učenca z učnimi težavami, ki ga čutijo preko 

svojega otroka. Zato poudarjajo, da učinkovitega partnerskega odnosa med učitelji in 

starši ni možno vzpostaviti, če ni poskrbljeno za ustrezno pozitivno interakcijo pri 

vseh členih v tem odnosu. 

Pšunder (1994, v Jakovljević, 2010) opisuje tri vrste odnosov med strokovnimi 

delavci in starši, ki se razlikujejo glede na cilje, ki so sodelujočim skupni ter lastnosti 

učenca, staršev. 

- Partnerski odnos med starši in strokovnimi delavci je odnos med 

enakovrednima, partnerskima stranema, ki med seboj sodelujeta in se 

dopolnjujeta. Strokovni delavec preko staršev dobi vpogled v širše otrokovo 

funkcioniranje, starši pa preko učitelja spoznajo otroka še v šolskem okolju, 

spoznajo njegovo delo, težave na šolskih področjih. 

- Klientski odnos je opisan kot nadomestni odnos, saj v tem primeru strokovni 

delavec nadomesti primanjkljaje na področju vzgoje, ki jih družina ni uspela 

zagotoviti. Starši so v tem primeru le pomočniki strokovnega delavca. Kljub 

temu, da je ta odnos vzajemen, je ena stran nadrejena, druga pa podrejena. 



Sodelovanje staršev učencev z učnimi težavami pri uresničevanju individualiziranega 
programa 

 

23 
 

- Paternalistični odnos temelji na prilagajanju in sporazumu o različnih 

mnenjih. V tem odnosu je potrebno učenca ves čas voditi in nadzorovati, ker 

mu z ene (ali celo obeh) strani ni dovoljeno biti to kar je. Pri tej vrsti odnosa je 

nevarno, da pride do vsiljevanja stališč, mnenj in do obrekovanja. 

 

2.6.1. Šolski strokovni delavec kot pomemben dejavnik kvalitetnega 
odnosa s starši 

 

Resman (1990, v Jakovljević, 2010) šolskega strokovnega delavca opisuje kot 

osebo, ki se v šoli pojavlja v treh vlogah, in sicer kot uslužbenec, strokovnjak in kot 

človek. Kot uslužbenec je šolski strokovni delavec dolžan upoštevati zakonodajo in 

pravna določila, v vlogi strokovnjaka, mora obvladati svoje področje in znanje na 

ustrezen način posredovati svojim učencem. Vloga človeka v šoli pa za šolskega 

strokovnega delavca pomeni, da zna ljubiti, opogumljati, spodbujati in podpirati 

učence, jih razumeti in glede na njihove osebnosti tudi razlikovati. Za šolske 

strokovnjake, ki delajo z učenci s posebnimi vzgojno izobraževalnimi potrebami je 

dobro krmarjenje med temi tremi vlogami posebnega pomena, saj se morajo svojim 

učencem prilagajati ne le glede na različnost njihovih težav, pač pa tudi glede na 

njihovo trenutno čustveno stanje, počutje, raven znanja, jakost pozornosti, itd.. 

Ustrezno usklajevanje vseh vlog pa vodi k dobremu počutju učenca in uspešnemu 

premagovanju njegovih težav, kar je pomemben dejavnik, ki vpliva na kvalitetno 

sodelovanje in dobre odnose s starši. 

Velik pomen za uspešno sodelovanje šolskih strokovnjakov  s starši učenca z učnimi 

težavami je tudi poznavanje razmer v otrokovi družini. Koselj (1997, v Jakovljević, 

2010) namreč trdi, da je težave, ki se pri otroku pojavljajo, mogoče reševati le skupaj 

s starši oziroma otrokovo družino. Razumevanje razmer v otrokovi družini je za 

šolske strokovne delavce pomembno tudi iz tega razloga, da si lažje pojasnijo 

otrokovo obnašanje, njegove lastnosti in reakcije, pa tudi odnos staršev do šole in 

strokovnih delavcev. S poznavanjem in razumevanjem razmer v otrokovi družini, 

šolski strokovnjaki tudi lažje najdejo primerno obliko sodelovanja s starši. 

Za kvaliteten odnos s starši je pomembno, da imajo šolski strokovni delavci poleg 

znanja, strokovne usposobljenosti, fleksibilnosti, tudi druge lastnosti, ki dobro vplivajo 
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na odnose s starši in uspešno sodelovanje z njimi. Hanna (1991, v Couchenour in 

Crisman, 2008) navaja, da so za zdrav odnos s starši potrebne naslednje lastnosti: 

- Visoko samospoštovanje: Strokovni delavci, ki do sebe čutijo visoko 

samospoštovanje, namreč lažje skrbijo za druge in sprejemajo njihove 

lastnosti. 

- Neodvisnost od mnenja drugih: Strokovni delavci lažje gradijo kvalitetne 

odnose s starši, če niso preveč odvisni od drugih in se ne podrejajo njihovemu 

mnenju o določenih težavah, ki jih dotični starši imajo. 

- Iskrenost: Strokovni delavci, ki so iskreni, lažje in na bolj odprt način staršem 

posredujejo informacije o otroku. 

- Toplina: Nevsiljiva in iskrena skrb za učence, strokovnim delavcem pomaga 

vzdrževati dobre odnose s starši. 

- Občutek empatije: To, da strokovni delavci razumejo težave svojih učencev, 

težave njihovih družin ter jih zaradi tega ne obsojajo, pač pa jim želijo na 

nevsiljiv način pomagati, je velik spodbujevalec dobrih odnosov. 

- Zanesljivost in poštenje: Strokovni delavci s svojimi neškodljivimi dejanji, 

željo po tem, da pomagajo, in zanesljivostjo, dokažejo, da so vredni zaupanja. 

Glede na navedbe vseh avtorjev in na izkušnje iz prakse lahko rečem, da je zelo 

pomembna gradnja odnosa s starši, ki se navadno začne na strani šolskih strokovnih 

delavcev. Ti morajo imeti poleg vsega znanja predvsem občutek za občutljive 

osebnosti staršev, saj mnogi ob težavah svojih otrok doživljajo težke trenutke. 

 

2.7. Komunikacija med šolskimi strokovnimi delavci in starši 

 

Komunikacija je zelo širok pojem, katerega opredelitve se razlikujejo glede na 

področje, s katerim komunikacijo povezujemo. Vsa bitja se sporazumevamo preko 

določenih simbolov oziroma sistema teh simbolov, kar imenujemo jezik. S pomočjo 

komunikacije sprejemamo in oddajamo razne informacije, ki niso pomembne le za 

golo preživetje, pač pa tudi za razvijanje človekovega socialnega polja. 

Če povzamemo, da je komunikacija eden izmed pomembnejših delov človekovega 

življenja, ne moremo mimo pomembnosti ustrezne in kakovostne komunikacije v 

šolskem okolju, katere dejavniki so trije: učenci, učitelji oziroma šolski strokovni 
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delavci ter starši. Za učinkovito komunikacijo v šoli je torej potreba ustrezna 

komunikacija med vsemi tremi dejavniki. Pri tem je zelo pomembno, da šolska 

komunikacija poteka kot dialog med vsemi tremi dejavniki, saj drugače lahko 

komunikacija preide le v enostransko sporočanje podatkov (Strojin, 1992, v 

Jakovljević, 2010). Strojinova (1992, v Jakovljevič, 2010) svari tudi pred vplivom 

čustev na komunikacijo med vsemi tremi dejavniki šolske komunikacije. 

Intiharjeva (2002, v Jakovljević, 2010) navaja značilnosti novodobne komunikacije, 

pri kateri je pomembna skladnost med besedno in nebesedno komunikacijo. 

Predvsem za šolske strokovne delavce je pomembno, da znajo dobro spremljati 

obrazno mimiko, govorico telesa, višino in barvo glasu sogovornika in da se njihove 

besede in govorica telesa ujemajo v vsebini ter tako potrjujejo njegov odnos do 

sogovornika in vsebine pogovora. 

 

2.7.1. Pomen pozitivne komunikacije 

 

Komunikacija je del našega življenja in iz izkušenj vemo, da pozitivna komunikacija 

dobro vpliva na odnose, prav tako pa tudi na uspešnost sodelovanja med starši in 

šolskimi strokovnimi delavci, če nanjo gledamo z vidika teme, ki jo obravnavam. 

Kvaliteta komunikacije je ključnega pomena za vse tri dejavnike komuniciranja – za 

šolskega strokovnega delavca, starše in otroka. Kot prva je pomembna dobra 

komunikacija med otrokom in šolskim strokovnim delavcem, ki je ključ do 

kakovostnega odnosa med njima. Dober odnos med otrokom in šolskim strokovnim 

delavcem pa pomembno vpliva na komunikacijo in posledično tudi odnos med starši 

in šolskimi strokovnimi delavci (Čop, 2010). 

Pozitivna komunikacija, ki se veže s kakovostnim odnosom med starši, šolskimi 

strokovnimi delavci in otrokom, posredno vpliva tudi na vzgojno izobraževalne 

uspehe in učinkovitejše doseganje ciljev individualiziranega programa. To potrjuje 

tudi Strojinova (1992, v Intihar in Kepec, 2002), ki pravi, da je pozitivno usmerjena 

komunikacija neke vrste terapevtski proces, ki dobro vpliva na otroka. Komunikacijo 

opredeljuje tudi kot preventivni mehanizem, s katerim sodelujoči zmanjšujejo vzroke 

za morebitne težave. 
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Kot že navedeno, ima pozitivna komunikacija preventivno vlogo pri preprečevanju 

težav pri učencu. Strojinova (1992, v Intihar in Kepec, 2002) navaja še dva vidika 

preventive, ki sta posledica pozitivne komunikacije, in sicer težnja staršev, da bi 

tesneje sodelovali s šolskimi strokovnimi delavci in tako z manjšimi posegi 

preprečevali pojav večjih težav in povezovanje med ljudmi, ki skrbijo za istega otroka, 

kar oblikuje prijazno vzdušje med sodelujočimi. 

 

2.7.2. Kako naj poteka komunikacija med šolskimi strokovnimi 
delavci in starši? 

 

Čeprav obstajajo splošno znana pravila za uspešno komunikacijo med šolskimi 

strokovnimi delavci in starši, se je vedno potrebno prilagajati konkretni situaciji  in 

konkretnemu sogovorniku. Tomažič (2001, v Jakovljević, 2010) navaja nekaj pravil 

za uspešno komunikacijo med šolskim strokovnim delavcem in starši, ki so šolskim 

strokovnjakom lahko v pomoč pri pripravi na pogovor in pri spoznavanju sogovornika, 

pripomorejo pa tudi k temu, da starši ne dobijo odpora do nadaljnjega komuniciranja 

in posledično do sodelovanja s šolskimi strokovnimi delavci. 

Pravila za uspešno komunikacijo (Tomažič, 2001, v Jakovljević, 2010): 

- Komunikacija naj poteka po principu stalne povratne informacije med 

sogovornikoma. 

- Šolski strokovni delavci morajo upoštevati psihosocialne značilnosti staršev (to 

je sicer v začetku težko, ker strokovnjaki staršev še ne poznajo dobro, a 

sčasoma vse bolj pomembno). 

- Šolski strokovni delavci naj staršev ne obsojajo, saj so potem bolj pripravljeni 

pripovedovati o lastnih izkušnjah z otrokom in njihovih občutkih. 

- Šolski strokovni delavci morajo znati starše poslušati in jim dajati občutek, da 

jim lahko zaupajo. 

- Šolski strokovni delavci se morajo zavedati, da so starši na nekaterih 

področjih dela z otrokom bolj vešči od njih, zato je pomembno, da znajo to 

uporabiti svojemu delu v prid in se s starši o teh področjih dela večkrat 

pogovarjati, sprejemati njihove nasvete. 
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- Šolski strokovni delavci se morajo zavedati, da starši velikokrat obljubljajo 

stvari, ki jih ne morejo ali nočejo izpolniti. 

- Šolski strokovni delavci morajo sprejemati stališča staršev, a jim jih ni 

potrebno vselej obravnavati, saj se v svoji strokovnosti zavedajo, kaj je za 

otroka pomembno. 

Če šolski strokovni delavec pozna pravila uspešne komunikacije, še ne pomeni, da 

bo znal ustrezno komunicirati s starši, zato je pomembno, da zna poskrbeti tudi za 

ustrezno pripravo na pogovor s njimi. Patersonova (2005) v svojem delu 55 izzivov 

poučevanja navaja predloge za odkrit in učinkovit pogovor s starši učenca. Te 

predloge lahko šolski strokovni delavci učinkovito uporabimo tudi pri sodelovanju s 

starši otrok z učnimi težavami. 

Učenci z učnimi težavami nimajo le pozitivnih lastnosti, zato je pomembno, da znajo 

šolski strokovni delavci ustrezno ravnati in težave učenca predstaviti staršem na tak 

način, da pri njih še vedno uživajo podporo in ne dosežejo njihovega odpora do 

nadaljnjega sodelovanja. 

Predlogi za pogovor s starši (Paterson, 2005): 

- Šolski strokovni delavec naj se na srečanja s starši dobro pripravi. Vedeti 

mora, kaj želi povedati in kako bo to povedal. 

- Za srečanje s starši naj šolski strokovnjak poišče miren prostor, kjer pogovora 

ne bo nihče motil. 

- Šolski strokovni delavec naj govori jasno, ohranja naj očesni stik in aktivno naj 

posluša starše. Pozoren naj bo tako na svojo, kot na telesno govorico staršev. 

Na podlagi spremljanja telesne govorice staršev naj se odloči za smer in temo 

nadaljevanja pogovora. 

- Šolski strokovni delavec mora poskrbeti, da se starši med pogovorom počutijo 

sproščeno. Pri zagotavljanju tega je pomemben že prvi stik: pozdrav, nasmeh, 

stisk roke. 

- Preden šolski strokovni delavec predstavi učenčeve težave in potek dela z 

učencem, je dobro, da starše povpraša o njihovih vprašanjih oz. skrbeh. 

- Če starši opažajo drugačne težave, kot šolski strokovni delavci, je pomembno, 

da se le ti osredotočijo tudi na opažanja staršev in se o njih pogovorijo najprej. 
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- Pomembno je, da šolski strokovni delavec daje veljavo občutkom staršev in jih 

sprejme. 

- Pred razlago učenčevih težav in primanjkljajev, naj se šolski strokovnjak 

posveti otrokovemu napredku in uspehom – staršem naj pokaže npr. učenčev 

izdelek ali navede primere pohvalnega vedenja. 

- Na posameznem srečanju naj šolski strokovni delavec omenja in razčleni 

največ dve glavni težavi učenca, saj je pomembno, da staršev ne preobremeni 

z negativnimi informacijami. Dobro je, da težave razvrsti tudi po pomembnosti, 

svoje trditve pa podpre s konkretnimi primeri. 

- Šolski strokovni delavec naj staršem predstavi različne možnosti ukrepov 

oziroma načinov odpravljanja učenčevih težav. Vpraša naj jih tudi za mnenje 

in njihove predloge. 

- Pogovor naj se konča spodbudno, s povzetkom in načrtom za nadaljnje delo. 

- Šolski strokovnjak naj se staršem zahvali za srečanje in jih povabi na 

naslednje. 

Novljanova (2004) navaja, da mora komunikacija med šolskimi strokovnjaki in starši 

potekati tudi na čustveni ravni, predvsem ko gre za partnerski model sodelovanja. 

Napetosti, ki se porajajo na obeh straneh, je potrebno sproti razčiščevati.  

 

2.7.3. Pričakovanja šolskih strokovnih delavcev in staršev na 
področju komunikacije 

 

Starši in šolski strokovni delavci imajo v splošnem drug do drugega podobna 

pričakovanja v zvezi s komunikacijo, navadno se razlikujejo le v malenkostih. 

Pomembno pa je, kot navaja Hornby (2000, v Kalin in drugi, 2009), da se 

pričakovanja drug do drugega v začetku sodelovanja razjasnijo, saj v nasprotnem 

primeru, lahko zaradi napačne komunikacije, pride do nerazumevanja ali celo 

konfliktov med starši in šolskimi strokovnimi delavci. 
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2.7.3.1. Pričakovanja staršev na področju komunikacije s 
šolskimi strokovnimi delavci 

 

Starši imajo različna pričakovanja do šolskih strokovnjakov v zvezi z medsebojno 

komunikacijo. Pričakujejo pa predvsem: 

- spoštljiv in korekten odnos, 

- da šolski strokovni delavci o težavah njihovega otroka govorijo konkretno in 

iskreno, 

- da šolski strokovni delavci njihovega otroka dobro spoznajo in sprejmejo ter 

poskušajo korigirati njegove težave, 

- da šolski strokovnjaki njihovega otroka znajo tudi konstruktivno pohvaliti, 

- da šolski strokovni delavci znajo poslušati, spodbujati predloge staršev in z 

njimi soglašati, 

- da šolski strokovnjaki iščejo pojasnila in si pri iskanju le teh pomagajo z 

zastavljanjem podvprašanj. 

Poleg splošno znanih pričakovanj staršev do strokovnih delavcev, jih nekaj navaja 

tudi Hornby (2000, v Kalin in drugi, 2009). Ugotavlja, da starši od šolskih strokovnih 

delavcev, pričakujejo: 

- da se ti v večji meri posvetujejo z njimi in jim prisluhnejo, 

- da so bolj odprti za poglede in stališča drugih, 

- da so pripravljeni priznati, če česa ne vedo in da so se pripravljeni tudi učiti o 

tem, 

- da stopijo v stik s starši, če se pri njihovem otroku pojavijo nove težave, 

- da tako njih, kot njihove otroke obravnavajo s spoštovanjem, 

- da se o napredku otroka pogovarjajo tako z njimi, kot tudi z drugimi učitelji, 

- … 

 

2.7.3.2. Pričakovanja šolskih strokovnih delavcev na področju 
komunikacije s starši 

 

Šolski strokovni delavci imajo do staršev različna pričakovanja, najbolj pogosta 

povzema Hornby (2000, v Kalin in drugi, 2009). Šolski strokovni delavci od staršev 

na področju komunikacije pričakujejo: 
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- da so z njimi odkriti glede otrokovih posebnih potreb, zdravstvenih težav, 

- da jim povedo o vseh domačih razmerah, ki lahko vplivajo na učenčevo šolsko 

delo in njegovo uspešnost pri premagovanju težav, 

- da se udeležujejo roditeljskih sestankov, govorilnih ur in drugih aktivnosti, 

pripravljenih zanje, 

- da preberejo in upoštevajo sporočila, ki jih dobijo od šolskih strokovnih 

delavcev ter se nanje tudi odzovejo s povratno informacijo. 

- … 

Ob vseh navedenih trditvah, se moramo zavedati, da so starši zelo heterogena 

skupina, zato se lahko nekaterim približamo z določenim načinom sodelovanja, spet 

drugim takšen način ne bo ustrezal in jih bo celo odbijal. Tudi pripravljenost za 

komuniciranje se pri starših razlikuje. Kalinova in sodelavci (2009) navajajo, da 

nekateri starši z veseljem sprejmejo možnost komunikacije preko elektronske pošte 

ali po telefonu, drugim pa, ki teh sredstev nimajo na voljo, takšen način komunikacije 

ne ustreza. Zato je za te starše pomembno, da šolski strokovni delavec poišče prost 

termin za govorilno uro in se z njimi pogovori v živo. Obstajajo tudi starši, ki jih šolski 

strokovni delavci k sodelovanju oziroma komunikaciji pritegnejo šele s številnimi 

telefonskimi in pisnimi sporočili (ki ne smejo vsebovati le negativnih informacij), 

nekateri pa se iz različnih razlogov sploh nikoli ne odzovejo vabilom. Zaradi velike 

raznolikosti skupine staršev, Kalinova in sodelavci (2009) predlagajo, da šolski 

strokovni delavci staršem ponudijo čim več možnih oblik komuniciranja ter 

sodelovanja, prav tako pa se morajo truditi, da prepoznavajo ovire za učinkovito 

komunikacijo in jih poskušajo odstranjevati. 

 

2.8. Sodelovanje staršev učencev z učnimi težavami s 

šolskimi strokovnimi delavci 

 

Sodelovanje s starši je za šolske strokovne delavce zahtevna dejavnost, s katero se 

marsikdo usposobi šele tekom dela v realnih, praktičnih situacijah. Sodelovanje med 

starši in šolskimi strokovnimi delavci temelji na skupnih ciljih, oboji pa si prizadevajo 

tudi za otrokov zdrav razvoj, učinkovito pripravo na življenje in uspešno 

premagovanje otrokovih težav. 
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Sodelovanje med starši in šolskimi strokovnimi delavci je namenjeno boljšemu delu 

in razvoju otroka. Otroci za uspešno napredovanje v šoli najbolj potrebujejo pomoč in 

podporo staršev. V Sciarrovi (2004, v Kalin in drugi, 2009) raziskavi je ugotovljeno, 

da vključevanje staršev v izobraževanje otrok, njihova pozitivna izobraževalna 

pričakovanja in oblikovanje pozitivnega učnega okolja doma, pomembno vplivajo na 

otrokove dosežke. Kakovostno sodelovanje staršev in šolskih strokovnjakov pa nima 

vpliva le na učence, pač pa tudi na samozavest tako staršev, kot tudi strokovnih 

delavcev. 

Kavkler in Gabrovšek (v Erbeli, Žolgar Jerković, Končar, 2008) ugotavljata, da so 

starši tisti, ki se z otroki z učnimi težavami največ ukvarjajo in otrokom večinoma 

znajo tudi najučinkoviteje pomagati. Iz tega razloga je zelo pomembno, da šolski 

strokovni delavci v dobro svojega učenca poskrbijo za ustrezno sodelovanje z 

njegovimi starši. 

 

2.8.1. Načela učinkovitega sodelovanja 

 

Sodelovanje šolskih strokovnih delavcev s starši ni samoumevno. Da bi šolski 

strokovnjaki in starši lahko učinkovito sodelovali, je dobro, da sledijo določenim 

načelom za kakovostnejše in aktivnejše sodelovanje. Kalinova (2003, v Kalin in drugi, 

2009) izpostavlja naslednja načela učinkovitega sodelovanja s starši: 

- Medsebojno spoštovanje in priznavanje kompetenc drug drugega. 

- Upoštevanje in spoštovanje osebnosti staršev ter njihovih obveznosti, skrbi, 

lastnosti. 

- Upoštevanje individualnih razlik med starši (imajo raznolike izkušnje s 

šolanjem, so preveč ali premalo zahtevni do svojih otrok, so jim sposobni 

pomagati ali pa tudi ne, ipd.). 

- Zavedanje, da je v skrbi za otroka, šolski strokovnjak partner staršev. 

- Upoštevanje interesov in potreb staršev. 

- Zagotavljanje vzvodov za aktivno sodelovanje staršev. 

Po mnenju Kalinove in sodelavcev (2009), spoštovanje do staršev ni le vljudna 

komunikacija, pač pa resno jemanje njihovih skrbi, mnenj, predlogov, ne glede na 

njihovo izobrazbo, poklic, socialno ekonomski status.  
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Vsak strokovni delavec, ki ima izkušnje s sodelovanjem s starši, tekom dela razvija 

tudi svoje metode, s katerimi se približa staršem. Starši so si različni v njihovih 

lastnostih, interesih, znanju, zato je za učinkovito sodelovanje z njimi pomembno 

predvsem prepoznavanje njihove različnosti in prilagajanje oblik sodelovanja na ta 

način, da starši v dobro otroka sodelujejo s šolskimi strokovnimi delavci. 

 

2.8.2. Oblike sodelovanja s starši 

 

V praksi so se razvile različne oblike sodelovanja med starši in šolskimi strokovnjaki. 

Egidija Novljan (2004) navaja naslednje modele sodelovanja s starši: 

 

2.8.2.1. Starši kot laiki 
 

Za to obliko sodelovanja je značilno, da so starši jasno odvisni od strokovnjakov. Pri 

tem modelu ima šolski strokovni delavec svoje strokovne pristojnosti in avtoriteto, saj 

postavi učenčevo diagnozo in vodi potek obravnave. Ob tem starši delujejo kot laiki, 

ki jih šolski strokovnjaki vidijo le kot vir informacij o učencu in sprejemnika nasvetov 

za delo z njim. 

V tej obliki sodelovanja lahko zaradi dominantnosti strokovnjaka pride do 

neustreznega odnosa do staršev, ki se kaže kot skrivnostnost, neposlušanje in 

profesionalna vsevednost, vsezmožnost  šolskega strokovnjaka. 

V tem modelu na strani šolskega strokovnega delavca prevladuje prepričanje, da 

lahko le on ustrezno dela z učencem in da so starši popolnoma odvisni od njegovih 

napotkov. 

Ob tako enostranskem delovanju šolskega strokovnjaka starši mnogokrat iščejo 

druge oblike pomoči in se skušajo izogniti sodelovanju. 

 

2.8.2.2. Starši kot »šolarji« in »pacienti« 
 

Novljanova (2004) navaja, da specialni in rehabilitacijski pedagogi oziroma ostali 

šolski strokovnjaki s starši pogosto komunicirajo kot s šolarji, ki so dolžni izpolnjevati 
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njihova navodila. Tak odnos starše pogosto pripelje do tega, da pomoč odklanjajo in 

se izogibajo nadaljnjemu sodelovanju. 

Za to obliko sodelovanja je značilno tudi očitanje staršem, da svojega otroka niso 

ustrezno obravnavali oziroma, da se z njim sploh niso ukvarjali. Tak način 

sodelovanja popolnoma razvrednoti vlogo staršev in je slaba podlaga za uspešno 

premagovanje učenčevih težav. 

 

2.8.2.3. Starši kot soterapevti 

 

Egidija Novljan (2004) piše, da ta model sodelovanja dejavno vključuje starše 

učencev z učnimi težavami pri obravnavi. Kerlhoff (v Novljan, 2004) pravi, da so v 

tem modelu sodelovanja starši znanstveno relevantni in vredni, da šolski strokovni 

delavec z njimi razpravlja. Spremeni se vrednostni položaj staršev v odnosu do 

šolskega strokovnjaka, kar potrjuje tudi Pechstein (v Novljan, 2004), ki mamo označi 

kot najboljšo potencialno terapevtko svojega otroka, Mittler in Mittler (v Novljan, 

2004) pa menita, da so starši edini resni terapevti in najboljši pripomoček za uspešno 

obravnavo učenca. 

Kljub temu, da ta model sodelovanja starše postavlja na bolj spoštljivo raven, so še 

vedno le pogojno samostojni, hierarhija med njimi in strokovnjakom pa še vedno 

ostaja. 

Speck (v Novljan, 2004) meni, da obstaja nevarnost, da starši ob prevzemanju vloge 

soterapevta oziroma sopedagoga, izgubijo starševsko subjektivnost in spontanost ter 

tudi odločanje pri otrokovi vzgoji. Starši lahko pri takem načinu sodelovanja dobijo 

občutek, da ne smejo biti več starši, ampak so terapevti, ki so jih šolski strokovnjaki 

vpeljali v obravnavo učenca zato, da bodo z učencem doma izvajali vaje za 

premagovanje učenčevih težav. 

Starše je ob tem pogosto strah, da ne bodo zmogli izpolniti pričakovanj šolskih 

strokovnih delavcev, pogosto pa so tudi v dilemi, ali vaje za premagovanje učenčevih 

težav izvajajo pravilno in ali bo njihov otrok dosegel določene zastavljene cilje. 

Jansen (v Novljan, 2004) pravi, da vse te obremenitve lahko načnejo odnose v 
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družini. Iz tega razloga se mnogi starši izogibajo prevzemanja vloge, ki jo zahteva ta 

model sodelovanja (Holthaus, 1983 v Novljan, 2004). 

Tudi za učenca je sopedagoška oziroma soterapevtska vloga staršev neprijetna, zato 

se pogosto zgodi, da odklanja vaje za premagovanje svojih težav, ki jih z njim 

izvajajo starši. 

Warnke (1984, v Novljan, 2004) pravi, da pri tem modelu sodelovanja obstaja 

nevarnost, da bi šolski strokovni delavci prenesli odgovornost za uspeh obravnave 

samo na starše. Kot navaja Speck (1984, v Novljan, 2004), pa se še pogosteje 

dogaja, da šolski strokovnjaki neuspeh pripišejo staršem in njihovemu 

pomanjkljivemu sodelovanju, uspeh pa svoji strokovni obravnavi. 

Ker je sopedagoški model sodelovanja s starši dokaj problematičen, je pomembno, 

da znajo šolski strokovni delavci položaj usmeriti tako, da ga bodo starši lahko 

sprejeli in bodo lahko dejavni pri premagovanju učenčevih težav. V ta namen Speck 

(1983, v Novljan, 2004) ponuja smernice za odprto komplementarno sodelovanje s 

starši – partnerski odnos. 

 

2.8.2.4. Partnerski model sodelovanja 

 

Partnersko sodelovanje med starši in šolskimi strokovnimi delavci obstaja takrat, ko 

se starši in strokovnjaki trudijo za optimalni otrokov razvoj, v skladu z njegovimi 

sposobnostmi. V tem modelu sodelovanja tako starši kot šolski strokovnjaki, 

prevzemajo specifično odgovornost, ki temelji na pripadnosti različnima sistemoma. 

Pomembno je, da šolski strokovni delavci izhajajo iz enakovrednosti obeh sistemov, 

pri tem pa se pokaže obojestranska odvisnost pri premagovanju učenčevih težav. 

Pri tem modelu sodelovanja je potrebno upoštevati določena merila: 

- Sodelovanje mora temeljiti na medsebojnem spoštovanju in enakovrednem 

položaju tako staršev, kot šolskih strokovnih delavcev. 

- Pomembno je, da vsak partner v tem modelu sodelovanja v učenčevo 

obravnavo vnaša svoje sposobnosti in informacije s svojega vidika. Starši so 

namreč tesno povezani z otrokom, zato imajo vsestransko znanje o njegovi 

osebnosti in sposobnostih. Na drugi strani pa imajo šolski strokovni delavci 
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strokovno znanje in izkušnje na širšem področju težav, ki jih ima posamezni 

učenec. Ta povezava med podrobnim poznavanjem otroka in strokovnim 

znanjem je ustrezna podlaga za uspešno premagovanje učenčevih težav. 

- Eno izmed meril uspešnega sodelovanja po partnerskem modelu je tudi, da 

tako starši, kot šolski strokovnjaki obdržijo vsak svojo vlogo. Starši morajo 

obdržati starševsko spontanost in odločilna odgovornost za otroka mora ostati 

na njih, medtem ko morajo šolski strokovnjaki v interakcijo z otrokom vnašati 

resnične strokovne pristojnosti, da bo obravnava učinkovitejša. 

- Upoštevanje in zaznavanje vrednostnih sistemov, življenjske filozofije in 

standardov družine, s katero šolski strokovni delavci sodelujejo. Pomembno je 

tudi, da ti sprejemajo in spoštujejo vlogo, ki jo starši vidijo zase v procesu 

sodelovanja. 

- Za uspešno sodelovanje po partnerskem modelu je pomembna odprta 

medsebojna komunikacija in upoštevanje zadovoljstva obeh partnerjev.  

Partnerski model sodelovanja staršem omogoča, da ne postanejo le odjemalci 

strokovnega dela, ampak dobijo informacije, zbrane posebej zanje, s katerimi lahko 

svojemu otroku pomagajo. Starši se sami odločajo, kako intenzivna bo obravnava, 

glede na svoje in otrokove trenutne potrebe in zmožnosti. 

Bistvo partnerskega sodelovanja je, da starši in šolski strokovni delavci rešitve iščejo 

skupaj. Dunst, Trivette in Deal (1994, v Novljan, 2004) menijo, da je ta model 

sodelovanja dinamičen proces, kjer je potrebna neprestana evalvacija dela. Program 

sodelovanja ima po njihovem mnenju 4 stopnje in je naslednji:  

1. Družina sama določi svoje potrebe in želje. 

2. Šolski strokovnjaki, ki delajo z družino, identificirajo družinski slog in 

komponente družinskega sistema, da bi lahko učinkovito sodelovali s starši. 

3. Šolski strokovni delavci poskušajo identificirati potencialna področja, preko 

katerih bi lažje zadostili potrebam in željam staršev. 

4. Šolski strokovni delavci staršem pomagajo pri doseganju njihovih ciljev. 

O partnerskem sodelovanju pa lahko govorimo le takrat, ko šolski strokovnjaki 

vsakega otroka, skupaj s starši, upoštevajo kot individualno skupino. Strokovni 
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delavci so na nek način pomočniki staršev, za dosego njihovih ciljev v zvezi s 

premagovanjem otrokovih težav. 

Poglavitni ključ za učinkovito partnersko sodelovanje je v svoji raziskavi pokazal 

Daveren (1999, v Novljan, 2004), ki pravi, da morajo strokovni delavci pri vsaki 

družini na novo proučiti, kako se spoprijema s položajem, v katerem je, in kakšen je 

njihov način spopadanja z otrokovimi težavami. To pomeni, da se morajo šolski 

strokovnjaki ob vsakem neuspehu vprašati, če so ustrezno zaznali potrebe staršev v 

zvezi s premagovanjem otrokovih težav in če so o težavah s starši razpravljali odprto 

in enakovredno. 

O`Shea (2001, v Novljan, 2004) navaja lastnosti in veščine, ki so pomembne za 

uspešno partnersko sodelovanje med starši in šolskimi strokovnimi delavci. 

STARŠI ŠOLSKI STROKOVNI DELAVEC 

Topli in skrbni starši, ki spoštujejo druge. Topla in skrbna osebnost, ki spoštujejo druge. 

Znajo poslušati informacije in rešitve, ki se 

nanašajo na njihovega otroka. 

Zna poslušati starše in druge strokovnjake, 

odgovarjajo brez vnaprejšnjih sodb. 

Imajo pravico imeti in izražati svoje mnenje. 

Zna sprejeti starše, kot spoštovanja vredne 

osebnosti, ki so se sposobne spopasti z 

nastalim položajem. 

Imajo pravico določiti obseg sodelovanja. 
Zna sprejeti dejstvo, da starši najbolje 

poznajo svojega otroka. 

Imajo pravico določiti, kaj je pomembno in 

potrebno za otroka in družino. 
Zna obzirno povedati resnico. 

Imajo pravico vedeti, da jih strokovnjak 

posluša in da so slišani. 

Aktualne informacije staršem poda skrbno in 

pozitivno. 

Imajo pravico biti taki kot so, brez kakršnega 

koli obsojanja. 

Goji optimizem staršev, ne vzame jim upanja 

za uspeh. 

Sprejeti morajo dejstvo, da ima specialni 

pedagog vedenje o njihovem otroku in mu 

pomaga pri napredovanju. 

Je pošten glede svojega strokovnega znanja. 

Podajo vse informacije o otroku in družini, ki 

specialnemu pedagogu lahko pomagajo pri 

delu. 

Staršem pomaga pri iskanju zamisli za pomoč 

otroku. 
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Pripravljeni so pomagati specialnemu 

pedagogu pri iskanju ciljev, ki so lahko v 

korist otroku in njegovi družini. 

Starše spodbuja k samostojnemu reševanju 

problemov. 

Priznajo prispevek specialnega pedagoga pri 

delu z otrokom. 

Staršem prizna izkušnje in uspeh pri delu z 

otrokom. 

Tabela 2: Veščine, pomembne za učinkovito partnersko sodelovanje 

Novljanova (2004) navaja, da je transdisciplinarno sodelovanje v partnerskem 

modelu samoumevno. Pomembno je, da specialni pedagog podpira vlogo staršev, ki 

niso zadovoljni le s tem, da le ta obravnava njihovega otroka, ampak želijo vpogled v 

celotno obravnavo. 

 

2.8.2.4.1. Vloga specialnega in rehabilitacijskega pedagoga v 
partnerskem modelu sodelovanja 

 

Egidija Novljan (2004) našteva pomembne naloge, ki jih mora specialni in 

rehabilitacijski pedagog izpolnjevati za uspešno partnersko sodelovanje s starši. 

Specialni in rehabilitacijski pedagog v partnerskem modelu sodelovanja: 

- Spodbuja starše k sodelovanju. 

- Pokaže staršem, da jih pozorno posluša. 

- Pomaga staršem, da bodo lahko tudi oni pomagali svojemu otroku. 

- Spodbuja starše, da najprej sami povejo svoje izkušnje in želje v zvezi z 

otrokom, nato pa še specialni pedagog pove svoje mnenje. 

- Staršem vedno daje točne informacije. 

- Skrbno izbira besede, ko opisuje otrokov položaj in se izogiba sodbam. 

- Staršem omogoči, da počasi spoznavajo svoj delež pomoči pri uresničevanju 

individualiziranega programa. 

- Staršem daje ustne in pisne informacije o otrokovem napredovanju. 

- Ne uporablja tujk, ko se pogovarja s starši, in jih stalno obvešča o otrokovih 

močnih področjih, njegovem napredku in potrebah. 

- Skupaj s starši postavlja cilje za nadaljnje delo, ki temeljijo na otrokovem 

napredku. 

- Ne postavlja omejitev glede otrokovega napredovanja, ne predvideva otrokove 

prihodnosti. 
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- Staršem obzirno razloži vzroke za otrokovo stanje. 

- Staršem pove, da je otrokove težave s skupnimi močmi mogoče omiliti. 

- Staršem opiše primere dobre prakse. 

- Staršem olajša sodelovanje z drugimi strokovnjaki. 

- Staršem dovoli, da včasih lahko tudi »sanjajo« o otrokovi prihodnosti. 

- Staršem pove, da otrok s težavami lahko včasih tudi pozitivno vpliva na 

družino – jo zbliža, nauči novih pogledov na svet. 

O`Sheova (2001, v Novljan, 2004) pa menita, da mora imeti vsak specialni in 

rehabilitacijski pedagog, ki želi dobro sodelovati s starši, tudi naslednja znanja in 

spretnosti. 

Znanja: 

- Poznati mora dejavnike, ki pomagajo voditi učinkovito komunikacijo in 

sodelovanje s posamezniki, starši, drugimi strokovnjaki in širšim okoljem. 

- Imeti mora znanje o družinah z otroki s posebnimi potrebami ter strategijah za 

pomoč staršem in otroku, ki ima težave. 

- Poznati mora vlogo posameznikov s posebnimi potrebami, staršev in drugih 

strokovnjakov pri oblikovanju in uresničevanju individualiziranega programa. 

Spretnosti: 

- Uporabljati mora primerne strategije za uspešno sodelovanje s starši, drugimi 

strokovnjaki in širšim okoljem. 

- Uporaba ustrezne komunikacije in smisla za posvetovanje s starši, drugimi 

strokovnjaki in širšim okoljem. 

- Gojiti mora spoštljiv odnos do staršev in drugih strokovnjakov. Spodbujati in 

pomagati mora staršem, da sčasoma postanejo dejavni pri uresničevanju 

individualiziranega programa. 

- Skupno načrtovanje timskih sestankov s starši. 

- Dejavno udejstvovanje v strokovnih krogih, ki se ukvarjajo s pomočjo učencem 

z učnimi težavami. 
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2.8.3. Vpliv sodelovanja staršev in šolskih strokovnih delavcev na 
učenca 

 

Sodelovanje staršev in šolskih strokovnih delavcev pri uresničevanju IP-ja nima 

pozitivnega vpliva le na hitrejše in uspešnejše doseganje ciljev IP-ja, pač pa vpliva 

tudi na učenca in njegovo zavedanje, da je tudi on odgovoren za doseganje ciljev IP-

ja. Kalinova in sodelavci (2009) navajajo učinke, ki jih ima sodelovanje strokovnih 

delavcev s starši na učenca. Po njihovem mnenju kakovostno sodelovanje vpliva na: 

- Težnjo učencev, da bi dosegli več. 

- Doseganje boljših ocen in boljšega splošnega učnega uspeha. 

- Redno pisanje domačih nalog. 

- Pogostejše vključevanje učencev v šolske in izven šolske interesne 

dejavnosti. 

- Boljšo in jasnejšo samopodobo učencev, ki so bolj motivirani, kažejo večjo 

motivacijo za učenje. 

- Zmanjšanje problemov v socialnem okolju učenca in manj zlorabe drog ter 

alkohola. 

- Izogibanje rizičnemu in družbeno manj sprejemljivemu obnašanju učencev. 

Handerson in Berla (1994, v Kalin in drugi, 2009, str. 72) po analizi študij o pozitivnih 

učinkih vključevanja staršev v otrokovo izobraževanje oziroma uresničevanje IP-ja, 

povesta naslednje: »Dobro načrtovano in učinkovito izvedeno vključevanje staršev, 

prinaša pozitivne posledice tako za otroka, kot za starše, učitelje in šolo v celoti. 

Prednost za otroka je v prizadevanju za doseganje boljših učnih rezultatov, večje 

doslednosti pri domačih nalogah in prisotnosti v šoli, večje je njegovo zaupanje vase, 

bolj je samodiscipliniran, kaže višje aspiracije in motivacijo za šolo. Pozitivno stališče 

otroka do šole se pogosto kaže v izboljšanem vedenju v šoli in zmanjšanju 

disciplinskih težav.«  

Glede na to, koliko pozitivnih vplivov ima na učenca kakovostno sodelovanje staršev 

s strokovnimi delavci šole, lahko povzamem, da je le to še bolj pomembno pri 

učencih, ki imajo učne težave, saj so ti bolj čustveno in vedenjsko labilni, kot njihovi 

sovrstniki, zato je zanje ključnega pomena, da imajo trdno in dopolnjujočo se 

podporo tako doma, kot v šoli. 
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2.8.4. Ovire, ki nastajajo pri sodelovanju staršev in šolskih strokovnih 
delavcev 

 

Starši in šolski strokovnjaki naj bi bili zavezniki, saj jih povezuje skupni cilj – delo v 

dobro otroka in razvijanje njegovih potencialov do največje možne mere. Kljub 

enakemu cilju, šolskim strokovnim delavcem in staršem, pogosto ne uspe najti 

skupnega jezika. Sodelovanje med starši in šolskimi strokovnjaki lahko ovirajo 

različne stvari. Največkrat gre za prisotnost negativnih čustev, kar povzroča različne 

ovire za kakovostno sodelovanje. 

Kalinova in sodelavci (2009) prepad med šolo in strokovnimi delavci pojasnjujejo s še 

vedno prisotno avtoritarnostjo šole in stereotipi, ki obremenjujejo odnos staršev do 

šole. Vzroki za neustrezno sodelovanje pa so tudi drugačni: razlike v pričakovanjih in 

interesih, nepoznavanju in nerazumevanju drug drugega, slabih izkušnjah staršev in 

njihovi preobremenjenosti. 

 

2.8.4.1. Dejavniki, ki ovirajo uspešno sodelovanje staršev in 
šolskih strokovnih delavcev 

 

Resman (1992) kot dejavnike, ki ovirajo uspešno sodelovanje, poleg neusklajenih 

pričakovanj staršev in šolskih strokovnih delavcev, opredeljuje tudi motivacijo staršev 

in njihovo socialno zaledje. Na vse to, po njegovem mnenju, pomembno vplivata tudi 

tradicija in lastne izkušnje staršev. 

M. Strothmann in M. Zeschitz (v Novljan, 2004) prav tako navajata dejavnike 

tveganja, ki negativno vplivajo na sodelovanje staršev s strokovnjaki. 

 

2.8.4.1.1. Socialno ekonomski dejavniki 

 

Težave med zakoncema ali drugimi družinskimi člani 

Zaradi otrokovih težav se tudi med staršema in v družini pojavljajo napetosti, ki 

staršem jemljejo moč za ustrezno sodelovanje. V izčrpavanje psihičnih moči staršev 

vodijo tudi nesoglasja s sorojenci otroka, ki ima težave, saj ti pogosto menijo, da jih 

starši zaradi sorojenca s posebnimi potrebami postavljajo na stranski tir. 
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Mati samohranilka 

Mati samohranilka ima poleg skrbi za svojega otroka tudi veliko drugih obveznosti, ki 

vodijo v obremenjenost in izčrpanost. To ne pomeni, da je njen odnos do otroka 

negativen, a močno otežuje ustrezno sodelovanje matere s šolskimi strokovnjaki. 

Slab ekonomski položaj in neustrezne stanovanjske razmere 

Slabe ekonomske razmere in neustrezni bivalni prostori onemogočajo primerno delo 

z otrokom doma. Prav tako starši zaradi skrbi za preživljanje družine, ki je v ospredju, 

velikokrat ne najdejo časa za ustrezno delo z otrokom. 

Prezaposlenost staršev 

Prevelika zaposlenost staršev v službi ali na katerem drugem področju (hobiji, 

domače delo) vodi v pomanjkanje časa za delo z otrokom. 

Število otrok v družini 

Če je otrok s posebnimi potrebami edinec, je navadno vsa pozornost staršev 

usmerjena vanj. Ko pa gre za družino z več otroki, staršem pogosto zmanjka časa, 

da bi se več ukvarjali z otrokom, ki ima težave. 

Starši z več otroki so tudi bolj psihično obremenjeni, zato se običajno tudi večkrat 

umaknejo na samo, kar ponovno vodi do tega, da se manj ukvarjajo z otrokom, ki 

ima težave. 

Bolezen enega izmed staršev 

Stabilno in ustrezno telesno ter duševno zdravje staršev je glavni pogoj za primerno 

sodelovanje s strokovnjaki v zvezi z njihovim otrokom. 

 

2.8.4.1.2. Otrok 

 

Vrsta otrokovih težav 

Pesimistične napovedi strokovnjakov in otrokov odpor do dela, ki je potrebno za 

premagovanje njegovih težav, starše pogosto odvrnejo od nadaljnjega sodelovanja s 

strokovnjaki. 
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Slab uspeh pri obravnavi 

Če otrokova obravnava dalj časa ne prinese rezultatov oziroma napredka in če starši 

ne dobijo pozitivnih informacij v zvezi z delom z otrokom, ne vidijo več razloga, da bi 

pri delu vztrajali. 

 

2.8.4.1.3. Odnos med otrokom in njegovimi starši 

 

Intenzivnost obravnave 

Če imajo starši težave že s skrbjo za svojega otroka, od njih ne moremo pričakovati, 

da bodo ustrezno sodelovali s šolskimi strokovnjaki in otroku pomagali pri 

premagovanju njegovih primanjkljajev tudi doma. 

Nepriznavanje otrokovih težav 

Nekateri starši ne želijo zaznati in priznati težav svojega otroka. V specialno 

pedagoško obravnavo po navadi privolijo pozno, šele takrat, ko sami pridejo do tega, 

da z njihovim otrokom ni vse prav. Pogosto se dogaja, da takšni starši svojemu 

otroku postavljajo prevelike zahteve, saj želijo sebi in drugim dokazati, da otrok nima 

težav. 

Precenjevanje otrokovih težav 

Staršem, ki pri svojem otroku ne prepoznajo močnih področij in napredka ob 

obravnavi, se zdijo otrokove težave hujše, kot so v resnici, zato jih pogosto obhaja 

malodušje, delo v zvezi s premagovanjem otrokovih težav pa se jim zdi nesmiselno. 

Primerjanje z otrokovimi vrstniki, ki nimajo težav 

Starši pogosto svojega otroka in njegove sposobnosti primerjajo z njegovimi vrstniki. 

V ospredje postavljajo otrokove primanjkljaje, zato se jim zdi nadaljnje delo v zvezi s 

premagovanjem otrokovih težav, nesmiselno. 

Napačna interpretacija otrokovih težav 

Starši pogosto razglabljajo o vzrokih otrokovih težav, ob tem prihajajo do sklepa, da 

so se težave pri njihovem otroku pojavile z določenim namenom ter da tega ne 
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morejo spremeniti, zato se jim tudi delo v zvezi s premagovanjem otrokovih težav ne 

zdi smiselno. 

Neustrezne strategije 

Starši se pogosto poslužujejo neustreznih strategij za premagovanje otrokovih težav, 

ki niso usklajene s specialno pedagoškim delom v šoli, kar ni dobra podlaga za 

doseganje ciljev v IP-ju. 

Občutek krivde 

Staršem, ki menijo, da so krivi za otrokove težave, pogosto zmanjkuje moči, za 

ustrezno sodelovanje s šolskimi strokovnjaki. 

Čustveni odnos med starši in otrokom 

Jeza in ljubezen do otroka hkrati, staršem jemljeta motivacijo za sodelovanje s 

šolskimi strokovnjaki. Ob tem niso prepričani, ali naj svojega otroka pred učitelji 

branijo, ga grajajo skupaj z njimi ali pa iščejo rešitve za premagovanje njegovih 

težav. 

Vzgojni slog staršev 

Za uspešno sodelovanje med starši in šolskimi strokovnjaki mora vzgojni slog staršev 

potekati po določenih principih. Zavedati se morajo, da premagovanje otrokovih 

težav poteka po majhnih korakih, biti morajo potrpežljivi in dosledni, ne smejo pa biti 

prezahtevni. Vzgojni slogi, ki so drugačni od tega, imajo za posledico počasno 

upadanje pripravljenosti staršev za učinkovito sodelovanje s šolskimi strokovnjaki. 

Preobremenjenost staršev 

Če starši ves svoj čas porabijo za delo z otrokom, počasi postanejo manj pripravljeni 

na sodelovanje s šolskimi strokovnjaki. 
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2.8.4.1.4. Drugi dejavniki 
 

Komunikacijski problemi 

Ovira za sodelovanje med starši in šolskimi strokovnjaki je pogosto komunikacija, saj 

strokovnjaki ne uporabljajo preprostih, razumljivih izrazov, pač pa strokovno 

terminologijo, ki je starši učencev z učnimi težavami pogosto ne razumejo. Ob tem 

imajo starši lahko občutek, da jih strokovnjak podcenjuje, saj s tem posredno 

preverja njihovo razumevanje strokovnih izrazov. 

Odnos med starši in strokovnjaki 

Odnosi med starši in šolskimi strokovnjaki so odločilnega pomena za uspešno 

sodelovanje pri uresničevanju IP-ja. Poleg naštetih dejavnikov za ovirano 

sodelovanje staršev in šolskih strokovnjakov, obstajajo tudi ovire za sodelovanje, ki 

jih navajajo drugi avtorji. 

 

2.8.4.2. Stališča šolskih strokovnih delavcev do vključevanja 
staršev v oblikovanje IP-ja 

 

Končarjeva in Antićeva (2006) sta v svoji raziskavi o stališčih strokovnih delavcev do 

vključevanja staršev v oblikovanje IP-ja ugotovili, da imajo učitelji z višješolsko 

izobrazbo bolj negativna stališča do vključevanja staršev v oblikovanje IP-ja, kot 

učitelji z visokošolsko izobrazbo. Kot razlog za takšno razliko sta avtorici navedli 

razliko v znanju s področja individualiziranega dela in metodike vzgoje, česar so bili 

deležni le strokovni delavci z visokošolsko izobrazbo. 

Strgar (2004, v Končar, Antić, 2006) je ugotovila, da veliko število strokovnih 

delavcev meni, da niso dovolj dobro usposobljeni za ustrezno sodelovanje in delo s 

starši, kar je prav tako ena izmed ovir za kvalitetno sodelovanje. 

 

2.8.4.3. Nesprejemanje otrokovih težav 

 

Starši otroka z učnimi težavami, ki so na zavod za šolstvo vložili zahtevo za 

usmerjanje, so že naredili korak naprej v zvezi s premagovanjem otrokovih težav. A 

to še ne pomeni, da so težave svojega otroka, kot del njega, tudi sprejeli. Pogosto se 
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namreč zgodi, da strokovnjaki to potezo enačijo s sprejemanjem otrokovih težav. Iz 

tega razloga lahko prihaja do nesoglasij pri oblikovanju IP-ja in kasneje pri 

uresničevanju le tega. 

 

2.8.4.4. Neusklajena pričakovanja strokovnjakov in staršev 

 

Resman (1992) trdi, da nasprotja med pričakovanji staršev in strokovnjakov ni 

opaziti, če gledamo z nivoja skupnega cilja staršev in strokovnjakov, ki je otrokovo 

uspešno delo oziroma premagovanje težav. Vendar pa navaja, da različnost 

pričakovanj izhaja iz nerazumevanja pojmov sodelovanje in partnerstvo. 

Razlike v pričakovanjih staršev in strokovnih delavcev so torej razumljive, saj nobena 

šola ne more svojega programa prilagoditi vsakemu izmed staršev in otrok. Manjša 

razhajanja v pričakovanjih zato niso bistvenega pomena. 

Kalinova in sodelavci (2009) opozarjajo na bolj pereča nesoglasja: 

- Neusklajena stališča staršev in strokovnih delavcev o tem, kaj je dobro za 

otroka. To je posledica različnih vrednostnih stališč o delu in socialnem 

vključevanju učenca. 

- Pričakovanje staršev, da bo šola pomagala družini na ekonomskem in 

materialnem področju. V tem primeru gre predvsem za učence, ki pomagajo 

pri preživljanju družine – njihovi starši večkrat pričakujejo, da bodo šolski 

strokovni delavci to upoštevali in jim pri količini znanja, nenarejenih domačih 

nalogah ter ocenjevanju, pogledali skozi prste. Strokovni delavci to večkrat 

pojmujejo kot nezainteresiranost staršev za otroka, starši pa obratno, kot 

podrejanje otroka šolskemu sistemu. 

Avtorji (Kalin in drugi, 2009) poleg opisa neusklajenih pričakovanj, podajo tudi 

predloge, ki lahko šolskim strokovnjakom koristijo pri približevanju staršem in 

prizadevanju za kakovostno sodelovanje z njimi. Ugotavljajo, da je razlike v 

pričakovanjih mogoče zmanjšati z rednimi srečanji in iskrenimi pogovori o tem, kaj 

kdo od koga želi. Najustreznejše je, če se šolski strokovnjaki s starši pogovarjajo o 

tem, kaj naj šola naredi za njihovega otroka in kaj bodo zanj naredili starši. Skrb za 

otroka je torej skupna rdeča nit tako šolskim strokovnjakom, kot tudi staršem, a med 
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njimi obstaja tudi razlika. Kalinova in sodelavci (2009) to razliko pojasnjujejo z 

različnim trajanjem vdanosti otroku. Vdanost staršev otroku je namreč trajna, šolski 

strokovni delavci pa imajo z otrokom le prehodne odnose, zato je nemogoče, da šola 

prevzame vlogo družine, saj kljub vsem svojim strokovnjakom ne more nadomestiti 

staršev. Lahko pa jim je v pomoč in jih razbremeni nekaterih obveznosti. 

 

2.8.4.5. Nepoznavanje in nerazumevanje drug drugega 

 

Kalinova in sodelavci (2009) kot eno izmed osnovnih ovir za sodelovanje med starši 

in strokovnjaki navajajo nepoznavanje in nerazumevanje otrokovih družinskih 

razmer, staršev in značilnosti njihovega življenja s strani šolskih strokovnih delavcev, 

in pomanjkljivo poznavanje dela ter položaja šolskih strokovnjakov s strani staršev. 

Pomanjkljivo vedenje o starših je ovira na strani šolskih strokovnih delavcev, 

nepoznavanje šolskega dela pa ovira na strani staršev. 

Krivda za pomanjkanje znanja o drug drugem je sicer na obeh straneh, a nikakor ne 

moremo kriviti šolskih strokovnjakov za nepoznavanje informacij, ki jim jih starši 

prikrivajo. Še večja ovira za sodelovanje nastane, če imajo starši in strokovni delavci 

drug o drugem ustvarjene stereotipe. 

Razumevanje staršev s strani šolskih strokovnih delavcev ni samoumevno, 

pomembno odvisno je tudi od njihovih osebnostnih lastnosti in socialne naravnanosti. 

Kalinova in sodelavci (2009) predlagajo nekaj vprašanj, s katerimi si šolski strokovni 

delavci lahko pomagajo do vedenja o tem ali dovolj poznajo starše svojih učencev in 

ali je njihov odnos do njih upravičen.  

Vprašanja, s katerimi si šolski strokovni delavci lahko pomagajo do razumevanja 

staršev in razmer v katerih učenci živijo (Kalin in drugi, 2009): 

- Ali vemo, s kakšnimi problemi, povezanimi z družinskim življenjem, se 

srečujejo starši in družina? 

- Ali vemo, kako je obremenjena družina in odnosi, ko je eden ali celo oba 

starša brezposelna, ko nimajo trajno zagotovljenega ustreznega bivališča, ko 

otrok živi v enostarševski družini, ga vzgajajo stari starši ali pa celo ulica? 
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- Se šolski strokovni delavci upravičeno jezimo nad malomarnostjo staršev, 

kadar ti dalj časa ne pridejo na govorilne ure ali roditeljski sestanek? 

- Ali se sprašujemo po vzrokih za naše in njihovo nerazumevanje in 

nepoznavanje razmer ter dela drug drugega? 

- Ali so za odsotnost staršev na roditeljskih sestankih in govorilnih urah krive 

njihove delovne obveznosti, ali pa jih je morda strah neposrednih očitkov, da 

se premalo ukvarjajo z otrokom? 

- Se kdaj vprašamo, ali se starši sploh znajo ukvarjati z otrokom, če sploh vedo, 

kaj pomeni starševstvo in kakšna je njihova odgovornost do svojega otroka? 

Vzroki za nerazumevanje pa niso le v starših, včasih tudi šolski strokovni delavci ne 

morejo vzpostaviti ustreznega stika s starši zaradi pomanjkanja empatije do 

njihovega položaja ter negativnih stališč v zvezi z nesodelujočimi starši. 

 

2.8.4.6. Razlika v pojmovanju posebnih potreb učenca pri 
šolskih strokovnih delavcih in starših 

 

Po Lake – u in Billingsely – u (v Končar, Antič, 2006) je najpomembnejši vzrok 

konfliktov med učitelji in starši v različnem pojmovanju učenca in njegovih posebnih 

potreb oziroma učnih težav. Ugotavljata, da je konflikt še posebno velik, ko učitelji na 

učenca gledajo z vidika njegove motnje in ne z vidika njegovih močnih področij, želja 

in sposobnosti. 

Izvor nesoglasij med strokovnjaki in starši je lahko tudi raven pomoči, ki jo otrok 

potrebuje. Mnenja o tem se krešejo celo med strokovnjaki samimi in v otrokovi 

družini. Jurišićeva (2011) zato predlaga karseda objektivno oceno objektivno oceno 

otrokovega funkcioniranja, ki naj bo osnova za izpeljavo ciljev IP-ja. 

 

2.8.5. Oblike pomoči staršem učencev z učnimi težavami 

 

Starši se različno soočajo s težavami svojih otrok. Na to poleg odnosov s strokovnimi 

delavci vpliva tudi njihova notranja moč, podpora bližnjih, navsezadnje pa tudi 

njihovo znanje in pripravljenost za nadaljnje pridobivanje le tega. Za izboljšanje 

samozavesti in zvišanje ravni znanja staršev, šola in strokovni delavci lahko storijo 

marsikaj. 
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Končarjeva in Antićeva (2006) na šoli predlagata organizacijo podpornih skupin 

staršev. V njih lahko sodelujejo starši s podobnimi težavami (skupine se lahko celo 

delijo, glede na teme, ki starše zanimajo in težave, ki jih le ti imajo). V sklopu 

podpornih skupin si starši lahko izmenjujejo izkušnje, se pogovarjajo o pojavljajočih 

se težavah in iščejo poti za reševanje teh težav ter si poleg vsega ostalega nudijo 

tudi podporo in tolažbo v težkih situacijah. Pomembno je, da imajo podporne skupine 

staršev tudi vodjo, ki pa ni nujno, da je šolski strokovni delavec. Vodja skupine in 

starši z več izkušnjami ostalim pomagajo, da: 

- sprašujejo, 

- opišejo svoje počutje, 

- pridobivajo informacije, 

- imajo realna pričakovanja, 

- so potrpežljivi s seboj, otrokom in soljudmi, 

- se naučijo izražati svoje občutke, 

- poskrbijo tudi zase, za svoje potrebe in ohranjajo svoje interese, 

- kljub otrokovim težavam ohranjajo vsakodnevne aktivnosti, 

- spoznajo, da niso sami, 

- so vključeni v otrokov dan in mu po svojih zmožnostih pomagajo pri 

uresničevanju individualiziranega programa, 

- so pozitivno naravnani, poleg težav vidijo tudi dobre strani, močna področja, 

- se vključujejo tudi v druge skupine za pomoč, samopomoč, 

- znajo najti pomoč pri drugih strokovnjakih, 

- … 

 

2.8.6. Kaj starše moti ob srečanjih s šolskimi strokovnimi delavci? 

 

Egidija Novljan v svojem delu Sodelovanje s starši otrok s posebnimi potrebami pri 

zgodnji obravnavi (2004), našteva situacije, ki so za starše najbolj moteče ob 

srečanjih in sodelovanju s strokovnjaki. V podobnih razmerah se znajdejo tudi starši 

otrok z učnimi težavami, ki v osnovni šoli sodelujejo s strokovnjaki za pripravo in 

izvajanje IP-ja za njihovega otroka. 

Tekom sodelovanja s specialnim in rehabilitacijskim pedagogom ali drugimi 

strokovnjaki starše najbolj motijo naslednje situacije. 
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2.8.6.1. Neustrezna komunikacija 

 

Novljanova (2004) navaja, da je neustrezna komunikacija najpogostejši vzrok, zaradi 

katerega starši kritizirajo sodelovanje s šolskimi strokovnimi delavci.  

Do tega pride bodisi zato, ker jim šolski strokovnjaki dajejo premalo informacij, ki so 

pomanjkljive in nenatančne, ali ker od šolskih strokovnjakov dobivajo preveč 

informacij naenkrat, ki so jim nerazumljive. 

Tovrstne napake se pojavljajo, ker šolski strokovnjaki ne upoštevajo količine znanja, 

ki jo imajo starši o težavah svojega otroka. Do napak prihaja tudi zato, ker se 

dostikrat zgodi, da šolski strokovni delavci ne upoštevajo čustvenega stanja staršev 

ter njihove trenutne sposobnosti za sprejemanje in razumevanje teme pogovora. 

 

2.8.6.2. Pomanjkanje empatije 

 

Novljanova (2004) piše, da se starši pogosto pritožujejo nad šolskimi strokovnjaki, 

ker se ti ne znajo ali ne zmorejo vživeti v njihov trenutni položaj in ob pogovoru 

ostajajo čustveno hladni. 

Empatičen odnos strokovnjaka do staršev je za ustrezno medsebojno sodelovanje 

izrednega pomena, saj se šolski strokovni delavci na ta način staršem približajo in si 

na nek način pridobijo zaupanje ter si posredno zagotovijo nadaljnje sodelovanje s 

starši. 

 

2.8.6.3. Razpoložljivost, dosegljivost, organizacija in 
koordinacija strokovnih služb 

 

Kot navaja Novljanova (2004), starše zelo moti tudi pomanjkanje ali 

preobremenjenost razpoložljivih strokovnih služb oziroma strokovnjakov. Starši imajo 

občutek, da potrebne pomoči ne dobijo, ali pa je ta pomanjkljiva in nudena v velikih 

časovnih presledkih. 

Starše prav tako moti, da so specialni strokovni delavci dosegljivi le v določenih 

terminih, ki se včasih ne ujemajo z razpoložljivim prostim časom staršev. 
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Menjavanje izvajalcev dodatne strokovne pomoči za učenca je za starše prav tako 

moteče, saj se pogosto zgodi, da morajo vsakič znova skozi proces spoznavanja in 

navajanja na drug drugega. 

 

2.8.6.4. Kontinuiteta obravnave 

 

Ob zavedanju, da učenci z učnimi težavami potrebujejo kontinuirano obravnavo, je 

za starše zelo moteče odpadanje individualnih srečanj izvajalcev IP-ja z njihovim 

otrokom (Novljan, 2004). 
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3. OPREDELITEV PROBLEMA 

 

Učenci z učnimi težavami, katerih starši imajo odpor do šole in sodelovanja s šolo v 

splošnem, svoje učne težave premagujejo veliko težje, kot učenci, katerih starši 

redno sodelujejo s šolo. Na ta problem sem naletela v času praktičnega 

usposabljanja v redni osnovni šoli in ugotovila, da večina staršev učencev z učnimi 

težavami ne sodeluje ustrezno s specialnim in rehabilitacijskim pedagogom in člani 

strokovne skupine za pripravo in izvajanje IP-ja. Ker je tovrstna problematika v meni 

zbudila zanimanje in težnjo, da najdem načine, ki bi članom strokovnih skupin za 

oblikovanje in uresničevanje IP-ja pomagali, da se približajo staršem učencev z 

učnimi težavami, sem se odločila, da o tej temi napišem svoje diplomsko delo. 

 

4. CILJ DIPLOMSKEGA DELA 

 

V okviru svojega diplomskega dela sem želela izvedeti, v kolikšni meri starši 

sodelujejo pri pripravi, izvajanju in vrednotenju IP-ja in kako so s tem zadovoljni. 

Zanimalo me je tudi, ali  aktivno sodelovanje staršev učencev z učnimi težavami pri 

uresničevanju IP-ja, prispeva k hitrejšemu  doseganju ciljev, načrtovanih v IP-ju. Prav 

tako sem želela raziskati povezanost izobrazbe staršev z njihovim aktivnim 

sodelovanjem pri uresničevanju IP-ja.   
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5. HIPOTEZE 

 

5.1. Hipoteza 1 

 

Aktivno sodelovanje staršev pri uresničevanju IP-ja je statistično pomembno 

povezano z doseganjem ciljev IP-ja učencev. 

 

5.2. Hipoteza 2 
 

Starši z višjo stopnjo izobrazbe aktivneje sodelujejo pri uresničevanju IP-ja. 

 

5.3. Hipoteza 3 

 

Starši so s sodelovanjem pri uresničevanju IP-ja zadovoljni. 
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6. RAZISKOVALNA METODA 
 

6.1. Vzorec 

 

Odločila sem se, da bom vzorčila dva šolska okoliša, in sicer domžalskega in 

kamniškega. Na ta način sem želela pridobiti uravnotežen vzorec staršev glede na 

izobrazbo. Ker se štiri šole iz domžalskega okoliša niso odzvale na mojo prošnjo za 

sodelovanje, sem v vzorec vključila vse vprašalnike, pridobljene na osnovnih šolah iz 

kamniškega okoliša in dveh šolah iz domžalskega okoliša. 

 

V slučajnostnem vzorcu so sodelovali starši učencev z učnimi težavami, ki so 

vključeni v program osnovne šole s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo. Anketni vprašalnik je izpolnilo 82 staršev. 

 

6.1.1. Spol staršev 

 

V vzorcu je sodelovalo 82 staršev, od tega 11 moških in 71 žensk. 

 

 

Diagram 1: Spol staršev 

 

6.1.2. Starost staršev 
 

Povprečna starost staršev, ki so sodelovali v vzorcu je 38,9 let. Največ staršev (10), 

ki so sodelovali v raziskavi, je starih 37 let. 

 

13,4% 

86,6% 

Moški

Ženski
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6.1.3. Stopnja izobrazbe staršev 

 

Izobrazbo sem razdelila na 7 stopenj (osnovnošolska, poklicna, srednješolska, višja, 

univerzitetna, magistrska, doktorska). V vzorcu so sodelovali starši s 6 različnimi 

stopnjami izobrazbe. 

 

Diagram 2: Izobrazba staršev 

Največ staršev (34), ki so sodelovali v raziskavi, je srednješolsko izobraženih. Večina 

staršev (81,1 %) ima osnovnošolsko, poklicno ali srednješolsko izobrazbo. 

 

6.1.4. Spol in starost učencev, ki so vključeni v program osnovne 
šole s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo 

 

Starši, ki so sodelovali v vzorcu, imajo 50 otrok moškega spola in 32 otrok ženskega 

spola.  

 

Diagram 3: Spol učencev 

Učenci, katerih starši so sodelovali v vzorcu, so razporejeni v vseh 9 razredov 

osnovne šole. Največ učencev obiskuje 6. razred. 

15,9% 

24,4% 

41,5% 

7,3% 9,7% 

1,2% 
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Srednješolska

Višja

Univerzitetna

Magisterij
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Diagram 4: Razred, ki ga učenci obiskujejo 

 

6.1.5. Težave, zaradi katerih so učenci usmerjeni v program osnovne 
šole s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo 

 

Učenci, katerih starši so sodelovali v vzorcu, so v program osnovne šole s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo usmerjeni zaradi različnih 

težav. Največ učencev ima primanjkljaje na področju pozornosti, sledijo pa jim učenci 

z bralno napisovalnimi težavami. 

 

Diagram 5: Primanjkljaji pri učencih 
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6.2. Merski inštrument 

 

Za namen raziskave sem sestavila anonimen vprašalnik in ocenjevalno lestvico, ki 

sta bila namenjena staršem učencev, ki so usmerjeni v program osnovne šole s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. 

Vprašalnik je vseboval 15 vprašanj, od katerih je bilo 6 vprašanj zaprtega tipa, 5 

vprašanj odprtega tipa in 4 kombinirana vprašanja. Ocenjevalna lestvica je bila 

sestavljena iz 29 trditev, ki so jih starši lahko ocenjevali po Likertovi skali. 

Primer vprašalnika in ocenjevalne lestvice je v prilogi. 

 

6.2.1. Spremenljivke 

 

6.2.1.1. Neodvisne spremenljivke 

 

Neodvisne spremenljivke, vezane na starše: 

- spol staršev, 

- starost staršev, 

- stopnja izobrazbe staršev. 

 

Neodvisne spremenljivke, vezane na učenca, ki je usmerjen v program osnovne šole 

s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo: 

- spol učenca, 

- razred, ki ga učenec obiskuje, 

- trajanje usmeritve, 

- povprečna ocena v lanskem šolskem letu, 

- povprečna ocena v letošnjem šolskem letu, 

- težave, zaradi katerih je učenec usmerjen v program osnovne šole s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. 
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6.2.1.2. Odvisne spremenljivke 

 

Odvisne spremenljivke, vezane na  sodelovanje staršev pri oblikovanju 

individualiziranega programa: 

- aktivno sodelovanje pri oblikovanju individualiziranega programa, 

- način sodelovanja pri oblikovanju individualiziranega programa, 

- število sestankov strokovne skupine, na katerih so bili udeleženi. 

 

Odvisne spremenljivke, vezane na sodelovanje staršev pri uresničevanju 

individualiziranega programa: 

- aktivno sodelovanje pri uresničevanju individualiziranega programa, 

- pogostost stikov s strokovnimi delavci, 

- člani strokovne skupine, s katerimi starši sodelujejo največkrat, 

- spremembe individualiziranega programa. 

 

Odvisne spremenljivke, vezane na učenčevo doseganje ciljev individualiziranega 

programa: 

- učenčeva uspešnost pri šolskem delu in premagovanju težav, 

- ustreznost načrtovanih strategij za delo. 

 

Odvisne spremenljivk,e vezane na zadovoljstvo staršev: 

- zadovoljstvo z individualiziranim programom, 

- zadovoljstvo z odnosom strokovnih delavcev, 

- zadovoljstvo z napredkom otroka, 

- zadovoljstvo s sodelovanjem pri uresničevanju individualiziranega programa. 
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6.3. Zbiranje podatkov 

 

Podatke o starših, učencih in njihovem sodelovanju pri uresničevanju 

individualiziranega programa sem pridobila s pomočjo anketnega vprašalnika, ki sem 

ga razdelila med starše otrok, ki so usmerjeni v program osnovne šole s prilagojenim 

izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Podatke sem zbirala v februarju in marcu 

2012. 

Anketne vprašalnike sem razdelila izvajalcem dodatne strokovne pomoči na 

osnovnih šolah na območju Kamnika in Domžal, in sicer na 5 šolah iz kamniškega 

šolskega okoliša in 2 šolah iz domžalskega šolskega okoliša. 

Staršem so anketne vprašalnike posredovali izvajalci dodatne strokovne pomoči. 

Izpolnjene anketne vprašalnike so starši v zaprtih kuvertah (na ta način so si 

zagotovili anonimnost) vrnili izvajalcem dodatne strokovne pomoči, ti pa so jih nato 

posredovali meni. 

 

6.4. Obdelava podatkov in prikaz rezultatov 

 

Podatke sem statistično obdelala s pomočjo opisne statistike, predstavila sem jih 

grafično ali tabelarično in opisno. Dobljene rezultate sem predstavila s frekvenčno 

distribucijo in odstotnim prikazom. 

Za preverjanje povezanosti med spremenljivkami sem uporabila analizo variance in 

oceno regresijske funkcije. 

Za obdelavo podatkov sem uporabila statistični program SPSS 19.00 za osebne 

računalnike. 
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7. REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 

V tem poglavju so opisno, grafično in tabelarično predstavljeni rezultati, ki sem jih 

pridobila s pomočjo 82 anketnih vprašalnikov, katere sem pridobila od staršev 

učencev z učnimi težavami, ki so usmerjeni v program osnovne šole s prilagojenim 

izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. 

 

7.1. Sodelovanje staršev pri oblikovanju IP-ja 

 

Starši so na vprašanje o aktivnem sodelovanju pri oblikovanju IP-ja za njihovega 

otroka, odgovorili takole: 

 absolutna vrednost relativna vrednost 

DA 57 69,5 % 

NE 25 30,5 % 

Tabela 3: Aktivno sodelovanje staršev pri oblikovanju IP-ja 

Odgovori staršev kažejo na to, da je dobri dve tretjini vprašanih aktivno sodelovalo 

pri oblikovanju IP-ja, a zaskrbljujoče je število tistih, ki niso sodelovali pri oblikovanju. 

To pomeni, da so bile kršene zakonske zahteve po vključevanju staršev v 

oblikovanje IP-ja. Ob tem se postavlja vprašanje, ali starši pri oblikovanju IP-ja niso 

sodelovali zaradi lastne želje ali zaradi mnenja strokovne skupine, da je lahko pri 

oblikovanju IP-ja avtonomna. 

Kljub temu, da je 57 staršev na vprašanje o aktivnem sodelovanju pri oblikovanju IP-

ja odgovorilo pritrdilno, se je pri 5 izkazalo (glede na rezultate naslednjega vprašanja, 

ki jih prikazuje spodnja tabela), da so IP samo podpisali. Kar pomeni, da je realno 

število staršev, ki niso aktivno sodelovali pri oblikovanju IP-ja še večje, in sicer 36,6 

%. 
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 absolutna vrednost relativna vrednost 

a) Individualizirani program sem samo 

podpisal/a. 
30 36,6 % 

b) Prisostvoval/a sem na sestankih 

strokovne skupine, a sem bil/a tiho. 
4 4,9 % 

c) Aktivno sem sodeloval/a na sestankih 

strokovne skupine (opisal/a sem 

značilnosti svojega otroka, predlagal/a 

sem prilagoditve, spremembe, ipd.). 

30 36,3 % 

d) Na sestankih strokovne skupine nisem 

bil/a prisoten/a, sem pa tekom 

oblikovanja IP-ja komuniciral/a s člani 

strokovne skupine. 

18 21,9 % 

e) Drugo. Možnosti e) ni obkrožil nihče. 

Tabela 4: Način sodelovanja pri oblikovanju IP-ja 

Rezultati kažejo, da je le 48 (58,5 %) staršev res aktivno sodelovalo pri oblikovanju 

IP-ja, kar ponovno zmanjša število tistih, ki so na vprašanje o aktivnem sodelovanju 

pri oblikovanju IP-ja obkrožili odgovor DA. Torej rezultati tega vprašanja, v primerjavi 

z vprašanjem o aktivnem sodelovanju pri oblikovanju IP-ja kažejo, da je število 

staršev, ki niso aktivno sodelovali pri oblikovanju IP-ja večje, in sicer 34 (41,5 %). 

Če pa gledamo le na starše, ki so bili v oblikovanje IP-ja vključeni po pravilih 

zakonodaje (ZOUPP, 2011), ki staršem daje pravico do sodelovanja, strokovnim 

delavcem pa nalaga dolžnost, da s starši resnično sodelujejo, je pri oblikovanju IP-ja 

dejansko sodelovalo le 36,6 % staršev. V to skupino štejem starše, ki so bili 

udeleženi na sestankih strokovne skupine in so tam tudi aktivno sodelovali. 

Starši (21,9 %), ki niso bili prisotni na sestankih strokovne skupine, so pa tekom 

oblikovanja komunicirali s člani strokovne skupine, so kot člane, s katerimi so 

komunicirali tekom oblikovanja IP-ja, navedli: 

- razrednika, 

- specialnega in rehabilitacijskega pedagoga, 

- psihologa in  

- svetovalnega delavca. 
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Nekateri niso sodelovali le z enim od strokovnih delavcev, ki so jih našteli, ampak z 

večimi. Največkrat se pojavlja kombinacija sodelovanja oziroma komuniciranja z 

otrokovim razrednikom in specialnim in rehabilitacijskim pedagogom. 

Od 18 staršev, ki so pri vprašanju o načinu sodelovanja pri oblikovanju IP-ja obkrožili 

odgovor, da na sestankih strokovne niso bili prisotni, so pa tekom oblikovanja IP-ja 

sodelovali s člani strokovne skupine, jih je največ (88,9 %) kot člana strokovne 

skupine, s katerim so sodelovali, navedlo specialnega  in rehabilitacijskega 

pedagoga. Ostali navedeni so se pojavljali z naslednjo pogostostjo: 

 

Diagram 6: Člani strokovne skupine, s katerimi so starši sodelovali tekom oblikovanja IP-ja 

Tiste starše (34), ki so obkrožili odgovora, da so bili prisotni na sestankih strokovne 

skupine, a so bili tiho, in da so na sestankih strokovne skupine aktivno sodelovali, 

sem vprašala tudi po številu sestankov strokovne skupine, na katerih so bili 

udeleženi. Tekom šolskega leta so predvideni najmanj trije sestanki strokovne 

skupine, in sicer ob začetku šolskega leta, ob koncu polletja in ob koncu šolskega 

leta. Glede na to, da sem podatke zbirala v februarju in marcu, bi morali biti starši 

udeleženi vsaj na dveh sestankih strokovne skupine. 

Glede na rezultate je zaskrbljujoče dejstvo, da 58,5 % staršev, ki so sodelovali v 

raziskavi, ni bilo na nobenem sestanku strokovne skupine, kar ne kaže le na njihovo 

neaktivnost pri oblikovanju IP-ja, pač pa tudi na neaktivnost pri uresničevanju le 

tega. Sicer so nekateri izmed njih (21,9 %) sodelovali s člani strokovne skupine, a 

vseeno je pomemben podatek, da jih kar 48 od 82 vprašanih ni izkoristilo svoje 

zakonske pravice (ZOUPP, 2011) v zvezi s sodelovanjem pri oblikovanju IP-ja. 
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V tabeli so prikazani podatki, ki sem jih pridobila od 34 staršev, ki so bili v letošnjem 

šolskem letu udeleženi na vsaj enem ali več sestankih strokovne skupine: 

Število sestankov strokovne 

skupine 
1 sestanek 2 sestanka 3 sestanki 

Udeleženost staršev na 

sestanku – absolutna vrednost 
11 15 8 

Udeleženost staršev na 

sestanku – relativna vrednost 
32,4 % 44,1 % 23,5 % 

Tabela 5: Udeležba staršev na sestankih strokovne skupine 

Od 34 staršev je bilo prisotnih na dveh sestankih strokovne skupine  44,1 %. 32,4 % 

je bilo prisotnih na le enem sestanku strokovne skupine, 23,5 % pa celo na treh 

sestankih strokovne skupine. Na več kot treh sestankih strokovne skupine ni bil 

udeležen nihče od staršev. 

Rezultati iz zgornje tabele kažejo tudi delež staršev, ki so poleg oblikovanja IP-ja, 

sodelovali oziroma še sodelujejo tudi pri spremljanju, vrednotenju in spreminjanju IP-

ja, ki poteka tekom šolskega leta, predvsem pa ob polletju in ob koncu šolskega leta. 

To so, glede na rezultate in predvidena dva sestanka strokovne skupine, vsi starši, ki 

so bili na več kot enem sestanku strokovne skupine.  

Glede na to, da je udeležba staršev na sestankih strokovne skupine majhna, me je 

zanimala tudi želja staršev po tem, ali bi radi intenzivneje sodelovali v strokovni 

skupini za pripravo in izvajanje IP-ja.  

 

Diagram 7: Rad/a bi intenzivneje sodeloval/a v strokovni skupini za pripravo in izvajanje IP-ja 
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Rezultati so dokaj presenetljivi in po mojem mnenju kažejo na manjši interes staršev 

za sodelovanje v strokovni skupini za pripravo in izvajanje IP-ja. Kar 13,5 % (tisti, ki 

so se opredelili za možnosti 1 in 2) staršev, nima želje po intenzivnejšem 

sodelovanju v strokovni skupini in le 40,2 % (tisti, ki so obkrožili stopnji 4 in 5) se je 

do intenzivnejšega sodelovanja v strokovni skupini opredelilo pozitivno. 

Modus, ki je v tem primeru 3, sicer kaže, da so starši do te trditve nevtralni, a menim, 

da je to slabo, saj bi morali starši izkoristiti možnost sodelovanja pri oblikovanju in 

izvajanju IP-ja. Vendar pa to velja le za vzorec staršev, ki so sodelovali v raziskavi, 

saj rezultatov, glede na rezultate Končarjeve in Žolgar Jerkovićeve raziskave (2010), 

ni mogoče posploševati na celotno populacijo. 

Ugotovili sta namreč, da kar dve tretjini staršev, ki so bili vključeni v raziskavo meni, 

da morajo biti vključeni v celoten proces oblikovanja, izvajanja, spremljanja in 

vrednotenja IP-ja in le 4,7 % sodelujočih se ni strinjalo s tem, da bi morali biti 

vključeni v celoten proces. Njuna raziskava je pokazala tudi, da je skoraj 70 % 

sodelujočih staršev pripravljeno sodelovati v procesu oblikovanja, izvajanja, 

spremljanja in vrednotenja IP-ja in le slabih 20 % jih pri tem ne želi sodelovati. 

Ob izključujočih se rezultatih se pojavlja vprašanje, kaj storiti, da bi staršem približali 

sodelovanje v procesu oblikovanja, izvajanja, spremljanja in vrednotenja IP-ja.  

 

7.2. Sodelovanje staršev pri uresničevanju IP-ja 

  

Starši so pri prvi trditvi ocenjevalne lestvice opredelili svoje sodelovanje pri 

uresničevanju IP-ja. Rezultati kažejo, da je njihovo mnenje o sodelovanju pri 

uresničevanju IP-ja pozitivno. 
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Diagram 8: Pri uresničevanju IP-ja mojega otroka aktivno sodelujem 

7 (8,6 %) staršev se je o svojem aktivnem sodelovanju pri uresničevanju IP-ja 

opredelilo negativno. Če ta rezultat primerjam  s sodelovanjem staršev pri 

oblikovanju IP-ja, je opazna razlika med številom staršev, ki niso sodelovali pri 

oblikovanju, in tistimi, ki ne sodelujejo pri uresničevanju IP-ja. Pri oblikovanju IP-ja 

namreč ni sodelovalo 30,5 % staršev, pri uresničevanju pa ne sodeluje 8,6 % 

staršev. Iz česar lahko razberem, da starši pri oblikovanju IP-ja večjo avtonomnost 

dopuščajo ostalim članom strokovne skupine, sami pa so raje bolj aktivni pri skrbi za 

doseganje ciljev IP-ja in spreminjanju le tega.  

Staršev, ki so se opredelili kot nevtralne (14,6 %), ne morem šteti v skupino tistih, ki 

pri uresničevanju IP-ja niso aktivni, prav tako ne v skupino aktivnih. 

Za večji odstotek staršev, ki niso sodelovali pri oblikovanju IP-ja, je lahko kriva 

njihova nepripravljenost oziroma nepoznavanje pravic za sodelovanje, ki jim 

pripadajo, kar je krivda šolskih strokovnih delavcev, ki staršev niso dovolj informirali o 

postopku oblikovanja IP-ja in njegovi vsebini. Razlog za manjše vključevanje staršev 

v oblikovanje IP-ja je lahko tudi nestrinjanje strokovnih delavcev z vključevanjem 

staršev v oblikovanje IP-ja. Končarjeva in Žolgar Jerkovićeva sta v svoji raziskavi 

(2010) namreč ugotovili, da se šolski strokovni delavci ne strinjajo z vključevanjem 

staršev v proces oblikovanja, izvajanja, spremljanja in vrednotenja IP-ja. Ob tem se 

pojavlja vprašanje o učinkovitosti in zakonski ustreznosti celotnega procesa 

oblikovanja, izvajanja, spremljanja in vrednotenja IP-ja. 
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7.2.1. Spremembe IP-ja 

 

Starše sem vprašala, če v IP-ju svojega otroka želijo kaj spremeniti in kaj bi 

spremenili. 86,6 % staršev je na vprašanje odgovorilo negativno, kar kaže na to, da 

so starši z IP-jem svojega otroka v večini zadovoljni, ali pa na to, da niso pripravljeni 

sodelovati pri spreminjanju IP-ja. 

 

Diagram 9: Želja po spremembah IP-ja 

11 (13,4 %) staršev, ki bi želelo spremembe v IP-ju svojega otroka, je navedlo 7 

sprememb, ki jih želijo. V večini gre za spremembe pri izvajanju IP-ja. 

Sprememba v IP-ju Absolutna vrednost Relativna vrednost 

DSP naj izvaja ves čas ista oseba 1 9,1 % 

Učenec naj ima pomoč le pri tistih 

predmetih, kjer ima težave 
2 18,2 % 

Učenec potrebuje fizično pomoč 1 9,1 % 

Učenec naj ima DSP po pouku, da bo 

tam lahko naredil domačo nalogo 
2 18,2 % 

Učenec potrebuje fotokopije zapiskov 

snovi 
3 27,3 % 

Učenec potrebuje dodatno uro pomoči 1 9,1 % 

Učenec potrebuje več vaj za 

premagovanje njegovih težav 
1 9,1 % 

Tabela 6: Želene spremembe IP-ja 
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Glede na želene spremembe, ki so jih navedli starši, sklepam, da so učenci, ki so 

usmerjeni v program osnovne šole s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo, v popoldanskem času zelo obremenjeni z delom v zvezi s šolo. Zaradi tega 

predvidevam, da je 18,2 % staršev navedlo, da želijo, da bi učenec domačo nalogo 

naredil pri uri DSP (najbrž je ta želja tudi posledica njihove nemoči, da bi svojemu 

otroku pomagali). Na obremenjenost učencev s šolskim delom v popoldanskem času 

po mojem mnenju kaže tudi potreba po dodatni uri pomoči in fotokopijah zapiskov 

snovi. 

Eden od staršev je navedel tudi, da želi, da dodatno strokovno pomoč izvaja ves čas 

ista oseba. To bi bilo za učenca sicer najbolje, a glede na njegov napredek, težave, 

ki se pri njem pojavljajo in nabor predmetov, ki se jih uči, je včasih potrebno, da se 

tekom otrokovega osnovnošolskega izobraževanja spremeni izvajalca oziroma 

izvajalce dodatne strokovne pomoči. Do teh sprememb prihaja izključno zaradi 

otrokove dobrobiti. Drug vidik večkratnega spreminjanja izvajalcev dodatne strokovne 

pomoči pa je spreminjanje strokovnega kadra v šoli in nenačrtovane odsotnosti 

izvajalcev dodatne strokovne pomoči, ki zagotovo niso v prid otroku. Zato je 

pomembno, da člani strokovne skupine racionalno izberejo in po potrebi nadomestijo 

izvajalca dodatne strokovne pomoči ter pri starših dosežejo razumevanje o 

potrebnosti le tega. 

Želje in zahteve staršev po spremembah IP-ja glede na mojo raziskavo niso pogoste. 

Kot sem že navedla, je to lahko znak zadovoljstva z IP-jem, nepoznavanje možnosti 

za sodelovanje ali pa nepripravljenost za sodelovanje pri spreminjanju IP-ja. Ena 

izmed možnosti, da starši v večini ne želijo spreminjati IP-ja, so lahko tudi slabe 

izkušnje s sprejemanjem njihovih predlogov s strani članov strokovne skupine. Pri 

preverjanju te možnosti sem dobila naslednje rezultate: 
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Diagram 10: Strokovni delavci spoštujejo in sprejemajo moje predloge pri uresničevanju IP-ja 

Glede na rezultate so predlogi staršev v večini sprejeti – kar 71,9 % staršev se je do 

te trditve opredelilo pozitivno. Dobljeni rezultati po mojem mnenju kažejo, da starši ne 

čutijo potrebe po spreminjanju IP-ja svojega otroka, saj so z njim zadovoljni.  

28,1 % staršev se je do trditve opredelilo negativno ali pa so bili nevtralni, kar po 

mojem mnenju kaže na neupoštevanje predlogov staršev s strani strokovnih 

delavcev. To izpodbija njihovo pripravljenost za sodelovanje in kaže na manjšo željo 

šolskih strokovnih delavcev po vključevanju staršev v proces oblikovanja, izvajanja, 

spremljanja in vrednotenja IP-ja. Spet se pojavlja vprašanje o učinkovitosti in 

zakonski ustreznosti procesa oblikovanja, izvajanja, spremljanja in vrednotenja IP-ja 

ob tem, ko starši niso »zaželeni« člani strokovne skupine. 

 

7.3. Sodelovanje staršev pri uresničevanju IP-ja v povezavi z 

doseganjem ciljev IP-ja 

 

Sodelovanje staršev pri uresničevanju IP-ja ima pozitiven vpliv na učenca. To se ne 

kaže le v izboljšanju njihove samopodobe in motivacije ter zmanjšanju problemov na 

socialnem področju, pač pa tudi v učinkovitejšem doseganju ciljev IP-ja in 

uspešnejšem premagovanju težav. 

Ta vidik sodelovanja staršev pri uresničevanju IP-ja sem preverjala tudi v svoji 

raziskavi, nanj pa se nanaša tudi hipoteza 1, ki pravi: Aktivno sodelovanje staršev pri 
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uresničevanju IP-ja je statistično pomembno povezano z doseganjem ciljev IP-ja 

učencev. 

Starši so v anketnem vprašalniku podajali svoje mnenje o trditvah o aktivnem 

sodelovanju pri uresničevanju IP-ja in o doseganju ciljev IP-ja njihovega otroka. 

Rezultati so razdeljeni glede na stopnjo strinjanja s trditvijo o aktivnem sodelovanju 

pri uresničevanju IP-ja, ki so jo starši izbrali. 

Aktivno sodelovanje 

staršev, stopnje 

strinjanja 1 – 5  

 

Pogostost 

pojavljanja 

Doseganje ciljev individualiziranega 

programa, stopnje strinjanja 1 – 5  

(aritmetična sredina podanih odgovorov) 

1 4 2,75 

2 3 3,00 

3 12 2,75 

4 28 4,29 

5 35 4,31 

Tabela 7: Aktivno sodelovanje staršev v povezavi z doseganjem ciljev IP-ja 

Za izračun povezanosti aktivnega sodelovanja staršev in učenčevega doseganja 

ciljev IP-ja sem učence razdelila v skupine od 1 do 5, glede na stopnjo aktivnega 

sodelovanja staršev. Z analizo variance sem preizkusila domnevo o enakih 

aritmetičnih sredinah med skupinami. Na podlagi vzorčnih podatkov sem zavrnila 

ničelno domnevo pri stopnji značilnosti p < 0,001. Aritmetične sredine med seboj niso 

enake, kar pomeni, da aktivno sodelovanje staršev statistično pomembno vpliva na 

učenčevo doseganje ciljev IP-ja. 

Ocenila sem še regresijsko funkcijo odvisnosti doseganja ciljev IP-ja od aktivnega 

sodelovanja staršev pri uresničevanju le tega: 

Cilji IP = 1,494 + 0,509 × Aktivno sodelovanje 

Na podlagi vzorčnih podatkov torej ocenjujem, da se doseganje ciljev IP-ja v 

povprečju poveča za 0,509, če se aktivnost sodelovanja staršev zviša za eno 

stopnjo. Ocena determinacijskega koeficienta je  R^2 = 0,28, kar pomeni, da je 28 % 

variabilnosti učenčevega doseganja ciljev IP-ja pojasnjeno z linearnim vplivom 

aktivnega sodelovanja staršev. 



Sodelovanje staršev učencev z učnimi težavami pri uresničevanju individualiziranega 
programa 

 

69 
 

Na podlagi vzorčnih podatkov sem zavrnila tudi ničelno domnevo, da je regresijski 

koeficient enak 0, pri vrednosti p < 0,001, kar je ponovno potrdilo hipotezo, da 

aktivno sodelovanje staršev pomembno vpliva na učenčevo doseganje ciljev IP-ja. 

Ker so podatki pridobljeni na podlagi mnenja staršev in so subjektivni, poleg tega pa 

jih zaradi anonimnosti staršev nisem mogla preveriti, rezultatov ne morem posplošiti 

na celotno populacijo, veljajo pa za vzorec staršev, ki so sodelovali v raziskavi. 

 

7.4. Sodelovanje staršev pri uresničevanju IP-ja v povezavi z 

njihovo izobrazbo 
 

V svoji raziskavi sem preverjala tudi sodelovanje staršev pri uresničevanju IP-ja. 

Njihovo aktivno sodelovanje sem pogojila s stopnjo izobrazbe. Na ta del raziskave se 

nanaša tudi hipoteza 2, ki pravi: Starši z višjo stopnjo izobrazbe aktivneje sodelujejo 

pri uresničevanju IP-ja. 

Sledeči rezultati kažejo, da aktivno sodelovanje staršev ni pogojeno s stopnjo njihove 

izobrazbe. Je pa pomembna ugotovitev, da staršem z nižjimi stopnjami izobrazbe le 

ta ni v pomoč, ko svojemu otroku pomagajo pri šolskem delu. 

 

7.4.1. Odvisnost sodelovanja pri uresničevanju IP-ja od stopnje 
izobrazbe staršev 

 

Povezanost aktivnega sodelovanja staršev pri uresničevanju IP-ja z njihovo 

izobrazbo sem preverila z analizo variance – preizkusila sem domnevo o enakih 

aritmetičnih skupinah, glede na stopnjo izobrazbe staršev.  
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Diagram 11: Aktivno sodelovanje staršev pri uresničevanju IP-ja, glede na stopnjo izobrazbe 

Na podlagi vzorčnih podatkov in zgornjega prikaza, ne morem zavrniti ničelne 

domneve, da so aritmetične sredine med seboj enake. Zato ne morem trditi, da 

stopnja izobrazbe staršev vpliva na aktivno sodelovanje pri uresničevanju IP-ja. 

Da bi potrdila rezultat analize variance, sem ocenila še regresijsko funkcijo odvisnosti 

aktivnega sodelovanja staršev od njihove izobrazbe: 

Aktivno sodelovanje = 4,052 + 0,003 × izobrazba staršev 

Na podlagi ocenjene regresijske funkcije ne morem zavrniti ničelne domneve, da je 

regresijski koeficient enak nič oziroma, da izobrazba staršev vpliva na njihovo aktivno 

sodelovanje pri uresničevanju IP-ja. 

V nadaljevanju sem grafično prikazala še mnenje staršev o njihovem aktivnem 

sodelovanju pri uresničevanju IP-ja. Podatki so razdeljeni glede na njihovo izobrazbo. 

Sledeči prikaz potrjuje zgornji izračun. 
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7.4.1.1. Starši z osnovnošolsko izobrazbo 

 

 
Diagram 12: Starši z osnovnošolsko izobrazbo: pri uresničevanju IP-ja aktivno sodelujem 

V vzorcu je sodelovalo 13 staršev z osnovnošolsko izobrazbo, ki so se, do trditve o 

aktivnem sodelovanju pri uresničevanju IP-ja njihovega otroka v večini (84,6 %), 

opredelili pozitivno. Samo 2 od sodelujočih staršev z osnovnošolsko izobrazbo sta 

izrazila negativno oziroma nevtralno mnenje. 

Rezultati kažejo, da starši kljub temu, da so nižje izobraženi, aktivno sodelujejo pri 

uresničevanju IP-ja. 

 

7.4.1.2. Starši s poklicno izobrazbo 

 

 
Diagram 13: Starši s poklicno izobrazbo: pri uresničevanju IP-ja aktivno sodelujem 
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V vzorcu je sodelovalo 20 staršev s poklicno izobrazbo. O aktivnem sodelovanju pri 

uresničevanju IP-ja se jih je 65 % opredelilo pozitivno, 35 % pa se jih je do te trditve 

opredelilo negativno oziroma so bili nevtralni. 

 

7.4.1.3. Starši s srednješolsko izobrazbo 

 

 
Diagram 14: Starši s srednješolsko izobrazbo: pri uresničevanju IP-ja aktivno sodelujem 

V vzorcu je sodelovalo 34 staršev s srednješolsko izobrazbo. Do trditve o aktivnem 

sodelovanju pri uresničevanju IP-ja so se v večini (82,4 %) opredelili pozitivno. 3 

izmed sodelujočih staršev so se do trditve opredelili nevtralno, 3 pa negativno. 

 

7.4.1.4. Starši z višješolsko izobrazbo 

 

 
Diagram 15: Starši z višješolsko izobrazbo: pri uresničevanju IP-ja aktivno sodelujem 
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V vzorcu je sodelovalo 6 staršev z višješolsko izobrazbo. 5 sodelujočih se je do 

trditve opredelilo pozitivno, 1 izmed njih pa je bil nevtralen. 

 

7.4.1.5. Starši z univerzitetno in magistrsko izobrazbo 

 

 
Diagram 16: Starši z univerzitetno in magistrsko izobrazbo: pri uresničevanju IP-ja aktivno 

sodelujem 

V vzorcu je sodelovalo 8 staršev z univerzitetno izobrazbo in 1 z magistrsko 

izobrazbo. Rezultati kažejo, da se je le 6 (66,7 %) staršev do te trditve opredelilo 

pozitivno. 2 izmed njih sta bila nevtralna, 1 pa je izbral negativno možnost. 

Glede na rezultate, ki kažejo, kakšno je sodelovanje staršev pri uresničevanju IP-ja, 

lahko trdim, da njihovo aktivno sodelovanje ni odvisno od njihove izobrazbe. Iz 

zgornjih prikazov podatkov je namreč razvidno, da se delež staršev, ki aktivno 

sodelujejo pri uresničevanju IP-ja, giblje med 65 % in 84,6 %, ne glede na izobrazbo 

staršev. Zanimivo je tudi, da je med starši z osnovnošolsko izobrazbo največji delež 

tistih, ki pri uresničevanju IP-ja aktivno sodelujejo. 
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7.4.2. Pomen in vloga izobrazbe staršev pri učenčevem šolskem delu 

 

Otrokom z učnimi težavami domače šolsko delo največkrat povzroča težave, saj so 

obremenjeni s količino in pri delu največkrat nimajo ustrezne strokovne pomoči, ki so 

je deležni v šoli. Pri tem imajo pomembno vlogo starši, ki s pravim pristopom in 

ustreznimi metodami dela lahko veliko pripomorejo k doseganju ciljev IP-ja svojega 

otroka, prav tako pa mu olajšajo domače šolsko delo. 

Pojavlja se vprašanje v kolikšni meri so starši sposobni pomagati svojemu otroku pri 

šolskem delu in pri premagovanju njegovih težav. Tekom svoje raziskave sem prišla 

do ugotovitve, da starši z višjimi stopnjami izobrazbe, po njihovem mnenju, veliko 

lažje pomagajo svojim otrokom pri šolskem delu, kot tisti z nižjimi stopnjami 

izobrazbe. 

Rezultate, ki potrjujejo to ugotovitev, sem prikazala glede na stopnje izobrazbe 

staršev. 

 

7.4.2.1. Starši z osnovnošolsko izobrazbo 

 

 

Diagram 17: Starši z osnovnošolsko izobrazbo: moja izobrazba mi je v pomoč, ko svojemu 

otroku pomagam pri šolskem delu 

V vzorcu je sodelovalo 13 staršev z osnovnošolsko izobrazbo. Njihov izbor 

odgovorov na zgornjo trditev kaže, da se je kar 10 od 13 staršev do te trditve 
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opredelilo negativno, 3 pa so bili do te trditve nevtralni. Glede na rezultate lahko 

trdim, da staršem z osnovnošolsko stopnjo izobrazbe, le ta ni v pomoč, ko svojemu 

otroku pomagajo pri šolskem delu. 

 

7.4.2.2. Starši s poklicno izobrazbo 

 

 
Diagram 18: Starši s poklicno izobrazbo: moja izobrazba mi je v pomoč, ko svojemu otroku 

pomagam pri šolskem delu 

V vzorcu je sodelovalo 20 staršev s poklicno izobrazbo. Do trditve so pomenu 

izobrazbe za pomoč otroku pri šolskem delu so se opredelili bolj pozitivno, kot starši 

z osnovnošolsko izobrazbo, saj jih le 5 od 20 trdi, da jim njihova izobrazba ni v 

pomoč. 7 se jih je do trditve opredelilo pozitivno, kar 8 (40 %) pa je bilo nevtralnih. 

Glede na rezultate lahko trdim, da starši s poklicno izobrazbo menijo, da jim je 

njihova izobrazba v večjo pomoč pri pomoči otroku, kot staršem z osnovnošolsko 

izobrazbo, ki v večini menijo, da jim izobrazba ni v pomoč. 
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7.4.2.3. Starši s srednješolsko izobrazbo 

 

 
Diagram 19: Starši s srednješolsko izobrazbo: moja izobrazba mi je v pomoč, ko svojemu 

otroku pomagam pri šolskem delu 

V vzorcu je sodelovalo 34 staršev s srednješolsko izobrazbo. Kar 55,9 % sodelujočih 

staršev s srednješolsko izobrazbo se strinja oziroma popolnoma strinja s tem, da jim 

je njihova izobrazba v pomoč, ko svojemu otroku pomagajo pri šolskem delu. 26,5 % 

staršev s srednješolsko izobrazbo se je do te trditve opredelilo negativno, kar je sicer 

nekoliko več, kot pri starših s poklicno izobrazbo. Če pa primerjamo deleže staršev, 

ki so bili do te trditve nevtralni, jih je pri starših s poklicno izobrazbo za 22,4 % več.  

Pokazatelj, da starši s srednješolsko izobrazbo menijo, da jim je njihova izobrazba v 

večjo pomoč, kot starši s poklicno izobrazbo, je tudi modus odgovorov, ki so se 

pojavljali. Pri starših s poklicno izobrazbo je modus 3 (do te trditve sem nevtralen/a), 

pri starših s srednješolsko izobrazbo pa 4 (s to trditvijo se strinjam). 
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7.4.2.4. Starši z višješolsko izobrazbo 

 

 
Diagram 20: Starši z višješolsko izobrazbo: moja izobrazba mi je v pomoč, ko svojemu 

otroku pomagam pri šolskem delu 

V vzorcu je sodelovalo 6 staršev z višješolsko izobrazbo. Le 1 od sodelujočih se je 

do trditve o tem, da mu je njegova izobrazba v pomoč, ko svojemu otroku pomaga pri 

šolskem delu, opredelil negativno. 2 od sodelujočih staršev sta bila nevtralna,3  pa so 

se s trditvijo popolnoma strinjali. Možnosti 1 (sploh se ne strinjam) in 4 (strinjam se) 

ni izbral nihče. 

Glede na to, da delež staršev z višješolsko izobrazbo v vzorcu ni reprezentativen, 

rezultatov ne moremo posplošiti na celotno populacijo. Lahko pa trdim, da je staršem 

z višješolsko izobrazbo le ta v večjo pomoč, ko svojemu otroku pomagajo pri šolskem 

delu, kot staršem z nižjimi stopnjami izobrazbe, saj se kar 50 % staršev s trditvijo 

popolnoma strinja, samo eden od sodelujočih pa se s trditvijo ne strinja. 
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7.4.2.5. Starši z univerzitetno in magistrsko izobrazbo 

 

 
Diagram 21: Starši z univerzitetno in magistrsko izobrazbo: moja izobrazba mi je v pomoč, ko 

svojemu otroku pomagam pri šolskem delu 

V vzorcu je sodelovalo 8 staršev z univerzitetno izobrazbo in 1 z magistrsko 

izobrazbo. Vsi od sodelujočih so se do trditve opredelili pozitivno, 8 od njih je izbralo 

celo najvišjo stopnjo strinjanja s trditvijo. 

Rezultat kaže na to, da se starši z višjimi stopnjami izobrazbe (v tem primeru 

predvsem starši z univerzitetno in magistrsko izobrazbo)  čutijo sposobnejše za 

pomoč svojemu otroku pri šolskem delu.  

Takšnega rezultata ne pripisujem le njihovi kompetentnosti glede šolskega znanja, 

pač pa tudi temu, da so starši z višjimi stopnjami izobrazbe po mojem mnenju 

samozavestnejši v interakcijah s šolskimi strokovnjaki, se natančneje pozanimajo o 

otrokovem šolskem delu in znajo hitreje ter učinkoviteje poiskati informacije v zvezi s 

snovjo, pri kateri otroku pomagajo, ali pa v zvezi z načinom dela, ki ga njihov otrok 

potrebuje za uspešno premagovanje težav. 
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7.5. Zadovoljstvo staršev s sodelovanjem pri oblikovanju in 

uresničevanju IP-ja 

 

Zadovoljstvo staršev je pomemben dejavnik uspešnega sodelovanja med njimi in 

šolskimi strokovnimi delavci. V svoji raziskavi sem starše povprašala tudi o tem, kako 

so zadovoljni z IP-jem, kaj bi v njem spremenili, kako so zadovoljni s strokovnjaki, ki 

njihovemu otroku nudijo dodatno strokovno pomoč in  njihovim odnosom ter kako so 

zadovoljni z napredkom svojega otroka. 

V splošnem so starši s svojim sodelovanjem pri uresničevanju IP-ja zadovoljni, kar 

kaže spodnji diagram. 

 

Diagram 22: S svojim sodelovanjem pri uresničevanju IP-ja sem zadovoljen/a 

Starši so kar v 73,2 % zadovoljni s svojim sodelovanjem pri uresničevanju IP-ja. Ta 

rezultat lahko navežem tudi na manjšo željo staršev po intenzivnejšem sodelovanju v 

strokovni skupini za pripravo in izvajanje IP-ja. Starši so namreč s svojim 

sodelovanjem zadovoljni, zato ne želijo še intenzivneje sodelovati. 

 

7.5.1. Zadovoljstvo staršev z IP-jem 

 

Starši so na vprašanje o tem, ali so zadovoljni z IP-jem svojega otroka, v večini 

odgovorili pritrdilno. 
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Diagram 23: Zadovoljstvo z IP-jem 

Velik odstotek zadovoljstva staršev z IP-jem kaže, da so starši, kljub slabšemu 

sodelovanju pri oblikovanju in uresničevanju IP-ja, zadovoljni z IP-jem v splošnem. 

Posledično velik odstotek zadovoljstva kaže tudi na pozitiven odnos do članov 

strokovne skupine in zadovoljstvo z otrokovim napredkom. 

 

7.5.2. Zadovoljstvo staršev s člani strokovne skupine 

 

Zadovoljstvo staršev s člani strokovne skupine in njihovim odnosom pomembno 

vpliva na kvaliteto sodelovanja staršev pri oblikovanju in uresničevanju IP-ja. Kljub 

temu, da je (glede na mojo raziskavo) pri oblikovanju IP-ja sodelovalo le 58,2 % 

staršev, je večina povedala, da so s strokovnjaki, ki njihovemu otroku nudijo dodatno 

strokovno pomoč, zadovoljni. 

Zadovoljstvo staršev s strokovnimi delavci sem preverjala s pomočjo petstopenjske 

Likertove lestvice. Rezultati so bili naslednji: 
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Diagram 24: S strokovnjaki, ki mojemu otroku nudijo dodatno strokovno pomoč, sem 

zadovoljen/a 

Rezultati kažejo, da so starši v povprečju zelo zadovoljni s člani strokovne skupine. 

Zadovoljstvo staršev s člani strokovne skupine oziroma izvajalcem dodatne 

strokovne pomoči, kažejo tudi rezultati, ki sem jih dobila ob naslednji trditvi: 

 

Diagram 25: Izvajalcu dodatne strokovne pomoči popolnoma zaupam glede dela z mojim 

otrokom 

Starši skoraj popolnoma zaupajo izvajalcu dodatne strokovne pomoči, pozitiven 

odgovor je izbralo kar 96,4 % vprašanih. 2 starša sta glede zaupanja izvajalcu 
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dodatne strokovne pomoči nevtralna, 1 izmed vprašanih, pa izvajalcu dodatne 

strokovne pomoči ne zaupa. 

Starše sem povprašala tudi o tem, kakšno mnenje imajo o odnosu strokovnih 

delavcev do njih. Dobila sem naslednje rezultate: 

 

Diagram 26: Člani strokovne za pripravo in izvajanje IP-ja me obravnavajo kot 

enakovrednega člana strokovne skupine 

Večina staršev, ki se s trditvijo strinjajo (34,3 %) in popolnoma strinjajo (29,2 %), se 

glede na rezultate počuti enakovrednega člana strokovne skupine. Ostali starši se 

sicer niso negativno opredelili o tem, ali jih strokovni delavci obravnavajo kot 

enakovredne člane strokovne skupine, a velik odstotek (28 %) staršev, ki imajo o tej 

trditvi nevtralno mnenje, po mojem mnenju nakazuje na to, da niso čisto prepričani o 

tem, ali so z vidika strokovnih delavcev res enakovredni člani strokovne skupine. 

Zgornje rezultate lahko navežem tudi na raziskavo Končarjeve in Žolgar Jerkovićeve 

(2010), ki sta ugotovili, da imajo šolski strokovni delavci odklonilen odnos do 

vključevanja staršev v proces oblikovanja, izvajanja, spremljanja in vrednotenja IP-ja. 

To zagotovo opažajo tudi starši, zato se po mojem mnenju ne počutijo kot 

enakovredni člani strokovne skupine. 
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7.5.3. Zadovoljstvo staršev z odnosom strokovnih delavcev 

 

Starše sem povprašala tudi o tem, kako so zadovoljni z odnosom strokovnih 

delavcev do njih. Podatek sem preverjala s pomočjo petstopenjske Likertove lestvice. 

Rezultati so bili naslednji: 

 

Diagram 27: Z odnosom strokovnih delavcev sem zadovoljen/a 

Iz grafa je razvidno, da so starši zelo zadovoljni z odnosom strokovnih delavcev do 

njih. Negativno mnenje je izrazil le 1 izmed sodelujočih staršev, 3 pa so bili do te 

trditve nevtralni. 

Zanimivo, rezultati kažejo na zadovoljstvo staršev z odnosom strokovnih delavcev, 

kljub temu pa se skoraj tretjina staršev (glede na rezultate prejšnje trditve: Člani 

strokovne skupine za pripravo in izvajanje IP-ja me obravnavajo kot enakovrednega 

člana strokovne skupine.) ne počutijo kot enakovredni člani strokovne skupine. 

 

7.5.4. Zadovoljstvo staršev z napredkom otroka 

 

Pomemben del splošnega zadovoljstva staršev z IP-jem je tudi napredek otroka in 

zadovoljstvo staršev z njim. 
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Diagram 28: Z napredkom svojega otroka sem zadovoljen/a 

Iz grafa je razvidno, da je več kot polovica vprašanih staršev popolnoma zadovoljna z 

napredkom svojega otroka, splošno zadovoljstvo staršev z napredkom otroka pa 

podkrepi še odstotek (39 %) staršev, ki so obkrožili 4. stopnjo strinjanja s trditvijo. 
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8. INTERPRETACIJA HIPOTEZ 

 

8.1. Hipoteza 1 

 

Aktivno sodelovanje staršev pri uresničevanju IP-ja je statistično pomembno 

povezano z doseganjem ciljev IP-ja učencev. 

Na podlagi rezultatov analize variance, ki je pokazala, da aritmetične sredine med 

skupinami staršev niso enake, sem pri stopnji značilnosti p<0,001 zavrnila ničelno 

domnevo o enakosti aritmetičnih sredin, kar pomeni, da aktivno sodelovanje staršev 

statistično pomembno vpliva na učenčevo doseganje ciljev IP-ja, zato to hipotezo 

potrjujem. 

Z dvigom ocene sodelovanja staršev za eno stopnjo, se doseganje ciljev IP-ja v 

povprečju poveča za 0,509. Ocena determinacijskega koeficienta kaže, da kar 28 % 

variabilnosti učenčevega doseganja ciljev IP-ja lahko pojasnimo z linearnim vplivom 

aktivnega sodelovanja staršev.  

Med dejavniki za otrokovo uspešno premagovanje težav in doseganje ciljev IP-ja je 

gotovo aktivno sodelovanje staršev pri uresničevanju le tega. Starši, ki uspešne 

strategije dela in metode, ki njihovemu otroku pomagajo pri premagovanju 

primanjkljajev, uporabljajo tudi doma, ko svojemu otroku pomagajo pri šolskem delu, 

ki skupaj s šolskimi strokovnimi delavci načrtujejo cilje za otroka, iščejo ustrezne 

metode dela in se pogovarjajo o otrokovem napredku, težavah, področjih, katerim je 

potrebno posvetiti še več pozornosti, pripomorejo k temu, da njihov otrok uspešno 

premaguje svoje težave in dosega cilje IP-ja. 

Ker sem podatke pridobivala od staršev, so bili ti subjektivni. Starši so anketne 

vprašalnike reševali anonimno, zato nisem mogla preveriti posameznih IP-jev 

učencev, preko katerih bi lahko potrdila ali ovrgla mnenje staršev. Svoje ugotovitve 

zato ne morem posploševati na celotno populacijo, lahko pa glede na mnenje 

staršev, trdim, da otroci tistih, ki aktivno sodelujejo pri uresničevanju IP-ja, uspešneje 

premagujejo svoje težave in dosegajo cilje IP-ja. 
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8.2. Hipoteza 2 

 

Starši z višjo stopnjo izobrazbe aktivneje sodelujejo pri uresničevanju IP-ja. 

Na podlagi analize variance, ki je pokazala, da razlika med aritmetičnimi sredinami 

skupin staršev ni statistično pomembna, nisem zavrnila ničelne domneve o enakosti 

aritmetičnih sredin (pri stopnji značilnosti p<0,001), zato to hipotezo zavračam. 

Da bi potrdila rezultat analize variance, sem ocenila tudi regresijsko funkcijo 

odvisnosti aktivnega sodelovanja staršev od njihove izobrazbe. Regresijski koeficient 

je enak 0,003 in na podlagi tega ne morem zavrniti ničelne domneve, da je regresijski 

koeficient enak 0, oziroma, da izobrazba staršev vpliva na aktivnost njihovega 

sodelovanja pri uresničevanju IP-ja. 

V začetku raziskovanja sem predvidela, da starši z višjimi stopnjami izobrazbe 

aktivneje sodelujejo pri uresničevanju IP-ja, saj sem menila, da jim je glede na 

njihovo izobrazbo, pomembna tudi izobrazba njihovih otrok, s tem pa tudi uspešno 

premagovanje težav njihovih otrok. 

Rezultati raziskave pa so pokazali, da stopnja izobrazbe staršev ni merilo za njihovo 

aktivno sodelovanje pri uresničevanju IP-ja. Starši namreč enako pogosto oziroma 

aktivno sodelujejo pri uresničevanju IP-ja, ne glede na njihovo izobrazbo, kar je 

pokazal tudi statistični izračun.  

Potrebno pa je poudariti še to, da so starši sami ocenjevali svojo aktivnost pri 

uresničevanju IP-ja, kar pomeni, da sem s pomočjo anketnih vprašalnikov pridobila le 

njihovo subjektivno mnenje, ki pa ga nisem mogla preveriti, saj so starši sodelovali 

anonimno. Kljub temu, da sem operirala s subjektivnim mnenjem staršev, svojo 

ugotovitev lahko potrdim na podlagi podobne raziskave na to temo, ki jo je leta 2007 

opravila Mateja Lipičnik. V njej je namreč ugotovila, da aktivno sodelovanje staršev 

pri uresničevanju IP-ja in pri ostalih obveznostih v zvezi z izobraževanjem njihovega 

otroka, ni pogojeno z njihovo izobrazbo (Lipičnik, 2007). 
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8.3. Hipoteza 3 

 

Starši so s sodelovanjem pri uresničevanju IP-ja zadovoljni. 

Hipotezo lahko potrdim, saj je raziskava pokazala, da so sodelujoči starši v: 

- 73,2 % zadovoljni s svojim sodelovanjem pri uresničevanju IP-ja, 

- 96,3 % zadovoljni z IP-jem njihovega otroka, 

- 97,6 % zadovoljni s strokovnim delavcem, ki njihovemu otroku nudi dodatno 

strokovno pomoč, 

- 95,1 % zadovoljni z odnosom strokovnih delavcev in  

- 90,3 % zadovoljni z napredkom svojega otroka. 

Starši so na vsa vprašanja in trditve v zvezi s svojim zadovoljstvom s sodelovanjem 

pri oblikovanju in uresničevanju IP-ja ter v zvezi z zadovoljstvom z IP-jem samim, 

otrokovim napredkom, in z odnosom strokovnih delavcev, v večini odgovorili 

pozitivno, kar kaže na njihovo splošno zadovoljstvo.  

Zadovoljstvo staršev, kot že rečeno, pogojuje kvalitetno sodelovanje staršev in 

šolskih strokovnih, zato lahko na podlagi pridobljenih rezultatov, ki kažejo, da so 

starši zadovoljni, sklepam, da je tudi njihovo sodelovanje s šolskimi strokovnjaki 

kvalitetno. 
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9. SKLEP 

 

V diplomskem delu sem obravnavala sodelovanje staršev pri uresničevanju IP-ja. V 

raziskavi sem se osredotočila predvsem na zadovoljstvo staršev in njihovo 

sodelovanje v povezavi z otrokovim doseganjem ciljev IP-ja. Preverila sem tudi ali 

stopnja izobrazbe staršev vpliva na intenzivnost njihovega sodelovanja pri 

uresničevanju IP-ja. 

Rezultati, pridobljeni z raziskavo, so pokazali, da so starši s svojim sodelovanjem pri 

uresničevanju IP-ja v splošnem zadovoljni. Zadovoljni so tudi s strokovnjaki, ki 

njihovemu otroku nudijo dodatno strokovno pomoč, prav tako z napredkom njihovega 

otroka. Njihovo zadovoljstvo pa postavlja nova vprašanja v zvezi s sodelovanjem pri 

uresničevanju IP-ja. Ne vemo namreč, ali so starši dovolj dobro seznanjeni s 

pravicami, ki jih imajo na podlagi zakonodaje v zvezi s sodelovanjem. Veliko 

zadovoljstvo po mojem mnenju namreč kaže na to, da starši (glede na majhen 

odstotek tistih, ki so bili aktivno vključeni v oblikovanje IP-ja in večji, a glede na 

splošno zadovoljstvo vseeno majhen odstotek tistih, ki aktivno sodelujejo pri 

uresničevanju IP-ja) ne poznajo dovolj dobro svojih zakonskih pravic in menijo, da so 

s strani šolskih strokovnih delavcev spoštovane v celoti (to kaže na njihovo zaupanje 

šolskim strokovnjakom) ali pa jim je intenzivnejše sodelovanje (predvsem pri 

oblikovanju IP-ja) v breme in ne želijo intenzivneje sodelovati iz različnih razlogov, ki 

sem jih opisala v teoretičnem uvodu diplomskega dela. 

Starši svoje sodelovanje pri uresničevanju IP-ja v večini ocenjujejo kot aktivno. Prišla 

sem tudi do ugotovitve, da otroci staršev, ki aktivno sodelujejo pri uresničevanju IP-

ja, učinkoviteje dosegajo cilje IP-ja in uspešneje premagujejo svoje težave. Če 

ugotovitev povežem z navedbami iz teoretičnega uvoda, pa aktivno sodelovanje 

staršev pri uresničevanju IP-ja ne vpliva le na učinkovitejše doseganje ciljev IP-ja, 

pač pa tudi na težnjo učencev, da bi dosegli več, pogostejše vključevanje v šolske in 

izven šolske dejavnosti, izboljšuje njihovo samopodobo in povečuje motivacijo za 

delo. Prav tako se učenci tistih staršev, ki aktivneje sodelujejo s šolskimi strokovnjaki 

bolje izogibajo družbeno manj sprejemljivemu vedenju. Po mojem mnenju pa aktivno 

sodelovanje staršev pri uresničevanju IP-ja prispeva tudi k poglabljanju odnosa med 
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njimi in njihovim otrokom, saj preko aktivnega sodelovanja ves čas spremljajo 

otrokovo zorenje, napredek in posledično bolje poznajo osebnost svojega otroka. 

Ob tem, kako pomembno je aktivno sodelovanje staršev, pa ne morem mimo tega, 

da skoraj tretjina staršev meni, da jih člani strokovne skupine ne obravnavajo kot 

enakovredne člane strokovne skupine. To glede na omenjeno raziskavo (Končar, 

Žolgar Jerković, 2010) kaže na manjšo željo strokovnih delavcev po sodelovanju 

staršev v procesu oblikovanja, izvajanja, spremljanja in vrednotenja IP-ja. Tu se 

poraja vprašanje o učinkovitosti in zakonski ustreznosti tega procesa. Šolski 

strokovni delavci očitno ne upoštevajo v celoti zakonskega določila o sodelovanju 

staršev v strokovni skupini, starši pa niso dovolj natančno seznanjeni s svojimi 

zakonskimi pravicami in dolžnostmi v zvezi z IP-jem. Da bi staršem približali 

sodelovanje v strokovni skupini in v procesu oblikovanja, izvajanja, spremljanja in 

vrednotenja IP-ja, bi jih bilo potrebno načrtno seznanjati z njihovimi pravicami 

(dolžnostmi), ki jim jih daje ZOUPP (2011). Prav tako pa bi bilo potrebno pogosteje 

seznanjati šolske strokovne delavce z zakonodajo in preverjati njihovo upoštevanje le 

te. 

Aktivno sodelovanje staršev pa ni odvisno od stopnje njihove izobrazbe, kot sem 

predvidela v začetku raziskovanja. Starši z nižjimi stopnjami izobrazbe namreč enako 

aktivno sodelujejo pri uresničevanju IP-ja, kot starši z višjimi stopnjami izobrazbe. Ta 

ugotovitev je potrdila tudi moja opažanja v praksi. Starši, ki so nižje izobraženi, se 

navadno manj ukvarjajo s svojo kariero ali so celo brezposelni, kar pomeni, da imajo 

več časa, ki ga lahko posvečajo svojemu otroku. Menim, da manj izobraženi starši v 

šolskih strokovnih delavcih še vedno vidijo neke vrste avtoriteto, to pa posledično 

pomeni, da bolj upoštevajo navodila in predloge šolskih strokovnjakov. Na drugi 

strani pa starši z višjimi stopnjami izobrazbe po mojem mnenju le to bolj cenijo, kar 

pomeni, da obstaja možnost, da si iz tega razloga bolj prizadevajo aktivno sodelovati 

pri uresničevanju IP-ja njihovega otroka. Aktivno sodelovanje pa pri starših z višjimi 

stopnjami izobrazbe, po mojem mnenju »znižuje« njihova prezaposlenost oziroma 

skrb za karierni napredek. Na koncu lahko povzamem, da sodelovanja staršev 

učencev, ki so usmerjeni v program osnovne šole s prilagojenim izvajanjem in 

dodatno strokovno pomočjo, ne moremo ocenjevati glede na njihovo izobrazbo, prav 
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tako glede na izobrazbo ne moremo vnaprej napovedati stopnje aktivnosti, s katero 

bodo starši pri uresničevanju IP-ja sodelovali. 

V teoretičnem uvodu sem podala nekaj predlogov, kako naj šolski strokovni delavci 

pristopajo k sodelovanju s starši, pred zaključkom pa moram navesti še predloge za 

izboljšanje sodelovanja med starši in šolskimi strokovnimi delavci, ki sem jih pridobila 

s strani staršev. Predlogi za izboljšanje sodelovanja se sicer nanašajo predvsem 

željo po izboljšanju informiranosti staršev o otrokovih težavah in poteh za 

premagovanje le teh, vendar pa lahko z njihovim upoštevanjem šolski strokovnjaki 

pridobijo še večjo naklonjenost staršev in tako pripomorejo k učinkovitejšemu 

sodelovanju. Starši bi želeli sodelovati z drugimi starši otrok, ki imajo podobne težave 

kot njihov, podali pa so tudi predlog, da bi v šoli organizirali predavanja oziroma 

izobraževanja za starše, kjer bi obravnavali tematiko učnih težav pri učencih. V ta 

namen bi bilo po mojem mnenju dobro (na območju posameznih šolskih okolišev) 

organizirati podporne skupine za starše, ki bi se nekajkrat letno srečevale in 

obravnavale vprašanja in dileme, ki se pojavljajo pri starših. Pomembno vlogo v teh 

podpornih skupinah bi morali imeti tudi šolski strokovnjaki, saj se dileme pri starših 

pojavljajo tudi v zvezi z njimi. Sama menim, da je za izboljšanje sodelovanja med 

starši in šolskimi strokovnjaki, poleg vseh drugih navedenih možnosti in stalnega 

izobraževanja strokovnih delavcev, potrebna predvsem velika mera spoštovanja drug 

do drugega in razumevanja drug drugega, kar ohranja splošno kvaliteto vzgojno 

izobraževalnega procesa.  
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11. PRILOGE 

11.1. Anketni vprašalnik 



SODELOVANJE STARŠEV UČENCEV Z UČNIMI TEŽAVAMI PRI URESNIČEVANJU 

INDIVIDUALIZIRANEGA PROGRAMA 

 

Pozdravljeni! 

Sem Anja Pančur, absolventka pedagoške fakultete, smer specialna in rehabilitacijska pedagogika in 

pripravljam diplomsko delo z naslovom Sodelovanje staršev učencev z učnimi težavami pri uresničevanju 

individualiziranega programa. 

V ta namen sem pripravila vprašalnik in ocenjevalno lestvico, s pomočjo katerih bi rada izvedela, kakšno je 

vaše sodelovanje pri uresničevanju individualiziranega programa in kako ste z njim zadovoljni. Vaši odgovori 

mi bodo pokazali področja, na katerih je sodelovanje dobro, prav tako pa tudi tista, kjer bi to lahko izboljšali. 

Vaše odgovore bom predstavila članom strokovnih timov, s katerimi bomo iskali strategije za kvalitetnejše 

sodelovanje. 

Vprašalnik in ocenjevalna lestvica sta anonimna in namenjena izključno raziskavi v sklopu diplomskega dela. 

Prosim vas, da odgovorite na vsa vprašanja in ocenite vse trditve. Izpolnjena vprašalnik in ocenjevalno 

lestvico nato v zaprti kuverti vrnite strokovnemu delavcu, ki vam ju je posredoval. 

Vaši odgovori mi bodo v veliko pomoč, zato se vam že vnaprej zahvaljujem za sodelovanje. 

 

Vprašalnik 

Na spodnja vprašanja odgovorite tako, da obkrožite ustrezen odgovor ali ga napišete na črto. Izbirajte 

odgovore, ki so značilni predvsem za stanje v preteklem polletju. 

 

1. Vaš spol in starost 

 

a) Moški    b)  Ženski  

 

Starost: _________________ let 

 

2. Stopnja vaše izobrazbe: 

 

a) Osnovnošolska 

b) Poklicna 

c) Srednješolska 

d) Višja 

e) Univerzitetna 

f) Magisterij 

g) Doktorat 

 

3. Spol vašega otroka: 

 

a) Moški     b)   Ženski 

 



4. Razred, ki ga vaš otrok obiskuje: 

_____________________________ 

 

5. Koliko časa ima vaš otrok odločbo o usmeritvi in s tem pravico do dodatne strokovne pomoči 

ter individualiziranega programa (vključno z letošnjim šolskim letom)? 

 

______________ let 

 

6. Povprečna ocena vašega otroka v lanskem šolskem letu: 

 

a) 5 

b) 4 

c) 3 

d) 2 

e) 1 

f) Opisna ocena 

 

7. Kakšna je trenutna povprečna ocena vašega otroka? 

 

8. 5 

9. 4 

10. 3 

11. 2 

12. 1 

13. Opisna ocena 

 

14. Opišite težave, zaradi katerih je vaš otrok usmerjen v prilagojeni program z dodatno strokovno 

pomočjo. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  

 

15. Ali ste aktivno sodelovali pri pripravi individualiziranega programa za vašega otroka? 

a) DA     b)   NE 



 

16. Na kakšen način ste sodelovali pri pripravi individualiziranega programa za vašega otroka? 

a) Individualizirani program sem samo podpisal/a. 

b) Prisostvoval/a sem na sestankih strokovne skupine, a sem bil/a tiho. 

c) Aktivno sem sodeloval/a na sestankih strokovne skupine (opisal/a sem značilnosti svojega otroka, 

predlagal/a sem prilagoditve, spremembe, ipd.). 

d) Na sestankih strokovne skupine nisem bil/a prisotna, sem pa tekom oblikovanja individualiziranega 

programa komuniciral/a s člani strokovne skupine. Napišite s katerimi:  

_________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

e) Drugo:____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Če ste obkrožili trditev b ali c, prosim odgovorite še na 11. vprašanje. 

 

17. Na koliko sestankih strokovne skupine ste bili udeleženi v letošnjem šolskem letu? 

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

 

18. Kako pogosto ste v stiku s strokovnim delavcem, ki vašemu otroku nudi dodatno strokovno 

pomoč? 

 

a) Nimam stikov. 

b) Odzovem se na povabilo izvajalca. 

c) Redno hodim na govorilne ure. 

d) Samoiniciativno in pogosto se pozanimam o otrokovem delu, napredku in težavah. 

e) Drugo: _______________________________________________________________________  

 

19. S katerim članom strokovne skupine sodelujete največkrat? 

 

a) Z razrednikom 

b) S specialnim pedagogom 

c) Z učiteljem (zapišite predmet, ki ga uči) ____________________________________________ 

d) S pedagogom 

e) Z ravnateljem 

f) S šolskim svetovalnim delavcem 

g) Z drugimi (dopišite)  ___________________________________________________________  



 

20. Ali ste z individualiziranim programom svojega otroka zadovoljni? 

 

a) DA     b)   NE 

 

21. Ali bi v individualiziranem programu svojega otroka kaj spremenili? 

 

a) DA     b)   NE 

Če ste obkrožili »DA«, napišite, katere spremembe bi bile po vašem mnenju potrebne: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________  

 

22. Če imate predloge za izboljšanje sodelovanja v strokovni skupini in pri uresničevanju 

individualiziranega programa, jih prosim napišite. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ocenjevalna lestvica 

Ocenjevalno lestvico izpolnjujete tako, da stopnjo strinjanja s spodnjimi trditvami ocenite z oceno od 1 

do 5, ki jo obkrožite. 

1 – sploh se ne strinjam 

2- ne strinjam se 

3 – sem nevtralen/a 

4 – se strinjam 

5 – popolnoma se strinjam 

TRDITEV OCENA 

 

1. Pri uresničevanju individualiziranega programa mojega otroka aktivno 

sodelujem. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

2. Z informacijami o svojem otroku sem strokovni skupini zelo pomagal/a pri 

pripravi individualiziranega programa. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

3. Moj otrok je pri šolskem delu uspešen. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

4. Moj otrok uspešno premaguje svoje težave. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

5. Načrtovane strategije za delo, so prispevale k temu, da moj otrok dosega cilje 

individualiziranega programa. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6. Moj otrok je na dobri poti k uresničitvi vseh ciljev individualiziranega programa. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

7. Moj otrok hitreje dosega zastavljene cilje zaradi rednega sodelovanja s 

specialnim pedagogom (oz. izvajalcem dodatne strokovne pomoči). 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

8. Svojemu otroku pri učenju najbolje pomagam sam/a. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

9. Moj otrok se snov nauči najbolje, če mu pri učenju pomagam. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

10. Moj otrok je bolj sproščen, če mu pomagam jaz, kot pri pomoči specialnega 

pedagoga ali drugih strokovnjakov. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

11. Moja izobrazba mi je v pomoč, ko svojemu otroku pomagam pri šolskem delu. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

12. Moj otrok je pri premagovanju svojih težav uspešnejši, če redno sodelujem z 

izvajalcem dodatne strokovne pomoči. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

13. V šoli dobim dovolj informacij in napotkov za delo doma. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 



 

14. Strategije za doseganje ciljev individualiziranega programa so uspešnejše, če 

jih uporabljamo tudi doma, ne le v šoli. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

15. Cilje individualiziranega programa moj otrok dosega tudi zaradi moje pomoči. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

16. Moj otrok z veseljem hodi na ure dodatne strokovne pomoči. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

17. Izvajalcu dodatne strokovne pomoči popolnoma zaupam glede dela z mojim 

otrokom. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

18. Svojega otroka poznam bolje, kot specialni pedagog in ostali člani strokovne 

skupine. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

19. Ker najbolje poznam težave svojega otroka, se počutim enakovreden član 

strokovne skupine za pripravo in izvajanje individualiziranega programa. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

20. Specialni pedagog in člani strokovne skupine za pripravo in izvajanje 

individualiziranega programa me obravnavajo kot enakovrednega člana 

strokovne skupine. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

21. Strokovni delavci spoštujejo in sprejemajo moje predloge pri uresničevanju 

individualiziranega programa. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

22. Specialni pedagog (oz. izvajalec dodatne strokovne pomoči) me redno obvešča 

o dosežkih in težavah mojega otroka. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

23. Rad/a bi intenzivneje sodeloval/a v strokovni skupini za pripravo in izvajanje 

individualiziranega programa. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

24. Za intenzivnejše sodelovanje pri uresničevanju individualiziranega programa mi 

zmanjkuje časa. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

25. Želim, da strokovna skupina za pripravo in izvajanje individualiziranega 

programa samostojno pripravi in izvede individualizirani program. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

26. S svojim sodelovanjem pri uresničevanju individualiziranega programa sem 

zadovoljen/a. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

27. S strokovnjaki, ki mojemu otroku nudijo dodatno strokovno pomoč sem 

zadovoljen/a. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

28. Z odnosom strokovnih delavcev sem zadovoljen/a. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

29. Z napredkom svojega otroka sem zadovoljen/a. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 



 


	diplomsko_delo_ANJA_PANCUR_koncni
	vprašalnik_končni

