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POVZETEK 

Prehod iz osnovne v srednjo šolo predstavlja za vsakega mladostnika pomemben 

dogodek v njegovem življenju, še posebej za dijake s posebnimi potrebami. Da 

lahko ti mladostniki uspešno preidejo iz ene izobraževalne ravni v drugo, je 

potrebna podpora in sodelovanje učiteljev, svetovalcev, staršev in vodstva obeh 

ravni.  

V teoretičnem delu diplomskega dela sem se zato osredotočila predvsem na 

izobraževalne prehode do srednje šole. Podrobneje sem si pogledala, kako poteka 

in kaj je značilno za posamezen prehod na višjo raven izobraževanja, kateri so 

rizični dejavniki prehoda in zakaj, katere so najpogostejše težave, povezane s 

prehodom, in kako se s temi težavami spopadajo učenci in dijaki, še posebej tisti z 

odločbami o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, ki so jo pridobili zaradi 

primanjkljajev na posameznih področjih učenja. Poskušala sem poiskati čim več 

strategij, ki so uporabne pri premagovanju ovir prehoda za splošno populacijo 

učencev in posebej za učence s posebnimi potrebami. 

Ker se vsaka skupina učencev na izobraževalni prehod odzove drugače, me je 

zanimalo, kako so se na prehod v srednjo šolo odzvali dijaki prvih letnikov. V ta 

namen sem razdelila anketne vprašalnike 12 dijakom s primanjkljaji na 

posameznih področjih učenja in 12 dijakom, ki nimajo odločbe o usmerjanju otrok  

posebnimi potrebami. Raziskavo sem izvedla na področju Podravja na dijakih, ki 

obiskujejo srednje poklicne šole, saj sem predvidevala, da bom tako dobila večji 

vzorec dijakov s posebnimi potrebami.  

Z anketnim vprašalnikom sem poskušala ugotoviti, ali v slovenskih šolah dijaki 

občutijo enake težave, povezane s prehodom v srednjo šolo (upad učne 

uspešnosti, neprimerno in nasilno vedenje, osip, anksiozna stanja itd.), kot drugod. 

Predvsem me je zanimalo, kako so se s težavami prehoda spopadli na področju 

učne uspešnosti, premagovanja strahov prehoda in vključevanja v razred in katera 

skupina dijakov v večji meri občuti posledice težav, povezanih s prehodom v 

srednjo šolo. Raziskava je pokazala, da med obema skupinama dijakov ni 

statistično pomembnih razlik v spopadanju s težavami prehoda, razen za pomoč 

pri vključevanju v razred, kjer je kar 8 dijakov s primanjkljaji na posameznih 

področjih učenja potrebovalo pomoč, med dijaki brez odločb o usmerjanju pa se ni 



našel niti eden, ki bi za boljšo vključitev v razred potreboval oziroma poiskal 

pomoč.  
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prehoda, dijaki z odločbami o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, učni uspeh 



ABSTRACT 

Transition from elementary school to secondary school is an important milestone 

for every adolescent, especially for students with special needs. For successful 

transition from one educational level to another, these adolescents need support 

and cooperation of teachers, counsellors, parents and management on both levels.  

Therefore, in the theoretical part of the thesis, I focused foremost on educational 

transitions up to the secondary school. I have examined the process and 

characteristics of each transition to a higher level of education, risk factors and 

reasons for them, the most frequent problems connected with the transition, how 

pupils and students deal with them, especially those which are officially recognised 

to have special needs due to deficits on certain areas of learning. I have tried to 

find as many strategies as possible for overcoming the obstacles that arise at the 

transition, both for general population of pupils and for pupils with special needs. 

Every group of students reacts differently to educational transition; therefore I 

decided to examine how students of the first year of secondary school did react to 

the transition. Therefore I have distributed interviews to 12 secondary school 

students with deficits in certain areas of learning and 12 secondary school 

students that do not have any recognized learning disabilities. I have conducted 

the research in the area of Podravje region with students that go to vocational 

schools, because I have predicted to obtain a larger sample of students with 

special needs.  

With the questionnaire I have tried to establish whether students in Slovene 

secondary schools have same issues with the transition from primary to secondary 

school (decline in achievement levels, inappropriate and violent behaviour, drop 

out, anxiety, etc.) as elsewhere. I was especially interested in the means of coping 

with the transitional problems in the area of performance, overcoming of fears 

caused by the transition, integration into the class, which group of students 

struggles harder with the consequences of the problems caused by transition to 

secondary school. The research has shown that there are not any statistically 

relevant differences in struggling with the problems caused by the transition, 

except in the area of integration into the class, where 8 students with deficits in 



certain areas of learning needed help; not one of the students without learning 

disabilities did not need or seek help for better integration into the class.  
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UVOD 

Šole se vedno bolj zavzemajo za učence, njihove potrebe in primanjkljaje, saj se 

zavedajo, da je šolanje poseben čas vsakega otroka, njihovih družin in tudi 

učiteljev. To obdobje mnogi opisujejo kot »velik izziv«, ki ga mora vsak sprejeti že 

v zelo mladih letih. S tem, ko prvič prestopijo prag osnovne šole, opravijo tudi prvi 

izobraževalni prehod oziroma tranzicijo. Prehod je namreč vsak dogodek, ki 

spremeni odnose, rutine, domneve in vloge posameznika. To je tudi obdobje, ko 

se predvsem učenci, ki sodijo v rizične skupne za neuspeh na učnem in družbeno-

socialnem področju, spopadajo z velikimi težavami tako na socialnem, 

emocionalnem kot tudi učnem področju.  

Učenci s posebnimi potrebami zaradi svojih primanjkljajev občutijo še večji pritisk, 

ko prehajajo v višjo izobraževalno raven. Ker se sami večinoma ne znajo oziroma 

zmorejo spopasti z novim okoljem, ljudmi, situacijami, učitelji in učno snovjo, jim je 

potrebno na vseh področjih pomagati. Pomoč jim nudimo v obliki preizkušenih 

strategij, ki so namenjene prav prehodnim težavam vseh otrok, še posebej teh, ki 

imajo posebne potrebe. 

Dodatne težave na socialnem, emocionalnem in predvsem učnem področju se 

pojavijo, ko učenci zapuščajo osnovno šolo in se podajajo v samostojnejši, 

odgovoren in odrasel svet srednje šole, ki je veliko bolj naravnana na skupino kot 

posameznika. Vsi mladostniki v tem obdobju občutijo upad učne motivacije in s 

tem tudi učne uspešnosti, kar se še posebej pozna pri učencih s primanjkljaji na 

posameznih področjih učenja, ki imajo težave z novim nepoznanim okoljem, 

samostojnim učnim delom, motivacijo in samozavestjo. Zato je potrebno posebej 

za njih zraven individualiziranega programa izdelati še tranzicijski program, kamor 

so vključene vse dejavnosti, ki zadevajo čim uspešnejši prehod na višjo 

izobraževalno raven, tako da je upad učnega uspeha čim manjši ali celo ničen, 

nove socialne vezi močne, da mu lahko nudijo še dodatno oporo, in samozavest 

podkrepljena z uspehi na šolskih in obšolskih področjih.  
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1 TEORETIČNI UVOD 

1.1 OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI 

Populacijo otrok s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami tvorijo tisti otroci 

oz. učenci, ki imajo primanjkljaje, ovire, slabosti, težave ali motnje na področju 

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

glede na to, ali se šolajo na osnovni šoli s prilagojenim programom ali na redni 

osnovni šoli (Galeša, 1993). 

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 58/2011) 

določa, da so otroci s posebnimi potrebami otroci z motnjami v duševnem razvoju, 

slepi in slabovidni otroci oz. otroci z okvaro vidne funkcije, gluhi in naglušni otroci, 

otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani otroci, dolgotrajno bolni 

otroci, otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, otroci z avtističnimi 

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

izvajanje programov vzgoje in izobraževanja z dodatno strokovno pomočjo ali 

prilagojene programe vzgoje in izobraževanja oziroma posebne programe vzgoje 

in izobraževanja. 

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 58/2011) 

navaja tudi, da  morajo izobraževalni programi s prilagojenim izvajanjem in 

dodatno strokovno pomočjo in prilagojeni izobraževalni programi z enakovrednim 

izobrazbenim standardom zagotavljati otrokom s posebnimi potrebami možnost, 

da si pridobijo enakovreden izobrazbeni standard, kot ga zagotavljajo 

izobraževalni programi osnovnošolskega, poklicnega in strokovnega 

izobraževanja ter splošnega srednjega izobraževanja. 

Otroke s posebnimi potrebami se usmerja v programe vzgoje in izobraževanja ob 

upoštevanju njihovih potreb na telesnem, spoznavnem, čustvenem, socialnem 

področju ter posebnih zdravstvenih potreb. Pri tem se upošteva tudi otrokova 

dosežena raven razvoja, zmožnost za učenje in doseganje standardov znanja ter 

prognoza njegovega nadaljnjega razvoja ob upoštevanju otrokovih primanjkljajev, 



Univerza v Ljubljani - Pedagoška fakulteta  Brodnjak, S. (2012) 

11 

 

ovir oziroma motenj, kakor tudi kriterijev za opredelitev vrste in stopnje 

primanjkljajev, ovir oziroma motenj. 

1.1.1 Otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja 

Pravilnik o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi 

potrebami ter kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma 

motenj otrok s posebnimi potrebami (UL, 25/2006) določata, da so »otroci s 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja heterogena skupina otrok, pri katerih 

se zaradi znanih in neznanih motenj v delovanju centralnega živčnega sistema 

pojavljajo izrazite težave pri branju, pisanju, pravopisu in računanju ter zaostanki v 

razvoju pozornosti, pomnjenja, mišljenja, koordinacije, komunikacije, socialnih 

sposobnosti in v emocionalnem dozorevanju. Primanjkljaji na posameznih 

področjih učenja trajajo celo življenje in vplivajo na učenje in vedenje.« 

Otrok je lahko prepoznan kot otrok s primanjkljaji na posameznih področjih učenja 

le v primeru, ko so se izrazite učne težave pokazale že v dosedanjem šolanju in jih 

ni bilo mogoče odpraviti kljub prilagoditvam metod in oblik dela (notranja 

diferenciacija in individualizacija) oziroma z vključevanjem v dopolnilni pouk in v 

druge oblike individualne in skupinske pomoči ter kljub strokovni pomoči in 

svetovanju šolske svetovalne službe, ki mu jih je šola nudila v skladu s tretjim 

odstavkom 12. in 24. člena Zakona o osnovni šoli (1996), tako da otrok kljub vsej 

pomoči na enem ali več področjih (branje, pisanje, računanje, pravopis, itd.) ni 

dosegel minimalnega standarda znanja.  

Za identifikacijo otroka s primanjkljaji na posameznih področjih učenja je poleg 

učne neuspešnosti potrebno ugotoviti vseh pet naslednjih kriterijev: 

1. kriterij predstavlja dokazano neskladje med strokovno določenimi in 

utemeljenimi pokazatelji globalnih intelektualnih sposobnosti in dejansko 

uspešnostjo na določenih področjih učenja. 

2. kriterij so obsežne, izrazite težave (pervazivne) na enem ali več izmed štirih 

področij šolskih veščin (branje, pisanje, pravopis, računanje), ki so izražene do te 

mere, da učencu izrazito otežujejo napredovanje v procesu učenja. 

http://www.uradni-list.si/1/content?id=72164&part=&highlight=P+R+A+V+I+L+N+I+K++o+organizaciji+in+na%C4%8Dinu+dela+komisij++za+usmerjanje+otrok+s+posebnimi+potrebami++ter+o+kriterijih+za+opredelitev+vrste+in+stopnje+primanjkljajev%2C+ovir+oziroma+motenj+otrok++s+posebnimi+potrebami
http://www.uradni-list.si/1/content?id=72164&part=&highlight=P+R+A+V+I+L+N+I+K++o+organizaciji+in+na%C4%8Dinu+dela+komisij++za+usmerjanje+otrok+s+posebnimi+potrebami++ter+o+kriterijih+za+opredelitev+vrste+in+stopnje+primanjkljajev%2C+ovir+oziroma+motenj+otrok++s+posebnimi+potrebami
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3. kriterij vključuje slabšo učinkovitost učenja zaradi pomanjkljivih in/ali motenih 

kognitivnih in metakognitivnih strategij (sposobnosti organiziranja in strukturiranja 

učnih zahtev) in motenega tempa učenja (hitrost predelovanja informacij). 

4. kriterij je dokazana motenost enega ali več psiholoških procesov, kot so 

pozornost, spomin, jezikovno procesiranje, socialna kognicija, percepcija, 

koordinacija, časovna in prostorska orientacija, organizacija informacij itd. 

5. kriterij izključuje senzorne okvare, motnje v duševnem razvoju, čustvene in 

vedenjske motnje, kulturno in jezikovno različnost in neustrezno poučevanje kot 

glavne povzročitelje primanjkljajev na posameznih področjih učenja, čeprav se 

lahko pojavljajo tudi skupaj z njimi.« (Pravilnik o organizaciji in načinu dela komisij 

za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami ter kriteriji za opredelitev vrste in 

stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami, 25/2006). 

To skupino otrok s posebnimi potrebami je težje opisati, saj imajo nekateri več 

primanjkljajev, ki se med seboj prekrivajo, lahko pa imajo le en izoliran primanjkljaj, 

s tem so tudi potrebe po prilagoditvah in strokovni pomoči med seboj različne in 

težje določljive.  

Učni primanjkljaji se med šolanjem kažejo na različne načine in lahko prizadenejo 

mnogo vidikov posameznikovega življenja. Zaradi primanjkljajev in z njimi 

povezanega neuspeha doživlja posameznik v vsakdanu frustracije, znižuje se 

samospoštovanje, vse pa lahko vodi k izogibanju dejavnosti, ki zahtevajo uporabo 

šibkih področij. Pogosto se zgodi, da ti primanjkljaji ovirajo posameznikovo 

učinkovitost vse življenje (Nagode, 2008). 

Med učence s primanjkljaji na posameznih področjih učenja spada del učencev z 

zmernimi, v glavnem pa učenci s hujšimi in najhujšimi oblikami specifičnih učnih 

težav (Magajna, Kavkler, Čačinovič Vogrinčič, Pečjak in Bregar Golobič, 2008).  

Glede na stopnjo primanjkljajev, ovir oz. motenj na posameznih področjih učenja 

delimo specifične učne težave na dve skupini: 

· nižja stopnja težavnosti (lažje in del zmernih specifičnih učnih težav), 

· višja stopnja težavnosti (del zmernih, težje in najtežje specifične učne 

težave). 

http://www.uradni-list.si/1/content?id=72164&part=&highlight=P+R+A+V+I+L+N+I+K++o+organizaciji+in+na%C4%8Dinu+dela+komisij++za+usmerjanje+otrok+s+posebnimi+potrebami++ter+o+kriterijih+za+opredelitev+vrste+in+stopnje+primanjkljajev%2C+ovir+oziroma+motenj+otrok++s+posebnimi+potrebami
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Učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja spadajo v višjo stopnjo 

težavnosti, saj so ti učenci vključeni v program s prilagojenim izvajanjem in 

dodatno strokovno pomočjo (Magajna idr., 2008) s pridobljeno odločbo o 

usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. 

Za višjo stopnjo težavnosti in s tem učence s primanjkljaji na posameznih 

področjih učenja je značilno, da učenec zaradi pomanjkljivega obvladovanja 

temeljnih spretnosti oteženo sledi in napreduje na širših področjih kurikula, prav 

tako ni opaznega napredka na področjih specifičnih primanjkljajev, kljub skrbno 

zasnovanim in ciljno usmerjenim oblikam pomoči učenec ne napreduje v okviru 

zahtev kurikula oz. izobraževalnega programa, čeprav so bili uporabljeni različni 

alternativni pristopi in poskusi kompenziranja specifičnih primanjkljajev. Pri učencu 

se pojavi frustracija in oškodovano samospoštovanje kot posledica poprej 

omenjenih težav, kar privede do splošne nemotiviranosti za učenje, izostajanja od 

pouka, pojavijo pa se lahko tudi čustvene in/ali vedenjske težave. Zaradi tega 

potrebujejo ti učenci dodatno specialno strokovno pomoč, ki jo izvajajo specialni 

pedagogi ali učitelji na svojem predmetnem področju, če so se izpopolnjevali za 

delo z otroki s posebnimi potrebami (Magajna idr., 2008). 
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1.2 PREHOD NA VIŠJO RAVEN IZOBRAŽEVANJA 

Ann Clement Morrison opredeljuje izobraževalni prehod kot »prehajanje (gibanje) 

učenca z ene šole ali ravni na drugo šolo ali raven. Prehod lahko zajema raven iz 

vrtca v osnovno šolo, iz osnovne šole v srednjo šolo ter iz srednje šole na fakulteto. 

Torej je lahko starost učencev v okviru procesa tranzicije od 3 let pa vse do 18 let« 

(Clement Morrison, 2010, str. 22). 

Prehod na višjo raven izobraževanja oziroma tranzicijski program lahko opišemo 

tudi kot skupek vodenih dejavnosti za učenca, ki so usmerjene v uspešno 

prehajanje med vzgojno-izobraževalnimi programi oziroma stopnjami. S tem so 

mišljeni vsi prehodi, ki jih je vsak posamezen učenec tekom svojega izobraževanja 

deležen:  

· vrtec – osnovna šola, 

· podružnična šola – matična šola, 

· razredna stopnja – predmetna stopnja, 

· osnovna šola – srednja šola, 

· srednja šola – fakulteta oz. višja šola, 

· fakulteta – pripravništvo, 

· pripravništvo – zaposlitev, 

· odraslo izobraževanje, 

· samostojno življenje, 

· vstop in sodelovanje v družbi, v kateri prebiva. 

Izobraževalni prehodi so ključni trenutki, ko se učenec spopada z novimi izzivi, ki 

so posledica zamenjave poznanega, domačega in umirjenega okolja za tuje, 

kompleksno in nemirno. Kot mnogi ugotavljajo, lahko ti prehodi močno vplivajo na 

pozitivni razvoj učenca, toda če se pred prehodom ne organiziramo in ga ne 

načrtujemo pravilno, lahko to pri učencu povzroči stanje anksioznosti ali strahu, ki 

vpliva na učenje in socializacijo v prihodnosti (Turner, 2007). Opazne so negativne 

posledice, ki vplivajo na trenutno in dolgoročno prilagajanje učenca na  okolje, če 

se le-ta neuspešno spopade z zahtevami in izzivi, ki mu jih nalaga novo okolje. 
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Še posebej pomembno je pravilno načrtovanje prehoda pri otrocih, ki sodijo v 

rizične skupine za uspešen prehod na višjo raven izobraževanja, kot so npr. otroci 

iz družin z nižjim ekonomskim standardom, otroci s posebnimi potrebami in učnimi 

primanjkljaji, otroci dvojezičnih staršev in priseljenci itd.  

Clement Morrison (2010) razdeli sistematičen proces prehoda na dva dela: 

1. Razvijanje baze znanja o naslednji stopnji izobraževanja za učitelje, 
starše in učenca 

V tem delu priporoča pripravo gradiv za vse tri skupine, ki pa se razlikujejo glede 

na spremenljivke (poznavanje novega okolja, starejši sorojenci s podobno izkušnji 

itd.).  

Pri učencih s specifičnimi učnimi težavami je potrebno upoštevati, da naletijo na 

ovire pri različnih vrstah prehoda in se zato priprave na uspešen prehod razlikujejo 

tudi glede na raven izobraževanja, ki jo obiskuje učenec. Zelo pomembno je, da je 

učenec s specifičnimi učnimi težavami vključen v redne aktivnosti z drugimi učenci 

na isti izobraževalni ravni. Seveda morajo biti te aktivnosti v njegovih mejah 

zmožnosti in postavljene za cilj prehoda. 

Starši učencev s specifičnimi učnimi težavami se morajo zavedati, da je njih bolj 

strah kot učence same. Da bi se nekoliko razbremenili in ugotovili, da so njihove 

skrbi pretirane v primerjavi s kasnejšimi dejanskimi učenčevimi izkušnjami, je 

pomembno, da kolikor se da sodelujejo pri procesu prehoda. 

Za Clement Morrisonovo (2010) so ključnega pomena učitelji predhodne kot tudi 

bodoče stopnje šolanja. Učitelji predstavljajo organizatorje tranzicijskega procesa, 

ki poskrbijo za ustrezno dokumentacijo, izmenjavo informacij, organiziranje 

»sestankov za podrobno razpravo s ciljem načrtovati vrsto programa, ki bo 

oblikovan za učinkovito tranzicijo učenca s specifičnimi učnimi težavami na drugo 

izobraževalno raven« (Clement Morrison, 2010, str. 23). 

2. Izmenjava podatkov (pisnih ali ustnih) 

Izmenjava podatkov je najpomembnejši del organizacije uspešnega programa 

tranzicije. Brez izmenjave mora nova ekipa učiteljev ponovno začeti s 

spoznavanjem učenca (učni stil, močna in šibka področja, dosežene ravni pri 

branju, pisanju, matematiki, osvojene in utrjene učne strategije itd.), kar lahko v 
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največji meri prizadene učenca, saj mu zaradi spoznavnega obdobja ni nudena 

takojšnja ustrezna pomoč.  

Na tem področju izpostavlja Clement Morrison (2010) dva glavna problema z 

izmenjavo podatkov: vprašanje zaupnosti in čas učiteljev za sestanke o prehodu.  

Trenutna zakonodaja (Zakon o osnovni šoli, UL 81/2006, č. 95, 97) obravnava 

učenčeve podatke kot poklicno skrivnost, ki onemogoča učiteljem izven učenčeve 

sedanje šole dostop do njegovih podatkov.  

Težava se pojavlja tudi v organizaciji sestankov, za katere preobremenjeni učitelji 

ne najdejo časa. Toda sestanki šolskih timov za ustno izmenjavo podatkov in 

razlago pisnih dokumentov o učencu so izjemno koristni pri načrtovanju 

učenčevega tranzicijskega programa. Učitelji sedanje in bodoče ravni 

izobraževanja tako morajo najti čas, saj jim osebni stik odpira več možnosti za 

spoznavanje učenca in njegovih potreb, tako lahko na primer bodoči tim povpraša 

o najuspešnejših strategijah, dosedanji tim pa predstavi spoznanja o učenčevih 

zmožnostih (Clement Morrison, 2010). 

1.2.1 Izobraževalni prehod vrtec – osnovna šola 

Največkrat so spregledane ravno potrebe otrok, ki prehajajo iz sproščenega in 

igrivega okolja, ki so ga spoznali v vrtcu, v kompleksen in nemiren vsakdan 

večinske šole. Spremeni se velikost učilnice in same ustanove, ki jo otrok obiskuje, 

tuje je šolsko okolje, vzpostaviti se morajo nove socialne vezi med sovrstniki in 

starejšimi učenci in s tem, ko učenci prestopijo prag osnovne šole, se menjajo 

pričakovanja glede obnašanja učencev v šoli. 

Starostna meja vključevanja v večinsko osnovno šolo se vedno niža, otroci so tako 

še socialno nezreli, da bi se sami spopadali z za njih prevelikimi spremembami, na 

katere nimajo vpliva.  

Raziskave (Pianta in Cox, 1998) kažejo, da ima 50% učencev težave pri 

sprejemanju in s prilagajanjem na novo okolje, kar vpliva na njihovo izobraževalno 

in socialno uspešnost v prvih razredih osnovne šole. 

Druge raziskave (Remy in Remy, 1999) kažejo, da so otroci, ki jim je okolje nudilo 

dodatno pomoč (šola, učitelji, starši), uspešnejši na področjih matematike in branja. 
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Tu se pokaže, da so nekatere sestavine za uspešen prehod iz vrtca v osnovno 

šolo v rokah same šole. Šole, ki so orientirane na učenca, ki organizirajo učne ure 

za starše in učence in so dobro vodene na vseh področjih, doživijo večji uspeh 

učencev pri prehodu v njihovo ustanovo.  

Pianta, Cox, Taylor in Early (1999) poročajo, da je glavna sestavina uspešnega 

prehoda odnos, ustvarjen med šolo in starši. Pogosta in redna komunikacija med 

šolo in starši ustvari zaupanje in obojestransko spoštovanje ter odgovornost za 

učenčev izobraževalni razvoj.  

Načrtovanje uspešnega prehoda je dolgotrajen proces, ki se ga je potrebno lotiti 

pravočasno in mora stopiti izven meja dneva odprtih vrat, vse do obiskov novih 

učiteljev na dom, programa »Starejši prijatelj«, ko učenci višjih razredov pomagajo 

prvošolčkom tako v šoli kot doma itd. (Akos, Queen in Lineberry, 2005). 

1.2.2 Izobraževalni prehod 1. triada – 2. triada  

Dolgoletne raziskave (Akos, Queen in Lineberry, 2005) kažejo, da učence, ki 

prehajajo iz 3. v 4. Razred, največkrat skrbi pravočasno prihajanje k pouku, ali 

bodo dohajali učno snov ob dodatnih obremenitvah, iskanje pravih učilnic, 

zbadanje starejših učencev, zlobni in neprijazni učitelji, izguba knjig in domače 

naloge, da jih bodo poslali k ravnatelju, nova pravila šole, težja ocenjevanja in tega, 

da v novem šolskem okolju ne bodo sprejeti (Baylor University's Community, 

2005). 

Mullins in Irvin (2000) sta odkrila, da učencem po prehodu v drugo triado močno 

upade motivacija za šolsko delo in s tem tudi šolska uspešnost pri pouku 

matematike, angleščine in socialnega učenja. Diemert (1998) pa je ugotovil, da 

učenci, ki so že v prvi triadi pokazali zametke nezainteresiranosti za šolsko delo, 

veliko neopravičeno izostajali od pouka in kazali agresivno obnašanje, po prehodu 

v drugo triado samo še okrepijo dotedanje vedenje (Akos, Queen, Lineberry, 

2005). Učenci po prehodu kažejo negativno mišljenje o sebi in čutijo povečano 

željo po vrstniškem prijateljstvu, upad izobraževalnih sposobnosti pa se velikokrat 

bolj kaže pri učenkah kot pri učencih (Oats, Flores in Weinshew, 1998). 

Otroci s posebnimi potrebami potrebujejo še več vodenja in usmerjanja pri 

prehodu iz ene v drugo triado, še posebej, če pri tem menjujejo šolsko okolje. Šola 
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mora organizirati strokovno skupino, ki bo nadzorovala in vodila prehod teh 

učencev. Pripraviti mora ustrezno dokumentacijo, organizirati predajo vseh zbranih 

učenčevih dokumentov, kajti če si učitelji le izmenjajo trenutna stanja o učenčevih 

sposobnostih, ta v večini ne prikazujejo realne in popolne slike. Individualizirani 

program (IP) učenca tudi ne poda zadostnih informacij o učenčevi stopnji učne 

sposobnosti ali njegovih dotedanjih dosežkih (Galagher, 2000). Galgher (2000) 

priporoča, da učitelj prve triade in učitelj 4. razreda ob koncu tretjega razreda in 

pred pričetkom novega šolskega leta skupaj preučita dotedanja pisna ocenjevanja 

učenca. Dodaja še, da morajo snovalci IP predvideti vse morebitne ovire in težave, 

ki se lahko pojavijo ob prehodu in v sam IP vključiti strategije, ki so potrebne za 

premagovanje teh težav.  

Učitelji druge triade in samo vodstvo šole lahko, po besedah Anderman in Midgley 

(1996), storijo veliko, da olajšajo prehod učencev iz ene na drugo izobraževalno 

stopnjo, npr. pregledajo šolski program v prvi triadi in ga prilagodijo tako, da bo 

ustrezal zahtevam tedanje generacije, poudarjajo lahko nepomembnost 

tekmovalnosti v razredu, organizirajo več skupinskega dela, ki bo temeljil na trudu 

in izboljševanju svojih sposobnosti. Mullins in Irvin (2000) poročata o šolah, ki 

imajo manj težav s prehodom učencev iz ene na drugo stopnjo, tako da imajo 

organizirane interdisciplinarne skupine, ki vključujejo strokovnjake iz različnih 

področij (specialni, socialni pedagog, svetovalni delavec, učitelj, logoped, pediater, 

psiholog itd.), ki s skupnim trudom stremijo k najboljšemu cilju za učenca (v Akos, 

Queen, Lineberry, 2005). 

Perkins in Gelfer (1995) naštevata 5 osnovnih točk uspešnega prehoda v drugo 

triado: 

1. OBLIKOVANJE NAČRTOVALNE/INTERDISCIPLINARNE  SKUPINE 

Sestavljena naj bo iz učiteljev, administratorjev, strokovnjakov in staršev 

prostovoljcev, tako iz prve kot iz druge triade. Skupina naj bi se sestala večkrat in 

si pridobila podatke o najboljšem možnem načinu, kako olajšati prehod učencem, 

ki so v rizični skupini, da jim ne upade uspešnost zaradi neuspešno vodenega 

prehoda iz ene na drugo izobraževalno stopnjo. 

2. NAČRTOVANJE CILJEV IN ODKRIVANJE TEŽAV 
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Skupina mora načrtovati ustrezne cilje za uspešen prehod, zato je pomembno, da 

pri oblikovanju le-teh navedejo vse možne težave, ki bi lahko nastopile ob 

doseganju  ciljev. Nekaj primerov ustrezno oblikovanih ciljev: 

· omogočiti, da se učenec najhitreje uspešno prilagodi novemu okolju, 

· spodbujati neodvisno in uspešno vključitev v novo šolsko okolje, 

· spodbujati sodelovanje med učitelji, administratorji, strokovnjaki, družinami 

in učenci, ki so vključeni v proces prehoda, 

· izboljševati zadovoljstvo vseh vključenih v proces prehoda. 

3. OBLIKOVANJE TRANZICIJSKEGA NAČRTA S KONKRETNIMI 

STRATEGIJAMI 

Skupina oblikuje določene dejavnosti, postopke in individualne zadolžitve, ki 

olajšajo prehod na drugo stopnjo, in jih zapiše tako, da je lahko vsak posameznik, 

ki je vključen v ta proces, vedno na tekočem z dogajanjem in se tako počuti kot 

pomemben člen skupine. 

4. PRIDOBITI PODPORO IN PREDANOST UČITELJEV IN VSEH DRUGIH, 

KI SO VKLJUČENI V NAČRT 

Ko je načrt napisan, si mora skupina pridobiti podporo celotne šole in sodelujočih 

učiteljev. Zelo je pomembno, da je načrt podprt iz strani vseh, ki v tem procesu 

sodelujejo, saj si tako pridobijo občutek, da niso nepomemben in spregledan člen 

procesa. 

5. EVALVIRANJE PROCESA PREHODA 

Sprotna evalvacija ciljev omogoča, da se le-ti skozi proces spreminjajo, 

dopolnjujejo ali zamenjujejo. Oblikujejo se vprašalniki in izvedejo intervjuji, ki 

podajo vpogled v uspešnost načrta, kaj deluje in kaj bi bilo potrebno spremeniti.  

1.2.2.1 Primer tranzicijskega programa 

V mesecu marcu: Vsak učitelj zadnjega razreda prve stopnje poda oceno 

trenutnega stanja za posameznega učenca, ki ga uči. Ocena trenutnega stanja 

vsebuje podatke o bralnih, pisnih in matematičnih sposobnostih, podpori, ki jo 

učenec dobi doma, učnem stilu, razredni sociogram za posameznega učenca in 
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organizacijske potrebe. Oceno trenutnega stanja učitelj nato pošlje svetovalcu, ki 

koordinira drugo stopnjo šolanja (am: 6th grade, slo: 4. razred). 

V mesecu maju: Svetovalec, katerega vlogo bi v Sloveniji prevzel svetovalni 

delavec ali specialni pedagog, obišče vsak 3. razred in predstavi potek nadaljnjega 

šolanja. Pri pogovorih se dotakne domačih nalog, šolskih in obšolskih dejavnosti, 

urnikov, malice, učiteljev, ki jih bodo poučevali, razporeditev razredov itd.  

V mesecu juniju: Šola pošlje vabilo vsem staršem in učencem 1. triade, da se na 

dnevu odprtih vrat bolje seznanijo s potekom učnega dne 2. triade. Starši si tako 

lahko ogledajo potek nekaterih učnih ur, pogovorijo se z vsemi učitelji, ogledajo si 

šolsko dvorišče in celotno šolo. Učenci višjih razredov pa prevzamejo vlogo 

šolskih vodičev in odgovarjajo na vprašanja, ki jih zastavijo starši ali njihovi otroci 

(Akos, Queen in Lineberry, 2005). 

1.2.3 Izobraževalni prehod na srednjo šolo 

Dijaki v prvih mesecih šolanja opazijo velike razlike med osnovno in srednjo šolo. 

Srednjo šolo občutijo kot bolj tekmovalno in osredotočeno na uspešnost (Mizelle in 

Irvin, 2000). Soočajo se z več in težjimi odločitvami glede interesnih dejavnosti in 

izvenšolskih aktivnosti. Prilagoditi se morajo novim razmeram ter pričeti 

obvladovati nove zahteve na učnem, čustvenem, socialnem in kognitivnem 

področju (Kavkler, Magajna, Lipec Stopar, Bregar Golobič, Čačinovič Vogrinčič, 

Janželj, 2010). Veliko dijakov pod temi pritiski popusti pri šolskem delu, kar se 

naknadno pozna pri njihovih ocenah in vedno pogostejših izostankih od pouka. 

Raziskovalne študije so pokazale, da se učenci ob koncu osnovnošolskega 

izobraževanja veselijo in bojijo obiskovanja srednje šole. Pritegne jih večja 

svoboda, več izbire, sodelovanje pri več izvenšolskih dejavnostih ter nova 

poznanstva in prijateljstva. Hkrati pa so na trnih glede starejših dijakov in 

njihovega zbadanja, velikosti objekta in kako se bodo v njem znašli ter 

zahtevnejše snovi in posledično nižjih ocen  (Akos in Galassi, 2004).  

Vstop v srednjo šolo od dijakov zahteva tekoče obvladovanje osnovnošolskih 

veščin, ki jih učinkovito uporabljajo za pridobivanje novega znanja, samostojno in 

učinkovito upravljanje lastnega učenja in vedenja, kar pa je povezano z 

usvajanjem novih veščin in osebnostnih lastnosti, ki vodijo do povečanja lastne 
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aktivnosti in prevzemanja odgovornosti. Toda za dijake, ki so že v osnovni šoli 

imeli težave pri učenju, usvajanju in uporabi novih veščin predstavlja prehod na 

srednjo šolo velik izziv (Kavkler, Magajna, Lipec Stopar, Bregar Golobič, Čačinovič 

Vogrinčič, Janželj, 2010), ki mu veliko dijakov podleže s tem, da jim upade učni 

uspeh. 

Hertzog in Morgan (1999) sta ugotovila, da imajo šole v Ameriki, kjer se izvajajo 

obširni programi pomoči dijakom ob prehodu, nižji odstotek izpisa kot na šolah, 

kjer ni primerne pomoči.  

1.2.3.1 Dijaki s specifičnimi učnimi težavami in primanjkljaji na 
posameznih področjih učenja ob prehodu v srednjo šolo 

Težave ob prehodu v srednjo šolo se pojavijo predvsem pri dijakih s specifičnimi 

učnimi težavami in primanjkljaji na posameznih področjih učenja (SUT/PPPU), ker 

imajo pomanjkljivo usvojene osnovne veščine branja, pisanja in računanja. Mnogi 

pri teh dejavnostih ne dosežejo avtomatizma in tako zaradi počasnega in 

netekočega branja, zapisovanja ali računanja zavestno ne sledijo vsebini. V času 

osnovnega šolanja pogosto ne usvojijo ustreznega predznanja, da bi lahko nato v 

srednji šoli sledili pouku in znanje nadgrajevali (Kavkler idr., 2010). 

Dijake pri uspešnem učenju in usvajanju novega znanja v srednji šoli ovirajo 

predvsem pomanjkljivo razvite jezikovne veščine, problemi pomnjenja in težave na 

področju višjih meta-kognitivnih in izvršilnih procesov. 

Težave se pojavijo v zahtevnosti snovi in podajanja naučenega znanja. Veliko 

dijakov s SUT/PPPU ima zelo dobro razviti besedni zaklad in z lahkoto obnovijo 

zgodbo ali daljšo razlago, težava pa se pojavi pri pisnem podajanju znanja, 

predvsem v obliki esejskih odgovorov. Ti dijaki zaradi slabega priklica pravilnega 

zapisa besede pozabijo na misel, ki so jo želeli zapisati, in se izgubijo v poplavi 

nerazumljivih besed (Kavkler idr., 2010). 

Z vstopom v srednjo šolo se poveča tudi količina snovi. Ti dijaki, ki že prej niso 

doživeli uspeha pri učenju in jim je že v osnovni šoli padla motivacija za učenje, 

sedaj v srednji šoli še veliko težje pristopijo h knjigam. Z neustreznimi strategijami 

in pomočjo ob prehodu se pri tej skupini dijakov močno poveča ponavljanje letnika, 

izostajanje od pouka in izstop iz srednje šole. 
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Mnogim dijakom s SUT/PPPU primanjkuje osnovnih socialnih veščin. Če imajo 

primanjkljaje na področju povezovanja informacij in celostnega razumevanja, bodo 

imeli težave tudi pri razumevanju socialnih situacij. Znano je, da so tudi splošno 

manj socialno aktivni od vrstnikov in tako navežejo manj socialnih stikov, veliko 

število le-teh pa za večino dijakov predstavlja uspešen prehod v srednjo šolo 

(Cognato, 1999). 

»Da bi bilo izobraževanje v srednjih šolah za učence s SUT/PPPU najbolj 

učinkovito, moramo prilagoditi šolsko okolje tako, da dijake usmerja k učenju, 

hkrati pa jim dopušča dovolj prostora in časa za sodelovanje v učnem procesu« 

(Kavkler idr., 2010).  

1.2.3.2 Skrbi in strahovi ob prehodu v srednjo šolo 

Prehod iz osnovne v srednjo šolo je lahko zelo vznemirljiv in hkrati strah vzbujajoč 

trenutek za mladostnike in tudi njihove starše. Mladostniki se najprej veselijo novih 

prijateljev, izkušenj in več svobode, istočasno pa jih skrbi večja težavnost snovi,  

pridobivanje nižjih ocen, da se bodo v novi šoli izgubili in da jih bodo starejši dijaki 

psihično in fizično nadlegovali (Mizelle, 1995). 

Udeleženci širše raziskave (Howard in Johnson, 2004) so bili enakega mnenja, da 

največje težave prehoda na višjo izobraževalno raven povzročajo skrbi socialne 

narave, saj veliko učencev vidi šolo ne kot izobraževalni, temveč socialni center, 

kjer se odprejo možnosti druženja, spoznavanja novih ljudi, odkrivanje novih 

družbenih in socialnih vezi. Ravno iz tega razloga so glavni vzroki za skrb ob 

prehodu povezani s socialnimi temami. 

a) Sklepanje prijateljstev 

V času, ko so prijatelji in socialna interakcija z njimi za mladostnike 

najpomembnejši, se zaradi prehoda v srednjo šolo porušijo njihove obstoječe 

mreže prijateljev, kar vpliva tudi na učno uspešnost (Mizelle in Irvin, 2000). 

Zmožnost pridobiti in obdržati prijatelja je ena najintenzivnejših tesnob, ki jih 

doživljajo mladostniki ob prehodih na višjo raven izobraževanja, saj le-ti ocenjujejo 

svoje počutje ravno na podlagi dejstva, ali imajo dovolj prijateljev. V prednosti so 

mladostniki, ki obiskujejo srednjo šolo, kamor se jih je vpisalo več iz njihove 



Univerza v Ljubljani - Pedagoška fakulteta  Brodnjak, S. (2012) 

23 

 

osnovne šole, kajti čeprav v času osnovnošolskega izobraževanja ti mladostniki 

niso bili prijatelji, si v prvih tednih šolanja na novi vzgojno-izobraževalni ustanovi 

nudijo medsebojno socialno pomoč. 

Večina mladostnikov se boji biti sami v novem okolju, saj je znano, da mladostniki, 

ki nimajo veliko oziroma so skoraj brez prijateljev, hitreje podležejo zbadanju in 

zastraševanju.  

Nekaterim se zdi zastrašujoče tudi, ali bodo našli primeren socialni krog in bili v 

njega tudi sprejeti. Kajti mladostniki poročajo, da je včasih prav težko razbrati 

socialne znake posamezne skupine, ugotoviti, kaj je popularno in kaj ne, ter pri 

tem paziti, da se pred drugimi ne osmešijo. 

Zaradi tega je pomembno, da tranzicijski programi vsebujejo strategije in aktivnosti, 

ki nudijo prihajajočim mladostnikom socialno podporo, tako da spoznajo in stkejo 

močne vezi z novimi in starejšimi dijaki. Raziskave so pokazale, da je 

mladostnikom, ki so se udeležili več takih socialnih dejavnosti (sestanki, piknik, 

pisno prijateljevanje), učni uspeh manj trpel in so zaradi tega tudi manj izostajali 

od pouka (Cognato, 1999). 

b) Vključitev v širšo srednješolsko družbo 

Zraven skrbi, kako si poiskati ožji krog prijateljev, se pojavijo še skrbi, kako se 

vključiti v širšo socialno okolico.  

Starejši dijaki svetujejo mlajšim, naj se ne izpostavljajo, naj ne privlačijo prevelike 

pozornosti nase v negativnem smislu, naj raje postanejo nevidni, saj si bodo le 

tako lahko zagotovili mirno preživljanje srednješolskih let.  

Dijaki s posebnimi potrebami in primanjkljaji na posameznih področjih učenja 

imajo še toliko več skrbi, saj se počutijo že tako zapostavljene in zasmehovane, 

kar vpliva na njihovo samopodobo, ki je vedno nižja, posledično pa imajo še več 

težav pri iskanju prijateljev ter vključitvi v širšo srednješolsko socialno mrežo. 

c) Dohajanje na učnem področju 

Dijaki slej kot prej ugotovijo, da je šola namenjena učenju ter kako dobro se 

posameznik pri tem odreže. Hitro ugotovijo tudi, da je učenje v srednji šoli 

drugačno od načina učenja, ki so ga poznali v osnovni šoli. Medtem ko so jim v 
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osnovni šoli učitelji pomagali, da so dohajali preostale učence, če kdaj česa niso 

razumeli, se sedaj soočijo z veliko samostojnejšim delom, kjer si učitelj ne vzame 

več časa za vsakega posameznika, da bi mu pomagal doseči enake rezultate, kot 

jih dosega preostala skupina. 

Več dijakom se zadnje leto v osnovni šoli ne zdi pretirano zahtevno, zato popustijo 

pri učni disciplini, ko pridejo v srednjo šolo pa doživijo šok, saj se stopnja 

zahtevanega znanja močno zviša. Zaradi tega nekateri obupajo že kar na začetku 

in se njihovo znanje ter ocene samo še nižajo, nekateri pa ponovno obudijo red in 

disciplino, ki so je bili navajeni pred zadnjim letom v osnovni šoli ter pričnejo 

dohajati ostale učence. 

Dijaki s SUT/PPPU so pri učenju manj učinkoviti, ker podcenjujejo vlogo napora in 

predanosti ter ne uvidijo korelacije med naporom in uspehom. Zaradi tega veliko 

učencev zelo hitro obupa in se težavnim nalogam raje izogiba. Zanje je značilen 

nekoliko bolj pasiven pristop, težave pri zastavljanju vmesnih ciljev, strateškem 

razmišljanju in presojanju učinkovitosti lastnih pristopov (Kavkler idr., 2010).  

Nekateri učitelji se zavedajo, da je stopnja znanja v srednji šoli veliko višja od 

osnovnošolske, zato skušajo učencem že v zadnjem razredu osnovne šole 

pomagati, tako da obravnavajo tudi kakšno snov, ki je tema prvega letnika. To se 

lahko izkaže tudi kot slaba investicija, saj se veliko dijakov, ki so snov osvojili že v 

devetem razredu osnovne šole, potem v prvem letniku srednje šole dolgočasi. 

Toda dijaki tistih učiteljev, ki se niso orientirali toliko na snov, temveč predvsem na 

strategije, kako novo in težjo snov hitreje osvojiti (kako se spopasti s testi, 

domačimi nalogami in večjo količino snovi), lažje prestopijo prag srednješolskega 

znanja in nadaljujejo z enakim tempom kot v osnovni šoli. 

Težave se pojavijo pri dijakih, ki ne uspejo osvojiti teh znanj in podležejo 

neuspehom v začetku srednje šole. Kajti ti mislijo, da novega dela ne zmorejo, ker 

so jih učitelji v osnovni šoli zavajali z dobrimi ocenami, sedaj pa se je izkazalo, da 

niso sposobni dodatnega dela in obupajo nad sabo. Prenehajo delati domače 

naloge, na testih prepisujejo, učitelji se nad njimi vedno bolj jezijo, vedno več 

izostajajo od pouka, saj se počutijo neustrezne za izobraževalni program, ki ga 

obiskujejo, ter občutijo sram glede neznanja ali so posledično deležni celo 

zbadanja in zasmehovanja  (Howard in Johnson, 2004). 
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d) Razlogi tehnične narave 

Kot prvi razlog večina dijakov navaja velikost nove ustanove. Veliko jih je na 

začetku zaskrbljenih, da se bodo v novi in zapleteni šoli izgubili in s tem zamujali k 

pouku. Ob začetku šolskega leta v novi šoli se tudi še ne počutijo dovolj pogumne, 

da bi vprašali starejše dijake, kje se nahaja določena učilnica ter pri tem zraven 

strahu občutijo še sram.  

Pritožujejo se tudi nad veliko zmedo, ki nastane, ko se morajo seliti iz ene v drugo 

učilnico, ki sta na različnih koncih šole in v različnih nadstropjih.  

Kot drugi razlog navajajo dijaki uporabo načrta šole, še posebej tistih, kjer je 

upodobljena večnadstropna ustanova. Načrt se jim zdi zapleten, nečitljiv in se ga v 

večini sploh ne poslužujejo. Raziskave kažejo, da so dijaki zaskrbljeni, ko 

ugotovijo, da ne znajo uporabljati te vrste dokumentov, kar jih navdaja še z večjim 

občutkom nesposobnosti in neustreznosti.  

Rizična skupina tu so dijaki s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, še 

posebej tisti, ki imajo težave z orientacijo v prostoru in na zemljevidu. Takim 

dijakom je potrebno nuditi več pomoči, jih ob začetku šolskega leta evidentirati ter 

jih z ustanovo seznaniti na drug način.  

1.3 RIZIČNI FAKTORJI ZA PREHOD V VIŠJO IZOBRAŽEVALNO 
RAVEN 

Preden lahko oblikujemo program pomoči, dejavnosti in strategij za uspešen 

prehod, je potrebno poznati rizične faktorje, ki spremljajo učence in dijake, ko 

prehajajo med izobraževalnimi ravnmi.  

Prehod predstavlja oviro predvsem za dijake, ki so izpostavljeni več rizičnim 

faktorjem hkrati, kar privede do upada učne uspešnosti, nižanja samopodobe in 

povečanja socialne anksioznosti (Galton, 2003).  

Kanadska raziskava Early School Leavers Study (2005) prepozna rizičnega dijaka 

kot nekoga, ki verjetno ne bo napredoval do zaključka šolanja s potrebnimi 

spretnostmi in samozavestjo, s katerimi bi imel dobre možnosti pri iskanju 

zaposlitve, vključevanju v družbo in socialnih odnosih.  
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1.3.1 Rizični faktorji za prehod v višjo izobraževalno raven, ki so 
okoljsko pogojeni 

a) Ekonomski status 

Revščina šteje med najbolj kritične faktorje zmanjševanja uspešnosti na vseh 

področjih družbenega življenja, še posebej pri mladostnikih, ki so na prehodu iz 

osnovne v srednjo šolo (Keating in Hetzman, 1999).   

»Manj spodbudno okolje družin z nižjim socio-ekonomskim statusom (SES) 

praviloma vpliva na otrokov razvoj komunikacijskih sposobnosti, sposobnosti 

socialne integracije in tudi na obvladovanje šolskih znanj in strategij na začetku 

šolanja. Ker dijaki pogosto niso deležni ustreznih kompenzacijskih strategij, se 

njihovi primanjkljaji iz leta v leto šolanja povečujejo. Praviloma dosegajo nižje 

izobraževalne dosežke v času šolanja« (Kavkler idr., 2010, str. 9). 

V Ameriki je pogost pojav, da dijaki, ki prihajajo iz okolja z izredno nizkim SES, v 

večji meri predčasno zapustijo šolanje. Kot poroča kanadska raziskava Early 

School Leavers Study (2005) so bili ti dijaki deležni hudega zbadanja s strani 

vrstnikov, pri učiteljih pa naleteli na nespoštovanje in neprimerno obravnavo pri 

pouku prav zaradi nižjega SES. 

Alton-Lee in Praat (2000, v McGee, Ward, Gibbons, Harlow, 2003) poročata, da so 

se dijaki z nižjim SES v primerjavi s preostalimi dijaki na nacionalnem preverjanju 

znanja v Novi Zelandiji slabše odrezali pri predmetu matematike in družboslovja 

ter branju in pisanju.  

Dijaki z nižjim SES imajo manj samozavesti, nižjo samopodobo in učno uspešnost 

od tistih, ki prihajajo iz okolja s povprečnim do višjim SES, kar se odraža tudi v 

prilagajanju na spremembe, ki jih s sabo prinese prehod. V Novi Zelandiji so 

ugotovili, da dijaki z nizkim SES težje prehajajo na višjo raven izobraževanja, saj 

se ob prehodu pojavijo spremembe, ki so povezane s težavami, s katerimi se ti 

dijaki borijo že od začetka šolanja (McGee, Ward, Gibbons, Harlow, 2003). 

V Veliki Britaniji imajo starši učencev z nizkim SES težave pri iskanju pomoči in 

ustreznih strategij, ko njihov otrok vstopi v srednjo šolo. Ugotovili so tudi, da vedo 

starši z zaključeno fakulteto več o otrokovi uspešnosti v šoli, so v tesnejšem stiku 
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z učitelji, se bolje in hitreje spopadajo z učnimi primanjkljaji otroka in že v srednji 

šoli pripravljajo otroka na fakulteto (Baker in Stevenson, 1986 v McGee idr., 2003). 

Nizek SES vpliva tako na osebno plat dijaka kot tudi na materialno plat šolanja, ki 

od dijaka zahteva različne pripomočke; učne, materialne itd., do katerih večina 

nima dostopa, kar ponovno izzove nemoč in emocionalni obup.  

b) Spol 

Kanadska raziskava Early School Leavers Study (2005) je ugotovila, da fantje v 

večji meri občutijo neuspeh in s tem prej zapustijo šolanje. Pokazala pa je tudi, da 

dekleta občutijo večje težave pri prehodu iz ene izobraževalne ravni v drugo, saj 

se jim spremeni pogled na učenje. Prav tako imajo drugačne načine in zmožnosti 

prilagajanja na spremembo kot fantje, saj so bolj črnoglede, se počutijo bolj 

ranljive, njihov učni upad je večji, kar se pozna tudi pri upadu samozaupanja in 

samospoštovanja.  

Po drugi strani pa imajo dekleta jasnejši pogled na njihova močna področja, fantje 

pa sprejemajo prehod kot nekaj pozitivnega, še posebej na matematičnem 

področju (McGee idr., 2003). 

Pečkova in Lukšič-Hacinova (2003 v Kavkler idr., 2010) navajata nepravičnost 

šole glede spola, »saj vse empirične raziskave kažejo na statistično pomembne 

razlike v prid dekletom, še posebej pri ocenjevanju učiteljev« (Kavkler idr., 2010, 

str. 5).  

Toličič in Zorman (1977 v Kavkler idr., 2010) sta ugotovila, da so razlike med 

spoloma največje pri slovenskem in angleškem jeziku ter da učitelji za isto znanje 

ugodneje ocenjujejo deklice. 

Še vedno večina raziskav podpira stereotipno pojmovanje razlik med spoloma, ki 

navajajo, da so dekleta uspešnejša v verbalnih, dečki pa v prostorsko 

matematičnih aktivnostih. Kajti dečki dosegajo boljše rezultate pri nalogah, ki so 

predstavljene z diagrami in ponazarjajo praktične dejavnosti, dekleta pa pri 

nalogah, ki preverjajo poznavanje, priklic in asociativno povezovanje podatkov. 

Razdevšek-Pučko in sod. (2003 v Kavkler idr., 2010) še dodajata, da imajo dekleta 

boljši tudi splošni učni uspeh in »rezultati pri zunanjih preverjanjih znanja dajejo 
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dekletom bistveno večje možnosti za vpis na želene srednje šole, saj se več deklet 

vpisuje na gimnazije, fantje pa se pogosteje vpisujejo na druge srednje šole, ki jim 

dajejo manj možnosti za nadaljnje šolanje« (Kavkler idr., 2010, str. 6). 

»Iz  Nacionalnega poročila ZDA o specifičnih učnih težavah (Cortiella, 2009) 

razberemo, da sta med šolajočo mladino z učnimi primanjkljaji dve tretjini fantov, ki 

dobivajo specialno pomoč« (Kavkler idr., 2010, str. 7). 

c) Družina 

Starši, ki jih enako kot dijake skrbi potek in spoprijemanje s prehodom, 

predstavljajo velik in močan del podpornega sistema, ki ga dijak potrebuje, da 

uspešno preide iz ene vzgojno-izobraževalne ravni v drugo.  

V mnogih raziskavah je bilo ugotovljeno, da dijaki bolj uspešno prestanejo 

izobraževalni prehod, če starši naredijo naslednje: 

- obdajo otroke s knjigami in jim nudijo ustrezen prostor za učenje, 

- postavijo stroga pravila glede uporabe zabavnih medijev, 

- pogosto pregledujejo domače naloge, 

- se veliko pogovarjajo o šolskem delu, 

- sodelujejo na roditeljskih sestankih, 

- spremljajo otrokov socialni krog in spodbujajo pozitivno vrstniško okolje, 

- spremljajo učni napredek otroka, 

- poznajo šolsko strukturo in zakonodajo, 

- so pripravljeni posvetiti otroku dovolj  časa, energije in denarja za najboljši 

možen uspeh (Tielleczek in Ferguson, 2007). 

1.3.2 Rizični faktorji  za prehod v višjo raven izobraževanjaiz šolskega 
okolja 

a) Posebne potrebe 

Dijaki s posebnimi potrebami imajo težave pri komuniciranju, sledenju navodilom, 

poslušanju, izvajanju in opravljanju dejavnosti, orientaciji, verbalnem in 
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neverbalnem izražanju, koncentraciji in pozornosti, procesiranju informacij, 

dolgoročnem spominu itd., kar povzroča težave predvsem pri samem učnem 

poteku, še posebej pa pri prehodu iz ene vzgojno izobraževalne ravni v drugo. 

Zaradi teh težav spadajo v najbolj rizično skupino, ki pri prehodu doživi neuspeh 

na učnem in družbeno-socialnem področju (Tur-Kaspa, 2002). Prav vse osnovne 

težave in skrbi, kot so iskanje pravilne učilnice, večji razredi, menjevanje učiteljev, 

čakanje na avtobus, pravočasno prihajanje v šolo, k malici in športni vzgoji, 

upoštevanje in zapomnitev šolskega urnika, novi prijatelji, razumevanje učiteljev in 

učne snovi, težja in bolj zapletena učna sov itd., dijaki s posebnimi potrebami 

doživljajo še intenzivnejše kot vrstniki. 

Cortiella (2009 v Kavkler idr., 2010) navaja, da doživljajo dijaki s specifičnimi 

učnimi težavami pri učenju frustracije, ki so posledica nizkih dosežkov pri branju in 

matematiki. Te frustracije pripeljejo kar 25 % učencev s specifičnimi učnimi 

težavami do tega, da predčasno zapustijo srednjo šolo. 

Med pomembne faktorje za doseganje uspešnega prehoda spada tudi ustrezno 

razvita socialna kompetenca, saj je pomembna pri komuniciranju s prijatelji, ki 

nudijo ustrezen družbeni podporni sistem in tako dvigujejo socialno samozavest, 

kar se posledično pozna tudi na učnem področju. 

Dijaki s specifičnimi učnimi težavami pa se lahko zaradi pomanjkljive ali popačene 

zaznave, razumevanja ali interpretacije ključnih socialnih informacij v okolju vedejo 

socialno neustrezno, zaradi česar jih v ZDA pogosteje obravnavajo zaradi 

vedenjskih težav kot njihove vrstnike brez težav pri učenju (Kavkler idr., 2010). 

Toda če se ti dijaki nahajajo v njim znanem okolju, ki je bolj konkretno, z vedenjem 

nimajo težav, zato je pred pričetkom srednje šole potrebno novo okolje ustrezno 

predstaviti, nuditi tem dijakom možnost, da ga večkrat obiščejo, se pogovorijo z 

učitelji in dijaki. 

Ugotovljeno je tudi, da imajo dijaki z učnimi težavami večje težave na 

emocionalnem področju, šibko samozavest in samospoštovanje, zato je 

pomembno, da  v ranih letih razvijejo dobro socialno kompetenco, kajti za učence 

z učnimi težavami je nižja učna uspešnost posledica pomanjkanja ustreznih 

socialnih kompetenc (Coeman in Minett v Ruegg, 2003). 
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Dijaki s posebnimi potrebami potrebujejo več časa kot ostali, da razumejo dobljeno 

informacijo, ki izhaja iz socialnega ali izobraževalnega konteksta, kar lahko 

privede do znižanja socialnih veščin. 

Ker ne razumejo vseh informacij in ne znajo vprašati po pojasnilu, ker se počutijo 

nerazumljene, ne znajo izraziti želja ter potreb, ne zmorejo upoštevati vseh pravil 

in ne znajo pravilno komunicirati, občutijo večjo osamljenost, odtujenost in 

zavračanje vrstnikov kot ostali dijaki, pričnejo svoje nelagodje izražati na socialno 

neprimeren način, zaradi česa se povečajo medosebne težave, kot so sklepanje 

prijateljstev, sodelovanje v skupini in samokontrola (Ruegg, 2003). 

Dijaki s posebnimi potrebami imajo tudi težave pri razumevanju neverbalne 

komunikacije, kar lahko močno vpliva na pridobivanje prijateljev in družbeno 

sodelovanje. Velikokrat se pojavijo tudi težave, ker niso sposobni sodelovanja z 

več učitelji, v majhnih ali večjih skupinah.  

Še posebej pa te učence pesti težava, da so z vstopom v šolo in pridobitvijo 

odločbe o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami etiketirani, kar jih navdaja z 

občutkom sramu in nelagodja. 

S pomočjo treh ključnih dejavnikov vodenja razreda: 

- dijak, ki se počuti uspešnega, ni vedenjsko problematičen, 

- dijak se počuti uspešnega, če je res uspešen, 

- dijak se počuti uspešnega, če je najprej naredil nekaj vrednega, dobrega in 

zaželenega 

(Cortiella v Kavkler idr., 2010), je možno spremeniti vedenje, čustvovanje in 

motivacijo dijakov s specifičnimi učnimi težavami.  

b) Učna uspešnost 

Učna uspešnost je najboljše merilo za ugotavljanje uspešnosti pri prehodu, saj 

imajo največ težav prav tisti dijaki, ki še niso pripravljeni na učnem področju in pri 

katerih je moč zaznati upad učnih ocen (Anderson, 2000). 

Študije kažejo, da učna uspešnost ob prehodu na višjo akademsko raven upade v 

prvem letu prehoda. Nekateri pripisujejo upad na učnem področju spremembam, 
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ki jih dijaki doživljajo glede samozavesti pri učenju in pridobivanju ocen. Študije so 

pokazale tudi upad interesa za izobraževalne predmete in dvig interesa za 

neizobraževalne dejavnosti kot npr. šport (Eccles in Wigfield, 1993). 

Veliko strokovnjakov se je sprva strinjalo, da je upad učne uspešnosti povezan z 

vstopom mladostnikov v puberteto, toda kasnejše raziskave so pokazale, da temu 

ni tako. V različnih državah imajo različne šolske sisteme, kjer otroci prestopajo iz 

ene v drugo izobraževalno raven ob različnih trenutkih v njihovem življenju (med 

10.-11. letom, 13.-14. letom itd.), pri vseh pa je bilo možno zabeležiti upad učne 

uspešnosti. Tako so ugotovili, da prehod iz ene na drugo izobraževalno raven 

povzroča upad učne uspešnosti ne glede na to, kdaj je izveden (McGee, 1987). 

Spet druge študije so ugotovile, da čeprav se v času pubertete prične stopnjevati 

zmožnost kognitivnega razmišljanja, učitelji ob koncu osnovne šole še vedno 

uporabljajo strategije primerne nižjemu razvoju izobraževalnih sposobnosti 

(Kirkpatrick, 1992).  

Mizelle in Irvin (2000) sta v svoji raziskavi ugotovila, da obstaja povezava med 

upadom učne motivacije in uspešnosti ter spremembo učnega okolja. Dejavniki so 

bili povezani z velikostjo šole in dejstvom, da dijaki prehajajo v bolj neosebno, 

uradno, tekmovalno in primerjalno okolje, kot so ga bili vajeni v osnovni šoli. Te 

trditve so podprli tudi drugi, ki so k težavam prilagajanja na novo okolje dodali še 

izgubo prijateljev in težave pri iskanju novih, vsakodnevno menjavo učiteljev in 

različnih učnih stilov ter ponavljanje učnih snovi, ko dijaki pričakujejo, da bodo 

spoznali nekaj novega in zanimivega. 

Zaradi vseh teh razlogov, ki lahko pripeljejo do upada učne uspešnosti, je še 

posebej pomembno dobro poznavanje dijaka in njegovih močnih ter šibkih področij, 

kar pripelje do boljšega vključevanja v razred, večje podpore vrstnikov in s tem 

povišanje učne samozavesti, kar močno pomaga pri premagovanju težav, ki se 

pojavijo ob prehodu. 

Ker dijaki prehajajo iz okolja, ki je manj zahtevno, obremenjujoče in zapleteno, v 

bolj učno zahtevno, družbeno obremenjujoče in bolj zapleteno, se pojavijo pri vseh 

začetne težave. Toda vsak se z njimi spopada na drugačen način, zato je 

pomembno, da nudimo vsakemu posamezniku najboljšo možno pomoč in čim več 
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ustreznih strategij, ki mu bodo pomagale pri premagovanju težav in bodo tako 

lahko uspešno prešli prehod. 

Čuk, Peček in Lesar (2010 v Kavkler idr., 2010) ugotavljata, da se dijaki s 

specifičnimi učnimi težavami in primanjkljaji na posameznih področjih učenja kot 

podskupina učencev s posebnimi potrebami še v večji meri spopadajo z učno 

uspešnostjo, saj imajo izmed vseh učencev s posebnimi potrebami najnižji učni 

uspeh in jih označujejo kot manj uspešne in manj sposobne. 

Dijaki s primanjkljaji na posameznih področjih učenja doživljajo v srednji šoli velik 

upad učne uspešnosti, med drugim zato, ker že tekom osnovnega šolanja 

dosegajo na učnem področju slabše dosežke. Ti so posledica zelo nizke 

samopodobe in nekonstruktivne storilnosti, ki je izmed vseh učencev s posebnimi 

potrebami pri dijakih s specifičnimi učnimi težavami in primanjkljaji na posameznih 

področjih učenja najnižja. Zaradi tega je pri teh dijakih zabeležen tudi najnižji učni 

uspeh izmed vseh učencev s posebnimi potrebami (Kavkler idr., 2010). 

Dijaki s specifičnimi učnimi težavami in primanjkljaji na posameznih področjih 

učenja imajo tudi zelo slabo razvite bralne veščine (Flere in sod., 2009 v Kavkler 

idr., 2010), kar privede do večjega odklanjanja branja, posledično ne razvijejo 

ustreznih strategij učenja kot npr. izdelovanje zapiskov iz knjig, s tem pričnejo 

zaostajati pri snovi, kar se pozna na njihovi učni uspešnosti. 

1.4 PRIPRAVA NA IZOBRAŽEVALNI PREHOD  

Da bi omogočili učencem čim bolj uspešen prehod na višjo raven izobraževanja, 

mora vsaka šola imeti oblikovan tranzicijski načrt oziroma program. Osnova 

vsakega takega programa pa je sodelovanje obeh ustanov in njihovega osebja. 

Galton, Gray in Ruddock (1999) so poudarili, da se morajo šole pri načrtovanju 

tranzicijskega programa ozirati na  naslednjih pet področij: 

· administrativno področje 

Nanašajo se na uradne povezave in izmenjavo informacij med šolami, ki vsebujejo 

sestanke učiteljev obeh šol, odgovornih za prehod učencev, podajanje informacij o 
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npr. srednješolskem izobraževanju in delovanju šole, prenos podatkov nekaterih 

učencev (predvsem učencev s posebnimi potrebami). 

· socialno področje 

Potrebno se je pozanimati o učenčevih socialnih in osebnih potrebah in tako 

zmanjšati oziroma odpraviti skrbi in bojazni, ki se pojavijo pred vstopom na višjo 

raven izobraževanja. S pomočjo načrta se oblikujejo dejavnosti, ki ciljajo na razvoj 

socialnih vezi med učenci, ki prehajajo na isto ustanovo, razširijo učenčevo znanje 

o nadaljnjem šolanju in gradijo samozavest posameznega učenca. 

· učni načrt 

Učitelji obeh ravni izobraževanja si izmenjajo informacije in načrte o učni snovi, ki 

so jo obdelali in ki bo obdelana na koncu ene in na začetku druge stopnje.  

· pedagoško področje 

Učitelji obeh ravni izobraževanja pridejo do enakih zaključkov glede uspešnih 

načinov poučevanja, na sestankih pa si podajo lastne načine poučevanja, ki 

najbolje uspevajo pri določenih učencih (npr. s posebnimi potrebami), in tako 

zmanjšajo možnost, da bi učencem na prehodu padla učna uspešnost. 

· upravljanje z znanjem 

Učence spodbujajo, da se pripravijo na prehod na višjo raven izobraževanja in za 

to razvijejo samostojne učne veščine. Učence je potrebno naučiti se učiti in 

dosegati dobre rezultate s sposobnostmi, ki jih premorejo, jim okrepiti samozavest, 

da bodo znali odkriti lastne učne potrebe in jih motivirati za učenje v novem okolju. 

Tudi Mizelle in Irvin (2000) se strinjata, da morajo izobraževalne ustanove med 

sabo komunicirati in sodelovati, da lahko odkrijejo odločilne izobraževalne, 

socialne, organizacijske in filozofske prvine vsake posamezne izobraževalne 

ustanove. Kajti tranzicijski programi, ki se nenehno obnavljajo, tako da upoštevajo 

refleksije prihajajočih in odhajajočih učencev glede njihovega dotedanjega šolanja, 

imajo večjo moč pri uveljavljanju sprememb in nudenju pomoči učencem, ki jo 

potrebujejo. 

Uspešni tranzicijski programi zapolnjujejo vrzeli v obsegu informacij, ki so 

posredovane tako učencem kot njihovim staršem. Poskušajo namreč v največji 
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meri informirati učence o izobraževalnih, socialnih in organizacijskih podobnostih 

ter razlikah med izobraževalnima ustanovama (Mizelle, 1999). 

Ko se pripravlja tranzicijski načrt za učence s posebnimi potrebami, bi jim morale 

ustanove organizirati posebne sestanke, kjer bi se osredotočili na učenčevo 

razumevanje lastnih težav in primanjkljajev, ustrezne učne strategije in 

pripomočke ter pomoč pri dvigu samozavesti in izboljšanje samopodobe, saj tako 

lažje sprejmejo svoje primanjkljaje, pri tem ne občutijo sramu in se bolje vključijo v 

družbo (Nichols in drugi, 1999). 

Še posebej pomembno je, da vsak delavec šole, od učiteljev, ki ga poučujejo, do 

tistih, ki ga ne, in celo vodstvo šole, poznajo tranzicijske programe učencev s 

posebnimi potrebami in tako zagotovijo najboljše možnosti za doseganje ciljev 

(Nichols in drugi, 1999). 

Da bi bil katerikoli prehod za učence s posebnimi potrebami uspešen, je potrebno, 

da: 

· učenci razumejo svoje posebne potrebe, 

· imajo pozitivno samopodobo in se zavedajo svojih močnih področij in 

sposobnosti, 

· razvijejo pozitivne osebnostne kvalitete, kot so realistično zavedanje svojih 

zmožnosti, pripravljenost tvegati, samostojno učenje in stremenje k samo-

motivaciji, 

· si postavijo realistične in dosegljive cilje, 

· razvijejo in uporabljajo pozitivne sposobnosti socialne interakcije in 

obnašanja, 

· razvijejo strategije za efektivno učenje, pripravo na in pisanje testa, 

organizacijo časa ter urejene zapiske, 

· so pripravljeni veliko in težko delati ter 

· se vso življenje učiti (Nichols in drugi, 1999). 
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1.4.1 Strategije za uspešnejši izobraževalni prehod 

Strategije za uspešni izobraževalni prehod so dejavnosti, ki učencem pomagajo 

uspešno prestopiti v drugo raven izobraževanja. Zato morajo strategije zadovoljiti 

učenčeve osnovne potrebe, spodbujati in ohranjati pozitivne odnose in občutek 

skupnosti, nuditi učencem podporo in potrebna sredstva v vsakem novem okolju, 

omogočiti učencem, da si zgradijo lastne identitete v skupini ter zagotoviti 

kontinuiteto in doslednost med in v vsakem okolju, ki ga učenec obiskuje. Pravilno 

uporabljene strategije ustvarijo pozitivno šolsko vzdušje, kjer učenci pridobijo 

občutek pripadnosti. 

a) Strokovni tim za izobraževalni prehod 

Strokovni tim, ki bo skrbel za pripravo ustreznih dejavnosti za spodbujanje 

uspešnega prehoda in nadzoroval skupino za izobraževalni prehod, naj sestoji iz 

ustreznih in raznolikih predstavnikov, glede na stopnjo prehoda, ki morajo imeti 

podoben način razmišljanja in skupno vizijo o samem procesu prehoda. Še 

posebej se morajo strinjati o zahtevah kurikuluma. 

Da je tim lahko uspešen, mora:  

· imeti skupno vizijo, 

· biti predan učencem in njihovi dobrobiti, 

· ustvarjati ugodno šolsko klimo, 

· skrbeti za učenčevo emocionalno in akademsko stabilnost, 

· spodbujati starševsko partnerstvo in 

· postaviti visoka pričakovanja za vse učence. 

b) Tranzitna mapa 

Andreja Gamser (b. l.) navaja, da se tranzitna mapa uporablja pri prehodu v višjo 

raven izobraževanja in pri menjavi učiteljev. Da bi bil ta prehod čim manj stresen, 

lahko sedanji učitelj za prehajajočega učenca sestavi tranzitno mapo, ki novemu 

šolskemu timu omogoči hiter vpogled v funkcioniranje učenca in takojšnje 

nadaljevanje dela z njim po strategijah, ki so se zanj v preteklem šolskem letu 

pokazale kot učinkovite. 
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Tranzitna mapa je šolski dokument velikosti A3, v katerem so na kratko strnjeni 

najpomembnejši podatki o učencu, ki prehaja v višji razred. Najpogosteje se 

uporablja za učence s statusom posebnih potreb, zelo praktično pa bi jo bilo imeti 

za vse učence, saj bi se tako novi učitelj hitreje seznanil z učenci, ki jih bo 

poučeval. 

Tranzitna mapa je rezultat timskega dela strokovnjakov, ki delajo z učencem. 

Predstavlja dopolnilo k individualnemu učnemu načrtu in je hkrati strnjena oblika 

le-tega. Razredni učitelj jo spiše ob koncu šolskega leta in takrat jo novi učitelj tudi 

dobi, da lahko počasi pripravi novo razredno okolje za prihod učenca v njegov 

razred. Ker se učenec skozi šolsko leto spreminja, se spreminjajo tudi strategije 

dela z njim in tako tudi tranzitna mapa, ki jo učitelj skozi leto dopolnjuje in 

spreminja (Gamser, b. l.). 
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Primer  tranzitne mape (povzeto po Gamser, b.l.): 

Učenec:  
(ime, priimek, razred) 

 

Močna področja: Šibka področja: 

Področje 

težav/diagnoza: 

 

Čustveno in socialno 

področje: 

Učenčevi interesi: Obšolske dejavnosti:  
(krožki, interesne dejavnosti …) 

Primanjkljaji in ovire 

na učnem področju: 

Učni stil: Zdravstveno stanje: 

Učne strategije: 

 

Družinske razmere: 

Komunikacija s starši: 

Dodatna strokovna 

pomoč: (kdo izvaja, 

koliko ur, kdaj) 

Timsko delo: (kdo, kolikokrat 

na teden … obravnava?) 

Uspehi v tem šol. letu: 
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Primer tranzitne mape povzete po Unified transition plan – Essexs County Council  

(2007): 

Kaj je drugim všeč o 

meni: 

 

Osebe, ki so mi pomembne: 

 

Kje in s kom živim: 

 

V čem sem dober: 

 

 

 

 

 

 

 

To sem jaz! 

 
Ime: 

Šola: 

Datum: 

Kaj mi povzroča 

težave: 

Strategije, ki mi 
pomagajo / Stvari so 
lažje, ko … 
 

Stvari so težje, ko … 
 

V čem uživam: 

 

Za uspešno sodelovanje in 
komunikacijo z mano moraš: 

vedeti: 

 

 
storiti: 

Skrbi me: 
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c) Tranzitna mapa  za učence s posebnimi potrebami na prehodu v 
srednjo šolo 

Tranzitna mapa vsebuje osebne podatke učenca (glavne karakteristike, močna, 

šibka področja, primanjkljaje in strategije pomoči, želje in aspiracije, skrbi, stvari, ki 

mu pomagajo premagovati težave, pod katerimi pogoji deluje najslabše ...), 

naštete strokovnjake, ki mu pomagajo, tranzicijski načrt in tim, ki mu pomaga pri 

prehodu na višjo izobraževalno raven. Nekatere razširjene mape vsebujejo še 

podatke, pridobljene od staršev (želje, ki jih imajo za svojega otroka na področju 

učnih sposobnosti, interesnih dejavnosti, učnih navad, socialnega razvoja, skrbi ob 

prehodu, načinih, kako mu lahko pomagajo …), in skupne kratkoročne in 

dolgoročne cilje ljudi, ki sodelujejo z učencem. 

Najpomembnejši del tranzicijske mape je tranzicijski načrt. Cilj tranzicijskega 

načrta je ponovno preučiti vsesplošno stanje učenca (akademske veščine, močna 

področja, šibka področja, motivacija, samopodoba, želje glede zaposlitve itd.) in 

na podlagi zbranih podatkov organizirati ustrezne dejavnosti, ki mu bodo olajšale 

prehod v srednjo šolo. 

Tranzicijski načrt naj bi bil ustvarjen z učencem in za učenca, s poudarkom na 

področjih, kjer potrebuje pomoč. Ko so šibka področja odkrita, se za njih načrtujejo 

ustrezne dejavnosti oziroma strategije. Zraven strategij in ciljev mora načrt 

vsebovati tudi strokovne delavce, ki so zadolženi za izpolnitev ciljev in časovni 

načrt izpolnitve ciljev. 

Pri oblikovanju tranzicijskega načrta se morajo odgovorni osredotočiti na naslednja 

vprašanja: 

· Katere informacije še potrebuje učenec, da bo lahko samostojno in 

odgovorno sprejemal nadaljnje odločitve? 

· Kdo so odgovorne osebe, na katere se lahko v novi izobraževalni ustanovi 

učenec obrne, ko bo potreboval pomoč in nasvet? Ali učenec sploh hoče 

take vrste pomoči? 

· Kako bi lahko pri učencu spodbudili interes za lasten tranzicijski program in 

lastno prihodnost, kaj lahko učenec prispeva k načrtovanju programa? 
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· Kaj so učenčeve želje in skrbi glede prehoda in prihodnosti v novi šoli? 

· Kaj starši pričakujejo od svojega otroka in prehoda na srednjo šolo? 

· Kaj in kako lahko starši prispevajo k uspešnemu prehodu na srednjo šolo? 

· Kam se lahko starši obrnejo, ko nastopijo učne težave, katerim sami niso 

kos? 

· Kakšne so učenčeve izobraževalne potrebe ob prehodu? 

· Kaj se z vstopom v srednjo šolo za učenca spremeni? Katere nove 

prilagoditve potrebuje? Na katerih področjih potrebuje največ vodenja? 

· Kako se povezati z učenčevo izbrano srednjo šolo glede izmenjave 

podatkov in organiziranja ustreznih dejavnosti za lajšanje prehoda? 

· Kateri novi strokovnjaki morajo biti vpeljani v proces načrtovanja 

tranzicijskega programa? 

Ustvarjalci programa skupaj z učencem poskušajo ugotoviti, kaj so njegove želje in 

kaj hoče doseči na posameznih področjih (šola, izobraževalne veščine, delovne 

navade, socialna vključenost, družina in prijatelji, zdravje, samopodoba, 

prihodnost). Postaviti morajo kratkoročne in dolgoročne cilje, zadolžiti osebe, ki mu 

bojo pri tem pomagale in določiti časovni okvir, do kdaj naj bi bili ti cilji doseženi.  

Primer dela tranzicijskega načrta se nahaja v prilogi št. 2. 

č)    Dan odprtih vrat za učence in njihove starše 

Dan odprtih vrat v slovenskih šolah je velika priložnost za starše in bodoče učence, 

da se seznanijo s potekom dneva v novi šoli, novimi dejavnostmi, pravili, nalogami 

in dolžnostmi. Učenci naj si ogledajo izvajanje določene učne ure pri učitelju, ki jih 

bo poučeval. 

Še posebej učencem, ki so poprej obiskovali podružnično šolo, za katere velja, da 

so veliko manjše, z manj otroci in učitelji, lahko dan odprtih vrat prinese nov 

vpogled v drugačno šolsko okolje, kot so ga bili vajeni do tedaj. 

V raziskavi (Ruos, Myers in Stricklin, 2007), ki je proučevala različne strategije za 

uspešen prehod, je bilo veliko anketirancev mnenja, da je bolje obiskati šolo na 

začetku šolskega leta in ne šele aprila ali maja, ko večina šol nudi dneve odprtih 
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vrat. Proti koncu šolskega leta so učenci že veliko bolje utečeni in imajo drugačen 

ritem kot na začetku šolskega leta. Veliko staršem, ki so obiskali šolo šele aprila 

ali maja, se je tako zdelo, da se njihov otrok ne bi znašel v tem okolju. Drugi, ki pa 

so si šolo ogledali tako na začetku kot tudi proti koncu šolskega leta, so poudarili 

opazno razliko in priporočali zgodnji ogled šole, saj so tako dobili boljši občutek in 

začutili resničen ritem dogajanja v sami šoli. 

Veliko otrokom s posebnimi potrebami, ki so prvič vstopali v osnovno šolo, je k 

uspešnemu prehodu pripomoglo tudi to, da jih je na prvi ogled šole spremljala 

njihova vzgojiteljica iz vrtca, na katero so se že navezali in jih je tudi najbolje 

poznala, jih znala opozoriti na pomembne stvari, znala pravilno usmeriti, poudariti 

tako močna kot šibka področja šole glede na izčrpno poznavanje otrokovih potreb 

in zmogljivosti (Rous idr., 2007). 

d) Večer za starše 

Sklic sestanka, na katerem se obravnava kurikulum, urniki, organizacija šolskega 

dne, vpis itd. Prav tako je pomembno, da se skliče sestanek s starši otrok s 

posebnimi potrebami, saj se lahko tako bolj podrobno posvetimo potrebam 

vsakega posameznega otroka in skrbem, ki jih s sabo prinaša novo okolje.  

Na teh sestankih se je pomembno pogovoriti tudi o pričakovanjih in dolžnostih, ki 

jih za učence in starše s sabo prinaša  menjava izobraževalne ravni. 

e) Anketa 

Strokovni tim za izobraževalni prehod, ki ga sestavljajo ustrezni in raznoliki 

predstavniki posamezne izobraževalne ravni, naj oblikuje anketo, s katero bodo 

izvedeli skrbi posameznega učenca in njegovih staršev. Ko anketo preučijo, lahko 

izdajo manjšo zloženko, kjer so opisani načini, kako lahko te strahove premostijo. 

Zgled ankete za učence, ki prehajajo v višjo raven izobraževanja, npr. iz osnovne 

v srednjo šolo (Akos, Queen, Lineberry, 2005): 
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Preberi posamezno trditev in pred njo na črto zapiši, koliko si zaradi te trditve 

zaskrbljen. 

 
1 - zelo zaskrbljen/a 
2 - zaskrbljen /a 
3 - nisem zaskrbljen/a 

1 _____ izgubiti se v šoli 

2 _____ pozabiti številko omarice 

3 _____ pozabiti knjige v omarici  

4 _____ k pouku prinesti napačne 

knjige  

5 _____ strožji učitelji 

6 _____ težje naloge 

7 _____ preveč domače naloge 

8 _____ prevelika učiteljeva 

pričakovanja 

9 _____ pretepi 

10  _____ kraja 

11 _____ zbadanje starejših učencev 

12 _____ nerazumevanje z učitelji 

13 _____ težave pri vzpostavljanju 

novih prijateljstev 

14 _____ vrstniški pritisk 

15 _____ pripadnost skupini 

16 _____ nova šolska pravila 

17 _____ pridobiti si dobre ocene 

18 _____ ocenjevanje 

19 _____ preoblačenje pred športno 

vzgojo 

20 _____ primanjkovanje časa za 

malico 

21 _____ arhitekturne ovire 

 

f) Portfolio 

Vsak otrok v vrtcu oziroma učenec tretjega razreda skozi leto izdeluje lastni 

portfolio. To je mapa, kamor shranjuje svoje izdelke, slike stvari, ki ga zanimajo, 

opisuje oziroma slikovno prikaže občutke, ki jih doživlja ob koncu posameznega 

meseca itd. To mapo ob zaključku šolskega leta pusti pri učitelju, ki ga bo 

naslednja leta poučeval, tako da ji si lahko le-ta čez poletje ogleda in tako še 

preden učenci sedejo za šolske klopi, spozna njihove sposobnosti, interese in 

načine učenja ter razmišljanja (Akos, Queen, Lineberry, 2005).  

g) Zamenjava učiteljev 

Vzgojiteljica v vrtcu in učiteljica prvega razreda oziroma učiteljica tretjega in 

učiteljica četrtega razreda za en dan zamenjata razrede. Tako dobijo učitelji boljši 
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vpogled v specifičnosti razreda, potek dneva, navade in rutine ter razvojno stopnjo 

učencev (Akos, Queen, Lineberry, 2005). 

h) Dopisovalci 

Koordiniranje celoletnega dopisovanja (preko šolske pošte ali e-mail naslovov) 

med učenci različnih stopenj. Vsakemu učencu nižje stopnje strokovni tim za 

izobraževalni prehod dodeli učenca iz višje, s katerim si celo leto dopisuje in tako 

spremeni večino napačnih predstav o »strašni« veliki šoli, učiteljih in težkih 

predmetih (Perkins in Gelfer, 1995). 

i) »Senca« 

Otroku, ki je na prehodu, se omogoči postati senca drugega učenca oziroma celo 

učitelja, kar pomeni, da lahko le-tega cel šolski dan zasleduje in opazuje ter tako 

cel dan preživi v razredu, v katerega je namenjen naslednje šolsko leto. Na ta 

način otroci na lastni koži in s pomočjo vrstnikov spoznajo potek šolskega dne 

(zvonjenje, malica, prehajanje iz učilnice v učilnico, zamenjava učiteljev, šolske 

omarice itd.) (Akos, Queen, Lineberry, 2005). 

j) »Buddy system« – mentorstvo 

V času prehoda se vsakemu novemu učencu s posebnimi potrebami dodeli 

odgovoren starejši učenec. Tudi staršem tega otroka se dodelijo starši otroka s 

podobnimi težavami, ki je že opravil prehod na višjo raven izobraževanja. Starejši 

učenci skrbijo za mlajše med šolskim letom, tako da jim pomagajo, pojasnjujejo, jih 

spodbujajo, vodijo po šoli in s tem krepijo njihovo samozavest (Perkins in Gelfer, 

1995).  

Raziskave, ki sta jih izvedla Hertzog in Morgan (1998), so pokazale, da novi 

učenci v času prehoda izražajo večjo željo po bližnjih prijateljih, kar se jim seveda 

že takoj od prvega dne omogoči s tem, ko se jim dodeli odgovoren starejši učenec, 

ki s svojim ravnanjem daje pozitiven vzgled in tako postavi trdne temelje mlajšemu 

učencu za nadaljnje iskanje primernih in pozitivnih prijateljstev. 

Starši otrok s posebnimi potrebami čutijo ob prehodu otroka na drugo šolo, pri 

menjavi učiteljev in razredov itd. veliko stisko, saj ne vedo, kako se bo njihov otrok 

odzval na spremembe, ki ga čakajo v novem šolskem letu. Zato je pomembno, da 

jih povežemo s starši, ki so že uspešno prešli te strahove in so tako pridobili veliko 
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pozitivnih izkušenj, ki jih lahko sedaj predajo naprej. Skupaj bodo našli veliko 

strategij, kako pomagati otroku in tudi sebi, da bosta otrokov prehod v novo šolsko 

in življenjsko obdobje čim uspešnejša. 

k) Lov za skritim zakladom 

Osnovne šole priredijo zabavno soboto za starše in njihove otroke, ki bodo v 

jeseni vstopili v prvi razred. Na srečanju organizirajo lov za skritim zakladom. Tako 

otroci in njihovi starši s pomočjo reševanja različnih ugank odkrivajo in spoznavajo 

najpomembnejše prostore šole (jedilnica, telovadnica, slačilnice, posamezni 

razredi, omarice …) (Perkins in Gelfer, 1995). 

l) Med poletjem 

Osnova uspešnega odnosa je tudi dober neformalni odnos med dvema strankama, 

v tem primeru med učiteljem in njegovim bodočim učencem, zato je pomembno, 

da se prvi potrudijo in ohranjajo stik z bodočimi učenci oziroma njihovimi starši tudi 

med poletjem, še posebej s tistimi, za katere pričakujejo, da bo prehod najtežji.  

Bodočim učencem lahko pošljejo predstavitveno zloženko ali pa kakšen teden 

pred začetkom šole organizirajo piknik, kamor povabijo vse učitelje, učence in 

njihove starše, da se med sabo spoznajo v še bolj sproščenem okolju.  

Raziskave tudi kažejo, da so bili tako starši kot otroci veseli organiziranih skupnih 

dejavnosti skozi celotno leto. Te dejavnosti so bile zbrane v tranzicijskem 

koledarju, ki ga je dobil vsak bodoči učenec in je tako vedel za vse dejavnosti, ki 

se bodo izvajale (Rous idr., 2007). 

m) Individualizirane aktivnosti 

Učencu, ki vstopa v osnovno šolo, pripravimo dejavnosti, ki zadostijo le njegovim 

potrebam, tako je za vsakega učenca s posebnimi potrebami organiziran skupek 

različnih dejavnosti, ki so pripravljene za premagovanje njegovih lastnih 

primanjkljajev. Če ima otrok težave z orientacijo ali ima težave pri skupinskih 

oziroma množičnih dejavnostih, kot je na primer vožnja s šolskim avtobusom, ga 

že v času vrtca navadimo na to situacijo (slike avtobusa in njega, ogled avtobusa 

in garaž, vožnja v polnem avtobusu v spremstvu vzgojiteljice itd.).  
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Šola lahko organizira skupek vsakdanjih dejavnosti v šoli, pri katerih je otrok 

najmanj prepričan vase in izkazuje največ strahu in skrbi ter mu s tem pomaga, da 

se nanje navadi, še preden bodo nanj delovali še vsi drugi moteči faktorji novega 

šolskega okolja. Dejavnosti, kot npr. hoja po hodniku med odmori, iskanje učilnic, 

čakanje na šolski prevoz, malicanje itd., so prilagojene vsakemu posamezniku in 

se lahko izvajajo individualno ali v manjših skupinah (Rous idr., 2007). 

n) Pričetek šole 

Prvi dan šole mora tim za izobraževalni prehod pripraviti vodiče oziroma načrte 

šole, tako da se bodo novi učenci po šoli lažje orientirali in ne bodo v strahu iskali 

jedilnice, razredov itd.  

Za starše se pripravi izobraževalna delavnica, kjer se pojasnijo in razložijo 

intelektualni in razvojni mejniki otrok v povezavi s šolskim kurikulumom (Akos, 

Queen, Lineberry, 2005). 

o) Evalvacija prehoda 

V prvem ocenjevalnem obdobju se povabi starše, da pomagajo pri oceni, kako je 

njihov otrok prestal prehod oziroma kaj mu je pripomoglo k uspešnemu 

vključevanju in kaj ga je pri tem oviralo. Nabor podatkov se zabeleži in ovrednoti 

za naslednjo generacijo učencev, ki prihajajo (Akos, Queen, Lineberry, 2005). 

p) Podporne skupine 

Anketiranci ameriške raziskave so poudarili pomembnost pogovora z nekom, ki je 

prehajal oziroma še vedno prehaja skozi podobne težave in skrbi. Starši se lahko 

tako med seboj povežejo, si stojijo ob strani, se v težkih časih bodrijo in nudijo 

čustveno, fizično podporo polno dobronamernih nasvetov (Rous idr. 2007). 

r) Anketa o prilagajanju dijaka na srednjo šolo 

Ko dijaki že nekaj časa obiskujejo srednjo šolo (ok. 3 mesece), lahko rešijo anketo, 

s katero bodo pokazali, kako so se v tem času prilagodili na novo okolje, zraven 

tega pa z izpolnitvijo ankete pomagajo učiteljem izboljšati tranzicijski program za 

prihodnje dijake. 

Anketa je sestavljena iz treh delov, ki se nanašajo na prilagoditve iz socialnega 

vidika, pri učni snovi ter samostojnosti in samem prehodu v srednjo šolo. 
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Zgled ankete o prilagajanju na srednjo šolo za dijake prvih letnikov (East 

SussexCounty Council, 2007) se nahaja v prilogi 3. 

1.4.2 Primer splošnega tranzicijskega programa  

Pohl (1991), Combs in Jurgen (1993) so izdelali modelni tranzicijski program, kot 

si sledi po posameznih mesecih, ki je uporaben tako pri prehodu iz vrtca v 

osnovno šolo, pri prehodih med triadami v osnovni šoli ter pri prehodu v srednjo 

šolo. Pri vsakem mesecu so naštete dejavnosti in strategije, ki pripomorejo k 

uspešnemu prehodu celotne populacije otrok (Akos, Queen, Lineberry, 2005). 

Avgust: 

· Vsi bodoči učenci in njihovi starši so vabljeni na samostojen ogled šole. 

· Prireditev »orientacijskega« piknika (vaja odpiranja omaric, iskanje učilnic, 

pogovor o skrbeh …). 

· Bodoči učenci po pošti dobijo pozdravno pismo, urnike, priročnik/šolsko 

publikacijo, spisek potrebščin, seznam pomembnih podatkov o šoli, 

odgovore na največkrat zastavljena vprašanja ... 

· Tik pred pričetkom šole se organizira »generalka prvega šolskega dne« – 

navidezen pričetek šolskega leta, ko učenci pridejo v šolo, kot bodo sicer 

prihajali (avtobus, organizirani prevoz s sošolci, s kolesom, peš …). Tako 

na lastni koži še pred resničnim pričetkom šole izkusijo, koliko časa rabijo 

od doma do šole, kje bo stal avtobus, kje lahko puščajo kolesa, kako hitro 

najdejo učilnico, kje si sezujejo čevlje, pustijo jakne, kako bodo v razredu 

sedeli, kdo jih bo poučeval …  

September: 

· Svet šole prične s pripravami na prehod, tako da se sprejme časovni 

razpored tranzicijskega programa. 

Prva tedna šolskega leta: 

· Med odmori izbrani starejši učenci pomagajo prišlekom s šolskimi 

omaricami, kazanjem poti, urnikom in drugimi vprašanji. 
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· Večje šole: učenci, ki prihajajo v šolo z avtobusom, odidejo 5 minut pred 

koncem pouka, da pridejo varno in počasi do prevoza domov. 

· Učencem se razdelijo priročnik, kjer so navedeni vsi sestanki in dejavnosti, 

ki se bodo za njih odvijale po šoli. 

Oktober: 

· Učitelji 1., 4., 7. razreda ali 1. letnika preživijo del delovnega dne v njim 

predhodnem razredu (dejavnost se nadaljuje novembra). 

Januar: 

· Starejši učenci/dijaki so vabljeni, da se prostovoljno javijo za spremljevalce 

ob informativnem dnevu. 

· Sprejme se končen akcijski načrt za informativni dan. 

Februar: 

· Pošljejo se vabila staršem bodočih učencev/dijakov za skupinske sestanke. 

· Učencem, ki bodo naslednje leto prehajali v višji izobraževalni program, in 

njihovim staršem se razdelijo kratke ankete, ki se nanašajo na skrbi ob 

prehodu v višji razred. 

Marec: 

· Socialni in specialni pedagog se sestaneta z učitelji 1., 4., 7. razreda in 1. 

letnika, da jih seznanita s populacijo učencev, ki prihaja k njim, in jih 

opozorita na prilagoditve in potrebe posameznega učenca. 

· Pričnejo se sestanki staršev z ravnateljem šole, socialnim delavcem in 

šolsko svetovalno službo, kjer se lahko starši pozanimajo o izobraževalnem 

programu, skrbeh, ki jih občutijo z vstopom otroka v višjo izobraževalno 

raven itd. 

· Pogovorne ure z učenci, ki so rešili anketni vprašalnik. 

· Govorilne ure s starši, kjer se obdela problematika, ki je bila zaznana s 

pomočjo anketnih vprašalnikov. 
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April: 

· Osnovna šola organizira za bodoče učence 1. razreda in tiste, ki bodo prišli 

iz podružničnih šol, spoznavni dan (druženje z učenci šole, ogled filma, kjer 

starejši učenci govorijo o zanimivostih šole, kako se oni počutijo na šoli, 

česa jih je bilo sprva najbolj strah in kako so ta strah premostili ... 

Maj: 

· Ravnatelj osnovne šole in svetovalni delavec obiščeta vse učence, ki bodo 

naslednje leto prehajali v višjo izobraževalno raven. 

· Predstavniki srednjih šol obiščejo učence devetih razredov. 

Junij: 

· Za učence podružničnih šol, ki z naslednjim šolskim letom vstopajo v 

matično šolo, se organizira zabaven spoznavni dan v matični šoli 

(raziskovalne naloge po matični šoli, da jo bolje spoznajo …), pri katerem 

prostovoljno pomagajo učenci višjih razredov. 

· Za učence devetih razredov se po srednjih šolah organizira dan 

»Spoznajmo šolo« – učenci višjih letnikov jih na zabaven način popeljejo po 

celotni šoli, pokažejo vse zanimivosti, novosti in odgovarjajo na razna 

vprašanja. 

1.5 UČITELJI IN IZOBRAŽEVALNI PREHOD 

Leta 1999 je Michael Mazzar menil, da živimo v osrčju hitrih sprememb, ki nas 

pripeljejo do tega, da vedno hitreje zapuščamo dobo industrije in prehajamo v 

dobo znanja. Učitelji tako sprejemajo nove vloge in z njimi nove cilje. Namesto da 

učence pripravljajo na točno določene poklice oziroma službe, se raje posvečajo 

razvoju vseživljenjskih učencev, ki se bodo znali prilagajati hitro spreminjajočemu 

se delovnemu mestu (Akos, Queen in Lineberry, 2005). 

1.5.1 Ravnatelj 

Vloga ravnatelja je v času prehoda najpomembnejša. Ravnatelj je tisti, ki postavi 

cilje in meje uspešnega prehoda in nato tudi skrbi, da se jih izpolnjuje.   
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Ravnatelj mora učitelje prepričati v filozofijo uspešnega prehoda in skupaj z njimi 

najti najustreznejše poti, kako zadane cilje doseči. Učiteljem, ki bodo sodelovali pri 

procesu, nalaga nove odgovornosti in jih usmerja.  

Kot voditelj šole mora biti med prvimi, ki prinaša novosti in podpira spremembe v 

dobro vseh učencev. Prav tako se mora povezati z ravnatelji drugih šol in vrtcev 

ter z njimi ostati v delovnem odnosu, ki spodbuja uspešen prehod.  

Vzpostavi delovno skupino, ki se posebej ukvarja s starši, njihovimi strahovi in 

potrebami za lastnega otroka v prihajajočem šolskem letu ter jih seznanja z 

načinom dela, novostmi, pomenom in potekom prehoda. 

Olsen (v Akos, Queen in Lineberry, 2005, str. 101) je ugotavljal: »Namesto da so 

ravnatelji poslovodje, bi morali postati vodje in podajalci navodil – dinamični učitelji, 

polni navdiha, ki so osredotočeni na dvig učenčevih sposobnosti in dosežkov.« 

1.5.2 Svetovalna služba 

Najpomembnejše delo, ki ga svetovalna služba opravi za uspešen prehod, je 

razporejanje učencev s posebnimi potrebami v razrede in diferencialne ravni ter 

sestava timov. Sodelujejo z učenci, ki imajo fobije glede šole, ter jim z vodenjem 

pomagajo odpraviti ovire in težave glede prilagoditve v novo okolje.  

Ker je svetovalna služba že od začetka šolskega leta vpletena v sam proces 

prehoda, ki vpliva na uspešnost učencev in začrta pot, po kateri bodo hodili 

naslednja leta, je pomembno, da je svetovalna služba tista, ki organizira, vodi in 

koordinira tranzicijski tim in začrta osnove tranzicijskega programa.  

Da lahko pripravi učinkovit tranzicijski program, mora vzpostaviti stik z vsemi 

sodelujočimi, postaviti jasna pravila in določila, se posvetovati glede 

izobraževalnih sprememb, ki se bodo zgodile, se povezati z učenci in organizirati 

skupna srečanja, kjer se pogovarjajo o težavah, ki jih pestijo glede prehoda, 

vrstnikov in tudi družine, najpomembneje pa je, da se poveže z učenci, ki so že 

prestali prehod, da ji podajo lastne refleksije o tem obdobju. 
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1.5.3 Razrednik in učitelji 

Pomembno je, da si vsi učitelji tekom šolanja in s pomočjo dolgoletnih izkušenj 

pridobijo ustrezne sposobnosti, s katerimi bodo olajšali prehod in jim bodo 

pomagale razumeti kognitivni, socialni ter emocionalni razvoj mladostnikov. 

Šolo morajo prepoznati kot čas, ko so učenci še posebej ranljivi, imajo nizko 

samospoštovanje in nekateri tudi samopodobo. Ravno ti rizični učenci rabijo 

dodatno veliko vodenja in pomirjanja, še posebej tisti, ki prehajajo v srednjo šolo in 

imajo odločbe o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, kajti to je obdobje velikih 

vzponov in padcev, ki vsakomur od njih predstavlja velik izziv. 

Zato je potrebno, da se učitelji zavedajo in razumejo fizične, socialne in 

emocionalne lastnosti učencev na prehodu in da potrebujejo ti učenci veliko 

discipline ter vodenja. Spodbujati morajo učence, da dosežejo največ kar zmorejo 

in se izogibajo pritiskom vrstnikov, hkrati učitelji izražajo potrditev in spodbudo ter 

z udeleževanjem izvenšolskih dejavnosti z učenci izražajo podporo. 

Najpomembnejša naloga je motiviranje učencev za šolsko delo, saj raziskave 

(Transitions to and from middle school, 2008) kažejo upad učne uspešnosti ob 

prehodu na višjo raven izobraževanja.  

Dober učitelj se prepozna po tem, kako ceni delo z učenci ne glede na njihovo 

kulturo, raso, socialno-ekonomski status in sposobnosti ter verjame, da vsi učenci 

lahko in hočejo sprejemati znanje (Akos, Queen in Linberry, 2005). 

Današnji učitelji ne samo, da morajo učence naučiti brati, pisati in računati, temveč 

jih morajo tudi opremiti z motivacijo in določenimi sposobnostmi, s katerimi bodo 

nadaljevali učenje tudi po zaključenem šolanju (Akos, 2004). 
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2  EMPIRIČNI DEL 

2.1 CILJI IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Cilji diplomskega dela so ugotoviti razliko med dijaki s primanjkljaji na posameznih 

področjih učenja (PPPU) in njihovimi vrstniki: 

· na prehodu iz devetega razreda osnovne šole v prvi letnik srednje šole na 

področju akademskih (splošna učna uspešnost, učna uspešnost pri predmetih 

matematike, slovenskega jezika in tujega jezika) in neakademskih veščin 

(reševanje konfliktov, komunikacija z vrstniki in učitelji); 

· v količini in vrsti skrbi, ki so jih občutili pred vstopom v srednjo šolo in ob koncu 

prvega letnika srednje šole;. 

· glede zaupanja skrbi, ki so jih občutili; 

· pri vključevanju v razred po prehodu na srednjo šolo 

in ugotoviti: 

· ali šole na informativnem dnevu organizirajo dodatne dejavnosti za dijake s 

PPPU. 

Raziskovalna vprašanja: 

· Ali obstaja razlika med dijaki s PPPU in njihovimi vrstniki na prehodu iz 

devetega razreda osnovne šole v prvi letnik srednje šole na področju 

akademskih (končen učni uspeh, učna uspešnost pri predmetih matematike, 

slovenskega jezika in tujega jezika) in neakademskih veščin (reševanje 

konfliktov, komunikacija z vrstniki in učitelji)? 

· Ali šole organizirajo dodatne dejavnosti za dijake s PPPU ob informativnem 

dnevu? 

· Ali obstaja razlika med dijaki s PPPU in njihovimi vrstniki v količini in vrsti skrbi, 

ki so jih občutili pred vstopom v srednjo šolo in ob koncu prvega letnika 

srednje šole? 

· Ali obstaja razlika med dijaki s PPPU in njihovimi vrstniki glede zaupanja skrbi, 

ki so jih občutili? 
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· Ali obstaja razlika med dijaki s PPPU in njihovimi vrstniki pri vključevanju v 

razred po prehodu na srednjo šolo? 

2.2 SPREMENLJIVKE 

Neodvisne spremenljivke:  

- spol, 

- izobrazba, 

- izobraževalni program, 

- odločba o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. 

Odvisne spremenljivke:  

- učni uspeh ob začetku in koncu šolskega leta srednje šole,  

- obisk informativnega dne,  

- organizacija informativnega dne za učence, dijake in starše, 

- počutje na informativnem dnevu, 

- strahovi, ki so jih občutili učenci ob prehodu in na koncu šolskega leta, 

- pomoč pri odpravljanju strahov, 

- občutki ob začetku in koncu šolskega leta, 

- vključitev v razred. 
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2.3 OPIS RAZISKOVALNE METODOLOGIJE 

2.3.1 Opis vzorca 

Vzorec je sestavljen iz 12 dijakov prvega letnika srednje šole, ki imajo odločbo o 

usmerjanju otrok s posebnimi potrebami po Zakonu o usmerjanju otrok s 

posebnimi potrebami (UL, 3/2007) in 12 dijakov prvega letnika, ki odločbe nimajo. 

Vseh 12 dijakov s posebnimi potrebami ima odločbo na podlagi primanjkljajev na 

posameznih področjih učenja.  

Celoten vzorec zaobsegla 24 respondentov, od tega 8 ženskega in 16 moškega 

spola.  

Tabela 1:  Števila (f)  in strukturni  odstotki  (f  %) celotnega vzorca glede na spol  in 

odločbo o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. 

SPOL DIJAKI Skupaj 
Z odločbo Brez odločbe 

                    f 
Ženski 
                    f% 

4 
 

33,3 

4 
 

33,3 

8 
 

33,3 
                    f 
Moški 
                    f% 

8 
 

66,7 

8 
 

66,7 

16 
 

66,7 
                    f 

Skupaj 
                   f% 

12 
 

100,0 

12 
 

100,0 

24 
 

100,0 
Legenda:            
 Z odločbo: dijaki z odločbo o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami  f: število odgovorov  
 Brez odločbe: dijaki brez odločbe o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami     f%: strukturni odstotek celotnega vzorca 
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Tabela 2: Števila (f) in strukturni odstotki (f%) dijakov z in brez odločbe o 

usmerjanju otrok s posebnimi potrebami glede na izobraževalni program. 

IZOBRAŽEVALNI 
PROGRAM 

DIJAKI 
Z odločbo BREZ odločbe 

f f 
Trgovec 4 4 
Ekonomski tehnik 3 3 
Strojni tehnik 5 5 

Skupaj 12 12 
Legenda:             
Z odločbo: dijaki z odločbo o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami   f: število odgovorov 
Brez odločbe: dijaki brez odločbe o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami        

 

2.3.2 Postopek zbiranja podatkov 

Organizacija zbiranja podatkov 

Ker me je zanimala razlika v spopadanju s težavami prehoda pri dijakih srednjih 

šol, ki imajo odločbo o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, in tistimi, ki je 

nimajo, sem anketne vprašalnike osebno razdelila po srednjih poklicnih šolah ob 

koncu šolskega leta ter se s svetovalnimi delavkami dogovorila, kdaj jih lahko 

pridem iskat. Čeprav so navodila jasno zapisana že na samih vprašalnikih, sem jih 

še enkrat ustno razložila. 

Raziskovalno nalogo sem opravljala na področju Podravja, kjer sem zajela dva 

srednješolska centra s 5 izobraževalnimi programi.  

2.3.3 Vsebinsko-formalne značilnosti merskih instrumentov 

2.3.3.1 Vsebinsko-formalne značilnosti anketnega vprašalnika 

Podatke za raziskavo sem zbrala s pomočjo anketnih vprašalnikov, ki so bili 

izvedeni anonimno. Uporabila sem anketni vprašalnik za dijake prvih letnikov 

srednje šole.  

Vprašalnik sestoji iz 16 vprašanj, od tega je eno vprašanje polodprtega tipa. Pri 2 

vprašanjih zaprtega tipa, kjer so bili odgovori podani vnaprej, so imeli dijaki 

možnost samostojno dopolniti odgovore. 
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2.3.3.2 Merske karakteristike anketnega vprašalnika 

Veljavnost anketnega vprašalnika sem zagotovila z upoštevanjem dognanj iz 

različne strokovne literature in s pregledom s strani mentorice. 

Zanesljivost pri sestavljanju anketnega vprašalnika sem zagotovila tako, da sem 

navedla natančna in jasna navodila ter enopomenska specifična vprašanja. 

Objektivnost anketnega vprašalnika sem zagotovila z uporabo prevladujočih 

vprašanj zaprtega tipa, pri katerih ni mogoče s subjektivnim presojanjem 

spreminjati informacij. V fazi anketiranja sem bila pozorna na to, da nisem vplivala 

na odgovore anketirancev. 

2.3.4 Postopek obdelave podatkov 

Uporabljeni sta bili deskriptivna in kavzalno-neeksperimentalna metoda 

empiričnega pedagoškega raziskovanja. 

Vsak anketni vprašalnik sem obdelala posamezno, sestavila tabele in vnesla 

dobljene rezultate. Nekatere podatke sem obdelala s programom SPSS Statistics 

20. Zbrani podatki so bili pregledani in so prikazani tabelarično z navedbo 

absolutnih (f) in relativnih frekvenc (f%), Levenovega preizkusa (F) in t-testa (t). 

Dobljene rezultate sem primerjala in oblikovala zaključke, pri statistično 

pomembnem sklepanju sem uporabila 5 % tveganje. 
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2.4 REZULTATI Z INTERPRETACIJO 

Interpretacija rezultatov sledi po posameznih sklopih raziskovalnih vprašanj. 

a) VPRAŠANJA, KI SE NANAŠAJO NA UČNI USPEH 

1. Ali obstaja razlika in kakšna je ta razlika v učnem uspehu glede na 
prejšnje šolsko leto pri dijakih s primanjkljaji na posameznih področjih 
učenja (PPPU) in dijakih brez odločbe o usmerjanju? 

Tabela 3: Števila (f) in strukturni odstotki (f%) odgovorov dijakov o učnem uspehu v 9. 

razredu osnovne šole in prvem letniku srednje šole glede na to, ali imajo odločbo o 

usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, in glede na šolsko leto. 

Učni uspeh 

DIJAKI 

Z odločbo Brez 
odločbe  Skupaj 

Z odločbo Brez 
odločbe Skupaj 

9. r. OŠ 9. r. OŠ 1. l. SŠ 1. l. SŠ 
                         f 

Odličen 
                           f% 

/ 
 
/ 

3 
 

25,0 

3 
 

12,5 

/ 
 
/ 

/ 
 
/ 

/ 
 
/ 

                        f 
Prav dober 

                           f% 

1 
 

8,3 

2 
 

16,7 

3 
 

12,5 

3 
 

25,0 

2 
 

16,7 

6 
 

25,0 
                        f 

Dober 
                           f% 

9 
 

75,0 

6 
 

50,0 

15 
 

62,5 

4 
 

33,3 

8 
 

66,7 

12 
 

50,0 
                        f 

Zadosten 
                           f% 

2 
 

16,7 

1 
 

8,3 

3 
 

12,5 

5 
 

41,7 

2 
 

16,7 

6 
 

25,0 
                        f 

Skupaj 
                          f% 

12 
 

100,0 

12 
 

100,0 

24 
 

100,0 

12 
 

100,0 

12 
 

100,0 

24 
 

100,0 
Legenda:             
Z odločbo: dijaki z odločbo o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami               f: število odgovorov  
Brez odločbe: dijaki brez odločbe o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami    f%: strukturni odstotek celotnega vzorca 
9. r. OŠ: deveti razred osnovne šole                                                                       1. l. SŠ: prvi letnik srednje šole 
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Tabela 4: Aritmetična sredina in standardni odklon za učni uspeh dijakov v 9. razredu 

osnovne šole in prvem letniku srednje šole. 

 
 Odločba o usmerjanju N M SD 

Učni uspeh 9. razred OŠ 
Da 12 1,9167 ,51493 
Ne 12 2,5833 ,99620 

Učni uspeh 1. letnik 
Da 12 2,8333 ,83485 
Ne 12 3,0000 ,60302 

N - št. enot vzorca                                 9. razred:1 - zadosten, 3 - dober, 4 - prav dober, 5 - odličen 
M - aritmetična  sredina                         1. letnik: 1 - nezadosten, 2 – zadosten, 3 - dober, 4 - prav dober, 5 - odličen 
SD - standardna deviacija 

 

Tabela  5: Levenijev test in t-test za učni uspeh dijakov v 9. razredu osnovne šole in 

prvem letniku srednje šole. 

F P t 2P 

Učni uspeh 9. razred osnovne šole 9,447 ,006 -2,059 ,051 
Učni uspeh 1. letnik srednje šole 3,786 ,065 -,561 ,581 
Legenda: 
F - Levenov test homogenosti varianc           P - stopnja tveganja            t - t-test aritmetičnih sredin 

Rezultati v tabeli 3 in 4 kažejo, da se je učni uspeh v primerjavi s predhodnim 

šolskim letom pri obeh skupinah dijakov poslabšal, kar lahko pripišemo tudi 

splošnim težavam prehoda iz osnovne v srednjo šolo. Večina dijakov ob prehodu v 

srednjo šolo namreč občuti novo okolje kot bolj neosebno in tekmovalno s 

poudarkom na ocene, s čimer se nekateri ne znajo spopasti oziroma v osnovni šoli, 

ki je bila njim prijaznejša, manjša in usmerjena v vsakega posameznega učenca, 

za ta izziv niso razvili potrebnih veščin (Eccles, Midgley in Adler, 1984). Upad 

ocen lahko pripišemo tudi temu, da imajo nekateri dijaki v srednji šoli težave s 

prilagajanjem na večje število učiteljev, ki jih poučujejo, večje število dijakov, večjo 

samostojnost pri sprejemanju odločitev glede izobraževanja, kar privede tudi do 

večjega števila izostankov od pouka in posledično lukenj v poznavanju učne snovi 

(Reyes, Gillock in Kobus, 1994). 

Kar nekaj dijakom s PPPU je uspelo svoj učni uspeh izboljšati glede na predhodno 

leto v devetem razredu osnovne šole (iz 8,3 % na 25,0 %), vendar se je po drugi 

strani povečalo tudi število dijakov z zadostnim končnim učnim uspehom (iz 

16,7 % na 41,7 %). 

S pomočjo podatkov iz tabele 5 lahko zaključimo, da ni zaznati statistično 

pomembnih razlik med obema skupinama dijakov glede upada učne uspešnosti, 
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saj je bila stopnja tveganja pri t-testu večja od 5 %, kar nakazuje, da razlika 

aritmetičnih sredin ni statistično pomembna. 

Razvidno je torej, da je obema skupinama dijakov v prvem letniku srednje šole 

učni uspeh padel. Upad učnega uspeha lahko pripišemo spremembi okolja ter 

spremembam, ki jih dijaki doživljajo v tem starostnem obdobju, kjer se drastično 

spremeni interes za šolsko delo, prav tako pa se spremenijo kriteriji, ki učencem 

pomagajo pri odločitvah glede šolanja in uspešnosti pri pouku. Posledično se 

spremenijo tudi mnenje in merila uspešnosti, odnos do same šole in izobraževanja 

ter motivacija za delo (Eccles, Midgley in Adler, 1984).  

Podatek, da je nekaterim dijakom s PPPU uspelo dvigniti učni uspeh, je lahko 

posledica pravilne izbire srednješolskega programa, ki je primeren njihovim 

specifičnim interesom in sposobnostim, ter tega, da so ti dijaki morda bolje 

pripravljeni na spremembe, ki so povezane z izobraževalnimi prehodi, saj so si že 

tekom osnovnošolskega šolanja pridobili strategije in veščine za premagovanje teh 

ovir, glede na to, da so imeli pomoč strokovnjakov že pri nižjih izobraževalnih 

prehodih (v osnovno šolo, iz prve v drugo triado). Seveda je potrebno upoštevati 

tudi dejstvo, da imajo vsi učenci s posebnimi potrebami odločbe o usmerjanju, v 

katerih so zapisane posamezne prilagoditve, ki jih učitelji pri podajanju in 

preverjanju snovi morajo upoštevati. Tudi tukaj bi lahko bil razlog za boljše 

prilagajanje na novo situacijo. 

Ker ugotovimo, da ni razlik med obema skupinama dijakov, saj je obojim učni 

uspeh na prehodu v srednjo šolo padel, moramo v ta namen razviti uspešne 

strategije za premagovanje teh težav, kot so to že storili v tujini. Osnovali so dobre 

tranzicijske programe, ki se spopadejo s pomanjkanjem podatkov, tako da dijakom 

in njihovim staršem, kolikor je le možno obširno predstavijo izobraževalne, 

socialne ter organizacijske podobnosti in razlike med osnovno in srednjo šolo. 

Svetujejo tudi povečanje števila in časovno podaljšanje obiskov med šolama, 

mentorstvo srednješolskih dijakov učencem devetih razredov, povabilo 

srednješolskim profesorjem, da obiščejo osnovne šole in se pogovorijo z učenci itd. 

(Smith, 2006). 



Univerza v Ljubljani - Pedagoška fakulteta  Brodnjak, S. (2012) 

59 

 

2. Ali obstaja razlika v uspehu na posameznih področjih v primerjavi s 
predhodnim letom glede na to, ali ima dijak odločbo o usmerjanju otrok s 
posebnimi potrebami? 

Tabela 6: Števila (f) in strukturni odstotki (f%) odgovorov dijakov o doseženem uspehu v 

primerjavi s predhodnim šolskim letom glede na posamezno področje in glede na to, ali 

imajo odločbo o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. 

Posamezna 
področja 

DIJAKI 
Z odločbo Brez odločbe 

BOLJŠI 
uspeh 

ENAK 
uspeh 

SLABŠI 
uspeh Skupaj 

BOLJŠI 
uspeh 

ENAK 
uspeh 

SLABŠI 
uspeh 

Skupa
j 

              f 
Matematika 
                 f% 

6 
 

50,0 

2 
 

16,7 

4 
 

33,3 

12 
 

100,0 

6 
 

50,0 

3 
 

25,0 

3 
 

25,0 

12 
 

100,0 

              f 
Slovenščina 
                 f% 

5 
 

41,7 

2 
 

16,7 

5 
 

41,7 
12 
 

100,0 

4 
 

33,3 

3 
 

25,0 

5 
 

41,7 

12 
 

100,0 

              f 
Tuji jezik 
                 f% 

4 
 

33,3 

5 
 

41,7 

3 
 

25,0 
12 
 

100,0 

6 
 

50,0 

4 
 

33,3 

2 
 

16,7 

12 
 

100,0 

              f 
Skupaj 

                 f% 

15 
 

41,7 

9 
 

25,0 

12 
 

33,3 

36 
 

100,0 

16 
 

44,4 

10 
 

27,8 

10 
 

27,8 

36 
 

100,0 

               f 
Komunikacija  
z vrstniki 
                 f% 

8 
 

66,7 

3 
 

25,0 

1 
 

8,3 
12 
 

100,0 

8 
 

66,7 

4 
 

33,3 

/ 
 
/ 

12 
 

100,0 

              f 
Komunikacija  
z učitelji 
                 f% 

9 
  

75,0 

3 
 

25,0 

/ 
 
/ 

12 
 

100,0 

7 
 

58,3 

5 
 

41,7 

/ 
 
/ 

12 
 

100,0 

              f 
Reševanje  
konfliktov 
                 f% 

7 
 

58,3 

4 
 

33,3 

1 
 

8,3 
12 
 

100,0 

6 
 

50,0 

5 
 

41,7 

1 
 

8,3 

12 
 

100,0 

              f 
Skupaj 

                 f% 

24 
 

66,7 

10 
 

27,8 

2 
 

5,6 

36 
 

100,0 

21 
 

58,3 

14 
 

38,9 

1 
 

2,8 

36 
 

100,0 
Legenda:             
Z odločbo: dijaki z odločbo o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami               f: število odgovorov  
Brez odločbe: dijaki brez odločbe o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami    f%: strukturni odstotek celotnega vzorca 
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Tabela 7: Aritmetična sredina in standardna deviacija za dosežen uspehu v primerjavi s 

predhodnim šolskim letom glede na posamezno področje. 

 Odločba o usmerjanju N M SD 

Uspeh matematika 
Da 12 1,8333 ,93744 
Ne 12 1,7500 ,86603 

Uspeh slovenščina 
Da 12 2,0000 ,95346 
Ne 12 2,0833 ,90034 

Uspeh tuji jezik 
Da 12 1,9167 ,79296 

Ne 12 1,6667 ,77850 

Uspeh kom. z vrstniki 
Da 12 1,4167 ,66856 
Ne 12 1,3333 ,49237 

Uspeh kom. z učitelji 
Da 12 1,2500 ,45227 
Ne 12 1,4167 ,51493 

Uspeh reševanje konfliktov 
Da 12 1,5000 ,67420 
Ne 12 1,5833 ,66856 

N - št. enot v vzorcu             M - aritmetična sredina                 SD - standardna deviacija                    1 - boljši uspeh;    2 - 
enak uspeh;      3 - slabši uspeh 

 

Tabela 8: Levenov preizkus in t-test za dosežen uspeh v primerjavi s predhodnim šolskim 

letom glede na posamezno področje. 

 F P t 2P 
Uspeh matematika ,324 ,575 ,226 ,823 

Uspeh slovenščina ,178 ,677 -,220 ,828 

Uspeh tuji jezik ,108 ,745 ,779 ,444 

Uspeh kom. z vrstniki 1,080 ,310 ,348 ,731 

Uspeh kom. z učitelji 2,532 ,126 -,842 ,409 

Uspeh reševanje konfliktov ,000 1,000 -,304 ,764 
Legenda: 
F - Levenov test homogenosti varianc           P - stopnja tveganja                     t - t-test aritmetičnih sredin 

Rezultati v tabeli 7 kažejo, da so dijaki s PPPU imeli v povprečju nekoliko slabši 

učni uspeh pri predmetih matematike in tujega jezika v primerjavi z dijaki brez 

odločbe o usmerjanju.  

Če pogledamo po posameznih predmetih (tabela 6), je razvidno, da večjih razlik 

med učenci ene in druge skupine pri predmetu matematike ni zaznati, saj je učni 

uspeh izboljšalo 6 dijakov (50,0 %) obeh skupin. Trem dijakom (25,0 %) brez 

odločbe o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami in 4 (33,3 %) dijakom s PPPU 

je uspeh pri predmetu matematike padel. Toda analiza rezultatov zunanjega 
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preverjanja znanja v letu 2008 (Kavkler idr., 2010) je pokazala, da učenci PPPU 

po učnih dosežkih pri matematiki in slovenskem jeziku močno zaostajajo za 

vrstniki. 

Splošen upad uspešnosti lahko pripišemo dejstvu, da se v tem starostnem 

obdobju dijakom spremeni pogled in razmišljanje o lastnem jazu kot učencu in s 

tem upade tudi odnos do šole in zmogljivost pri predmetih, kot so matematika in 

kemija, pojavi se tudi zmanjšanje interesa za šolsko delo in poveča interes za 

izvenšolske dejavnosti (Eccles in Wigfield, 1993). Še posebej so za to dovzetni 

dijaki s posebnimi potrebami, ki imajo že tako v večini nekoliko bolj negativen 

odnos do šole in lastnega uspeha, saj jih nizka samopodoba in dejstvo, da so z 

omembo odločbe o usmerjenju otrok s posebnimi potrebami takoj etiketirani, med 

drugim ovirata pri doseganju ciljev. 

Tudi pri predmetu slovenščine (tabela 6) ni večjih razlik med obema skupinama, 

saj je 5 dijakov s PPPU (41,7 %) izboljšalo učni uspeh ob koncu šolskega leta, v 

primerjavi z dijaki brez odločbe, kjer je to uspelo 4 (33,3 %). Slabši učni uspeh pa 

je zabeležilo 5 dijakov (41,7 %) obeh skupin. Toda splošna slika, pridobljena iz 

analize podatkov zunanjega preverjanja znanja pri učencih 9. razredov osnovne 

šole iz leta 2008, je nekoliko drugačna, saj so zabeležili, da učenci s posebnimi 

potrebami po učnih dosežkih močno zaostajajo za vrstniki (Kavkler idr., 2010), kar 

v našem primeru ni razvidno. 

Je pa tudi znano, da večini dijakov upade uspeh, ko prestopijo v drugo 

izobraževalno obdobje, še posebej se to pokaže pri dijakih, ki so doslej dosegali 

visoke rezultate in naenkrat dobijo srednje namesto najvišjih ocen (Alspauh, 1998). 

Upad učne uspešnosti dijakom s PPPU pri predmetu slovenskega jezika lahko 

pripišemo tudi slabo razvitim bralno pisnim veščinam dijakov s PPPU. Po drugi 

strani pa so nekateri dijaki s PPPU izboljšali uspeh pri predmetu slovenščine, kar 

je lahko posledica dodatne pomoči ravno pri branju, ki se je potrdila kot dejavnost, 

ki krepi splošne analitične sposobnosti in je skoraj edina veščina, ki jo lahko v 

času šolanja konstantno spodbujamo (Flere in sod., 2010). 
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Pri predmetu tujega jezika (tabela 6) pa so se spet nekoliko bolje odrezali dijaki 

brez odločbe o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, saj je 6 dijakov brez 

odločbe (50,0 %), v primerjavi s 4 (33,3 %) dijaki s PPPU, svoj učni uspeh 

izboljšalo in le dva dijaka brez odločbe (16,7 %) in trije (25,0 %) s PPPU so 

zabeležili slabši učni uspeh kot v devetem razredu osnovne šole.  

Sklepamo lahko, da so se dijaki kljub vsem težavam v povprečju dobro odrezali 

ravno zato, ker so prišli v novo šolsko okolje, saj raziskave kažejo, da dijaki, ki so 

bili v osnovni šoli nekje na sredini po uspešnosti in so sodili v obrobje družbenega 

dogajanja v šoli, sedaj v novem okolju tvorijo nove stike izven socialnega kroga, ki 

so ga imeli v osnovni šoli, saj jih ne omejujejo več dihotomije popularnih dijakov 

proti ostalim dijakom (Kinney, 1993), zaradi česar so se bolje počutili, imeli manj 

skrbi in lažje osvajali učno snov.  

Kljub temu pa je potrebno omeniti, da je učni uspeh večini padel (tabela 7), še 

posebej dijakom s posebnimi potrebami, saj se z vstopom v višjo izobrazbeno 

stopnjo povečajo pričakovanja glede sposobnosti sprejeti večjo količino znanja in s 

tem tudi boljši učni uspeh, medtem ko se zmanjša dodatno vodenje, podpora in 

individualizirana navodila, prav tako starši nimajo več tolikšne vloge pri pomoči in 

vodenju, saj se pričakuje, da postanejo dijaki samostojnejši pri učnih navadah, 

motivaciji in sprejemanju odločitev, povezanih z izobraževanjem (Nichols, 1999). 

Glede uspešnosti na socialnih področjih (tabela 6), rezultati kažejo, da sta obe 

skupini dijakov dosegali boljše rezultate. Kar 66,7 % dijakov s PPPU in 58,3 % 

dijakov brez odločbe o usmerjanju je v povprečju doživelo boljši uspeh v primerjavi 

s predhodnim šolskim letom na področju komunikacije z vrstniki in učitelji ter pri 

reševanju konfliktov. Zabeležili smo tudi 5,6 % dijakov s PPPU in 2,8 % dijakov 

brez odločbe o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, ki so imeli slabši skupen 

uspeh. 

Sklepamo lahko, da so se na socialnem področju vsi dobro prilagodili novemu 

okolju, nekoliko bolje dijaki s PPPU, ki so, kot že prej omenjeno, dobili novo 

možnost pri vzpostavljanju socialnih stikov, pozabili na težave, ki so jih imeli v 

osnovni šoli in zato lažje našli način uspešnega sporazumevanja. 
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Rezultati t-testa v tabeli 8 kažejo, da ni razlike med obema skupinama dijakov, saj 

je stopnja tveganja večja od 5 % in tako je razlika aritmetičnih sredin statistično 

nepomembna. 

b) VPRAŠANJA, KI SE NANAŠAJO NA INFORMATIVNI DAN 

3. Ali je dijak obiskal ustanovo na informativni dan? 

Tabela 9: Števila (f) in strukturni odstotki (f%) odgovorov dijakov o udeležbi na 

informativnem dnevu. 

Udeležba 
informativnega dne 

f f% 

Da                                                   22 91,7 

Ne 2 8,3 

Skupaj                     24 100,0 
 

Iz tabele 9 je razvidno, da se je večina udeležila informativnega dne, le 2 učenca 

(8,3 %) se tega nista udeležila. 

Sklepamo lahko, da je bila večina željna novih informacij, spoznati novo okolje in 

učitelje ter se pripraviti na novo izobraževalno pot, saj se zavedajo, da je ogled 

šole velika priložnost za starše in bodoče dijake, da se seznanijo s potekom dneva 

v novi šoli, novimi dejavnostmi, pravili, nalogami in dolžnostmi ter si tako že pred 

samim začetkom šolanja pojasnijo nekatera vprašanja in pomirijo strahove (Rous, 

Myers in Stricklin, 2007). 
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4. Katere dejavnosti je šola organizirala na informativnem dnevu? 

Tabela 10: Števila (f) in strukturni odstotki (f%) odgovorov dijakov o dejavnostih, ki jih je 

na informativni dan organizirala šola. 

Dejavnosti f f% 

Skupinski ogled šolskih prostorov 20 28,2 
Individualni ogled šolskih 
prostorov 12 16,9 

Možnost pogovora z vsemi učitelji 11 15,5 
Možnost spoznati druge učence 
šole 11 15,5 

Individualni pogovor z učitelji, ki te 
bodo učili 5 7,0 

Individualni pogovor z 
ravnateljem/-ico šole 5 7,0 

Sodelovanje pri učni uri 4 5,6 
Spremljanje učne ure 3 4,2 

Skupaj 71 100,0 

Tabela 10 prikazuje, da je skupinski ogled šolskih prostorov med dijaki dobil 

največ glasov (28,2 %), takoj za njim je individualni ogled z 12 glasovi (16,9 %). 

Med sestavljanjem vprašalnika smo nekako pričakovali prav tak vrstni red, saj smo 

si predstavljali, da nudijo skupinski ogled glavnih učilnic in jedilnice ob vsakem 

informativnem dnevu, ker je lažje izvedljivo in hitreje opravljeno. 

Presenetilo nas je zelo nizko število pri rubriki spremljanje učne ure, kar so 

obkrožili le 3 dijaki (4,2 %). Predpostavljali smo, da postajajo šole vedno bolj 

odprte, pripravljene pokazati, kaj znajo in nudijo, zraven tega je to izredna 

priložnost pomiriti tiste učence, ki imajo še vedno dvome in strahove glede 

prehoda, prilagajanja na program in okolico, tekmovalnosti, nerazumevanja 

podane snovi in tudi glede samega načina podajanja snovi. Med drugim se vedno 

bolj priporoča doživeto spremljanje bodočega mesta šolanja, da si lahko 

prihajajoči dijaki ustvarijo celotno sliko o njihovem nadaljnjem izobraževanju, tako 

lahko že pred vstopom v novo šolsko okolje odgovorijo na marsikatera vprašanja, 

ki bi se morda pojavila nekoliko kasneje in povzročila dodatne preglavice in 

nesporazume (Rous idr., 2007). 
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V pozitivnem smislu nas je presenetil podatek, da nekatere šole nudijo tudi 

sodelovanje pri učni uri (5,6 %), kar kaže na veliko odprtost šole in pripravljenost 

na spopadanje s težavami prehoda dijakov na njihovo ustanovo, čeprav je po 

drugi strani tako nizek odstotek tudi zaskrbljujoč. 

Nekoliko nižji odstotek (7,0 %) od pričakovanega se je pojavil tudi pri rubriki 

individualni pogovor z učitelji, ki te bodo poučevali, kar je z vidika učenca s 

posebnimi potrebami izjemoma pomembno, saj se le tako lahko seznani s 

tehnikami poučevanja teh učiteljev, ugotovi učiteljevo poznavanje učnih težav in 

zavzetost za odpravo le-teh ter podrobneje predstavi svoje težave in se pogovori o 

možnostih pomoči. 

Zelo nizko je tudi število glasov pri rubriki možnost spoznati druge učence šole, 

kajti raziskave kažejo, da interakcija med bodočimi dijaki in tistimi, ki šolo že 

obiskujejo, močno vpliva na hitrejše prilagajanje šolskemu okolju in vključevanje v 

šolsko srenjo, kar posledično vpliva na boljšo samopodobo, večjo motivacijo in 

zainteresiranost za šolsko delo (Mizelle in Irvin, 2000). 

Iz podanih rezultatov v tabeli 10 lahko sklepamo, da se na šolah, vključenih v 

raziskavo še vedno premalo pozornosti posveča problematiki prehoda, lajšanju 

težav prehoda in zainteresiranosti za uspešnost vsakega posameznika, še 

posebej dijakov s posebnimi potrebami, saj večina šol ne izvaja individualnih 

pogovorov s posameznimi dijaki in učitelji, kar bi bilo učencem s posebnimi 

potrebami v veliko korist. Tudi vodenega individualnega ogleda po posameznih 

učilnicah ne, kar bi dalo prihajajočim dijakom s posebnimi potrebami možnost 

novo okolje konkretno spoznati, saj je znano, da se dijaki v takem okolju bolje 

počutijo in imajo manj vedenjskih težav (Kavkler idr., 2010). V veliko pomoč 

učiteljem bi bili tudi vprašalniki o strahovih in skrbeh prihajajočih dijakov, s katerimi 

bi lahko oblikovali ustrezne strategije pomoči za vsakega posameznega dijaka s 

posebnimi potrebami. 

 



Univerza v Ljubljani - Pedagoška fakulteta  Brodnjak, S. (2012) 

66 

 

5. Ali obstaja razlika o počutju dijakov z in brez odločbe o usmerjanju otrok 
s posebnimi potrebami na informativnem dnevu? 

Tabela 11: Števila (f) in strukturni odstotki (f%) odgovorov dijakov o tem, ali so se na 

informativnem dnevu počutili dobrodošli glede na to, ali imajo odločbo o usmerjanju otrok 

s posebnimi potrebami. 

 
 

DIJAKI Skupaj 
Z odločbo Brez odločbe 

                  f 
Da 

                   
f% 

12 
 

100,0 

11 
 

91,7 

23 
 

95,8 

                 f 
Ne 

                   
f% 

/ 
 
/ 

1 
 

8,3 

1 
 

4,2 

                 f 
Skupaj 

                  
f% 

12 
 

100,0 

12 
 

100,0 

24 
 

100,0 

 Z odločbo: dijaki z odločbo o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami       f: število odgovorov  
 Brez odločbe: dijaki brez odločbe o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami       f%: strukturni odstotek celotnega vzorca 

Iz tabele 11 je razvidno, da so se skoraj vsi vprašani dijaki razen enega brez 

odločbe o usmerjanju na informativnem dnevu počutili dobrodošle. Iz tega 

sklepamo, da je bilo s strani ustanove za njihove potrebe poskrbljeno. 

Pri vprašanju je bilo postavljeno še podvprašanje odprtega tipa, ki je spraševalo 

po razlogih za nedobrodošlo počutje, če so se tako počutili. Odgovor je navedel le 

en dijak. Njegovo nedobrodošlo počutje je bila posledica starejših dijakov, ki so 

prišleke strašili s prehodnim obredom »fazanjado«, kjer morajo dijaki prvih letnikov 

opravljati naloge, ki jim jih zadajo dijaki starejših letnikov.  
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c) VPRAŠANJA, KI SE NANAŠAJO NA POČUTJE OB PRIHODU NA SREDNJO 

ŠOLO  

6. Ali obstaja razlika v vrsti in količini strahu med dijaki z in brez odločbe o 
usmerjanju otrok s posebnimi potrebami pred pričetkom in ob koncu 
šolskega leta? 

Tabela 12: Števila (f) in strukturni odstotki (f%) odgovorov dijakov o strahovih pred 

pričetkom in ob koncu šolskega leta glede na količino in vrsto strahov pri dijakih z oz. 

brez odločbe o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. 

Stiska in strah 

DIJAKI 

Z odločbo Brez 
odločbe Skupaj 

Z 
odločbo 

Brez 
odločbe Skupaj 

Začetek šol. leta Konec šol. leta 
                                         f 

Kako se znajti v novi šoli 
f% 

2 
 

11,8 

7 
 

25,0 

9 
 

20,0 

/ 
 
/ 

/ 
 
/ 

/ 
 
/ 

                                          f      
Količina nove snovi 

f% 

1 
 

5,9 

5 
 

17,9 

6 
 

13,3 

/ 
 
/ 

1 
 

7,7 

1 
 

4,0 
                                            f 
Pomanjkljivosti v znanju, 
pridobljenem  
v OŠ 

f% 

1 
 

5,9 

2 
 

7,1 

3 
 

6,7 

/ 
 
/ 

2 
 

15,4 

2 
 

8,0 

                                           f 
Nič od naštetega 

f% 

4 
 

28,6 

1 
 

3,6 

5 
 

11,1 

12 
 

100,0 

9 
 

69,2 

21 
 

84,0 
                                           f 
Nemoč najti  
prijatelje 

f% 

2 
 

11,8 

7 
 

25,0 

9 
 

20,0 

/ 
 
/ 

/ 
 
/ 

/ 
 
/ 

                                           f 
Delo z računalnikom 
 in spletom 

f% 

2 
 

11,8 

/ 
 
/ 

2 
 

4,4 

/ 
 
/ 

/ 
 
/ 

/ 
 
/ 

                                           f 
Pot v šolo 

f% 

3 
 

17,7 

/ 
 
/ 

3 
 

6,7 

/ 
 
/ 

/ 
 
/ 

/ 
 
/ 

                                           f 
Domače naloge 

f% 

2 
 

11,8 

1 
 

3,6 

3 
 

6,7 

/ 
 
/ 

/ 
 
/ 

/ 
 
/ 

                                           f 
Zastraševanje ostalih  
mladostnikov 

f% 

/ 
 
/ 

2 
 

7,1 

2 
 

4,4 

/ 
 
/ 

/ 
 
/ 

/ 
 
/ 

                                           f 
Pozabljivost 

f% 

/ 
 
/ 

3 
 

10,7 

3 
 

6,7 

/ 
 
/ 

1 
 

7,7 

1 
 

4,0 
                                        f 

Skupaj    
f%                       

17 
 

100,0 

28 
 

100,0 

45 
                    

100,0 

12 
 

100,0 

13 
 

100,0 

25 
 

100,0 
Z odločbo: dijaki z odločbo o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami                  f: število odgovorov  
BREZ odločbe: dijaki brez odločbe o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami   f%: strukturni odstotek celotnega vzorca 
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Tabela 13: Levenov preizkus in t-test za neodvisne vzorce o strahovih dijakov pred 
pričetkom in ob koncu šolskega leta 

 F P t 2P 

Strah ob začetku šolskega leta:  
Pot v šolo 

33,000 ,000 -1,915 ,082 

Strah ob začetku šolskega leta:  
Nemoč najti prijatelje 

6,972 ,015 2,236 ,037 

Strah ob začetku šolskega leta:  
Domače naloge 

1,497 ,234 -,596 ,557 

Strah ob začetku šolskega leta:  
Delo z računalnikom in spletom 

13,750 ,001 -1,483 ,166 

Strah ob začetku šolskega leta: 
Pozabljivost 

33,000 ,000 1,915 ,082 

Strah ob začetku šolskega leta: 
Zastraševanje 

13,750 ,001 1,483 ,166 

Strah ob začetku šolskega leta:  
Nova šola 

6,972 ,015 2,236 ,037 

Strah ob začetku šolskega leta:  
Količina nove snovi 

20,439 ,000 1,956 ,067 

Strah ob začetku šolskega leta:  
Pomanjkljivo znanje iz osnovne 
šole 

1,497 ,234 ,596 ,557 

Strah ob koncu šolskega leta: 
Pozabljivost 

4,840 ,039 1,000 ,339 

Strah ob koncu šolskega leta:  
Količina nove snovi 

4,840 ,039 1,000 ,339 

Strah ob koncu šolskega leta: 
Pomanjkljivo znanje iz OŠ 

13,750 ,001 1,483 ,166 

Legenda: 
F - Levenov test homogenosti varianc           P - stopnja tveganja                            t - t-test aritmetičnih sredin 

 

Rezultati v tabeli 12 so pokazali, da so imeli anketirani dijaki 3 največje strahove 

pred vstopom v srednjo šolo. Skrbelo jih je, kako se znajti v šoli (20,0 %), količina 

nove učne snovi (13,3 %) ter to, da ne bodo mogli najti prijateljev (20,0 %), kar 

sovpada z različnimi raziskavami (McGee, Ward, Gibbons, Harlow, 2003), ki 

potrjujejo, da so uspešni socialni stiki za učence pravi pokazatelji uspešnega 

prehoda.  

Ugotavljamo, da ob začetku srednješolskega izobraževanja pestijo naše učence 

enaki strahovi in stiske ob vstopu v srednjo šolo kot preostalo svetovno populacijo, 
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kajti raziskave (McGee, Ward, Gibbons, Harlow, 2003) kažejo, da je en izmed 

najpogostejših strahov mladostnikov ob vstopu v novo izobraževalno okolje ravno 

velikost šole, v katero vstopajo, saj se bojijo, da se bodo pri iskanju učilnic izgubili 

in tako zamudili pouk, ob tem pa občutijo sram prositi starejše učence za pomoč.  

Po drugi strani pa raziskave navajajo, da predstavljajo dijakom največji izziv 

pravzaprav socialne težave kot npr. sklepanje novih prijateljstev, kar nekateri 

omenjajo kot najbolj pričakovan strah (Tilleczek in Ferguson, 2007); ali jih bodo 

ostali dijaki sprejeli ter zastraševanje, saj večina mladostnikov vidi srednjo šolo kot 

socialni in ne izobraževalni center (Howard in Johnson, 2000).  

Če primerjamo obe skupini dijakov (tabela 12), ugotovimo, da je strahove pred 

vstopom v srednjo šolo občutilo več dijakov brez odločbe o usmerjanju (11), prav 

tako je vsak posamezen dijak brez odločbe o usmerjanju imel več različnih skrbi. 

Toda glede na specifiko težav, ki jih zaznavamo pri učencih s PPPU, bi pričakovali, 

da bodo prav ti imeli veliko več skrbi, predvsem povezanih s snovjo in socialnimi 

veščinami, saj med vsemi dijaki s posebnimi potrebami izstopajo po nizki 

samopodobi, imajo popačeno zaznavo oziroma razumevanje ključnih socialnih 

informacij v okolju, v katerem se morajo prilagoditi na nove razmere in začeti 

obvladovati nove zahteve na učnem, socialnem in kognitivnem področju. Prav tako 

bi pričakovali, da bo večino dijakov s PPPU skrbelo pridobljeno znanje v osnovni 

šoli, glede na to, da srednješolski pouk predvideva, da dijak tekoče obvlada 

osnovnošolske veščine in jih zna učinkovito uporabljati za pridobivanje nove učne 

snovi (Kavkler idr., 2010), s čimer pa ima večina dijakov s PPPU največ težav.  

T-test (tabela 13) je pokazal statistično pomembne razlike med skupinama pri 

zaskrbljenosti glede iskanja prijateljev in glede tega, kako se bodo znašli v novi 

šoli. V obeh primerih so večjo zaskrbljenost pokazali dijaki brez odločbe o 

usmerjanju. 

Ob koncu prvega letnika srednje šole so vsi dijaki s PPPU (100 %) premostili 

težave in strahove, ki so jih imeli ob začetku šolskega leta, pri dijakih brez odločbe 

o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami pa je to uspelo 9 dijakom (60,0 %),  kar 

se popolnoma ujema s svetovnimi raziskavami (Cognato, 1999), ki ugotavljajo, da 

dijaki pozabijo na prvotne skrbi, saj ugotovijo, da nova izobraževalna ustanova le 
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ni tako velika, kot so sprva mislili, saj niso imeli težav z iskanjem učilnic, prav tako 

jih starejši dijaki niso zastraševali.  

 

7. Ali so dijaki glede na to, ali imajo odločbo o usmerjanju otrok s 
posebnimi potrebami, v večji meri zaupali strahove nekomu? 

Tabela 14: Števila (f) in strukturni odstotki (f%) odgovorov dijakov o zaupanju svojih 

strahov glede na to ali imajo odločbo o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. 

Zaupali 
strahove 

DIJAKI Skupaj 
Z odločbo Brez odločbe 

                f 
Da 
                  f% 

5 
 

62,5 

9 
 

81,8 

14 
 

73,7 
               f 

Ne 
                  f% 

3 
 

37,5 

2 
 

18,2 

5 
 

26,3 
               f 

Skupaj 
                  f% 

8 
 

100,0 

11 
 

100,0 

19 
 

100,0 
Legenda:             
Z odločbo: dijaki z odločbo o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami               f: število odgovorov  
Brez odločbe: dijaki brez odločbe o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami    f%: strukturni odstotek celotnega vzorca 
 
Tabela 15: Aritmetična sredina in standardna deviacija o zaupanju strahov. 

 Odločba o usmerjanju N M SD 

Zaupanje strahov 
Da 12 1,5833 ,51493 
Ne 12 1,2500 ,45227 

N - št. enot v vzorcu          M - aritmetična sredina           SD - standardna deviacija                             1 - da;    2 - ne 
 

Tabela 16: Levenov preizkus in t-test o zaupanju strahov. 

F P t 2P 

Zaupanje strahov 2,532 ,126 1,685 ,106 
Legenda: 
F - Levenov test homogenosti varianc           P - stopnja tveganja                            t - t-test aritmetičnih sredin 

 

Glede na pridobljene podatke iz tabele 14 in 15 lahko ugotovimo, da ni zaznati 

večjih razlik med dijaki s PPPU in dijaki brez odločbe o usmerjanju glede zaupanja 

svojih strahov, kar potrjuje tudi tabela 16, saj med skupinama dijakov ni moč 

zaznati statistično pomembnim razlik. Več kot dve tretjini (73,7 %) vseh dijakov, ki 
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so bili pred vstopom v srednjo šolo zaskrbljeni, je svoje strahove zaupala, 26,3 % 

pa tega ni storilo.  

Glede na različne študije (Carlbring, 2007; Lampe, 2009) kjer so znanstveniki že 

proučevali strahove, njihov vpliv na osebnost in tudi, ali smo človeška bitja 

pripravljena svoje strahove deliti z drugimi, so ti rezultati popolnoma v mejah 

pričakovanega. Študije namreč kažejo, da je vsaj polovica pripravljena deliti svoje 

strahove in si tako poiskati pomoč, da bi jih premagala, kar se je izkazalo tudi v 

našem primeru. 

Lahko bi sicer pričakovali, da bodo dijaki s PPPU nekoliko bolj pripravljeni deliti 

svoje strahove glede prehoda v srednjo šolo, saj imajo ob sebi vsaj eno osebo, ki 

jim vsak teden pomaga premagovati ovire, tako da ne bi rabili iskati dodatne 

pomoči. Zato bi mogli strokovni delavci, ki nudijo dodatno strokovno pomoč, vsak 

teden posvetiti svoj čas tudi drugim težavam učenca, ki zadevajo njegov vsakdan, 

in jim tako dati občutek, da se jim lahko zaupajo glede vsega, kar jim povzroča 

težave. Tudi to je eden od načinov, kako se preventivno spopasti s problematiko 

prehoda na višjo izobraževalno raven. 
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8. Komu so dijaki zaupali strahove? 

Tabela 17: Števila (f) in strukturni odstotki (f%) odgovorov dijakov o svojem zaupniku. 

Zaupnik  
DIJAKI 

Skupaj Z odločbo Brez odločbe 
                                    f 
Mama 
                                   f% 

7 
 

50,0 

3 
 

21,4 

10 
 

35,7 
                                    f 
Prijatelj/-ica 
                                   f% 

3 
 

21,4 

6 
 

42,9 

9 
 

32,1 
                                f 

Oče 
                                   f% 

2 
 

11,8 

3 
 

33,3 

5 
 

17,9 
                                 f 

Sorodnik 
                                   f% 

/ 
 
/ 

2 
 

14,3 

2 
 

7,1 
                              f 

Razrednik/-čarka   
                                   f%           

2 
 

14,3 

/ 
 
/ 

2 
 

7,1 
                             f 

Profesor, ki te poučuje                                
                                   f% 

/ 
 
/ 

/ 
 
/ 

/ 
 
/ 

                              f 
Profesor, ki te ne 
poučuje 
                                  f% 

/ 
 
/ 

/ 
 
/ 

/ 
 
/ 

                              f 
Svetovalna delavka      
                                   f%                               

/ 
 
/ 

/ 
 
/ 

/ 
 
/ 

                              f 
Profesor dodatne  
strokovne pomoči     
                                   f%                               

/ 
 
 
/ 

/ 
 
 
/ 

/ 
 
 
/ 

                                f 
Skupaj 

                                   f% 

14 
 

100,0 

14 
 

100,0 

28 
 

100,0 
Legenda:             
Z odločbo: dijaki z odločbo o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami               f: število odgovorov  
Brez odločbe: dijaki brez odločbe o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami    f%: strukturni odstotek celotnega vzorca 
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Tabela 18: Levenov preizkus in t-test o dijakovem zaupniku. 
 
 F P t 2P 

Mama 2,532 ,126 -1,685 ,106 
Oče ,957 ,338 ,484 ,633 
Prijatelj/-ica 3,667 ,069 1,254 ,223 
Sorodnik 13,750 ,001 1,483 ,166 
Legenda: 
F - Levenov test homogenosti varianc           P - stopnja tveganja                            t - t-test aritmetičnih sredin 

Ker postanejo mladostniki v tem obdobju odraščanja zelo socialna bitja, ki se 

počasi odcepljajo od staršev in iščejo svojo pot, na katero pa se ne odpravijo sami, 

temveč s prijatelji, ki ravno prehajajo enake radosti in težave, je povsem smiselno, 

da so se prav ti prijatelji uvrstili na prvo mesto (tabela 17), čeprav v zelo majhni 

razliki do staršev. Tudi raziskava, ki je bila opravljena na dijakih slovenskih 

srednjih šol (Kavkler idr., 2010), prihaja do podobnih zaključkov. Dijaki s PPPU po 

tej raziskavi na prva mesta uvrščajo mamo, učitelja in prijatelja.  

Rezultati t-testa v tabeli 18 kažejo, da med skupinama ni statistično pomembnih 

razlik. 

Skupini se razlikujeta le po tem (tabela 17), komu so zaupali strahove. Največ 

dijakov s PPPU je izbralo mamo za zaupnico, dijaki brez odločbe o usmerjanju pa 

so se zanašali na pomoč prijatelja/-ice. Ker imajo dijaki s PPPU težave na 

področju socialnih stikov in si zaradi svojih specifičnih primanjkljajev raje poiščejo 

družbo mlajših (Božič, 2002), ki jim v tem primeru verjetno ne bi znali pomagati, so 

se verjetno zato raje obrnili na pomoč staršev, ki so jim že vsa leta 

osnovnošolskega šolanja stali ob strani. 

Presenetljivo je, da se noben dijak ni zaupal profesorjem, svetovalni delavki ali 

profesorju, ki mu je pričel nuditi dodatno strokovno pomoč. Enako razkriva 

slovenska raziskava (Kavkler idr., 2010), kjer so tudi pričakovali večjo 

angažiranost svetovalne službe in ugotovili, da je zelo malo sodelovanja med 

dijaki in učitelji, čeprav dijak ne ostane brez pomoči, se med njim in strokovnimi 

delavci ne vzpostavi nosilna mreža raziskovanja in skupnega iskanja. 
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9.  Ali je dijak s pomočjo uspel odpraviti strahove oz. težave? 

Tabela 19: Števila (f) in strukturni odstotki (f%) odgovorov dijakov o tem, ali so s 

pomočjo uspeli odpraviti strahove. 

Odpravil 
strahove f f% 

Da                                                   12 85,7 
Ne 2 14,3 

Skupaj                     14 100,0 

Glede na podatke iz tabele 19, ki so jih podali dijaki, lahko sklepamo, da so si 

poiskali primerno pomoč, saj so prvotni strahovi ob koncu šolskega leta pri večini 

izginili, kar pomeni, da bodo naslednje leto lažje spremljali pri pouku in dosegali 

vedno boljše rezultate, če upoštevamo le vpliv tega faktorja na učno uspešnost. 

10. Ali obstaja razlika v počutju dijakov ob začetku in koncu šolskega leta 
ter glede na to, ali imajo odločbo o usmerjanju otrok s posebnimi 
potrebami? 

Tabela 20: Števila (f) in strukturni odstotki (f%) odgovorov dijakov o njihovem počutju ob 

začetku in koncu šolskega leta in glede na to, ali imajo odločbo o usmerjanju otrok s 

posebnimi potrebami. 

∑ Počutje 
DIJAKI 

Z odločbo Brez 
odločbe Skupaj Z odločbo Brez 

odločbe Skupaj 
Začetek šol. leta Konec šol. leta 

11 
 

22,9 

                    f 
Zelo dobro 

                   f% 

3 
 

25,0 

5 
 

41,7 

8 
 

33,3 

3 
 

25,0 

7 
 

58,3 

10 
 

41,7 
33 
 

68,25 

                f 
Dobro 

                  f% 

9 
 

75,0 

7 
 

58,3 

16 
 

66,7 

8 
 

66,7 

4 
 

33,3 

12 
 

50,0 
3 
 

6,25 

                f 
Slabo 

                   f% 

/ 
 
/ 

/ 
 
/ 

/ 
 
/ 

1 
 

8,3 

/ 
 
/ 

1 
 

4,2 

/ 
                f 

Zelo slabo 
                   f% 

/ 
 
/ 

/ 
 
/ 

/ 
 
/ 

/ 
 
/ 

1 
 

8,3 

1 
 

4,2 
1 
 

2,1 

                f 
Ne vem 

                   f% 

/ 
 
/ 

/ 
 
/ 

/ 
 
/ 

/ 
 
/ 

/ 
 
/ 

/ 
 
/ 

48 
 

100,0 

 
Skupaj 

 

12 
 

100,0 

12 
 

100,0 

24 
 

100,0 

12 
 

100,0 

12 
 

100,0 

24 
 

100,0 
Legenda:             
Z odločbo: dijaki z odločbo o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami               f: število odgovorov  
Brez odločbe: dijaki brez odločbe o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami    f%: strukturni odstotek celotnega vzorca 
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Tabela 21: Levenov preizkus in t-test za počutje dijakov ob začetku in koncu šolskega 
leta. 

 F P t 2P 

Počutje začetek  6,972 ,015 1,342 ,194 

Počutje konec  ,388 ,540 ,752 ,460 
Legenda: 
F - Levenov test homogenosti varianc           P - stopnja tveganja                            t - t-test aritmetičnih sredin 

Iz tabele 20 ni moč zaznati večje razlike med dijaki z in brez odločbe o usmerjanju 

otrok s posebnimi potrebami glede njihovega počutja na začetku in ob koncu 

šolskega leta, saj je po t-testu (tabela 21) razlika aritmetičnih sredin v obeh 

primerih statistično nepomembna.  

Glede na to, da je počutje dijakov odvisno od notranjih dejavnikov, kot so 

samopodoba in socialne kompetence (Knez, 2005), ki so pri dijakih s primanjkljaji 

na posameznih področjih učenja slabši, bi predvidevali, da bo počutje pri teh 

dijakih podpovprečno. Toda tudi druge raziskave (Knez, 2005) so pokazale, da se 

učenci z učnimi težavami v šoli počutijo dobro, kjer so omenili, da na počutje 

zraven notranjih vplivajo tudi zunanji dejavniki, kot je razredna klima, ki mora biti 

odprta, spodbudna, prožna, topla in sproščena. Glede na prevladujoče počutje 

dijakov z odločbami o usmerjanju, predvidevam, da so bili umeščeni v za njih 

primerno skupino. 

Glede na strahove, ki so jih omenjali pri vprašanju 6, bi predvidevali, da bo več 

dijakov, ki so se na začetku šolskega leta počutili slabo, predvsem zaradi skrbi, 

kako se bodo odrezali v šoli in ali se bodo v novi okolici znašli. Ob koncu leta, ko ti 

strahovi in težave zbledijo in dijaki ugotovijo, da se v veliki novi šoli znajo orientirati, 

da ni bilo težko najti novih prijateljev in da tudi učitelji niso tako strogi, pa bi se naj 

njihovo počutje izboljšalo. Toda naši rezultati pri dijakih z odločbami o usmerjanju 

otrok s posebnimi potrebami prikazujejo konstanto v razpoloženju oziroma počutju 

in celo izboljšanje pri dijakih brez odločbe o usmerjanju. 

Potrebno je upoštevati, da so na ta vprašanja dijaki odgovarjali ob koncu šolskega 

leta, ko se morda večina niti ne spomni več točno dejanskih občutkov, ki so jih 

prevzemali ob začetku šolskega leta. Morda bi zato bili rezultati nekoliko drugačni, 

če bi učence spraševali po njihovem počutju prav ob vstopu v srednjo šolo. 
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Glede na sedanje rezultate iz tabele 20 pa lahko zaključimo, da je počutje dijakov 

v povprečju dobro, kar je spodbudno dejstvo glede na to, da bodo srednjo šolo 

obiskovali še nekaj nadaljnjih let. 

 

č) VPRAŠANJA, KI SE NANAŠAJO NA VKLJUČITEV DIJAKA V RAZRED 

11. Ali obstaja razlika pri vključevanju v razred med dijaki z in brez odločbe 
o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami? 

Tabela 21: Števila (f) in strukturni odstotki (f%) odgovorov dijakov o vključitvi v razred 

glede na to, ali imajo odločbo o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. 

Vključitev v razred 
DIJAKI 

Skupaj Z odločbo Brez odločbe 
                                           
f 
Zelo dobro 
                                    f% 

9 
 

75,0 

8 
 

66,7 

17 
 

70,8 

                                f 
Dobro 
                                    f% 

3 
 

25,0 

4 
 

33,3 

7 
 

21,2 
                                f 

Slabo 
                                    f% 

/ 
 
/ 

/ 
 
/ 

/ 
 
/ 

                                f 
Zelo slabo 
                                    f% 

/ 
 
/ 

/ 
 
/ 

/ 
 
/ 

                                f 
Ne vem 
                                    f% 

/ 
 
/ 

/ 
 
/ 

/ 
 
/ 

                                f 
Skupaj 

                                    f% 

12 
 

100,0 

12 
 

100,0 

24 
 

100,0 
Legenda:             
Z odločbo: dijaki z odločbo o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami               f: število odgovorov  
Brez odločbe: dijaki brez odločbe o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami    f%: strukturni odstotek celotnega vzorca 
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Tabela 22: Aritmetična sredina in standardna deviacija za vključitev dijakov v razred. 

 Odločba o usmerjanju N M SD 

Vključitev v razred 
Da 12 1,1667 ,38925 

Ne 12 1,2500 ,45227 
N - št. enot v vzorcu          M - aritmetična sredina           SD - standardna deviacija                    1 - zelo dobro;  2 - dobro; 3 
- slabo; 4 - zelo slabo; 5 - ne vem 

 

Tabela 23: Levenov preizkus in t-test za vključitev dijakov v razred. 

F P t 2P 

Vključitev v razred ,957 ,338 -,484 ,633 
Legenda: 
F - Levenov test homogenosti varianc           P - stopnja tveganja                            t - t-test aritmetičnih sredin 

T-test (tabela 23) pokaže, da razlika aritmetičnih sredin ni statistično pomembna, 

saj je tveganje večje od 5 %. 

Raziskave (Schiller, 1999) kažejo, da dijaki, ki vstopajo v novo šolsko okolje s 

prijatelji iz osnovne šole, nimajo težav pri vključevanju, kar podkrepi zelo dobro 

vključevanje dijakov brez odločbe o usmerjanju. Da pa so se skoraj enako dobro 

vključili tudi učenci s PPPU, pa je verjetno posledica dejstva, da se dijaki, ki so v 

osnovni šoli imeli v povprečju dober ali slabši učni uspeh, bolje odrežejo pri 

vključevanju v razred, če obiskujejo srednjo šolo, kamor se ni vpisalo veliko 

prijateljev iz osnovne šole (Schiller, 1999), kar pa je značilno za našo populacijo, ki 

je razpršena po različnih poklicnih šolah z mogoče enim ali dvema prijateljema iz 

osnovne šole. 

Slovenska raziskava (Kavkler idr., 2010) ugotavlja, da je po mnenju strokovnih 

delavcev šole, vključitev dijaka v razred odvisna predvsem od tega dijaka samega  

in njegovih osebnostnih lastnosti (prisotnost nasilnega ali asocialnega vedenja, 

pomanjkanje čustvene samokontrole …).  
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12. Ali obstaja razlika pri potrebi po pomoči za razredno vključevanje med 
dijaki z in brez odločbe o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami? 

Tabela 24: Števila (f) in strukturni odstotki (f%) odgovorov dijakov o tem, ali so pri 

vključevanju v razred potrebovali pomoč. 

Potreboval 
pomoč 

DIJAKI Skupaj 
Z odločbo Brez odločbe 

           f 
Da 
              f% 

8 
 

66,7 

/ 
 
/ 

8 
 

33,3 
          f 

Ne 
              f% 

4 
 

33,3 

12 
 

100,0 

16 
 

66,7 
          f 
Skupaj 

              f% 

12 
 

100,0 

12 
 

100,0 

24 
 

100,0 
Legenda:             
Z odločbo: dijaki z odločbo o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami               f: število odgovorov  
Brez odločbe: dijaki brez odločbe o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami    f%: strukturni odstotek celotnega vzorca 

 

Tabela 25: Levenov preizkus in t-test potrebe dijakov po pomoči  pri vključevanju v razred. 

 F P t 2P 

Pomoč pri vključitvi 385,000 ,000 -3,924 ,002 
Legenda: 
F - Levenov test homogenosti varianc           P - stopnja tveganja                            t - t-test aritmetičnih sredin 

 

Levenov test (tabela 25) je pokazal, da sta varianci pri tem vprašanju statistično 

pomembni, t-test pa je pokazal, da je tudi razlika aritmetičnih sredin znotraj 5 % 

tveganja statistično pomembna. 

Rezultati so povsem razumljivi, če upoštevamo, da imajo dijaki s PPPU težave pri 

razumevanju socialnih situacij, saj jim primanjkuje osnovnih socialnih veščin, pri 

interpretiranju neverbalne komunikacije, razumevanju moralnih principov lastnega 

kulturnega okolja ali pa je njihovo moralno presojanje manj zrelo. Med drugim 

imajo težave pri socialnem prilagajanju tudi zaradi posebnih potreb samih in 

motivacije (Kavkler idr., 2010). 

Iz rezultatov v tabeli 24 lahko sklepamo, da veliko dijakov s PPPU ob vstopu v 

novo okolje, kjer ne poznajo veliko ljudi, potrebuje pomoč pri vključevanju. 
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Sposobnost za primerno in uspešno vključevanje v družbo dijakov s posebnimi 

potrebami vpliva na uspeh v šoli in na njihovi poklicni poti (Frengut, 2003). 

Zavedati se moramo, da lahko izolacija pripelje do hujših težav (izobraževalnih in 

čustvenih) (Howard in Johnson, 2004), zato je potrebno upoštevati čim več dobrih 

praks iz tujine, ki se spopadajo s težavami prehoda že dalj časa in imajo določene 

stvari že zakonsko dorečene (npr. ZDA: zakon IDEA – Individuals with Disabilities 

Education Act). 

13. Kdo je učencu pomagal, če je potreboval pomoč pri vključitvi v razred? 

Tabela 26: Števila (f) in strukturni odstotki (f%) odgovorov dijakov o tem, kdo jim je nudil 

pomoč pri vključitvi v razred, če so jo potrebovali. 

Oseba,  
ki mu je pomagala 

DIJAKI 
Skupaj Z odločbo Brez odločbe  

                                          f 
Nisem potreboval  
pomoči 
                                          f% 

4 
 
 

33,3 

12 
 
 

100,0 

16 
 
 

70,8 
                                       f 

Razrednik/-čarka 
                                          f% 

5 
 

41,7 

/ 
 
/ 

5 
 

20,8 
                                       f 

Svetovalna delavka 
                                          f% 

2 
 

16,7 

/ 
 
/ 

2 
 

8,3 
                                      f 

Dijak 
                                        f% 

1 
 

8,3 

/ 
 
/ 

1 
 

4,2 
                              f 

Socialni pedagog 
                                    f% 

/ 
 
/ 

/ 
 
/ 

/ 
 
/ 

                              f 
Profesor, ki te poučuje 

                                    f% 

/ 
 
/ 

/ 
 
/ 

/ 
 
/ 

                              f 
Profesor, ki te  
ne poučuje 

                                    f% 

/ 
 
/ 

/ 
 
/ 

/ 
 
/ 

                              f 
Profesor dodatne strokovne 
pomoči 

                                    f% 

/ 
 
/ 

/ 
 
/ 

/ 
 
/ 

                      f 
Skupaj 

                                    f% 

12 
 

100,0 

12 
 

100,0 

24 
 

100,0 
Z odločbo: dijaki z odločbo o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami               f: število odgovorov  
Brez odločbe: dijaki brez odločbe o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami    f%: strukturni odstotek celotnega vzorca 

Iz tabele 26 je ponovno razvidna razlika med obema skupinama, saj učenci brez 

odločbe o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami niso potrebovali pomoči pri 
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vključevanju v razred (tabela 24), zato tudi niso nikogar prosili za pomoč, učenci s 

PPPU pa so v največji meri prosili za pomoč razrednika/-čarko (41,7 %).  

Slovenska raziskava je enako vprašanje zastavila strokovnim delavcem šole in 

dobila podobne rezultate, saj so prav tako na prvo mesto postavili razrednika/-

čarko, na drugo mesto pa dijaka samega, »ki ga je že iz skupine izločila njegova 

kompleksna učna težava, s katero se praviloma ne more spoprijeti sam« (Kavkler 

idr., 2010). Med drugim so ugotovili še, da načrtnega spodbujanja podpore 

dijakom z učnimi težavami s strani strokovnih delavcev ni in da so dijaki v tem 

pogledu prepuščeni samim sebi, saj nimajo proaktivnega projekta za soustvarjanje 

sprememb. 

2.5  TRANZICIJSKI PROGRAM ZA UČENCA S PRIMANJKLJAJI NA 
POSAMEZNIH PODROČJIH UČENJA 

Na podlagi teoretičnega raziskovanja in empirične raziskave sem pripravila 

vzorčen primer tranzicijskega programa za učenca devetega razreda s 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja, ki ima bralno-napisovalne, 

organizacijske in orientacijske težave ter šibke socialne veščine. Program je 

sestavljen iz mesečnih dejavnosti in načrta premagovanja učenčevih strahov v 

času obiskovanja srednje šole. 

Ker v Sloveniji pomoč pri prehodu v višjo izobraževalno raven ni zakonsko urejena, 

je verjetnost uresničitve tega programa majhna. Kot glavno oviro predvidevam 

tehnično plat izvedbe, predvsem organizacijo dela. Brez zakonske osnove je zelo 

težko organizirati tranzicijski tim, ki bi se redno srečeval, glede na to, da živimo v 

svetu, kjer se s težavo najde oseba, ki v korist drugemu poprime za dodatno delo. 

Prav tako je težko organizirati izmenjave učiteljev in sodelovanje učenca pri učnih 

urah, poiskati dodatne ure za učenje socialnih veščin, samo-zagovora in 

samostojnega učenja, čeprav lahko nekatere stvari med svojimi urami opravi 

specialni pedagog, toda praksa kaže, da specialnim pedagogom že tako ali tako 

primanjkuje časa za doseganje tekočih ciljev, določenih z individualiziranim 

programom.   
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Tranzicijski program po mesecih: 

Dejavnost Opis Odgovorna oseba Trajanje 

September: 
1. Tranzitna mapa 

 
2. Učni portfolio 

 
3. Intenzivno 

razmišljanje o izbiri 
srednje šole 

 

1. Vsebuje pomembne  podatke učenca (glej 
točko 1.4.1/b). 
 
2. Vsebuje učne strategije, ki učencu ustrezajo, 

podroben opis o načinu učenja, primere 
dosežkov … 

 

1. Učenec in specialni 
pedagog 
 

2. Učenec in specialni 
pedagog 

 

1. in 2. do konca 

šolskega leta 

 

3. do novembra 

Oktober: 

1. Anketa skrbi 
 

2. Analiza ankete 

 

1. Glej točko 1.4.1/f. 
 

2. Pregleda se anketa in na podlagi dobljenih 
rezultatov se vpeljejo ustrezne strategije in 
dodatne dejavnosti za premagovanje težav in 
skrbi. 

 

1. Specialni in socialni 
pedagog 
 

2. Specialni in socialni 
pedagog 

 

Oktober 

November: 

1. Izbira srednje šole 
 

2. Učenje socialnih 
veščin 

 

1. Učenec poda izbiro največ 3 srednjih šol. 
 

2. Krožek, kjer se učenci učijo primernega 
socialnega vedenja (spoznavanje novih 
prijateljev, pogovori s profesorji, kako prositi za 
pomoč itd.). 

 

1. Učenec 
 

2. Socialni pedagog 

 

1. November 
 

2.  Do konca 
šolskega leta 

December: 

1. Učni stili, 
močna/šibka področja 

 

1. Pogovor z učencem, kako on vidi lastno 
učenje, kateri je njegov učni stil, katera so 

 

1. Specialni pedagog 
 

 

1. December 
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2. Samo-zagovor 

njegova močna in šibka področja … 
 
2. Naučiti učenca zagovarjati lastne odločitve, se 
predstaviti iz učnega vidika, ustrezno predstaviti 
učni stil, način učenja, močna/šibka področja 
učiteljem itd. 

2. Specialni in socialni 
pedagog 

2. Konec januarja 

Januar: 

1. Samostojno učenje 
 

2. Dijak-tutor 
 
3. Vprašanja za 

informativni dan 
 

4. Priprave na 
informativni dan 

 

1. Učenje dodatnih strategij, kako naj se učenec 
spopade s samostojnejšim učenjem, izdelovanje 
ustreznih zapiskov in povzetkov besedil. 
 
2. Šola organizira dijaka prostovoljca iz želene 
srednje šole, ki bo v naslednjem letu pomagal 
učencu na vseh področjih. 

 
3. Učenec zapiše, kaj ga o srednji šoli zanima, 
kaj bi rad vprašal in kaj videl. 

 
4. Šola se poveže s srednjo šolo in organizira 
individualni ogled ustanove z njihovim 
specialnim/socialnim pedagogom, individualne 
pogovore z učitelji MAT, SLJ in TJ … 

 

1. Specialni pedagog 
 

 

2. Učenec  
 

3. Socialni pedagog 

 

1. Do konca 
šolskega leta 

2. Januar  
 

3. Januar  
 

4. Januar 
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Februar: 

1. Informativni dan 
 

2. Skrbi in težave 
 
3. Kurikulum  

 

4. Dokumentacija za 
vpis 

 

1. Učenec s starši obišče srednjo šolo, si jo 
ogleda in se sestane z učitelji MAT, SLJ in TJ, ki 
se jim ustrezno predstavi, se z njimi pogovori o 
načinu poučevanja in učenja, njegovih 
primanjkljajih in potrebah … 
 
2. Po informativnem dnevu učenec izrazi skrbi in 
težave, ki jih še predvideva po tem, ko je že 
spoznal srednjo šolo. 
 
3. Staršem in učencu se podrobno razčleni 
kurikulum srednje šole, izpostavijo se težje snovi, 
ocenjevalni roki, lestvica ocenjevanja pri 
posameznem predmetu itd.  

 
4. Pripravi se ustrezna dokumentacija, potrebna 
za vpis na srednjo šolo. 

 

1. Učenec in starši 
 

2. Učenec/socialni 
pedagog 
 

3. Socialni pedagog 
 

4. Svetovalna 
služba/socialni 
pedagog 

 

Februar  

Marec: 

1. Vpis 
 

2. Sestanek strokovnih 
skupin, staršev, 
učenca 

 

 

1. Odda se prijava za vpis na srednjo šolo. 
 
2. Sestanejo se sedanja in bodoča strokovna 
skupina, starši in učenec, slednji izrazijo 
pričakovanja in skrbi, strokovni skupini načrtujeta 
nadaljnje sodelovanje (skupne dejavnosti, 
izmenjava učiteljev, izmenjava učenčevih 
podatkov, vpogled v tranzitno mapo in učni 
portfolio…) 

 

1. Svetovalna 
služba/socialni 
pedagog 
 

2. Vodja strokovne 
skupine 

 

Marec 

 



Univerza v Ljubljani - Pedagoška fakulteta       Brodnjak, S. (2012) 

84 

 

April: 

1. Spremljanje dijaka-
tutorja 
 

2. Ogled učne ure 
 

3. Obisk učiteljev 
srednje šole 

 

1. Učenec za cel šolski dan postane senca 
dijaku-tutorju (glej točko 1.4.1/j). 

 
2. Učenec sodeluje pri poteku učne ure 
slovenskega jezika in matematike. 

 
3. Učitelji glavnih predmetov v srednji šoli 
obiščejo osnovno šolo, kjer si ogledajo potek 
učne ure, predstavijo se jim učenčeve potrebe, 
prilagoditve in učne strategije … 

 

1. Socialni pedagog 
 

2. Svetovalna služba 
 

3. Svetovalna služba 

 

April 

Maj: 
1. Učitelj-tutor 

 

2. Pravila in dolžnosti 

 

1. Šola organizira srednješolskega učitelja, ki bo 
tutor učencu vsa leta srednje šole in glavna 
kontaktna oseba staršev. Učenec se z njim 
sestane, si ponovno podrobneje pogleda šolo, 
se z njim pogovori o skrbeh in pričakovanjih, 
predstavi tranzitno mapo in učni portfolio, z 
njegovo pomočjo se ponovno sestane z 
učiteljema SLJ in MAT, s katerima se pogovori o 
prilagoditvah, učnem stilu, primanjkljajih itd. 
 
2. S socialnim pedagogom si učenec ogleda 
pravila in dolžnosti, ki veljajo v srednji šoli. 

 

1. Svetovalna služba ali 
socialni pedagog 
 

2. Socialni pedagog 
 

 

Maj  

Junij: 

1. Kurikulum mapa 
 

2. Evalvacija IP 

1. Mapo sestavijo učitelji vseh predmetov, kamor 
zapišejo obravnavano snov in učenčeve 
dosežene cilje. 
2. Organizira se evalvacija IP, kamor se povabi 
tudi strokovni tim iz srednje šole. 

1. Vodja strokovne 
skupine 

2. Vodja strokovne 
skupine 

 

Junij 
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Avgust: 

1. Pot v  šolo 
 

2. Sestanek s 
strokovno skupino 
srednje šole 

 

1. Učenec se odpravi v srednjo šolo, tako kot jo 
bo naslednje leto obiskoval, spremljajo ga starši. 
 
2. V šoli se sestane s strokovnim timom, s 
katerim še enkrat obnovijo vse, kar se bo prvi 
mesec v šoli dogajalo, kako bo potekal pouk, kje 
bo v vsaki učilnici sedel, pregled urnika itd. 

 

1. Učenec  
 

2. Vodja strokovnega 
tima 

 

Avgust 

December: 

1. Reševanje ankete o 
prilagajanju na 
srednjo šolo 

 

1. Glej točko 1.4.1/s 

 

1. Socialni pedagog 

 

December 

· Učenec se v zadnjem letu osnovne šole udeležuje dejavnosti, ki jih prireja srednja šola (fazanjada, predaja ključa, pikniki…), 
pri tem ga spremlja dijak-tutor. 

· Med počitnicami se udeleži krožkov, ki jih za prihajajoče dijake pripravlja srednja šola. 
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Pomoč glede na zaskrbljenost učenca: 

 Težave, ki se porajajo Strategije Kdo bo 
pomagal? 

Do kdaj 
bomo težavo 

rešili? 
Opažanja

Znanje, učne 
veščine 

 

· Strah pred količino 
snovi 

· Nesamostojno učenje 
(nesamostojen pri 
izdelovanju povzetkov iz 
prebranega besedila) 

· Pregled učnega kurikuluma srednje šole, obisk 
pripravljalnih krožkov med počitnicami 
· Učenje strategij povzemanja besedila (barvne 
opore, miselni vzorci …) 

· Socialni 
pedagog 

· Specialni 
pedagog 

· Februar 
· Do konca 

šolskega 
leta 

 

Socialni razvoj 

 

·    Nerazumevanje 
neverbalne komunikacije 

·   Strah, da bi ostal brez 
prijateljev 

· Obisk krožka učenja soc. veščin (video projekcije 
obraznih mimik, splošnih gest, prenesen govor …) 
· Udeleževanje socialnih dejavnosti, ki jih prireja 
srednja šola, pomoč prostovoljca dijaka-tutorja 

· Socialni 
pedagog 

· Učenec  

· Do konca 
šolskega 
leta 

 

Šola 

 

·  Strah pred novim 
okoljem 

·  Orientacija po šoli 
·  Nerazumevanje urnika 

· Individualni ogled šole, spremljanje dijaka, 
spremljanje učne ure 
· Uporaba vizualnega urnika s slikovnim prikazom 
vrstnega reda učnih ur in zanj potrebnih 
pripomočkov; z različnimi barvami pisal označeni 
predmeti 

· Učitelj-tutor · Marec 
 

 

Domače naloge 
 

· Pozabljivost, 
·    Težave pri organizaciji 

časa za učenje 

· Uvedba beležke, kamor se zapisuje domača 
naloga 
· Učenje organizacijskih strategij (tedenski, 
mesečni planer …) 

· Specialni 
pedagog 

· Do konca 
šolskega 
leta 

 

Družina  

 
 

·    Strah, da ne bi dosegel 
pričakovanj staršev 

·    Skupinski pogovor s starši, socialnim pedagogom 
in učencem o realnih pričakovanjih, učenčevih 
skrbeh, kratkoročnih in dolgoročnih ciljih 

· Socialni 
pedagog 

· April   
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3 ODGOVORI NA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA  

Ali obstaja razlika med dijaki s primanjkljaji na posameznih področjih učenja 
(PPPU) in njihovimi vrstniki na prehodu iz devetega razreda osnovne šole v 
prvi letnik srednje šole na področju akademskih (končen učni uspeh, učna 
uspešnost pri predmetih matematike, slovenskega jezika in tujega jezika) in  
neakademskih veščin (reševanje konfliktov, komunikacija z vrstniki in učitelji)? 

S pomočjo različnih anketnih vprašanj sem ugotovila, da proti pričakovanju ni zaznati 

statistično pomembnih razlik v uspešnosti med obema skupinama, saj je učni uspeh 

v povprečju obema skupinama padel (glej tabelo 4), za kar bi lahko iskali vzrok tudi v 

nepripravljenosti dijakov na izobraževalni prehod v srednjo šolo.  

Prav tako ni moč zaznati statistično pomembne razlike med skupinama pri 

posameznih predmetih (2P=MAT/0,823; SLJ/0,828; TJ/0,444), saj so razlike v 

uspešnosti pri posameznih predmetih zelo majhne. Pričakovala sem večja 

odstopanja med skupinama, glede na informacije iz literature, ki pripisujejo upad 

uspešnosti učencem s posebnimi potrebami zaradi učne nepripravljenosti, težav pri 

usvajanju novega znanja in med drugim pomanjkljivega obvladovanja temeljnih 

spretnosti (Tilleczek in Ferguson, 2007; Magajna, 2008b; Kavkler idr. 2010), ter glede 

na druge raziskave (Kavkler idr., 2010), ki ugotavljajo, da dijaki s primanjkljaji na 

posameznih področjih učenja močno zaostajajo za preostalo srednješolsko 

populacijo tako pri splošnem učnem uspehu, kjer imajo najnižji učni uspeh (komaj 

zadosten), kot tudi pri posameznih predmetih, predvsem matematiki in slovenskem 

jeziku. 

Ugotovila sem, da je učni uspeh obema skupinama padel (glej tabelo 3, 4, 6 in 7), še 

posebej dijakom s PPPU, saj se z vstopom v višjo izobraževalno stopnjo povečajo 

pričakovanja glede sposobnosti sprejemanja večje količine znanja in s tem tudi glede 

učnega uspeha, medtem ko se zmanjša dodatno vodenje, podpora in 

individualizirana navodila, pa tudi starši izgubijo pomembno vlogo pri pomoči in 

vodenju, saj se pričakuje, da postanejo dijaki samostojnejši pri učnih navadah, 

motivaciji in sprejemanju odločitev, povezanih z izobraževanjem (Nichols, 1999). 
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Tudi glede uspešnosti na socialnih področjih ni zaznati statistično pomembnih razlik 

(2P= kom. z vrstniki/0,731; kom. z učitelji/0,409; reševanje konfliktov/0,764). Dijaki s 

PPPU so pri komunikaciji z učitelji (M=1,25) in reševanju konfliktov (M=1,5) bolje 

ocenili svoje sposobnosti kot dijaki brez odločbe o usmerjanju, čeprav raziskave 

(Kavkler idr., 2010) kažejo, da imajo dijaki s posebnimi potrebami zelo nizko 

samopodobo, šibko samozavest in samospoštovanje ter velikokrat težave z 

vzpostavljanjem socialnih stikov zaradi težav pri razumevanju neverbalne 

komunikacije, neprimernega socialnega vedenja, ki je posledica pomanjkljive ali 

popačene zaznave, razumevanja ali interpretacije ključnih socialnih informacij. 

Ali šole organizirajo dodatne dejavnosti za dijake s posebnimi potrebami ob 
informativnem dnevu? 

Šole še vedno nudijo v večini skupinske oglede šolskih prostorov (28,2 %)in zelo 

malo šol se odloči za sodelovanje gostujočih dijakov pri izvajanju konkretne učne ure 

(5,6 %), čeprav se vedno bolj priporoča doživeto spremljanje bodočega mesta 

šolanja, da si lahko prihajajoči dijaki ustvarijo celotno sliko o njihovem nadaljnjem 

izobraževanju in si tako odgovorijo na marsikatera vprašanja že pred vstopom v novo 

šolsko okolje, ki bi se morda pojavila nekoliko kasneje in povzročila dodatne 

preglavice in nesporazume (Rous idr., 2007).  

Sklepam, da se v našem izobraževalnem okolju še vedno premalo pozornosti 

posveča problematiki prehoda, lajšanju težav prehoda in zainteresiranosti za 

uspešnost vsakega posameznika, še posebej dijakov s posebnimi potrebami, saj po 

trditvah anketiranih dijakov večina šol ne izvaja individualnih pogovorov s 

posameznimi dijaki in učitelji (7 %), kar bi bilo učencem s posebnimi potrebami v 

veliko korist. Tudi vodeni individualni ogled po posameznih učilnicah je redkokje 

izveden, ki pa bi prihajajočim dijakom s posebnimi potrebami dal možnost novo 

okolje konkretno spoznati, saj je znano, da se dijaki v takem okolju bolje počutijo in 

imajo manj vedenjskih težav (Kavkler idr., 2010). V veliko pomoč učiteljem bi bili tudi 

vprašalniki o zaskrbljenosti prihajajočih dijakov, s katerimi bi lahko oblikovali ustrezne 

strategije pomoči za vsakega posameznega dijaka s posebnimi potrebami. 
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Ali obstaja razlika med dijaki s PPPU in njihovimi vrstniki v količini in vrsti 
skrbi, ki so jih občutili pred vstopom v srednjo šolo in ob koncu prvega letnika 
srednje šole? 

Če primerjam obe skupini dijakov, ugotovim, da je strahove pred vstopom v srednjo 

šolo občutilo več dijakov brez odločbe o usmerjanju, saj je izmed 24 dijakov le en 

dijak brez odločbe vstopil v srednjo šolo brez naštetih strahov in kar 4 dijaki s PPPU. 

Prav tako je vsak posamezni dijak brez odločbe o usmerjanju imel več različnih 

bojazni glede vstopa v srednjo šolo, skupaj je 12 dijakov brez odločbe naštelo 27 

skrbi, dijaki s PPPU pa 13. Kljub težavam, ki jih pripisujemo dijakom s PPPU (nizka 

samopodoba, s katero med vsemi dijaki s posebnimi potrebami izstopajo, popačena 

zaznava oziroma razumevanje ključnih socialnih informacij v okolju, v katerem se 

morajo prilagoditi na nove razmere in začeti obvladovati nove zahteve na učnem, 

socialnem in kognitivnem področju), je bilo zelo malo takih, ki jih je skrbelo 

vzpostavljanje socialnih vezi (2 dijaka) in pomanjkljivosti v že pridobljenem 

osnovnošolskem znanju (1 dijak). Srednješolski pouk namreč predvideva, da dijak 

tekoče obvlada osnovnošolske veščine in jih zna učinkovito uporabljati za 

pridobivanje nove učne snovi (Kavkler idr., 2010), kjer pa imajo nekateri dijaki s 

PPPU velike težave.  

Statistično pomembna razlika med skupinama za posamezne strahove pred vstopom 

v srednjo šolo se je pokazala pri zaskrbljenosti glede iskanja novih prijateljev (2P= 

0,037) in tega, kako se bodo znašli v novi šoli (2P=0,037). V obeh primerih so večjo 

zaskrbljenost izrazili dijaki brez odločb o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (v 

obeh primerih je skrb izrazilo 7 dijakov brez odločbe o usmerjanju in 2 dijaka s 

PPPU). 

Majhna razlika med skupinama se je pokazala tudi ob koncu šolskega leta, ko so vsi 

dijaki s PPPU končali prvi letnik srednje šole brez prvotnih ali dodatnih skrbi, štirje 

dijaki brez odločbe o usmerjanju pa so bili kljub temu še vedno zaskrbljeni glede 

pomanjkljivosti v znanju, pridobljenem v osnovni šoli (15,4 %), glede količine nove 

snovi (7,7 %) in splošne pozabljivosti (7,7 %).  
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Ali obstaja razlika med dijaki s PPPU in njihovimi vrstniki glede zaupanja 
strahov, ki so jih občutili? 

Ugotovila sem, da med skupinama ne obstajajo statistično pomembne razlike 

(2P=0,106). Več kot dve tretjini (73,7 %) vseh dijakov, ki so bili pred vstopom v 

srednjo šolo zaskrbljeni, je svoje strahove zaupalo, 26,3 % pa tega ni storilo. Največ 

dijakov s PPPU je za zaupnico izbralo mamo, dijaki brez odločbe o usmerjanju pa so 

se zanašali na pomoč prijatelja/-ice. Ker imajo dijaki s PPPU težave na področju 

socialnih stikov in si zaradi svojih specifičnih primanjkljajev raje poiščejo družbo 

mlajših (Božič, 2002), ki jim v tem primeru verjetno ne bi znali pomagati, so se med 

drugim raje obrnili na pomoč staršev, ki so jim že vsa leta osnovnošolskega šolanja 

stali ob strani. 

Noben dijak se ni zaupal profesorjem, svetovalni delavki ali profesorju, ki mu je pričel 

nuditi dodatno strokovno pomoč. Enako razkriva tudi slovenska raziskava (Kavkler 

idr., 2010), tudi tam so pričakovali večjo angažiranost svetovalne službe in ugotovili, 

da obstaja zelo malo sodelovanja med dijaki in učitelji; čeprav dijak ne ostane brez 

pomoči, se med njim in strokovnimi delavci ne vzpostavi nosilna mreža raziskovanja 

in skupnega iskanja. 

Ali obstaja razlika med dijaki s PPPU in njihovimi vrstniki pri vključevanju v 
razred po prehodu na srednjo šolo?  

T-test je podal rezultate (2P=0,633), da med skupinama ni statistično pomembnih 

razlik. Dijaki s PPPU so se nekoliko bolje vključili v razred (M=1,1667) kot dijaki brez 

odločbe o usmerjanju (M=1,25). Raziskave (Schiller, 1999) kažejo, da dijaki, ki 

vstopajo v novo šolsko okolje s prijatelji iz osnovne šole, nimajo težav pri 

vključevanju, kar podkrepi zelo dobro vključevanje dijakov brez odločbe o usmerjanju, 

ki se zaradi dobrih učnih uspehov vpisujejo v gimnazijske programe, ki jih je manj kot 

poklicnih šol, kamor se vpisujejo dijaki z nižjimi učnimi uspehi in si tako delijo klopi z 

več prijatelji iz osnovne šole.  

Zelo dobro vključitev dijakov s PPPU pa lahko pripišemo dejstvu, da se dijaki, ki so 

imeli v osnovni šoli v povprečju dober ali slabši učni uspeh, bolje odrežejo pri 

vključevanju v razred, če obiskujejo srednjo šolo, kamor se ni vpisalo veliko prijateljev 
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iz osnovne šole (Schiller, 1999). Dijaki s PPPU so namreč razpršeni po različnih 

poklicnih šolah z mogoče enim ali dvema prijateljema iz osnovne šole. 

Statistično pomembna razlika (2P=0,002) med obema skupinama se je pokazala pri 

odgovorih dijakov glede potrebe po pomoči pri vključevanju v razred, kjer je kar osem 

dijakov s PPPU pri vključevanju v razred potrebovalo pomoč, kar je povsem 

razumljivo, če upoštevamo, da imajo ti dijaki težave pri razumevanju socialnih situacij, 

saj jim primanjkuje osnovnih socialnih veščin, pri interpretiranju neverbalne 

komunikacije, razumevanju moralnih principov lastnega kulturnega okolja ali pa je 

njihovo moralno presojanje manj zrelo (Kavkler idr., 2010). Za pomoč pa so v največji 

meri zaprosili kar razredničarko, ki pa je po mnenju slovenske raziskave (Kavkler idr., 

2010) preveč splošna pri premagovanju te ovire.  
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4 SKLEPNE MISLI 

Prehod na višjo raven izobraževanja oziroma tranzicijski program lahko opišemo kot 

skupek vodenih dejavnosti za učenca, ki so usmerjene v uspešno prehajanje med 

vzgojno-izobraževalnimi programi oziroma stopnjami. S tem so mišljeni vsi prehodi, ki 

jih je vsak posamezen učenec tekom svojega izobraževanja deležen. Zavedamo se, 

da dijaki v prvih mesecih šolanja opazijo velike razlike med osnovno in srednjo šolo. 

Srednja šola je zanje bolj tekmovalna in osredotočena na uspešnost (Mizelle in Irvin, 

2000). Soočajo se z več in težjimi odločitvami glede interesnih dejavnosti in 

izvenšolskih aktivnosti, prilagoditi se morajo na nove razmere ter pričeti obvladovati 

nove zahteve na učnem, čustvenem, socialnem in kognitivnem področju (Kavkler idr., 

2010).  

Vstop v srednjo šolo od dijakov zahteva tekoče obvladovanje osnovnošolskih veščin, 

ki jih učinkovito uporabljajo za pridobivanje novega znanja, samostojno in učinkovito 

upravljanje lastnega učenja in vedenja, kar pa je povezano z usvajanjem novih 

veščin in osebnostnih lastnosti, ki vodijo do povečanja lastne aktivnosti in 

prevzemanja odgovornosti. Toda za dijake, ki so že v osnovni šoli imeli težave pri 

učenju, usvajanju in uporabi novih veščin, predstavlja ta prehod na srednjo šolo velik 

izziv (Kavkler idr., 2010), kar se v največji meri kaže kot upad učne uspešnosti 

(Tilleczek in Furgoson, 2007). 

Dijaki s primanjkljaji na posameznih področjih učenja občutijo ob prehodu v srednjo 

šolo še dodatne težave, ker imajo pomanjkljivo usvojene osnovne veščine branja, 

pisanja in računanja. V času osnovnega šolanja pogosto ne usvojijo ustreznega 

predznanja, da bi lahko nato v srednji šoli sledili pouku in znanje nadgrajevali 

(Kavkler idr., 2010). Te dijake pri uspešnem učenju in usvajanju novega znanja v 

srednji šoli ovirajo predvsem pomanjkljivo razvite jezikovne veščine, problemi 

pomnjenja in težave na področju višjih meta-kognitivnih in izvršilnih procesov. 

S pomočjo raziskave o dijakih prvih letnikov srednjih poklicnih šol sem ugotovila, da 

glede upada učne uspešnosti ni zaznati večje razlike med dijaki s primanjkljaji na 

posameznih področjih učenja in njihovimi vrstniki. Glede na to, da je obema 

skupinama učni uspeh po prehodu padel, sklepam, da šole, zajete v raziskavo, še 



Univerza v Ljubljani - Pedagoška fakulteta  Brodnjak, S. (2012) 

93 

 

niso pripravljene na spopad s težavami prehoda, saj po trditvah dijakov ne 

pripravljajo dodatnih dejavnosti, ki bi ciljale na premostitev težav, ki se pojavijo ob 

prehodu na višjo raven izobraževanja. Če bi šole nudile vsaj splošno pomoč vsem 

mladostnikom v obliki tranzicijskih programov, kot jih npr. predlagajo Pohl (1991), 

Combs in Jurgen (1993), bi se moral uspeh izboljšati vsaj pri učencih brez odločbe o 

usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, ki ne potrebujejo še specifične pomoči v 

obliki tranzicijskega načrta, ki je prilagojen posameznim primanjkljajem mladostnikov 

s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. 

Večje razlike med obema skupinama nisem zaznala niti pri vključevanju v razred, kjer 

naj bi imeli dijaki s primanjkljaji na posameznih področjih učenja zaradi pomanjkanja 

osnovnih socialnih veščin več težav kot učenci brez odločbe o usmerjanju. Iz 

rezultatov raziskave pa je razvidno, da je kar 8 od 12 dijakov s primanjkljaji na 

posameznih področjih učenja pri vključevanju v skupino potrebovalo pomoč, v 

nasprotju z dijaki brez odločbe o usmerjanju, kjer pomoči ni potreboval noben dijak. 

Glede na to, da mladostniki enačijo uspešnost s količino in kvaliteto sklenjenih 

socialnih vezi, kar vpliva na samopodobo, samozavest in tudi motivacijo za učenje, 

nam prej omenjeni rezultati pokažejo, da pri lajšanju težav prehoda ni pomembna le 

učna uspešnost, temveč tudi socialna vključenost. Mladostnike je potrebno 

obravnavati v celoti, jim nuditi pomožne strategije na vseh področjih, tako šolskih kot 

obšolskih. 

Zavedamo se pomembnosti lajšanja težav prehoda, žal pa malokdo idejo res izpelje 

do njenega konca. Hitro se namreč pojavijo negativne tehnične težave kot npr. 

zaupnost osebnih podatkov in organizacija prostega časa, kateremu se nekateri 

težko odpovedo za dodatne strokovne sestanke. Toda zavedati se moramo, da lahko 

z dobro voljo in dobrimi nameni dosežemo marsikaj, kar se nekaterim zdi 

nedosegljivo. Kot je na mednarodni konferenci o specifičnih učnih težavah v Sloveniji 

dejala Clement Morrison (2010), je potrebno na stvari gledati iz pravega zornega 

kota, način dela prilagoditi doseganju ciljev v dobro vsakega otroka in pri svojem delu 

biti uspešni in učinkoviti. 

Mogoče je lahko to spodbuda pedagoški fakulteti, da v svoje izobraževalne programe 

vključi več znanj o oblikah pomoči in strategijah uspešnega prehoda med 
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izobraževalnimi stopnjami. Tako bodo bodoči učitelji svoje znanje prenesli tudi na 

delovno mesto in s svežimi idejami poskušali premakniti ovire, ki preprečujejo vsem 

učencem, dijakom in študentom možnost uspešnega prehajanja v višjo izobraževalno 

raven.  
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PRILOGE  

Priloga 1: ANKETNI  VPRAŠALNIK  

Draga dijakinja, dijak! 

Sem Saša Brodnjak, študentka Pedagoške fakultete v Ljubljani. Vljudno te prosim, da si 
vzameš nekaj minut časa in odgovoriš na ta anketni vprašalnik, saj bom z njim pridobila 
dragocene podatke za svojo raziskavo v diplomskem delu z naslovom Prehod učencev s 
primanjkljaji na posameznih področjih učenja iz osnovne v srednjo šolo. 

Sodelovanje v anketi je povsem anonimno, na vprašalnike se ti ni potrebno podpisati.  

 

Rešuješ tako, da s križcem označiš kvadratek pred želenim odgovorom. 

 

Spol: 

□ Ženski 

□ Moški 

Izobraževalni program: 

___________________________________________________________________ 

Odločba o usmerjanju oseb s posebnimi potrebami: 

□ Da.  

□ Ne. 

 

1. Kakšen učni uspeh si imel v devetem razredu osnovne šole? 

□ Zadosten. 

□ Dober. 

□ Prav dober. 

□ Odličen. 
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2. Kakšen učni uspeh boš imel ob koncu prvega letnika srednje šole? 

□ Nezadosten. 

□ Zadosten 

□ Dober. 

□ Prav dober. 

□ Odličen. 

 

3. Si obiskal srednjo šolo ob informativnem dnevu? 

□ Da. 

□ Ne. 

4. Kaj je bilo organizirano na informativnem dnevu šole, ki jo sedaj obiskuješ?  
(Možnih je več odgovorov.) 

□  Individualni pogovor z ravnateljem/-ico šole. 

□  Možnost spoznati druge učitelje. 

□  Možnost spoznati druge učence šole. 

□  Spremljanje učne ure. 

□  Sodelovanje pri učni uri. 

□  Skupinski ogled šolskih prostorov. 

□  Individualni ogled šolskih prostorov. 

□  Individualni pogovor z učitelji, ki te bodo učili. 

□  Drugo:______________________________________________________. 

□  Nič od naštetega. 

5. Si se na informativnem dnevu počutil dobrodošlega? 

 □ Da. 

 □ Ne. 
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Če se nisi, napiši, zakaj. 

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

6. Česa te je bilo strah, preden si se vključil v srednjo šolo? 

□  Poti v šolo. 

□  Da ne boš našel prijateljev. 

□  Domačih nalog. 

□  Dela z računalnikom in spletom. 

□  Da boš velikokrat pozabil na šolske knjige in potrebščine. 

□  Da te bodo v šoli ostali mladostniki zastraševali. 

□  Kako se boš znašel v novi šoli. 

□  Količine nove snovi. 

□  Pomanjkljivosti v znanju, pridobljenem v osnovni šoli. 

□  Nič od naštetega. 

□  Drugo: _________________________________________. 

7.  Si komu zaupal strahove, ki si jih občutil? 

□ Da. 

□ Ne. 

□  Nisem jih imel. 

8.  Če si pri 7. vprašanju odgovoril z DA, označi, komu si se zaupal.  

□  Razredniku/-čarki. 
□  Profesorju, ki te poučuje. 
□  Profesorju, ki te ne poučuje. 
□  Svetovalni delavki. 
□  Profesorici dodatne in strokovne pomoči. 
□  Materi. 
□  Očetu. 
□  Sorodniku. 
□  Prijatelju/-ici. 
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9.  Ti je ta oseba pomagala odpraviti strahove ali težave? 

□ Da. 

□ Ne. 

10. Česa te je strah ob koncu šolskega leta? 

□  Poti v šolo. 

□  Da ne boš našel prijateljev. 

□  Domačih nalog. 

□  Dela z računalnikom in spletom. 

□  Da boš velikokrat pozabil na šolske knjige in potrebščine. 

□  Da te bodo v šoli ostali mladostniki zastraševali. 

□  Kako se boš znašel v novi šoli. 

□  Količine nove snovi. 

□  Pomanjkljivosti v znanju, pridobljenem v osnovni šoli. 

□  Nič od naštetega. 

 

11. Kako si se počutil ob začetku šolskega leta? 

□ Zelo dobro. 
□ Dobro. 
□ Slabo. 
□ Zelo slabo. 
□ Ne vem. 

12. Kako se počutiš sedaj ob koncu šolskega leta? 

□ Zelo dobro. 
□ Dobro. 
□ Slabo. 
□ Zelo slabo. 
□ Ne vem. 
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13.  Označi, kje dosegaš boljši, enak in kje slabši uspeh kot v devetem razredu 
osnovne šole. 

 BOLJŠI 
USPEH 

ENAK 
USPEH 

SLABŠI 
USPEH 

Matematika □ □ □ 

Slovenščina □ □ □ 

Tuji jezik □ □ □ 

Komunikacija z vrstniki □ □ □ 

Komunikacija z učitelji □ □ □ 

Reševanje konfliktov □ □ □ 
 

 

 

 

14. Kako si se vključil v razred? 

□ Zelo dobro. 

□ Dobro. 

□ Slabo. 

□ Zelo slabo. 

□ Ne vem. 

15. Ali si pri vključevanju potreboval pomoč? 

□ Da. 

□ Ne. 
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16. Kdo ti je pomagal, če si potreboval pomoč pri iskanju prijateljev ali vključevanju v 
skupino in razred? 

□  Razrednik/-čarka. 

□  Profesor, ki te poučuje. 

□  Profesor, ki te ne poučuje. 

□  Svetovalna delavka. 

□  Profesorica dodatne in strokovne pomoči. 

□  Socialna pedagoginja. 

□  Dijak. 

□  Nisem potreboval pomoči. 

 

Hvala za sodelovanje! 
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Priloga 2: TRANZICIJSKI NAČRT 

Ime in priimek: Šola: 

 

Datum rojstva:  

 
Načrt ustvarjen:       Odgovorna oseba:____________________________________ 
 
Vsi, ki so ali bodo vključeni v tranzicijski načrt: 

Ime in priimek Vloga 
Kako so bili vključeni v načrt (označi) 

Povabilo 
učenca 

Še bodo 
vključeni 

Dobili izvod 
načrta 
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V tabelo zapišite vse težave in potrebe, ki bodo del tranzicijskega procesa, kaj se bo na tem področju naredilo in kdo bo to storil. 

 Težave, ki se 
porajajo 

Kaj bomo storili? Kdo bo pomagal? Do kdaj bomo 
uspeli rešiti 
težavo? 

Opažanja 

Znanje, učne 
veščine 

 

     

Socialni razvoj 

 

     

Šola 

 

     

Domače naloge 
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Družina in ljudje, 
ki me obdajajo 

 

     

…      

 

Dolgoročni cilji: Strategije: 
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Evalvacija ciljev: 

 Kaj smo hoteli 
doseči? 

Cilj dosežen/delno 
dosežen/nedosežen 

Kako naprej, ali je 
potrebno kaj 
spremeniti? 

Kako se bo to 
uresničilo? 

Kdo bo prevzel 
odgovornost in 
do kdaj bo cilj 
uresničen? 

Znanje, učne 
veščine 

 

     

Socialni razvoj 

 

     

Šola 

 

     

Domače naloge 
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Družina in ljudje, 
ki me obdajajo 

 

     

…      

  

Datum sestanka:______________________  Ponovni sestanek, dne:_______________________________ 
 
 
Sestavil:____________________________ 

Podpis:_____________________________ 
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Priloga 3: ANKETA ZA DIJAKE PRVIH LETNIKOV O 
PRILAGAJANJU NA SREDNJO ŠOLO 

Socialni vidik 

  Če želiš, lahko še kaj 
dodaš 

Imam prijatelje iz 
osnovne šole  0     1      2      3      4     5  

Spoznal sem nove 
prijatelje  0     1      2      3      4     5  

V šoli se počutim varno  0     1      2      3      4     5  

Tutorju zaupam  0     1      2      3      4     5  

Vrstnikom lahko zaupam 
težave   0     1      2      3      4     5  

Učna snov 
Kako težka je zate snov pri: 

 Premalo                    Preveč Če želiš, lahko še kaj 
dodaš 

Slovenski jezik  0     1      2      3      4     5  
Matematika  0     1      2      3      4     5  
Tuji jezik  0     1      2      3      4     5  
Zgodovina   0     1      2      3      4     5  
Kemija  0     1      2      3      4     5  
Fizika  0     1      2      3      4     5  

Ti nudijo pomoč: 

 Nikoli                        Vedno Če želiš, lahko še kaj 
dodaš 

Slovenski jezik  0     1      2      3      4     5  
Matematika  0     1      2      3      4     5  
Tuji jezik  0     1      2      3      4     5  
Zgodovina   0     1      2      3      4     5  
Kemija  0     1      2      3      4     5  
Fizika  0     1      2      3      4     5  

Med urami razumem podano snov: 

 Nikoli                        Vedno Če želiš, lahko še kaj 
dodaš 

Slovenski jezik  0     1      2      3      4     5  
Matematika  0     1      2      3      4     5  
Tuji jezik  0     1      2      3      4     5  
Zgodovina   0     1      2      3      4     5  
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Kemija  0     1      2      3      4     5  
Fizika  0     1      2      3      4     5  

Lahko opravim delo, ki ga od mene zahtevajo: 

 
Nikoli                        Vedno 

Če želiš, lahko še kaj 
dodaš 

Slovenski jezik  0     1      2      3      4     5  
Matematika  0     1      2      3      4     5  
Tuji jezik  0     1      2      3      4     5  
Zgodovina   0     1      2      3      4     5  
Kemija  0     1      2      3      4     5  
Fizika  0     1      2      3      4     5  

Učitelji med uro preverijo, če jih razumem: 

 
Nikoli                        Vedno 

Če želiš, lahko še kaj 
dodaš 

Slovenski jezik  0     1      2      3      4     5  
Matematika  0     1      2      3      4     5  
Tuji jezik  0     1      2      3      4     5  
Zgodovina   0     1      2      3      4     5  
Kemija  0     1      2      3      4     5  
Fizika  0     1      2      3      4     5  

Če česa ne razumem, lahko vprašam za pomoč: 

 
Nikoli                        Vedno 

Če želiš, lahko še kaj 
dodaš 

Slovenski jezik  0     1      2      3      4     5  
Matematika  0     1      2      3      4     5  
Tuji jezik  0     1      2      3      4     5  
Zgodovina   0     1      2      3      4     5  
Kemija  0     1      2      3      4     5  
Fizika  0     1      2      3      4     5  

Samostojnost in tranzicija 

· Osnovna šola mi je pomagala pri prehodu na srednjo šolo            
Ni mi pomagala                       Zelo je pomagala 

              0        1        2        3        4       5 

· Katera dejavnost v osnovni šoli ti je najbolj pomagala, da si se uspešno 
pripravil na srednjo šolo? 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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· Kaj bi osnovna šola še lahko naredila, da bi ti olajšala prehod na srednjo šolo? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

· Kaj je bila najboljša dejavnost v srednji šoli, ki ti je pomagala, da si se uspešno 

vključil? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

· Kako naj tvoja osnovna šola še pomaga učencem, ki obiskujejo deveti razred? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

· Kako ti na srednji šoli uspeva: 
                         

Pripravljanje šolske torbe  0         1          2          3          4         5 
Uporaba urnika  0         1          2          3          4         5 
Iskanje pravilne učilnice  0         1          2          3          4         5 
Pot v šolo in domov  0         1          2          3          4         5 
Odmori   0         1          2          3          4         5 
Malica   0         1          2          3          4         5 
Iskanje pomoči  0         1          2          3          4         5 
Domača naloga  0         1          2          3          4         5 
· Domačo nalogo delam sam 

 
Nikoli                        Vedno 

Če želiš, lahko še kaj 
dodaš 

Slovenski jezik  0     1      2      3      4     5  
Matematika  0     1      2      3      4     5  
Tuji jezik  0     1      2      3      4     5  
Zgodovina   0     1      2      3      4     5  
Kemija  0     1      2      3      4     5  
Fizika  0     1      2      3      4     5  

· Kaj ti je najbolj všeč na srednji šoli? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
· Kaj ti ni všeč na srednji šoli? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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