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POVZETEK
Edinstvenost vsakega posameznega otroka povzroča heterogenost skupin in posledično
soustvarja potek vzgojno-izobraževalnega procesa.
Učitelji v razredu se z različnostjo učencev, njihovih interesov, zmožnosti in potreb
soočajo na najrazličnejše načine. Ko pa so potrebe učencev preveč specifične in je
potrebna intenzivnejša pomoč, se sproži postopek o usmeritvi v izobraževalni program s
prilagojenim izvajanjem in z dodatno strokovno pomočjo. Če je vloga obravnavana
pozitivno, dobi učenec odločbo, v kateri so tudi zapisane prilagoditve, ki se mu morajo
zagotoviti pri pouku. Na šoli se oblikuje strokovni tim, ki za vsakega učenca timsko
oblikuje individualne prilagoditve, s katerimi bo omilil primanjkljaje, pri čemer morajo
upoštevati

prilagoditve

in

priporočila

iz

odločb.

Zapisane

prilagoditve

v

individualiziranih programih izvajajo učitelji pri pouku. V pomoč so jim Navodila za
prilagojeno izvajanje programa osnovne šole z dodatno strokovno pomočjo.
Cilj diplomske naloge je ugotoviti skladnost prilagoditev, zapisanih v odločbah o
usmeritvi v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in z dodatno strokovno
pomočjo, individualiziranih programov za učence in prilagoditev, ki se za te učence
izvajajo pri pouku. Samo raziskovanje je bilo omejeno na učence prvega triletja, ki
imajo odločbo o usmeritvi. Za pridobivanje podatkov sem oblikovala anketni vprašalnik
za učitelje, primerjala sem zapisane prilagoditve v šolski dokumentaciji, in sicer v
odločbah o usmeritvi in v individualiziranih programih učencev, ter opazovala učence
pri temeljnih šolskih predmetih, pri čemer sem si pomagala z opazovalno listo. V
raziskavi je sodelovalo 30 učiteljic prvih treh razredov s celjske regije, ki imajo v
šolskem letu 2011/2012 v razredu učenca z odločbo o usmeritvi.
Z raziskavo sem ugotovila, da je v individualiziranih programih učencev zapisanih več
prilagoditev kot v njihovih odločbah o usmeritvi. V odločbah so prilagoditve zapisane
zelo široko in splošno, v individualiziranih programih pa bolj konkretno. Pri samem
pouku je opaziti manj prilagoditev, kot jih je zapisanih v individualiziranih programih.
Prav tako se je izkazalo, da učiteljice sicer menijo, da prilagajajo pouk za učence s
posebnimi potrebami, vendar vpogled v navedene prilagoditve kaže, da gre, v večini
primerov, za primere dobre poučevalne prakse. Za natančnejšo analizo prilagajanja
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pouka za učence s posebnimi potrebami bi bilo potrebno opazovanje večjega vzorca, pri
več predmetih in skozi daljše časovno obdobje.
Ključne besede: otroci s posebnimi potrebami, usmerjanje otrok s posebnimi
potrebami, dodatna strokovna pomoč, individualiziran program, prilagojeno izvajanje
programa
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ABSTRACT

Heterogeneity of the groups is caused by uniqueness of each individual and this
uniqueness is also a creator of the educational process. There are various ways the
teachers use to cope with the diversity of the students, their interests, abilities and needs.
However, when the needs of the students are too specific and they need intensive help,
the process of placing the students into a program for special education is triggered. The
student can thus receive a program that fits the needs of the student or they receive
individual education program. If the application for such programme is answered
positively, the student receives the decision that lists the adjustments that should be
provided in the classroom. The school then forms teams. There is an individual team for
each student and that team has to alleviate deficits, while adjustments, decisions and
recommendations should be taken into account. The adjustments that are listed in the
individualized programs should be implemented in the classroom by the teachers. When
in doubt the teachers can always resort to Instructions for Adjusted Elementary School
Program with Additional Professional Help.

The objective of the diploma thesis is to establish if there is compliance between
adjustments recorded in the decisions about the directed educational program, adapted
implementation and additional professional assistance, individualized programs for
students and adjustments for these students. The research has focused on the students of
the first trimester, but only on those who have received the direction into these
programs. I have used the survey questionnaire for teachers and after gathering the
answers I have compared the data with the adjustments in the documentation. The
comparing was done with the help of the directions, individual education programs and
with the visitations of basic school subjects. Thirty teachers of the first trimester have
actively participated in the research and those all have students with the direction for
2011/2012 in the classroom.

I have found that the individualized educational programs have listed more adjustments
than the directions into directed educational programs. The directions consist of
adjustments that are broadly defined, however, in the individual educational programs
they are defined more specifically. The adjustments lacked during the lessons, since
there are more listed in the individual education programs. It has also been established
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that the teachers share an opinion that they adjusted the lessons according to the special
needs, but in fact it is just a case of good teaching practice. For a more detailed analysis
of the adaptation of instruction for students with special needs the observation of a
larger sample, more subjects and a longer period of time would be required.

Key words: children with special needs, placement of children with special needs,
additional support, an individualized program, adjusted execution of an individualized
program
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UVOD
V današnjih šolah in vrtcih je vse bolj prisotno zavedanje, da so si otroci med sabo
različni. K raznolikosti in zavedanju le-te, poleg vključenosti različnih otrok, še toliko
bolj prispeva vedno večje število vključenih otrok s posebnimi potrebami. Če se
osredotočim na osnovnošolsko izobraževanje, opazim, da nam vključenost različnih
učencev, še posebej učencev s posebnimi potrebami, ponuja paleto različnih zmožnosti,
interesov in potreb. Prav zaradi tega se toliko bolj poudarja vse večja vloga prilagajanja
pouka in samih dejavnikov pouka, hkrati pa tudi iskanje ustreznih prilagoditev, ki bi
vsem tem učencem, ki se tako ali drugače razlikujejo od svojih vrstnikov, omogočilo
enako dostopnost do osnovnošolske izobrazbe. V ospredje vedno bolj prihaja načelo
enakih možnosti za vse.
Proces šolanja nam v prvi vrsti narekuje, da otroka vključimo v zanj ustrezen program
vzgoje in izobraževanja, ki je zbir vsega pomembnega znanja in hkrati priprava za
življenje. Znotraj vsakega programa prihaja do individualizacije in s tem do upoštevanja
individualnih vzgojno-izobraževalnih potreb posameznika. Vse skupaj je podprto z
zakoni, ki veljajo na področju vzgoje in izobraževanja. Učitelji se nenehno izobražujejo,
pri pouku se uvaja diferenciacija, individualizacija, zakoni se spreminjajo in
dopolnjujejo ter izpopolnjujejo, vse z namenom, omogočiti vsem učencem čim bolj
enake možnosti izobraževanja.
Ko sem pričela vstopati v prakso in s tem v okolje, v katerem opažam, da se proces
vzgoje in izobraževanja razlikuje od konceptualnih osnov, ki sem jih na kratko omenila
na začetku in s katerimi sem se srečala tekom študija, so se pričela porajati različna
vprašanja. Da pa ne bi ostalo vse le plod mojega opazovanja in morda prevelike
kritičnosti, sem se odločila, da raziščem, kako dejansko poteka prilagajanje pouka za
učence s posebnimi potrebami in posledično tudi kako se upošteva načelo enakih
možnosti izobraževanja v prvem triletju osnovnih šol.
Dejstvo je, da so vsi otroci, tudi »drugačni«, naša prihodnost. Zato se moramo vsi
truditi, da omogočimo vsem pouk, pri katerem bodo uspešni in bodo lahko vsi dosegali
tisto, kar zmorejo, čeprav z manjšo pomočjo, v obliki prilagoditev.
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I TEORETIČNI DEL
1.

ZAKONSKA OPREDELITEV OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI IN
PRILAGAJANJE POUKA

Definicij o tem, kdo sploh so otroci s posebnimi potrebami, je ogromno in so si
nemalokrat različne od avtorja do avtorja. Vsem otrokom s posebnimi potrebami pa je
skupno, da potrebujejo v procesu vzgoje in izobraževanja diferencirane in
individualizirane oblike dela, ki so prilagojene predvsem njim in ob pomoči katerih
lahko dosežejo uspeh. Trenutna veljavna šolska zakonodaja ponuja dve nekoliko
različni definiciji otrok s posebnimi potrebami; je pa enotna pri tem, da je potrebno
prilagajati vzgojno-izobraževalni proces za otroke, ki to potrebujejo.
Po 11. členu Zakona o osnovni šoli so otroci s posebnimi potrebami opredeljeni kot:
 otroci z motnjami v duševnem razvoju,
 slepi in slabovidni otroci,
 gluhi in naglušni otroci,
 otroci z govornimi motnjami,
 gibalno ovirani otroci,
 dolgotrajno bolni otroci,
 otroci z motnjami vedenja in osebnosti,
 učenci z učnimi težavami,
 posebej nadarjeni učenci.
Isti člen zakona govori o pravici otrok s posebnimi potrebami, ki so usmerjeni v
izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in z dodatno strokovno pomočjo, v
prilagojene izobraževalne programe ali v posebne programe vzgoje in izobraževanja, do
individualiziranih programov vzgoje in izobraževanja. Prav tako v 12. členu zakon
predpisuje, da se izobraževanje učencev z učnimi težavami izvaja tako, da jim šola
prilagodi metode in oblike dela ter jim omogoči vključitev v dopolnilni pouk in druge
oblike individualne in skupinske pomoči.
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Zakon o usmerjanju (2011, 36. člen) določa tudi, kaj se mora z individualiziranim
programom določiti za posameznega učenca. Glede prilagoditev za posameznega
učenca je pomemben del, ki določa prilagajanje oblik dela na posameznih vzgojnoizobraževalnih področjih, prilagoditve pri preverjanju in ocenjevanju znanja, doseganju
standardov in napredovanju, uporabo prilagojene in pomožne tehnologije, izvajanje
fizične pomoči, prilagoditve pri organizaciji in časovno razporeditev pouka. Še pred
zapisom posameznih prilagoditev v individualiziran program učenca komisija za
usmerjanje določi z odločbo o usmeritvi pripomočke, prostor in opremo ter druge
pogoje, ki morajo biti zagotovljeni za vzgojo in izobraževanje, začasnega ali stalnega
spremljevalca, zmanjšanje števila otrok v oddelku glede na predpisane normative
(ZUOPP 2011, 30. člen).

Glede na Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (v nadaljevanju ZUOPP)
(2011, 2. člen) pa 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 s čustvenimi in z vedenjskimi motnjami.
Če primerjamo definiciji otrok s posebnimi potrebami obeh zakonov, vidimo, da pri
ZUOPP nista posebej opredeljeni skupina nadarjenih otrok in skupina učencev z učnimi
težavami; so pa vključeni otroci z motnjami avtističnega spektra in skupina učencev z
izrazitimi učnimi težavami, ki je poimenovana »otroci s primanjkljaji na posameznih
področjih učenja«. Vse skupine otrok so si med sabo različne, prav tako se razlikujejo
otroci znotraj iste skupine, neizogibno dejstvo pa je, da imajo vsi ti otroci pravico do
izobraževanja. Prav zaradi tega je potrebno razmišljati in upoštevati edinstvenost
vsakega otroka in mu s prilagoditvami pouka omogočiti optimalen razvoj. Ne le zato,
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ker tako veli zakon, ampak predvsem zaradi tega, ker otrok to potrebuje in so za njega
prilagoditve ključnega pomena.
V Beli knjigi (2011) so navedena temeljna načela, na katerih temelji vzgoja in
izobraževanje otrok s posebnimi potrebami. Izpostavila bi načeli, ki sta pomembni za
prilagajanje pouka, in sicer načelo enakih možnosti ob upoštevanju individualnih razlik
in načelo zagotovitve ustreznih pogojev, ki omogočajo optimalen razvoj posameznega
otroka. Prvo načelo narekuje, da moramo vsem otrokom zagotoviti možnosti za
optimalen razvoj njihovih potencialov, potrebno pa je razvijati različne didaktične
oblike, ki bodo upoštevale razlike in posebnosti otrokovega razvoja. Drugo načelo
narekuje šolanje otrok s posebnimi potrebami v okolju, ki jih čim manj omejuje, da
lahko v njem ustrezno napredujejo, hkrati pa obvladajo svojo motnjo in kolikor je
mogoče

v

okolju

omilijo

svoje

primanjkljaje.

Pomembno

je

tudi

načelo

individualiziranega pristopa, ki nas opominja, da naj pri delu z otrokom izhajamo iz
otroka in njegovih potreb.

2.

ZAKONI IN PREDPISI, POMEMBNI ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE
OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI

Najpomembnejši predpisi, ki veljajo na področju vzgoje in izobraževanja otrok ter
mladostnikov s posebnimi potrebami v osnovni šoli, so:
 Zakon o osnovni šoli,
 Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami,
 Pravilnik o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi
potrebami ter o kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir
oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami,
 Pravilnik o postopku usmerjanja otrok s posebnimi potrebami.
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ODLOČBA O USMERITVI V IZOBRAŽEVALNI PROGRAM S
PRILAGOJENIM IZVAJANJEM IN Z DODATNO STROKOVNO
POMOČJO

Postopek usmerjanja otroka s posebnimi potrebami se začne s pisno zahtevo staršev.
Pisno zahtevo za usmerjanje lahko vloži zase tudi oseba, starejša od 15 let. Postopek za
usmerjanje otroka se lahko prične tudi na zahtevo vzgojno-izobraževalnega zavoda,
vendar je potrebno zahtevo za začetek postopka vročiti tudi staršem. Prav tako je
vzgojno-izobraževalni oziroma socialnovarstveni zavod, v katerega je ali bo otrok
vključen, dolžan vložiti zahtevo za začetek postopka, kadar oceni, da je potrebno
preveriti ustreznost programa, v katerega je vključen otrok.
Vložnik zahteve mora pisni zahtevi za usmerjanje priložiti razpoložljivo strokovno
dokumentacijo, ki se nanaša na posebne potrebe otroka.
Zahteva za uvedbo postopka usmerjanja se lahko vloži pred vpisom v vzgojni, vzgojnoizobraževalni program ali posebni program vzgoje in izobraževanja ter ves čas, dokler
je otrok vključen v te programe (ZUOPP, 25. člen).
Zavod Republike Slovenije izda odločbo o usmeritvi v program vzgoje in izobraževanja
na podlagi strokovnega mnenja, ki ga pripravi komisija za usmerjanje prve stopnje. Z
odločbo o usmeritvi prve stopnje se odloči o usmeritvi otroka s posebnimi potrebami v
program vzgoje in izobraževanja ali pa se z odločbo ugotovi, da usmeritev ni potrebna.
Če se otroka s posebnimi potrebami usmeri, se z odločbo določijo:


vzgojno-izobraževalne potrebe otroka;



program vzgoje in izobraževanja, v katerega se otroka usmerja;



vzgojno-izobraževalni zavod, v katerega se bo otrok vključil;



datum vključitve v program ali v vzgojno-izobraževalni zavod;



obseg, oblika ter izvajalec posamezne oblike dodatne strokovne pomoči;



pripomočki, prostor in oprema ter drugi pogoji, ki morajo biti zagotovljeni za
vzgojo in izobraževanje;



začasni ali stalni spremljevalec;
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zmanjšanje števila otrok v oddelku glede na predpisane normative;



rok preverjanja ustreznosti usmeritve;



pravice, za katere tako določa poseben zakon (ZUOPP, 30. člen).

Zoper odločbo o usmeritvi, izdano na prvi stopnji, lahko pritožbo vložijo starši ter
starejši mladoletniki v roku 15 dni od njene vročitve. O pritožbi odloča minister,
pristojen za šolstvo, na podlagi mnenja komisije za usmerjanje druge stopnje. Strokovno
mnenje komisije za usmerjanje druge stopnje ni potrebno, če je pritožba vložena zaradi
napačno uporabljenega materialnega predpisa, če tak predpis sploh ni bil uporabljen ali
kadar gre za pritožbo zaradi kršitev postopka (ZUOPP, 32. člen).
Zavod Republike Slovenije za šolstvo odločbo o usmeritvi (ali odločbo, da usmeritev ni
potrebna), izdano na podlagi zahteve za uvedbo postopka, vroči vlagatelju, vrtcu, šoli
ali zavodu, v katerega je otrok vključen v času usmerjanja, in vrtcu, šoli ali zavodu, v
katerega je otrok usmerjen. Če je odločba o usmeritvi izdana na podlagi predloga za
uvedbo postopka usmerjanja, pa se vroči tudi predlagatelju (ZUOPP, 31. člen).
Starši so otroka s posebnimi potrebami dolžni vključiti v šolo (in šola mora otroka
vključiti) v skladu z dokončno odločbo o usmeritvi v roku 15 dni od njene dokončnosti,
če z odločbo o usmeritvi ni določeno drugače.
Če se odločba ne izvrši v tem roku, je šola, v katero je otrok s posebnimi potrebami
vključen v času usmerjanja, dolžna v roku 15 dni od poteka roka to sporočiti Zavodu
Republike Slovenije za šolstvo in inšpektorju, pristojnemu za šolstvo, ter centru za
socialno delo (ZUOPP, 34. člen).

4.

OPREDELITEV PO ODLOČBI V IZOBRAŽEVALNI PROGRAM S
PRILAGOJENIM IZVAJANJEM IN Z DODATNO STROKOVNO
POMOČJO

Na splošno učitelju opredelitev po odločbi ne da vseh informacij, ki jih potrebuje za
izvedbo in oblikovanje individualiziranega programa. O otroku z določeno opredelitvijo
po odločbi in o delu z njim morajo veliko raziskovati sami. Prav tako je s
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prilagoditvami. V odločbi je napisanih malo prilagoditev ali pa so, predvsem v zadnjem
času, napisane zelo splošno, kar pomeni, da je v odločbi pogosto zapisano, da se učencu
z dokončnostjo odločbe zagotovijo prilagoditve pri organizaciji, načinu preverjanja in
ocenjevanja znanja, napredovanju in časovni razporeditvi pouka. Res je, da je v
splošnem znano, katerih prilagoditev bi se naj posluževali za določene skupine posebnih
potreb, vendar na žalost ne moremo posploševati. Univerzalnega recepta za prilagoditve
pri šolskem delu ni. Če vzamemo za primer skupino dolgotrajno bolnih otrok, vidimo,
da se vsak otrok na isto bolezen odziva na svoj način. Kar nekdo morda potrebuje, je za
drugega povsem odveč (Bečan in Klinc, 2011). Otroci se znotraj iste skupine posebnih
potreb močno razlikujejo, zato ne moremo na osnovi enega otroka posploševati na
celotno skupino.

5.

PROGRAM S PRILAGOJENIM IZVAJANJEM IN Z DODATNO
STROKOVNO POMOČJO

V procesu vzgoje in izobraževanja se teži k temu, da bi bili vsi učenci, še posebej tisti s
posebnimi potrebami, usmerjeni v vzgojno-izobraževalne programe, ki ustrezajo
njihovim sposobnostim in zmožnostim. Vsi programi vzgoje in izobraževanje pa so
zakonsko določeni.
V vseh javnih vrtcih, večinskih osnovnih in srednjih šolah, ki zagotavljajo predpisane
pogoje za usmeritev otroka s posebnimi potrebami, se lahko izvajajo naslednji programi
s prilagojenim izvajanjem in z dodatno strokovno pomočjo:


program predšolske vzgoje s prilagojenim izvajanjem in z dodatno strokovno
pomočjo,



izobraževalni program 9-letne osnovne šole s prilagojenim izvajanjem in z
dodatno strokovno pomočjo,



izobraževalni program srednje šole s prilagojenim izvajanjem in z dodatno
strokovno pomočjo, ki obsega srednjo poklicno, poklicno-tehniško, srednjo
strokovno in gimnazijsko izobraževanje.

Otrok je usmerjen v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in z dodatno
strokovno pomočjo, kadar komisija za usmerjanje ugotovi, da je vključitev otroka v tak
7
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program primerna za njegov nadaljnji razvoj, da so za izvajanje programa izpolnjeni
potrebni materialni in kadrovski pogoji, in kadar je mnenje strokovnjakov komisije za
usmerjanje v soglasju s starši.
V skladu z veljavno šolsko zakonodajo je šola, v katero je takšen otrok vključen, dolžna
zagotoviti ustrezne kadrovske ter ostale pogoje za vključitev učenca, in sicer od
imenovanja strokovne skupine do individualiziranega programa, prilagoditev,
pripomočkov ter izvajanja strokovne pomoči.
Pogosta pomanjkljivost usmeritve v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem
in z dodatno strokovno pomočjo je predvsem zagotavljanje ustreznih kadrovskih in
materialnih pogojev za vključenega učenca ter zagotavljanje rednega izvajanja
dodatne strokovne pomoči (http://www.cpss.si/vzgoja-izobrazevanje/prilagojenoizvajanje, 18. 1. 2012).

6.

NAVODILA ZA PRILAGOJENO IZVAJANJE PROGRAMA OSNOVNE
ŠOLE Z DODATNO STROKOVNO POMOČJO

Pri načrtovanju in izvajanju vzgojno-izobraževalnega programa so strokovnim
delavcem, ki bodo poučevali ali že poučujejo učence s posebnimi potrebami, usmerjene
v izobraževalni program osnovne šole s prilagojenim izvajanjem in z dodatno strokovno
pomočjo, v pomoč namenjena Navodila za prilagojeno izvajanje programa osnovne
šole z dodatno strokovno pomočjo, ki so napisana posebej za vsako skupino otrok s
posebnimi potrebami. Oblikovana so bila leta 2003 in dopolnjena leta 2008. Od takrat
pa na žalost, po vseh spremembah zakonov s tega področja, niso bila deležna nobene
konkretne obnove; učitelji namreč pogosto zaznavajo, da so v prvi vrsti presplošna,
skopa in ne dovolj konkretna, posebej na področju preverjanja in ocenjevanja znanja.
So torej Navodila za prilagojeno izvajanje programa osnovne šole z dodatno strokovno
pomočjo le napotek za uspešno delo, ki usmerja učiteljevo delo in daje večje možnosti
posameznim učencem in jih ne omejuje, ali »preverjen recept« za uspešno soočanje in
delo z učenci s posebnimi potrebami v pedagoškem procesu (Kupljenik, 2012)?
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Prav gotovo pa so kljub svojim pomanjkljivostim v pomoč vsakemu učitelju, ki jih
vzame v roke in mu lahko predstavljajo nek okvir dela s posameznim učencem s
posebnimi potrebami. Znotraj tega okvirja pa se mora vsak učitelj prilagajati in izhajati
iz posameznega učenca s posebnimi potrebami in iz njegove drugačnosti ter
individuuma.
Zgoraj omenjena navodila za izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in z
dodatno strokovno pomočjo za devetletno osnovno šolo so pripravljena za vsako
skupino posebej. Za nekatere skupine otrok so prilagoditve zapisane zelo obširno,
medtem ko so za druge skope in navajajo zgolj smernice.

7.

INDIVIDUALIZIRAN PROGRAM ZA UČENCE S POSEBNIMI
POTREBAMI

Individualiziran program (IP) ni pomemben dokument samo za otroka s posebnimi
potrebami, temveč tudi za vse tiste, ki z otrokom delajo.
Galeša (1995) opredeljuje individualiziran program kot dokument in proces. Vsekakor
je individualiziran program dokument, ki nastaja procesno in ni nikoli dokončen
oziroma zaključen, saj je vezan na vseživljenjski proces učenja.

B. Opara (2005) pravi, da je to bistven dokument, ki daje smernice, kako obravnavati
otroke s posebnimi potrebami. Je tudi informacijska osnova za poročilo učitelja.
Zakonsko je zagotovljen vsem otrokom, ki so ali bodo usmerjeni v različne programe
vzgoje in izobraževanja.
M. Končar (2003) pa navaja, da je individualiziran program:


pregled vseh močnih področij, interesov in potreb otroka in mladostnika s
posebnimi potrebami ter pričakovanj o njegovem učenju in delu – za obdobje
enega leta;



orodje, ki pomaga strokovnim delavcem voditi otroka in mladostnika s
posebnimi potrebami v njegovem razvoju;
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program, ki ga pripravljajo, izvajajo in njegovo izvajanje spremljajo strokovni
delavci v sodelovanju s starši v okviru programa, v katerega je vključen otrok
oziroma mladostnik s posebnimi potrebami;



fleksibilen, delovni dokument, ki ga lahko prilagajamo in spreminjamo, če je
potrebno;



zavezujoč dokument za otroka in mladostnika s posebnimi potrebami, njegove
starše in vsakega, ki ga program določa, da naj bi pomagal otroku oz.
mladostniku s posebnimi potrebami doseči postavljene cilje in pričakovanja;



neprekinjena aktivnost zapisov, ki zagotavljajo kontinuiteto v diagnostiki,
načrtovanju, izvajanju ter vrednotenju otrokovega oz. mladostnikovega
razvoja, učenja in dela,



dokument, ki upošteva vse pravice otroka oz. mladostnika s posebnimi
potrebami, zapisane v zakonodaji oz. v programski zasnovi.

Vsi prej omenjeni avtorji so si enotni, da je individualiziran program dokument, ki
nastaja procesno in je fleksibilen. Postavlja pa se vprašanje, ali se tega držimo tudi v
praksi.
Individualiziran program se nanaša oz. zajema celosten vzgojno-izobraževalni proces
oz. obravnavo otroka s posebnimi potrebami. Vključuje odkrivanje, prepoznavanje,
ugotavljanje ter ocenjevanje dejavnikov, ki vplivajo na otrokov razvoj in na njegovo
funkcioniranje. Zajema načrtovanje individualiziranih vzgojno-izobraževalnih ciljev,
metodičnih prilagoditev, posebnih oblik dela, dodatne strokovne pomoči in podobno.
Bistvenega pomena je samo izvajanje individualiziranega programa ter evalvacije
ustreznosti načrtovanja, izvajanja in napredka otroka.

Ne glede na vse pa je glavni namen IP optimalen razvoj otroka. Pri otroku se moramo
truditi razviti spretnosti in veščine do ravni, ki jo dopuščajo prirojene dispozicije in
okolje na spoznavnem, afektivnem in motoričnem področju.

Oblikovanje individualiziranega programa mora biti po zakonu timsko in procesno.
Člani strokovne skupine za oblikovanje individualiziranega programa so:


ravnatelj,
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učitelj,



specialni pedagog,



po potrebi drugi strokovni delavci (logoped, psiholog, socialni delavec,
fizioterapevt, delovni terapevt, zdravstveni delavec …).

»Vsak strokovnjak pa je v okviru svojih strokovnih kompetenc dolžan prispevati svoj
delež v oblikovanju programa« (Končar, 2003). Zakonsko pravico pri samem
oblikovanju imajo tudi starši otrok s posebnimi potrebami. Sodelovanje otroka s
posebnimi potrebami ni zakonsko določeno, ga je pa potrebno spodbujati k temu, saj
se mora tudi otrok zavedati svojih močnih področij in težav.
Z ZUOPP je določeno, da strokovno skupino za oblikovanje IP sestavljajo vsi
strokovni delavci in zunanji strokovni delavci, ki delajo z otrokom. Iz razprav
specialnih pedagogov je razbrati, da je timsko sodelovanje pri izdelavi
individualiziranih

programov

pogosto

poenostavljeno.

Specialni

pedagogi

izpostavljajo, da še vedno ostane večina dela za njih. Ponavadi individualiziran
program napiše ena oseba, ostali pa se samo podpišejo. Včasih je vzrok za to
nepripravljenost posameznikov za sodelovanje ali preprosto premajhna ozaveščenost o
pomembnosti timskega pristopa k načrtovanju, izvajanju in vrednotenju IP (Pulec Lah,
2005). Eden od glavnih razlogov, ki ga navajajo učitelji, je tudi pomanjkanje časa in
težave pri usklajevanju urnikov vseh sodelujočih v timu. Posledica nesodelovanja je
tudi ta, da na koncu niti učitelji, ki delajo z otrokom, niso seznanjeni, kakšni so
njegovi primanjkljaji in katere prilagoditve potrebuje, da bo lahko uspešen. Morda bi
se morali preprosto vsi držati japonskega pregovora: »Nobeden od nas ni tako
pameten kot mi vsi skupaj.«
Predpisane oblike za individualiziran program ni. Je pa v 36. členu ZUOPP točno
določeno, katere podatke in vsebine mora vsebovati, in sicer:


cilje in oblike dela na posameznih vzgojno-izobraževalnih področjih,



strategije vključevanja otroka s posebnimi potrebami v skupini,



potrebne prilagoditve pri preverjanju in ocenjevanju znanja, doseganju
standardov in napredovanju,



uporabo prilagojene in pomožne izobraževalne tehnologije,
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izvajanje fizične pomoči,



izvajanje tolmačenja v slovenskem znakovnem jeziku,



prehajanje med programi ter potrebne prilagoditve pri organizaciji,



časovno razporeditev pouka.

Individualiziran

program

mora

tako

vsebovati

vse

bistvene

sestavine

individualiziranega načrtovanja, ki jih bodo potrebovali učenec, učitelj, drugi
strokovni in svetovalni delavci na šoli in zunaj nje ter starši in vodstvo šole.
Kaj pravzaprav pomeni individualiziran program za učence s posebnimi potrebami in
za njihove učitelje? Sama zasnova individualiziranega programa in njegov namen sta
dobra. Nastane pa lahko problem, če ostane individualiziran program zapisan samo na
listih papirja, ker tako narekuje zakon, v praksi pa zapisane stvari ne potekajo oz. se ne
izvajajo. Če ni timskega sodelovanja, lahko poleg tega učenci s posebnimi potrebami
ostanejo prikrajšani pri posameznih prilagoditvah, saj pri načrtovanju ne sodelujejo
vsi, ki učenca poznajo, da bi lahko podali svoja mnenja in opažanja.

8.

PRILAGODITVE ZA OTOKE S POSEBNIMI POTREBAMI

Edinstvenost vsakega posameznega otroka povzroča heterogenost skupin in posledično
soustvarja potek vzgojno-izobraževalnega procesa. Učitelji poskušajo obvladati
različnost med učenci znotraj razreda »… z različnimi aktivnimi oblikami in metodami
dela ter s sodobno učno tehnologijo, fleksibilno notranjo in zunanjo diferenciacijo, s
prilagajanjem oblik in metod dela, z dopolnilnim in dodatnim poukom …« (Končar,
2003). Ko kljub vsej pomoči, ki jo učitelj in šola nudita učencu s težavami, ta ni
uspešna, je potrebno razmišljati o intenzivnejši obliki pomoči.
Pri prilagajanju ima pomembno vlogo učitelj, ki učenca poučuje. Ta mora namreč
prilagoditve, ki so zapisane v odločbi in v individualiziranem programu otroka,
upoštevati pri vsakodnevnem delu z učencem in v skladu z njimi prilagajati ter načrtovati
pouk.
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Prilagoditve pouka za učenca v strokovnem mnenju torej najprej določi komisija iz
razgovorov, dokumentacije, ugotovitev in jih zapiše tudi v odločbo. Na šoli strokovni tim
na podlagi prilagoditev iz odločbe in poznavanja učenca ter njegovih potreb v
individualiziranem programu oblikuje prilagoditve za posameznega otroka. Prav tako
mora učitelj pri svojem delu upoštevati zapisane prilagoditve. Bistvenega pomena je
skladnost prilagoditev, zapisanih v strokovnem mnenju, v odločbi o usmeritvi, v
individualiziranem programu otroka in tistimi, ki jih pri pouku izvaja učitelj za
določenega otroka.

9.

TEŽAVE, KI NASTOPAJO PRI PRILAGODITVAH ZA OTROKE S
POSEBNIMI POTREBAMI

Prilagoditve pouka za otroke s posebnimi potrebami navajajo zakoni večinoma zgolj
okvirno oz. nedoločno in nenatančno. Gre za zavedanje, da je v nekaj zakonskih členih
nemogoče zaobjeti vso raznolikost pojavnih oblik (Janželj, 2011). Prav zaradi tega se
konkretna določitev prilagoditev za posameznega otroka prepusti ožji strokovni skupini,
ki pozna otroka in oblikuje njegov individualiziran program. Zagotovo pa mora
strokovna skupina pri načrtovanju upoštevati predloge in določila iz strokovnega
mnenja ter odločbe o usmeritvi. Z učitelji je večkrat potrebno uskladiti, katere
prilagoditve potrebuje učenec pri pouku.
Pri posameznih učiteljih se občasno pojavijo strahovi, da je potrebno pouk učencem s
posebnimi potrebami preveč prilagoditi, ali pa učitelji ne zahtevajo od njih niti
doseganja minimalnih standardov znanja. Potrebno je poudariti, da učenci, usmerjeni v
vzgojno-izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in z dodatno strokovno
pomočjo, ostanejo vključeni v večinsko šolo. Zaradi tega tudi za njih veljajo vsi
predpisani standardi znanja. Zaradi intenzivnosti težav je navadno oteženo doseganje
najvišjih standardov; moramo pa biti dosledni in ne smemo zniževati predpisanih
minimalnih standardov. Pri učencih, ki imajo odločbo, je potrebno izvajati prilagoditve,
do katerih imajo pravice. Poleg tega imajo učenci nekaj ur tedensko tudi dodatno
strokovno pomoč, kjer izvajalci dodatne strokovne pomoči z različnimi treningi
zmanjšujejo težave in učijo učenca strategij, ki jim uspešno pomagajo pri delu in s
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katerimi si bodo lahko pomagali tudi v življenju izven šole. V kolikor izvajamo vse
prilagoditve in pomoč dosledno ter kvalitetno, ni potrebno nižati standardov znanja, ki
jih morajo doseči učenci v posameznem razredu. Z nižanjem zahtev učencem ne
pomagamo, saj na tak način ne utrdimo snovi, ki jo bo učenec nujno potreboval v
nadaljnjem izobraževanju. Tako jim ne pomagamo v pripravah za življenje, ki jih čaka.
V realnem svetu jim namreč nihče ne bo spregledal, če ne bodo mogli izkazati nečesa,
kar je označeno s pozitivno oceno. Potrebno je pogledati druge možnosti, ki so nam na
voljo, da bo učenec dosegel predpisane cilje (Novljan, 2008).
Neustrezno je vztrajanje učiteljev, staršev in učencev samih, da ostajajo učenci v
programih s predpisanimi standardi znanja, katerih učenec kljub vsem ponujenim in
omogočenim prilagoditvam ne dosega. Morda je v takšnih primerih bolje, da se učenec
le pri predmetih, pri katerih ne dosega ustreznih standardov, vključi v manj zahteven
program, ali pa je potrebno razmišljati o programu, ki je v celoti manj zahteven.

10. VRSTE PRILAGODITEV

Obstaja osnovna razlika med dvema tipoma prilagoditev, in sicer:
10.1 Prilagoditev kot orodje za šolsko delo

Tu ni potrebno prilagajati ravni akademske uspešnosti, saj učenec uporablja primerne
strategije oziroma prilagoditve: uporaba pripomočkov, alternativni odgovori, zmanjšana
količina nalog, ojačevalci, vodiči, uporaba ponavljanja, daljši čas … (Morrison, 2006, v
Zupančič Danko, 2007). Na primer: če učencu, ki se srečuje z izrazitejšimi motnjami
branja in pisanja, tekst preberemo in nanj odgovarja ustno ali pisno, lahko vseeno izkaže
svoje odlično znanje. Enako velja, če mu omogočimo pisanje pisnega preizkusa znanja
v dveh delih ali s podaljšanim časom (Zupančič Danko, 2011).
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Prilagoditev kot vir znanja

To so prilagoditve, ki učencu omogočajo, da bi dosegel vsaj minimalna znanja oz.
pričakovane dosežke s področja, ki ga preverjamo. Prilagoditev mu pomaga pri
osvojitvi in nato pri izkazovanju minimalnega znanja, zato težje dosega višje ocene.
Dobro je, da ima takšen učenec pri ocenjevanju še vedno možnost, da seže po višji
oceni, če to zmore. Na primer: otrok, ki ima težje splošne učne težave in počasneje
usvaja znanja, dobi že samo snov v poenostavljeni obliki, ki pokriva minimalna znanja.
To mu seveda ne preprečuje, da ne bi pridobival tudi znanj, ki se pričakujejo za višje
ocene (Zupančič Danko, 2011).

11. SPLOŠNE PRILAGODITVE POUKA ZA UČENCE S POSEBNIMI
POTREBAMI

»Dobre prilagoditve so tiste, ki učencu s posebnimi potrebami omogočajo kakovostno
sprejemanje in utrjevanje snovi, izkustveno učenje in predvsem dokazovanje
usvojenega znanja« (Kesič Dimic, 2010). Za otroka s posebnimi potrebami je najbolj
bistvenega pomena dogajanje med poukom. Učenci s posebnimi potrebami so
upravičeni do najrazličnejših prilagoditev, ki pa izhajajo iz individualnih potreb vsakega
posameznika. Prav zaradi tega morajo učitelji dobro poznati otroka, njegove
sposobnosti in funkcioniranje v določenih situacijah, da vedo, katere prilagoditve jim
bodo omogočile, da bodo ob njih lahko zmogli kar se da največ. Učencem s posebnimi
potrebami lahko pri pouku prilagajamo organizacijo, način preverjanja in ocenjevanja
znanja, napredovanje, časovno razporeditev pouka in dodatno strokovno pomoč, kar je
zakonsko opredeljeno v 7. členu ZUOPP.
Splošne prilagoditve za učence s posebnimi potrebami sem povzela po Navodilih za
prilagojeno izvajanje programa osnovne šole z dodatno strokovno pomočjo.
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11.1 Organizacija pouka

1.1.1 Organizacija prostora



Otrok naj sedi čim bližje učitelju, saj mu to omogoča boljši stik z učiteljem
med poukom.



Sedi naj na mestu, ki mu omogoča, da se osredotoči na šolsko delo (npr.
blizu table, proč od vrat, oken in motečih dejavnikov, ki lahko ovirajo
učenčevo pozornost).



Učenec naj sedi blizu sošolca, ki mu je pripravljen pomagati tudi pri
konkretnih nalogah in stiskah.



Če si učenci zaželijo, da bi za mizo sedeli sami, jim je to potrebno
omogočiti; sploh tistim, ki si težko organizirajo prostor.



V učilnici je potrebno prostor organizirati tako, da je omogočeno več
individualnosti in več individualne obravnave (npr. individualni kotički, tihi
kotički itd.) ter več dela v parih in majhnih skupinah.



Zaradi slabše razvitih organizacijskih spodobnosti in spretnosti pri učencih s
posebnimi potrebami (PP) je potrebno predvideti stalen prostor za učne in
tehnične pripomočke.



V kritičnih trenutkih omogočimo učencu v spremstvu odrasle osebe umik iz
učilnice v drug prostor (telovadnica, jedilnica, knjižnica …).



Učencem glede na njihove težave omogočimo uporabo didaktičnih
pripomočkov, npr. snemanje predavanj učiteljev na kasetofon, uporabo
računalnikov za branje besedil ali pisanje, fotokopiranje daljših zapiskov,
uporabo slovarjev, računalnikov s črkovalniki.



Zaradi slabe avtomatizacije aritmetičnih dejstev in postopkov jim
omogočimo uporabo tabel, strukturiranih materialov itd.).

11.1.1

Organizacija časa



Učencu zagotovimo dovolj časa, da ne občuti časovnega pritiska.



Učencem omogočimo več kratkih prekinitev s krajšimi odmori.



Učencem dopustimo več časa za reševanje nalog.
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Med poukom, sočasno s potekom predmeta v učilnici, izvajamo dodatno
strokovno pomoč. Glede na željo učenca pa jo lahko izvajamo tudi pred ali
po pouku.



Pomembno je, da je učenec pri vzgojnih predmetih (likovna, glasba, športna
vzgoja ipd.) s svojimi sošolci.

11.2 Izvajanje pouka
11.2.1 Splošna didaktično-metodična načela poučevanja



Kombinacija različnih metod in pristopov učenja ter poučevanja (npr.
direktno poučevanje, strateško poučevanje itd.).



Po potrebi reduciramo kompleksnost nalog, predvsem učencem, ki imajo
slabše razvito pojmovno znanje.



Načela »dobre poučevalne prakse«, ki bi jih naj učitelji uporabljali pri delu z
vsemi učenci, morajo za učence s PP uporabljati še bolj dosledno. O njih bo
več povedano v nadaljevanju.

11.2.2 Prilagajanje domačih nalog in drugih zahtev za delo doma



Učitelj načrtuje in prilagaja domače naloge tako, da jih bodo učenci zmogli v
največji možni meri opraviti sami.



Naloge in vaje za domače delo naj upoštevajo učenčevo znanje, sposobnosti
in primanjkljaje, saj je to del učenja in prispeva k optimalnemu razvoju
učenca.



Domače delo naj temelji na načelu kakovosti in ne kvantitete.



Učitelj naj predvidi, da mora morda učencu dodatno pojasnjevati in
preverjati razumevanje, če učenec ve, kaj mora storiti, pomagati pri zapisu,
kaj je za domačo nalogo. To vzame učitelju dodaten čas, ki ga mora vnaprej
načrtovati.



Dosledno preverjanje domačih nalog, kar pomeni tudi dosledno podajanje
povratnih informacij otroku.
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Ker učenci s PP potrebujejo v primerjavi z vrstniki več spodbude in podpore,
je potrebno sprotno, odprto in aktivno sodelovanje s starši v zvezi z
domačim delom in domačimi nalogami.

11.3

Preverjanje in ocenjevanje znanja

Pri preverjanju in ocenjevanju lahko prilagajamo:


način posredovanja vprašanj učencu (pisno, ustno, grafično, konkretna in
enoznačna vprašanja, razdelitev kompleksnejših navodil na enostavnejša
navodila, sprotno preverjanje razumevanja itd.);



način posredovanja učenčevih odgovorov (ustno, pisno, praktični izdelki,
grafično posredovani odgovori itd.);



čas ocenjevanja znanja (pomembno je, da učenci niso pod časovnim
pritiskom; pri določanju dolžine podaljšanega časa je treba upoštevati
učenčevo utrudljivost in težave itd.);



organizacijo preverjanja (preverjanje po krajših, tematsko zaključenih
sklopih, izvajanje preverjanja v enem delu ali v več delih, ki ga izvajamo
na različnih srečanjih itd.);



obliko pisnih gradiv za preverjanje znanja (grafične, barvne opore,
povečan tisk, večji razmiki med vrsticami, več prostora med nalogami in
za odgovore, več odprtih vprašanj, učenec lahko dobiva vprašanja
drugega za drugim, več vprašanj izbirnega tipa,

podčrtavanje

pomembnih podatkov itd.);


rabo tehničnih pripomočkov (računalnik, žepno računalo, kasetofon,
uporaba didaktičnih materialov in ponazoril, ki jih učenec uporablja že
pri pridobivanju in utrjevanju znanja itd.);



prostorske pogoje (po potrebi preverjanje zunaj učilnice itd.).
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12. NAČELA »DOBRE POUČEVALNE PRAKSE« IN »METODE DOBREGA
POUČEVANJA«

V literaturi je zapisanih veliko različnih nasvetov in napotkov za učitelje, kako naj
poučujejo, da bodo zadostili različnim potrebam učencev v razredu in da bodo le-ti
uspešni. S pojmoma »dobra poučevalna praksa« in »metoda dobrega poučevanja« pa se
označujejo tista načela in tiste metode, ki bi jih naj vsak učitelj praviloma uporabljal pri
svojem delu z učenci, nujno pa bi se jih moral posluževati tudi pri delu z učenci s
posebnimi potrebami, za katere je upoštevanje teh načel še veliko večjega pomena. V
nadaljevanju sem izbrala nekaj najpomembnejših načel za delo učiteljev, ki sem jih
povzela iz literature različnih avtorjev.
Učitelj naj bi pri delu z učenci upošteval naslednja načela:


multisenzorno učenje (pri sprejemanju informacij, naj bo vključenih čim več
senzornih poti: vid, tip, sluh, po možnosti še vonj in okus);



poskuša naj ustvariti čim bolj netekmovalno okolje; kljub temu naj spodbuja
učence, da tekmujejo sami s seboj;



pri pridobivanju novega znanja naj preveri otrokovo predznanje in ga poveže z
njegovimi izkušnjami in z že obravnavanimi temami;



navodila, ki jih poda, naj bodo kratka, jasna, enostavna, podana na različne
načine s sprotnim preverjanjem razumevanja navodil;



učencem naj podaja sprotne in korektne povratne informacije o napakah, ki jih
učenec lahko odpravi (s tem poskrbi, da ne pride do utrjevanja napačnih znanj);



kompleksnejše učne probleme, naloge, postopke, navodila naj razdeli na krajše
dele;



poišče naj otrokova močna in šibka področja ter pri delu izhaja iz njih;



večkrat naj poudari pomembne podatke, informacije;



vzdržuje naj pestrost pouka s pogostejšim menjavanjem dejavnosti;



pri pridobivanju in utrjevanju znanja naj uporabi različne načine in različne
aktivnosti, ki pritegnejo otrokovo pozornost (vključevanje lutk, gibanja, obiskov
različnih oseb itd.);



razumevanje snovi naj preveri s postavljanjem istega vprašanja več učencem, s
čimer poskrbi, da si učenci bolj zapomnijo bistvene informacije;
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izogiba naj se kritikam in uporabi naj pohvale, ko si jih učenec zasluži;



po potrebi naj učencem omogoči več časa pri reševanju nalog, pri pisnem in
ustnem preverjanju ter ocenjevanju znanja;



uporablja naj vizualne pripomočke (slike, tabele, filme itd.) in ostale didaktične
materiale;



učence naj spodbuja k samostojnemu iskanju pomoči, k sodelovalnemu učenju,
k dobri razredni klimi itd.;



učence naj uči, kako naj se učijo in jim to tudi pokaže s konkretnimi primeri
(izdelava izpiskov, organizacija časa itd.);



dopušča naj možnost, da vsi učenci doživijo uspeh in lahko razstavijo svoje
izdelke;



sproti naj sodeluje s starši.

13. PRIMERJAVA PRILAGODITEV POUKA Z NAČELI IN METODAMI
DOBRE POUČEVALNE PRAKSE

V Navodilih za prilagojeno izvajanje programa osnovne šole z dodatno strokovno
pomočjo so zajete prilagoditve po področjih pouka in poučevanja. Prilagojeno izvajanje
pouka lahko natančneje razdelimo na naslednja področja: prilagajanje prostora,
didaktičnih pripomočkov in opreme. Različno lahko organiziramo in prilagajamo čas,
samo izvajanje pouka v smislu poučevanja in učenja ter preverjanje in ocenjevanje
znanja. Če pa pogledamo podrobneje, nas zanima, kaj sploh pridobi otrok, ki ima
odločbo o usmeritvi in v njej zapisne prilagoditve; v čem se torej razlikujejo
prilagoditve, ki jih ima učenec s posebnimi potrebami in so zapisane v
individualiziranem programu, in načela ter metode dobre poučevalne prakse, ki bi jih
naj učitelji upoštevali za vse učence.
V nadaljevanju sem izbrala nekaj prilagoditev, ki so si močno podobne z načeli dobre
poučevalne prakse.

Kot prvo prilagoditev, ki je zapisana v Navodilih za prilagojeno izvajanje programa
osnovne šole z dodatno strokovno pomočjo, sem izbrala s področja izvajanja pouka.
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Zapisano je, da je pomembna kombinacija različnih metod in pristopov učenja ter
poučevanja. Kot načelo dobre poučevalne prakse pa je navedeno multisenzorno učenje
v smislu vključevanja čim več senzornih poti: vid, tip, sluh, po možnosti še vonj in
okus. Če postavimo vse skupaj na tehtnico, vidimo, da gre dejansko za isto stvar, ki je
zapisana na nekoliko drugačen način.
Naslednja prilagoditev, ki jo bom izpostavila, je s področja organizacije časa. Pogosto je
pod prilagoditvami navedeno, da učencu zagotovimo dovolj časa, da ne občuti
časovnega pritiska in da dopustimo več časa za reševanje nalog. Če to primerjamo z
načelom dobre poučevalne prakse, zopet opazimo, da bistvene razlike ni. Eno izmed
načel oz. priporočil za dobro poučevalno prakso je to, da učencem po potrebi
omogočimo več časa pri reševanju nalog, pri pisnem in ustnem preverjanju in
ocenjevanju znanja. Zelo podobna prilagoditev s področja preverjanja in ocenjevanja je
tudi ta, da pazimo, da učenci niso pod časovnim pritiskom in jim zagotovimo dovolj
časa. Zopet govorimo o isti stvari, le da jo opišemo drugače.
Prilagoditev, ki je tudi velikokrat izpostavljena, je v povezavi z domačimi nalogami.
Prilagoditev za učence s posebnimi potrebami je ta, da naj učitelji pri nalogah in vajah
upoštevajo učenčevo znanje, sposobnosti in primanjkljaje. Načela dobre poučevalne
prakse pa pravijo, da naj se kompleksnejše naloge razdelijo na krajše dele in naj pri
domačih nalogah izhajajo iz zmožnosti posameznika. Je med prilagoditvijo in načelom
dobre poučevalne prakse zaznati razliko?
Rada bi izpostavila še nekaj načel dobre poučevalne prakse, ki pa se pogosto pojavljajo
v individualiziranih programih kot prilagoditve za učenca s posebnimi potrebami. Eno
izmed načel je s področja navodil, in sicer navodila, ki jih učitelj poda, naj bodo kratka,
jasna, enostavna, podana na različne načine s sprotnim preverjanjem razumevanja
navodil. Prav tako je omenjeno večkratno poudarjanje pomembnih podatkov,
informacij, poleg tega se učiteljem svetuje, naj pestrost pouka vzdržujejo s pogostejšim
menjavanjem dejavnosti. Vse metode dobrega poučevanja, ki sem jih naštela, pa
pogosto najdemo v individualiziranih programih učencev, ki imajo odločbe o usmeritvi.
Glede pogostosti pojavljanja načel dobre poučevalne prakse med prilagoditvami za
učence s posebni potrebami lahko posplošim, da je res tisto, kar je dobro za učence s
posebnimi potrebami, dobro tudi za vse ostale učence. Pričakovati je, da bodo učitelji
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upoštevali načela dobre poučevalne prakse in metode dobrega poučevanja za vse
učence, še posebej pa bi naj bili pozorni na to, da se jih držijo pri delu z učenci s
posebnimi potrebami.
Vseeno pa se pojavlja vprašanje, zakaj se med prilagoditvami za učence s posebnimi
potrebami pojavlja toliko priporočil in strategij dela, ki izhajajo iz osnovnih načel dobre
poučevalne prakse. Dobro bi bilo razmišljati v tej smeri in se vprašati, ali s tem, ko med
prilagoditve zapišemo načela dobre poučevalne prakse, učenci s posebnimi potrebami
sploh kaj pridobijo, če vemo, da bi se le-teh morali držati vsi učitelji pri svojem delu.
Ali pa nas ta pojav opozarja na kaj drugega. Morda se ne upošteva dovolj načel dobre
poučevalne prakse in je posledično tudi zaradi tega toliko učencev, ki imajo odločbo o
usmeritvi. Bi bili podatki drugačni, če bi se učitelji dosledno držali načel dobre
poučevalne prakse in metod dobrega poučevanja? Splošno gledano nas vse skupaj
opozarja na to, da pri samem zapisu prilagoditev v individualiziranih programih nismo
dovolj natančni, da so prilagoditve zapisane presplošno in premalo konkretno. Ali je to
razlog, da prihaja do takšne podobnosti med nečim, kar bi naj bilo zakonsko dodeljeno
posamezniku s posebnimi potrebami, in tistim, kar bi naj učitelji upoštevali vsakdanje?
K čemu stremi namen prilagoditev? Ali je rezultat in cilj prilagajanja pouka res
izboljšanje kvalitete pouka ter poučevanja v prvi vrsti za učence s posebnimi potrebami,
posledično tudi za vse ostale učence v razredu? Ali pa nas prilagoditve opozarjajo na
napake, ki jih dopuščamo in se dogajajo, čeprav se ne bi smele?
Če se ponovno vrnem na zapise v individualiziranih programih, je v njih pogosto med
drugimi zapisana tudi prilagoditev, naj ne bodo delovni listi natrpani, oblika in velikost
pisave pa naj bo ustrezna. Sprašujem se, kaj pa pri učencih, ki nimajo težav, ali lahko
pri njih dopuščamo, da jim brezglavo ponudimo vse, kar nam pride pod roke, brez prej
opisanih prilagoditev. Pogosto je poudarjeno, da morajo biti navodila kratka in jedrnata.
Kaj pa pri ostalih učencih? Upoštevanje vseh dejstev in načel ter metod dobre
poučevalne prakse ne bi smelo biti pogoj, da ima učenec odločbo o usmeritvi. Vse to bi
moralo biti del vsakodnevnega poučevanja. Zavedati se moramo dejstva, da se učitelji,
ko pridejo v prakso in so brez izkušenj, bolj osredotočajo na to, kakšno vsebino bodo
posredovali, in ne toliko na kakšen način bodo podatke podali. Vendar se učitelj
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profesionalno razvija in del profesionalnega razvoja je tudi občutljivost za načela ter
metode dobre poučevalne prakse.
V razmislek sem podala samo nekaj izhodišč. O prej povedanem je potrebno razmišljati,
saj bomo le tako izboljšali celoten vzgojno-izobraževalni proces, tako učencev s
posebnimi potrebami kot vseh ostalih otrok v razredih.

14. UČITELJEVA VLOGA PRI DELU Z UČENCEM S POSEBNIMI
POTREBAMI

Učitelj predstavlja ključno osebo pri načrtovanju, predvsem pa pri izvedbi vzgojnoizobraževalnega procesa (Pulec Lah, 2008). Verigo pri otrokovih prilagoditvah torej
prične in konča učitelj. Je prvi, ki opazi otrokove težave in prične opozarjati nanje, je pa
tudi zadnji in najpomembnejši člen verige, ki dejansko dela z učencem v razredu in je
odgovoren za upoštevanje večine prilagoditev iz odločbe in individualiziranega
programa tudi v praksi.
»Resnična strokovnost učitelja se pokaže takrat, ko nastopijo težave. Tedaj v
pedagoškem smislu ne bi smel odpovedati, ampak bi se pravzaprav šele takrat moral
izkazati« (Binder, 1999). Za učitelja, ki ima v razredu učenca s posebnimi potrebami ali
celo več takšnih učencev, predstavlja upoštevanje prilagoditev ogromno skrb in dodatno
obremenitev. Potrebno je učiteljevo dobro načrtovanje in dobra organizacija, da uspešno
krmari med vsemi učenci v razredu. Pulec Lah (2008) govori o tem, da je za
vključevanje učencev s posebnimi potrebami pomembno tudi to, da učitelj ozavesti in
kritično ovrednoti tudi svoja prepričanja o vzgojno-izobraževalnem poslanstvu šole, o
otrocih s posebnimi potrebami ter o njihovem vključevanju v večinske šole in o občutku
samoučinkovitosti za poučevanje učencev s posebnimi potrebami. Vsak učitelj mora
vedeti, kje lahko najde pomoč, ko pride do težave, s katero se sam ne zna spopasti.
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Vloga učitelja razrednika, ki ima v svojem razredu otroka s posebnimi potrebami, je s
strani delavcev v praksi na splošno opredeljena kot:


sodelovanje s strokovnimi delavci pri načrtovanju, izvedbi in spremljanju
individualiziranih programov;



poznavanje otrokovih potreb, njegovih močnih področij ter skrb za njihovo
realizacijo;



spremljanje otrokovega napredka in uspeha;



organizacija timskih sestankov;



skrb za ustrezno vključenost otroka s posebnimi potrebami v oddelčno skupnost,
za primerno klimo v oddelku ter za takšne socialne odnose, ki omogočajo
sodelovalno učenje (tematske razredne ure, pogovori o medsebojnih odnosih,
učenje socialnih spretnosti);



seznanitev otroka in njegovih sošolcev s prilagoditvami, ki jih ima otrok s
posebnimi potrebami pri vzgojno-izobraževalnem delu (Zanjkovič, 2007).

Potrebno je povedati, da od učiteljev ne moremo pričakovati, da poznajo vse posebne
potrebe učencev, s katerimi se bodo srečevali pri svojem delu. Učitelje je potrebno na
primeren način seznaniti s posameznimi skupinami učencev s posebnimi potrebami, da
izgubijo strah pred neznanim, občutek neznanja in nemoči. Učenci s posebnimi
potrebami preživijo večino časa v oddelku brez dodatne strokovne pomoči, zato je
pomembna dobra strokovna usposobljenost učitelja, za kar učitelj potrebuje osnovna
splošna pedagoška znanja in strategije, ki spadajo v sklop »dobre poučevalne prakse«,
in nekatera osnovna specifična znanja v zvezi z učenci s posebnimi potrebami. Vse to
jim omogoča razumevanje posebnih primanjkljajev in njihovih posledic pri učenju ter
seznanjanje z nekaterimi najpomembnejšimi načeli in oblikami prilagoditev tem
učencem (Kavkler, 2008). Rezultati raziskav (Maretič Požarnik in drugi, 2005) kažejo,
da se učitelji ne kažejo dovolj strokovno usposobljeni za delo z otroki s posebnimi
potrebami in najnižje ocenjujejo svojo usposobljenost prav na področju integracije otrok
s posebnimi potrebami.
V nadaljevanju bom naštela nekaj oblik pomoči za učitelje.
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15. OBLIKE POMOČI ZA UČITELJE
»Slovenski učitelji so pogosto obupani in preobremenjeni, ker imajo občutek, da
ostajajo v razredu sami z raznoliko populacijo učencev« (Magajna idr., 2008). Tako kot
imamo široko paleto učencev, imamo prav gotovo tudi zelo veliko učiteljev, ki so
različni. Nekateri učitelji uspešno, brez večjih posebnosti rešujejo nastale situacije z
učenci s posebnimi potrebami, drugi imajo pri delu več težav, spet tretji pa potrebujejo
za lažje delo le nekaj pomoči, nasvetov in podpore. Spremembe vzgojnoizobraževalnega sistema zahtevajo od učiteljev vedno več vlog, spretnosti in ne zgolj
vloge posredovalca znanja. Vse to presega njihovo osnovno znanje in upravičeno se jim
porajajo skrbi, dvomi in vprašanja.
Za učinkovito poučevanje in pomoč učencem z učnimi težavami učitelji najpogosteje
potrebujejo naslednje oblike pomoči in podpore (Soriano, 1999; Engelbrecht idr., 2001;
Magajna idr., 2008; Pulec Lah, 2011):


pomoč pri iskanju in zagotavljanju ustreznih informacij;



pomoč pri prepoznavanju in ocenjevanju učenčevih zmožnosti, šibkosti in
posebnih potreb;



pomoč pri načrtovanju ustreznega učnega okolja, poučevalnega pristopa, učnega
materiala, strategij za zadovoljevanje raznolikih razvojnih in učnih potreb ter
predvsem pomoč pri poučevanju v razredu;



pomoč pri načrtovanju, implentaciji in evalvaciji individualiziranega programa
oz. edinstvenega projekta pomoči za posameznega učenca;



pomoč pri izbiri in organizaciji različnih oblik usposabljanj;



zagotavljanje priložnosti in možnosti za timsko delo, izmenjavo izkušenj,
reševanje problemov in supervizijo;



direktna pomoč učencem v razredu ali zunaj njega;



pomoč in podpora pri izvajanju različnih oblik pomoči ter podpore učencem z
učnimi težavami;



pomoč in podpora za učinkovito sodelovanje s starši.
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Podpora, ki je največkrat ponujena učiteljem, zajema (Pulec Lah, 2011):


nudenje in zagotavljanje ustreznih informacij učitelju in drugim strokovnim
delavcem, učencem, staršem – splošnih in specifičnih o posebnih težavah,
posebnih potrebah, zadovoljevanju teh potreb, o ustreznih oblikah in strategijah
pomoči ipd.;



direktno pomoč učitelju pri načrtovanju diferenciacije in individualizacije
vzgojno-izobraževalnega procesa (predvsem izbira primernega didaktičnega
materiala);



pomoč pri načrtovanju in izvajanju individualiziranega programa, ki ga v večini
držav priznavajo kot ključni element za zagotavljanje učinkovitega vzgojnoizobraževalnega procesa za učence s posebnimi potrebami;



organiziranje potrebnega usposabljanja za učitelje.

V določenih državah poudarjajo še nujnost nudenja podpore v obliki:


preventivnih ukrepov (ozaveščenost šolskih delavcev o učencih z učnimi
težavami, dobri poučevalni praksi, načrtovanje prehodov);



izboljševanja šole kot sistema z izmenjavo, delitvijo odgovornosti za
uspešnost učencev in nenehnim usposabljanjem vseh zaposlenih na šoli.

V slovenskem šolskem prostoru imamo raznolike vrste in oblike podpore pomoči
učiteljem za delo z učenci z učnimi težavami:


pomoč nudijo zunanje ustanove (npr. svetovalni centri, mentalno-higienski
oddelki v okviru zdravstvenih domov, centri za socialno delo ipd.) ter
različna društva (npr. društvo BRAVO, Center za avtizem ipd.);



bodoči učitelji ter ostali študenti pedagoške fakultete v Ljubljani imajo že v
prvostopenjskih programih obvezne vsebine o učencih oz. o poučevanju
učencev z razvojnimi, učnimi in s čustveno-vedenjskimi težavami ter različne
izbirne module.

Učiteljem je lahko pri delu z učenci s posebnimi potrebami v pomoč tudi sodelovanje s
starši učencev, izmenjava izkušenj z učitelji, ki so učence že poučevali, branje literature,
dodatna izobraževanja in zaupanje v lastne izkušnje, ki jih pridobijo tekom poučevanja.

26

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Sanja Marn; diplomsko delo

Ko učitelji v svojem razredu na začetku šolskega leta opazijo učenca s posebnimi
potrebami, se srečujejo z različnimi težavami. Hkrati pa učitelji ob pomislekih
zaznavajo tudi potrebo po dodatnem izobraževanju za to področje.
Zlasti si želijo (Kupljenik, 2007):


splošno znanje o učencih s posebnimi potrebami, in sicer najpogosteje o otrocih
z motnjami vedenja in osebnosti ter o otrocih s primanjkljaji na posameznih
področjih učenja;



napotke za delo v razredu z učenci s posebnimi potrebami: učitelji pogosto
zaznavajo primanjkljaje v znanju in izkušnjah na področju prilagoditev v
razredu;



znanje o tem, kako identificirati učenca s posebnimi potrebami;



znanje o tem, kako pripraviti ustrezen individualiziran program.

Pomembno je, da učitelji uvidijo potrebo po pridobivanju novih znanj, dodatnih
izobraževanj in so pripravljeni sprejeti različne oblike pomoči ter podpor, saj si lahko le
tako olajšajo in izboljšujejo svoje delo z učenci v razredu. Ponujenih je veliko različnih
možnosti, vendar je od vsakega posameznika odvisno, katero možnost in v kolikšni
meri jo bo izbral ter ali bo obliko podpore realiziral in prenesel k pouku ter k učencem.
Velik pomen pa ima tudi to, da učitelji vedo, da niso sami in lahko dobijo pomoč ter
podporo v različnih oblikah in na različne načine ter hkrati s tem občutek, da se tudi
njihovi kolegi soočajo s podobni problemi.
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II EMPIRIČNI DEL
16.

OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA

V osnovnih šolah je vedno več otrok s posebnimi potrebami, ki potrebujejo dodatno
strokovno pomoč. Vključenost otrok s posebnimi potrebami, ki predstavljajo zelo
raznoliko skupino učencev, spremeni dinamiko dela tako v razredu kot tudi na ravni
cele šole, hkrati pa predstavlja velik izziv učiteljem in ostalim strokovnim delavcem
šole.
Za vsakega otroka, ki ima odločbo o usmeritvi v izobraževalni program s prilagojenim
izvajanjem in z dodatno strokovno pomočjo, je šola dolžna na podlagi te odločbe
izdelati in tudi izvajati individualiziran program. V njem se timsko, poleg ostalih
komponent, določijo tudi prilagoditve pri organizaciji pouka in časa, prilagoditve za
izvajanje pouka ter prilagoditve pri preverjanju in ocenjevanju znanja. Prav na tem
mestu se prične porajati vprašanje, kako pa se v praksi izvajajo in realizirajo
prilagoditve, zapisane v individualiziranih programih. Zagotovo imajo pri uresničevanju
le-teh najpomembnejšo vlogo razredni učitelji, s katerimi takšen otrok preživi večino
časa. Na delo v razredu z učencem s posebnimi potrebami vplivajo raznoliki dejavniki,
ki jih je težko vse zajeti v raziskavo. Med učitelji prihaja pogosto do dilem in nejasnosti
pri izvajanju zapisanih prilagoditev.
Dejstvo je, da morajo biti prilagoditve, ki jih učitelj izvaja pri pouku za učenca s
posebnimi potrebami, usklajene s prilagoditvami, zapisanimi v individualiziranem
programu, le-te pa s prilagoditvami v odločbi o usmeritvi v izobraževalni program s
prilagojenim izvajanjem in z dodatno strokovno pomočjo. Zato sem raziskala, v kolikšni
meri se v prvem triletju osnovne šole pri izdelavi individualiziranih programov
upoštevajo prilagoditve iz odločbe o usmeritvi. Glede na povezavo med prilagoditvami
v odločbi in prilagoditvami v individualiziranem programu se mi je zdelo pomembno
raziskati tudi, v kolikšni meri se dejansko zapisane prilagoditve za otroka s posebnimi
potrebami izvajajo pri pouku.
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Na delo učitelja z učencem s posebnimi potrebami in na prilagajanje pouka takšnemu
učencu vplivajo v veliki meri tudi učiteljeva informiranost, stališča o otrocih s
posebnimi potrebami in njegove izkušnje. Zato z raziskavo ugotavljam, kako so učitelji
seznanjeni s prilagoditvami za posameznega otroka s posebnimi potrebami in kako z
navodili za prilagojeno izvajanje programa osnovne šole z dodatno strokovno pomočjo.
Zanimajo me njihova stališča o prilagoditvah pouka za učence s posebnimi potrebami in
o učinkovitosti le-teh, ali prilagoditve za pouk načrtujejo vnaprej in kje najpogosteje
pridobijo informacije o prilagajanju pouka za določenega otroka.
Pomemben argument inkluzivne vzgoje in izobraževanja je, da s prilagajanjem pouka za
učence s posebnimi potrebami pridobijo tudi ostali učenci. Z raziskavo bom izvedela,
kako na ostale učence oz. sošolce, vključene v raziskavo, vpliva prilagajanje pouka za
učence s posebnimi potrebami. Zanima me, ali so prilagoditve individualne za
posameznega otroka ali jih učitelji pri delu prenesejo tudi na celoten razred. Hkrati bom
izvedela, kako sošolci sprejemajo prilagoditve za učenca s posebnimi potrebami in
kakšni so odzivi na prilagajanje pouka.

17. RAZISKOVALNI CILJI


Ugotoviti skladnost med prilagoditvami, zapisanimi v odločbi o usmeritvi otroka
s posebnimi potrebami, in prilagoditvami v individualiziranem programu učenca
ter prilagoditvami, izvedenimi za določenega učenca pri opazovanih urah.



Ugotoviti učiteljeva ravnanja in stališča ob prilagajanju pouka.



Ugotoviti, katere so prednosti in kakšne so slabosti prilagajanja pouka za sošolce
učencev s posebnimi potrebami.
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18. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA


Ali se prilagoditve, zapisane v odločbi o usmeriti otroka v izobraževalni
program s prilagojenim izvajanjem in z dodatno strokovno pomočjo, ujemajo s
prilagoditvami, zapisanimi v individualiziranem programu?



Ali pri urah, opazovanih s pomočjo opazovalne liste, lahko zaznamo
prilagoditve iz individualiziranih programov?



Ali učitelji poznajo opredelitev po odločbi o usmeritvi za učence, ki jih
poučujejo?



Ali učitelji poznajo prilagoditve iz nabora prilagoditev za posamezne posebne
potrebe učencev?



Kako učitelji ocenjujejo pomembnost posameznih prilagoditev pouka?



Na kakšen način učitelji iščejo informacije o prilagoditvah za učence s
posebnimi potrebami?



Na kakšen način učitelji pripravljajo prilagoditve za učence s posebnimi
potrebami?



Katerih prilagoditev se učitelji najpogosteje poslužujejo pri pouku?



Ali učitelji upoštevajo prilagoditve za učenca s posebnimi potrebami tudi na
ravni celega razreda?



Kako po mnenju učiteljev sošolci otroka s posebnimi potrebami sprejemajo
njegove prilagoditve?

19. RAZISKOVALNA METODA

19.1 Opis vzorca

Raziskavo sem izvajala v celjski regiji. Pridobivanje dovoljenj za opazovanje pouka je
bil pri raziskovanju pomemben kriterij. Zaradi varstva podatkov otrok je kar nekaj šol
zavrnilo sodelovanje. Vzorec sem dopolnjevala tako dolgo, dokler nisem dobila
željenega števila otrok. V raziskavo je bilo vključenih 30 učiteljic prvih treh razredov (4
učiteljice iz prvega razreda (13,3 %), 7 učiteljic iz drugega razreda (23,3 %) in 19
učiteljic iz tretjega razreda (63,3 %)), ki imajo v svojem razredu v šolskem letu
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2011/2012 učenca z odločbo o usmeritvi v izobraževalni program s prilagojenim
izvajanjem in z dodatno strokovno pomočjo (33,3 % otrok s primanjkljaji na
posameznih področjih učenja, 30 % otrok z več motnjami, 26,7 % otrok z govornojezikovnimi motnjami, 6,7 % dolgotrajno bolnih otrok, 3,3 % gluhih oz. naglušnih
otrok).
Splošne podatke vključenih v raziskavo, ki sem jih pridobila iz anketnega vprašalnika,
bom v nadaljevanju prikazala tudi grafično.

Graf 1: Prikaz anketiranih glede na spol.
ženska

moški

0%

100%

V raziskavo je bilo vključenih 30 učiteljev; med njimi je bilo 30 učiteljic in nobenega
učitelja.

Število učiteljic

Graf 2: Prikaz števila let poučevanja sodelujočih učiteljic.
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Med učiteljicami, ki so sodelovale v raziskavi, je 8 takšnih, ki poučujejo od 11 do 15 let
(26,7 %). Vključenih je bilo 5 učiteljic, ki poučujejo od 6 do 10 let (16,7 %), 5 učiteljic,
ki poučujejo od 16 do 20 let (16,7 %) in 5 tistih, ki poučujejo od 25 do 30 let (16,7 %).
Učiteljice, ki poučujejo do 5 let, so bile 4 (13,2 %). Dve učiteljici poučujeta od 20 do 25
let (6,7 %), samo ena učiteljica pa poučuje več kot 30 let (3,3 %).
Graf 3: Razred, ki ga obiskuje otrok z odločbo o usmeritvi.
1. razred

2. razred

3. razred

13%
23%
64%

Največ otrok z odločbo o usmeritvi v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem
in z dodatno strokovno pomočjo, ki so bili vključeni v raziskavo, obiskuje 3. razred
(63,3 %). Sledi število učencev, ki obiskujejo 2. razred (23,3 %). Najmanj pa je
učencev, ki obiskujejo 1. razred (13,3 %).
Menim, da je razlog takšni neenakomerni razporeditvi učencev z odločbami v razrede v
tem, da v vrtcih ne posvečajo toliko pozornosti odkrivanju posebnih potreb otrok.
Pogosto začnejo učitelji šele v prvih razredih opažati in odkrivati otrokove težave,
nakar pa preteče še kar nekaj časa, preden steče ustrezen postopek, da otrok dobi
odločbo o usmeritvi in s tem potrebno in ustrezno strokovno pomoč. Nemalokrat se, po
besedah učiteljev, zgodi, da učenci dobijo pomoč v višjih razredih, kar pa je že nekoliko
pozno, saj se otrokovi primanjkljaji skozi leta, brez ustrezne podpore, potencirajo in ure
dodatne strokovne pomoči niso več primarno namenjene odpravljanju primanjkljajev
otroka, temveč služijo kot ure dodatne razlage in so bolj v vlogi »inštrukcij« ... Če
razmišljam nekoliko širše, pa se sprašujem, ali je v vrtcu sploh potrebno otroka s
posebnimi potrebami prepoznati in usmeriti v enega od programov za otroke s
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posebnimi potrebami, ali pa je potrebno poskrbeti za druge oblike podpore takega
otroka v smislu zgodnje strokovne obravnave.
Na splošno gledano je, glede na število vseh odločb, ki jih imajo otroci v osnovni šoli,
zelo malo učencev z odločbo o usmeritvi v prvem triletju.

19.2

Metoda dela

Raziskava je temeljila na deskriptivni metodi. Uporabila sem naslednje tehnike: anketni
vprašalnik za učitelje, študij šolske dokumentacije, in sicer odločb o usmeritvi in
individualiziranih programov učencev, ter načrtno opazovanje z opazovalnimi listami.
S pomočjo anketnega vprašalnika za učitelje sem skušala dobiti vpogled v njihovo
poznavanje odločbe o usmeritvi v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno
strokovno pomočjo ter ugotoviti, kako se prilagoditve za učenca s posebnimi potrebami
na splošno odražajo pri pouku. Iz vprašalnika sem izvedela tudi, kako po mnenju
učiteljev sošolci sprejemajo prilagoditve učenca s posebnimi potrebami, na kakšen
način pripravljajo prilagoditve, katerih prilagoditev se najpogosteje poslužujejo pri
pouku za učence s posebnimi potrebami, katere prilagoditve bi omogočili učencu z
motnjo pozornosti, na kakšen način pridobivajo informacije o prilagajanju pouka in
kako ocenjujejo učinkovitost posameznih prilagoditev pri delu z učencem s posebnimi
potrebami. Vprašalnik je bil sestavljen iz dveh vprašanj odprtega tipa, šestih vprašanj
zaprtega in iz enega vprašanja kombiniranega tipa. Prvi del vprašalnika se je nanašal na
opazovanega učenca pri hospitirani uri, drugi del pa je bil zastavljen splošno in je
spraševal po učiteljevih stališčih o prilagoditvah.
Z uporabo šolske dokumentacije sem primerjala prilagoditve, zapisane v odločbi o
usmeritvi in v individualiziranem programu, ter prilagoditve pri pouku. Podane
odgovore učiteljev sem prav tako primerjala s podatki iz odločb in iz individualiziranih
programov učencev.
S pomočjo opazovalnih list, na katerih so bile prilagoditve zajete po področjih, ki jih
lahko prilagajamo pri pouku (didaktični pripomočki, poučevanje, oblike dela, delovni
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listi, naloge, usmerjanje vedenja, podajanje navodil, prostorske prilagoditve), pa sem
dobila podrobnejše informacije o tem, kako se prilagoditve za učence odražajo v
razredu. Izvzela sem prilagoditve na področju preverjanja in ocenjevanja, ki jih pri
opazovanih urah nisem mogla preverjati. Opazovala sem tudi odzive sošolcev na
prilagajanje pouka za učenca s posebnimi potrebami. Vsakega učitelja sem opazovala
eno šolsko uro pri temeljnih šolskih predmetih (slovenski jezik, matematika).

19.3

Potek zbiranja podatkov

Za sodelovanje sem se dogovorila z ravnatelji različnih osnovnih šol. Na kratko sem jim
predstavila namen in cilje raziskave ter se povezala s šolsko svetovalno službo na šoli,
ki mi je omogočila vpogled v učenčevo odločbo in individualiziran program. Z
učiteljicami prvih treh razredov, ki imajo v razredu učenca z odločbo o usmeritvi v
izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in z dodatno strokovno pomočjo in so
sprejele sodelovanje, sem se dogovorila za uro hospitacij, na kateri sem opazovala
njihovo delo z učencem s posebnimi potrebami. Med opazovano uro sem izpolnjevala
vnaprej pripravljene opazovalne liste. Po uri opazovanja sem učiteljicam razdelila
anketne vprašalnike. Po potrebi sem jim dajala dodatna pojasnila. Za izpolnjevanje so
povprečno porabile 5–10 minut. Zbiranje podatkov je potekalo v mesecu marcu. Vse
faze raziskovanja sem izpeljala sama, s čimer sem poskušala poenotiti pogoje in
dejavnike pri raziskavi.

19.4

Obdelava podatkov

Pri sami raziskavi je bil poudarek na podatkih, pridobljenih iz študija odločb in
individualiziranih programov, ter anketnega vprašalnika; za pomoč pri sami
interpretaciji pa sem uporabila tudi podatke, pridobljene pri opazovanih urah.
Pri vprašanjih odprtega tipa sem si pomagala s tehnikami parafraziranja (po B. Mesec).
Zbrana dokumentacija je bila preobširna, zato sem oblikovala krajše povzetke
odgovorov s tehniko združevanja, in sicer sem več konkretnih izjav združila in jih
izrazila z nadrejenim pojmom. Pri vprašanjih, pri katerih me je zanimala povezanost
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spremenljivk, sem uporabila tudi Dobljene odgovore iz anketnih vprašalnikov,
opazovanja in študija dokumentacije sem prikazala s frekvenčnimi distribucijami.

20.

REZULTATI IN INTERPRETACIJA

V interpretaciji rezultatov se prepletajo podatki, dobljeni iz študija odločb,
individualiziranih programov, anketnih vprašalnikov in hospitiranja pri temeljnih
šolskih predmetih (slovenski jezik, matematika).
20.1 ALI UČITELJI POZNAJO OPREDELITEV PO ODLOČBI O
USMERITVI ZA UČENCE, KI JIH POUČUJEJO?
1. Za vpogled v učiteljevo poznavanje osnovne opredelitve skupine posebnih
potreb za posameznega otroka v odločbah o usmeritvi sem odgovore iz
anketnega vprašalnika primerjala s podatki iz odločb.

Odstotki ( %)

Graf 4: Opredelitev učencev po odločbi o usmeritvi.
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Med učenci, vključenimi v raziskavo, je kar 33,3 % takšnih, ki so po odločbi
opredeljeni kot otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. Sledijo učenci z
več motnjami (30 %). Med temi so štirje učenci, ki so opredeljeni kot otroci s
primanjkljaji na posameznih področjih učenja in kot otroci z govorno-jezikovnimi
motnjami. Nadalje dva učenca, ki sta opredeljena kot dolgotrajno bolna otroka z
govorno-jezikovnimi motnjami, in dva učenca, ki sta opredeljena kot dolgotrajno bolna
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in s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. En učenec pa je opredeljen kot
gibalno oviran otrok in otrok s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. Kar 26,7
% učencev je opredeljenih kot otroci z govorno-jezikovnimi motnjami. Med vsemi
učenci je 6,7 % učencev, ki so opredeljeni kot dolgotrajno bolni otroci. Najmanj (3,3 %)
pa je učencev, ki so opredeljeni kot gluhi oz. naglušni otroci. Zanimiv je podatek, da
med vključenimi učenci ni nikogar, ki bi bil z odločbo o usmeritvi opredeljen kot otrok
s čustvenimi in z vedenjskimi motnjami, kot otrok z avtističnimi motnjami, kot slep oz.
slaboviden otrok oz. otrok z okvaro vidne funkcije ali kot otrok z motnjami v duševnem
razvoju.
Graf 5: Poznavanje opredelitev otrok po odločbi o usmeritvi s strani učiteljev.
pozna

ne pozna

37%
63%

Več kot polovica učiteljic (63,3 %) pozna opredelitev učenca po odločbi. V skupino
učiteljic, ki ne pozna (36,7 %) opredelitve učenca po odločbi, sem razvrstila tiste, ki so
obkrožile popolnoma napačno opredelitev, in tiste, ki so pri učencih z več motnjami
prav obkrožile eno od opredelitev, eno pa so obkrožile napačno. Samo ena od učiteljic
je glede na opredelitev otroka po odločbi popolnoma napačno obkrožila odgovor; in
sicer je učenec opredeljen kot dolgotrajno bolan otrok, učiteljica pa ga je umestila med
otroke z motnjami avtističnega spektra, kar pa splošno gledano niti ni toliko napačno.
Veliko otrok z motnjami avtističnega spektra je še vedno v odločbi opredeljenih kot
dolgotrajno bolni otroci, čeprav se v praksi uporablja termin otrok z motnjami
avtističnega spektra. Največ težav se je pojavilo pri tistih učencih, ki so opredeljeni kot
otroci z več motnjami. Učiteljice so izbrale eno od opredelitev, na drugo pa pozabile, ali
pa jo morda sploh ne poznajo. Učiteljice so učence z več motnjami opredelile kot otroke
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s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, niso pa opredelile drugih motenj, npr.
dolgotrajno bolan, gibalno oviran otrok ali otrok z govorno-jezikovnimi motnjami.
Samo poznavanje opredelitve po odločbi ni ključnega pomena za delo z otrokom s
posebnimi potrebami. Veliko bolj pomembno je, da učitelj pozna otrokove posebne
potrebe in primanjkljaje. Vse to mu je lahko orientacija za delo z učencem, hkrati pa
lahko uporablja svoje predhodno znanje, ki ga je pridobil tekom let poučevanja z
učenci, ki so imeli podobne težave. Sklepam lahko, da težave nastanejo pri izvajanju
prilagoditev za tiste učence, za katere učitelji ne poznajo njihovih osnovnih
primanjkljajev, niti opredelitve po odločbi o usmeritvi. Sama sem mnenja, da bi moral
vsak učitelj dobiti na voljo čim več informacij o otroku. Predvsem pa je pomembno, da
so informacije v odločbi, ki jih učitelj o učencu potrebuje, zapisane kvalitetno.
ALI UČITELJI POZNAJO PRILAGODITVE IZ NABORA

20.2

PRILAGODITEV ZA POSAMEZNE POSEBNE POTREBE UČENCEV?
2. Za vpogled v učiteljevo poznavanje prilagoditev za učence s posebnimi
potrebami sem podane odgovore učiteljic iz anketnega vprašalnika primerjala
s podatki iz individualiziranih programov.
Graf 6: Prikaz najpogostejših prilagoditev, ki jih učitelji navajajo iz

Število prilagoditev

individualiziranih programov učencev.
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Največ (41) prilagoditev, ki jih učiteljice navajajo iz individualiziranih programov
učencev, izhaja iz področja preverjanja in ocenjevanja znanja. Med njimi je na prvem
mestu podaljšan čas (23), sledi pisno preverjanje in ocenjevanje znanja v individualni
situaciji ali manjši skupini izven razreda (10), potem napovedano preverjanje in
ocenjevanje znanja (4) ter preverjanje in ocenjevanje znanja v jutranjih urah (3). Sledijo
prilagoditve didaktičnega materiala (20), kjer je poudarek predvsem na uporabi
konkretnega materiala (15). Učitelji dajejo zelo velik pomen prilagoditvam prostora,
predvsem sedežnega reda (19). Najpogostejši odgovor učiteljic je, da mora učenec
sedeti blizu table in učitelja. Velik poudarek je na prilagoditvah pri poučevanju (18), v
smislu večkratnih, dodatnih razlag, preverjanja razumevanja, ponavljanja bistvenih
informacij. Zelo veliko učiteljic (15) je pod to vprašanje zapisalo prilagajanje podajanja
navodil. Med najpogostejšimi je bilo individualno podajanje navodil. Prilagoditve pri
pisnih gradivih, oblikah dela in prilagoditve za usmerjanje vedenja niso bile omenjene
pogosto (3).

Med opazovanimi urami ni bilo ure preverjanja in ocenjevanja znanja, zato odgovorov
učiteljic ne morem podpreti z dodatnimi informacijami. Lahko pa na podlagi
opazovanih ur trdim, da se tudi pri pouku v veliki meri uporablja konkretni material.
Učiteljce dajejo velik poudarek temu, kje sedi učenec s posebnimi potrebami. Prav tako
veliko uporabljajo prilagoditve samega poučevanja in podajanja navodil.
Mnoge prilagoditve gredo v smer zmanjšanja kompleksnosti, kar je popolnoma
neustrezno v primeru specifičnih učnih težav. Če učencem preveč prilagajamo različne
dejavnike, lahko s tem otroku naredimo več slabega kot dobrega. Vsak otrok mora
namreč vložiti neko količino truda in napora, da doseže nek uspeh. Kajti le tako lahko
razvija miselne procese in ne stagnira ali nazaduje v učnih procesih. Paziti moramo,
kajti učenci lahko potrebujejo prilagoditve samo na določenih področjih, predmetih, pri
drugih pa popolnoma ničesar. O tem je potrebno kritično presoditi. Učitelji so po večini
v anketnih vprašalnikih navajali tiste prilagoditve iz individualiziranega programa
učenca, ki se jih poslužujejo sami.
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Graf 7: Ujemanje prilagoditev, ki so jih zapisali učitelji, s tistimi, ki jih ima učenec
zapisane v individualiziranem programu.
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Učiteljice so v anketi najpogosteje (56,7 %) zapisale 4–6 prilagoditev, ki so se ujemale s
prilagoditvami, zapisanimi v individualiziranih programih. S 16,7 % so na drugem
mestu učiteljice, ki so podale 7–9 ujemajočih prilagoditev. 13,3 % učiteljic je zapisalo
1–3 ujemajoče prilagoditve. Enako število (6,7 %) pa je bilo tistih učiteljic, ki niso
zapisale nobene prilagoditve za učenca iz individualiziranih programov, in tistih, ki so
zapisale 10 ali več ujemajočih prilagoditev.
Za učence s posebnimi potrebami, ki so jim omogočene prilagoditve, pričakujemo, da
jim bodo ravno prilagoditve omogočile, da bodo dosegli več. Glede na odgovore
učiteljic lahko sklepam, da morda njihovi učenci niti ne potrebujejo vseh prilagoditev
pri pouku, ki so zapisane v individualiziranih programih, in jih zato učiteljice niso
navedle. Morda so prilagoditve zapisane v slučaju, da bi se potreba po njih pokazala
tekom leta in bi mu jih tako lahko omogočili. Morda pa so učenci v šolskem letu toliko
napredovali, da jih niti ni potrebno uporabljati tako intenzivno. Razlog, da učiteljice
določenih prilagoditev niso navedle pri odgovarjanju, je lahko tudi ta, da določeno
prilagoditev uporabljajo redko. Naštela sem le nekaj, po mojem mnenju, možnih
vzrokov, zakaj tolikšna odstopanja med številom prilagoditev,
individualiziranih programih, in podanimi odgovori učiteljic.

39

zapisanih v

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Sanja Marn; diplomsko delo

Ali so razlike v pogostosti navedenih prilagoditev v individualiziranih programih
učencev in pogostosti prilagoditev, ki so jih navedli učitelji, statistično pomembne?
Odgovor na to vprašanje bo pokazal razliko v pogostosti med prilagoditvami,
navedenimi v individualiziranih programih učencev, in prilagoditvami, ki so jih navajali
učitelji.

Razlika v pogostosti zapisane prilagoditve v individualiziranem programu in navajanju
prilagoditev učiteljev, računana z dvema preizkusoma, je pri tveganju, manjšem ali
enakem 5 %, statistično pomembna. Odstopanja za prilagoditve, navedene v
individualiziranih programih, so pri kategorijah prilagajanja didaktičnih pripomočkov,
prilagoditve pri preverjanju in ocenjevanju znanja, prilagoditve nalog in pri prostorskih
prilagoditvah negativna; pri kategorijah prilagajanja poučevanja, oblik dela, prilagajanja
oblik pisnih gradiv in pri prilagajanju usmerjanja vedenja pa so odkloni pozitivni, kar
pomeni, da pogostost navajanja prilagoditev v individualiziranih programih in pri
navajanju učiteljev ni enakomerno porazdeljena. Iz dobljenih podatkov lahko sklepam,
da je pogostost vseh prilagoditev, ki jih navajajo učitelji, veliko nižja od pogostosti
navedenih prilagoditev v individualiziranih programih.

Graf 8: Primerjava najpogosteje zapisanih prilagoditev v individualiziranih
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Primerjava števila prilagoditev iz IP s številom prilagoditev, ki so jih podali učitelji.
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Glede na dobljene rezultate ugotavljam, da učiteljice navajajo veliko manj prilagoditev,
kot je zapisanih v individualiziranih programih učencev. Zopet lahko rečem, da so
učiteljice navajale tiste prilagoditve, ki jih izvajajo pri pouku, oz. izvajajo tiste
prilagoditve, ki jih poznajo iz individualiziranih programov.

20.3

ALI UČITELJI UPOŠTEVAJO PRILAGODITVE ZA UČENCA S
POSEBNIMI POTREBAMI TUDI NA RAVNI CELEGA RAZREDA?

3.

Učitelji so imeli na izbiro dve možnosti; lahko so izbrali, da prilagoditve
uporabljajo na ravni celega razreda, ali pa jih ne uporabljajo. Dobljene
odgovore sem primerjala s podatki, pridobljenimi pri opazovanih urah.
Graf 9: Upoštevanje prilagoditev za sošolce učenca s posebnimi potrebami
glede na anketni vprašalnik.
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Graf 10: Upoštevanje prilagoditev za sošolce učenca s posebnimi potrebami glede
na hospitacije v razredu.
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Glede na odgovore učiteljic večina (93,3 %) upošteva prilagoditve za učence s
posebnimi potrebami tudi pri drugih učencih v razredu. Le malo pa je takšnih, ki so na
vprašanje odgovorile negativno (6,7 %). Ena od učiteljic, ki je na vprašanje odgovorila
negativno, poučuje gibalno oviranega učenca s primanjkljaji na posameznih področjih
učenja, druga pa učenca s primanjkljaji na posameznih področjih učenja in z govornojezikovnimi motnjami. Rečem lahko, da je med rezultati, dobljeni pri opazovani uri, in
rezultati, dobljenimi z anketnim vprašalnikom, manjše odstopanje. Z opazovanjem pri
hospitiranih urah se je pokazalo, da 80 % učiteljic upošteva prilagoditve za učenca s
posebnimi potrebami za vse učence v razredu, 20 % pa se jih tega pri opazovanih urah
ni poslužilo.

Razhajanje v rezultatih je po mojem mnenju posledica same obravnavane teme pri
opazovanih urah. Pri določenih temah pridejo veliko bolj do izraza prilagoditve pri
posameznih učencih in jih učiteljice tudi lažje prenesejo na ostale učence v razredu.
Verjetno bi bili rezultati drugačni, če bi prišla v razred hospitirati pri drugi
obravnavani temi. Pri opazovanih urah se je potrdil odgovor učiteljic, ki sta na to
vprašanje odgovorili negativno.
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Graf 11: Po besedah učiteljic najpogosteje uporabljene prilagoditve za sošolce
učenca s posebnimi potrebami.
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Glede na odgovore učiteljic se te pri učencih s posebnimi potrebami in njihovih sošolcih
največ poslužujejo uporabe konkretnega materiala, to je namreč zapisalo kar 17
učiteljic. Dvanajst učiteljic otrokom s posebnimi potrebami in njihovim sošolcem
omogoča dodatne razlage in navodila, prilagojena posamezniku. Enako število učiteljic,
in sicer 9, jih je zapisalo, da podaljšajo čas in pogosteje preverjajo razumevanje. Pet
učiteljic učencem v razredu prilagaja sedežni red, najmanj učiteljic (3) pa se poslužuje
prilagoditev za sošolce pri preverjanjih in ocenjevanjih znanja.
Pri opazovanih urah so se potrdili odgovori anketiranih učiteljic. Na področju celega
razreda je bilo največ prilagoditev zaznati v povezavi z uporabo konkretnega materiala,
vsi učenci so bili po potrebi deležni dodatnih razlag in navodil, učiteljice pa so tudi
sproti preverjale razumevanje. V nekoliko manjši meri je bilo na opazovanih urah
zaslediti podaljšan čas pri posameznih aktivnostih za učence, ki so bili počasnejši.
Med prilagoditvami, ki so jih navedle učiteljice, da jih uporabljajo za sošolce učencev s
posebnimi potrebami, je zelo veliko takšnih, ki izhajajo iz metod dobre poučevalne
prakse. Nobena od podanih prilagoditev ni izstopala, da bi jo lahko posebej izpostavila.
Razlage v prvem triletju po večini temeljijo na konkretnem materialu, prav tako se
učiteljice po potrebi poslužujejo dodatnih razlag in podanih navodil, pri učencih redno
in sproti preverjajo razumevanje. Pri svojem urniku so lahko zelo fleksibilne, zaradi
tega po potrebi podaljšajo čas učencem, ki to potrebujejo, prilagodijo jim sedežni red,
prav tako glede na trenutne situacije prilagajajo preverjanje in ocenjevanje znanja. Ker
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so v raziskavo vključeni učenci prvega triletja, niso odgovori nič presenetljivi. V prvih
razredih se lahko učiteljice bolj prilagajajo vsakemu posamezniku in njegovim
potrebam. Prav tako pride do izraza, morda bolj kot v višjih razredih, metoda dobre
poučevalne prakse.

20.4

KAKO PO MNENJU UČITELJEV SOŠOLCI OTROKA S POSEBNIMI
POTREBAMI SPREJEMAJO NJEGOVE PRILAGODITVE?

4. Učitelji so imeli pri vprašanju na izbiro več možnosti, med katerimi so izbrali
tisto, ki glede na njihova opažanja najbolj ustreza ravnanju sošolcev ob
prilagajanju pouka za učenca s posebnimi potrebami.
Graf 12: Mnenja učiteljic o tem, kako sošolci sprejemajo prilagoditve učenca s
posebnimi potrebami.
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Reakcija sošolcev na prilagoditve

Največ učiteljic (56,6 %) je mnenja, da se sošolci otroka s posebnimi potrebami za
njegove prilagoditve sploh ne zmenijo. 30 % učiteljic meni, da sošolci razumejo
primanjkljaje otroka s posebnimi potrebami in podpirajo njegove prilagoditve. Enako
število učiteljic (6,7 %) pa se je odločilo za odgovora, da si sošolci tudi sami želijo
prilagoditev in da opominjajo učitelja na prilagoditve. Nobena od učiteljic ni mnenja, da
se sošolci pritožujejo, da ni pravično, ker pouk ni enak za vse. Na splošno lahko
povzamem, glede na mnenja učiteljic, da sošolci za učenca s posebnimi potrebami ne
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kažejo pretiranega zanimanja za prilagoditve, njihov odnos do njih pa je glede na
dobljene rezultate pozitiven.
Tudi pri opazovanih urah se je opazilo, da se sošolci po večini ne zmenijo za
prilagoditve sošolca s posebnimi potrebami. Pri eni od hospitiranih ur je bilo zaznati
negativno nastrojenost sošolcev do prilagoditev učenca s posebnimi potrebami. Opazilo
se je, da se sošolci med izvajanjem prilagoditev za učenca dolgočasijo, prosto zabavajo.
Med sošolci je bilo slišati negativne opazke in komentarje. V nekaj primerih so sošolci
učencu s posebnimi potrebami pomagali in se veselili njegovega uspeha. Potrdilo se je
tudi mnenje učiteljic, da sošolci opozarjajo učitelja na prilagoditve za sošolca. Pohvalno
je tudi to, da je veliko učiteljic učencem razložilo, zakaj ima njihov sošolec drugačno
nalogo, drugačen delovni list …
Dobljeni rezultati so glede na odgovore pri prejšnjem vprašanju pričakovani. Učitelji v
večini primerov upoštevajo prilagoditve na ravni celega razreda in zaradi tega
prilagoditve za učenca s posebnimi potrebami niso posebej izpostavljene. Ker se
učiteljice poslužujejo prilagoditev za vse, sošolci nimajo občutka nepravičnosti in se jim
določene prilagoditve ne zdijo nič posebnega in novega, zato se zanje ne zmenijo, saj so
jih vajeni pri vseh učencih. Pa vendar, ali sploh lahko govorimo o prilagoditvah, če na
podlagi ostalih odgovorov opažamo, da gre pogosto zgolj za primere dobre poučevalne
prakse. Na podlagi ugotovljenega ne moremo reči, da se sošolci ne zmenijo za
prilagoditve, če se pri pouku izvaja metoda dobre poučevalne prakse, ki pa jo pogosto
najdemo zapisano med prilagoditvami za učence.
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20.5 NA KAKŠEN NAČIN UČITELJI PRIPRAVLJAJO PRILAGODITVE ZA
UČENCE S POSEBNIMI POTREBAMI?
5. Pri vprašanju je bilo podanih več različnih odgovorov, in sicer glede na to, kako
učitelji pripravljajo prilagoditve za učenca s posebnimi potrebami.
Graf 13: Pripravljanje prilagoditev za učence s posebnimi potrebami.

Število učiteljic

25
20
15
10
5
0
sproti, glede na
trenutno situacijo

vnaprej, že ko
načrtujem uro

se z njimi posebej
ne ukvarjam

pripravljam in
usklajujem jih
timsko z ostalimi
strokovnjaki

Način pripravljanja prilagoditev

Učiteljice pripravljajo prilagoditve za učence s posebnimi potrebami najpogosteje že
vnaprej, ko načrtujejo uro. Takšnega dela se poslužuje kar 21 anketiranih učiteljic. 17
učiteljic pripravlja prilagoditve, glede na trenutne situacije, sproti. Timsko z ostalimi
strokovnjaki

pripravlja in usklajuje prilagoditve 6 učiteljic. 3 učiteljice pa se s

prilagoditvami posebej ne ukvarjajo in jim ne posvečajo pretirane pozornosti. Med temi
učiteljicami sta dve, ki imata v razredu otroka s primanjkljaji na posameznih področjih
učenja, ena učiteljica pa poučuje otroka z govorno-jezikovnimi motnjami. Veliko
anketirank je pri tem vprašanju obkrožilo dva ali več odgovorov. Največkrat obkrožena
kombinacija je bila pripravljanje prilagoditev sproti, glede na trenutno situacijo in
vnaprej, že ko načrtujem uro. Tako pripravlja prilagoditve kar 10 učiteljic. 3 učiteljice
upoštevajo zgoraj omenjeni kombinaciji, pripravljajo in usklajujejo pa jih še timsko z
ostalimi strokovnjaki. Dve učiteljici pripravljata prilagoditve vnaprej in jih usklajujejo
timsko z ostalimi strokovnjaki.
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Rezultati kažejo, da je med učiteljicami, vključenimi v raziskavo, 10 % takih, ki odkrito
povedo, da ne uporabljajo prilagoditev. Glede na določen delež vpliva socialno
zaželenega odgovarjanja lahko pričakujemo, da je takšnih še več.
20.6 KATERIH PRILAGODITEV SE UČITELJI PRI POUKU POSLUŽUJEJO
NAJPOGOSTEJE?
6. Učitelji so našteli prilagoditve, ki se jih sami za učence s posebnimi potrebami
pri pouku poslužujejo najpogosteje.

Število učiteljic

Graf 14: Najpogosteje uporabljene prilagoditve pri pouku.
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Kar 28 učiteljic se najpogosteje poslužuje prilagajanja samega načina poučevanja za
učence s posebnimi potrebami. Sem spadajo dodatne razlage, preverjanje razumevanja,
večkratno ponavljanje bistvenih podatkov, pomoč pri organizaciji zapiskov … Nekoliko
manj učiteljic (26) prilagaja didaktični material; uporabljajo predvsem veliko
konkretnega materiala, slikovnega materiala, manipulativni material, didaktične igre,
razna ponazorila … Ena izmed pomembnih prilagoditev je tudi podaljšan čas, saj je to
prilagoditev navedlo kar 16 učiteljic. Polovica (15) vseh anketiranih učiteljic prilagaja
naloge in domače naloge. Poslužujejo se različnih oblik in količin nalog, diferenciacije
nalog … 11 učiteljic je izpostavilo prilagajanje navodil. Pazijo, da so navodila kratka,
jasna, enoznačna in po potrebi podana glede na potrebe posameznika. Tretjina (10) vseh
učiteljic se pri delu z učencem s posebnimi potrebami poslužuje prostorskih
47

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Sanja Marn; diplomsko delo

prilagoditev, v smislu sedenja učenca blizu učitelja in table. Najmanj učiteljic (7) pa pri
svojem delu uporablja prilagoditve preverjanja in ocenjevanja znanja. Učiteljice, ki se
poslužujejo prilagoditev s tega področja, so zapisale, da poteka preverjanje in
ocenjevanje znanja v jutranjih urah, ocenjevanje znanja je napovedano in dogovorjeno,
preizkusi pa so razdeljeni v več delov.
Prilagoditve, ki se jih poslužujejo učiteljice so zelo splošne in izhajajo iz metod ter
načel dobre poučevalne prakse. Ker pa se primeri dobre poučevalne prakse izvajajo za
vse učence, še posebej za učence s posebnimi potrebami, zelo težko govorimo o njih kot
o prilagoditvah za učence s posebnimi potrebami.
7. V naslednjem šolskem letu dobite v razred učenca, ki ga njegova zdajšnja
učiteljica opisuje kot učenca, ki težko zadrži pozornost pri posamezni aktivnosti,
težko se organizira, pogosto ne sledi navodilom, ne uspe dokončati nalog in drugih
opravil. Na podrobnosti ni pozoren, pogosto dela napake in daje vtis, kot da nas ne
posluša, čeprav mu govorimo direktno. Je pozabljiv in ga hitro zmotijo vsi
nebistveni dražljaji.
Med naštetimi prilagoditvami obkrožite tiste, ki bi jih med poukom omogočili
učencu s takšnimi težavami.
1)

Sedežni red, ki omogoča najbolj optimalno sprejemanje različnih dražljajev.

2)

Oblikujemo razredna pravila in mu jasno povemo, ko jih ne upošteva.

3)

Poučevanje zahtevnejših predmetov v jutranjih urah.

4)

Podaljšan čas pri prehajanjih med aktivnostmi in pri preverjanjih ter ocenjevanjih
znanja.

5)

Omogočanje tihega, mirnega prostora in prostora za umik, »mirnega kotička«.

6)

Naključno klicanje učencev.

7)

Med razlago, namenjeno otroku, poskrbimo za očesni kontakt.

8)

Kratke, enoznačne, razumljive informacije in navodila.

9)

Več krajših odmorov, med katerimi je omogočeno gibanje.

10)

Ignoriranje manj motečih oblik vedenja.

11)

Drugo:____________________________________________________________
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Graf 15: Prilagoditve, ki bi jih učiteljice uporabile, če bi imele v razredu učenca z
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Največ učiteljic (28) bi takšnemu učencu prilagodilo sedežni red, ki bi mu omogočal
optimalno sprejemanje različnih dražljajev. 22 učiteljic bi prilagajalo navodila, da bi ta
bila kratka, enoznačna in razumljiva. Enako število učiteljic (19) se je odločilo za
podaljšan čas pri prehajanju med aktivnostmi, pri preverjanjih in ocenjevanjih znanja ter
za omogočanje več krajših odmorov, med katerimi je omogočeno gibanje. Prav tako se
je enako število (18) učiteljic odločilo, da bi učencu s takšnimi težavami omogočile tih,
miren prostor in prostor za umik, »miren kotiček«, zahtevnejše predmete bi poučevale v
jutranjih urah, med razlago, namenjeno otroku, pa bi poskrbele za očesni kontakt. 9
učiteljic bi oblikovalo razredna pravila in otroku jasno povedale, ko jih ne bi upošteval.
Na zadnje mesto pa so učiteljice postavile naključno klicanje učencev in ignoriranje
manj motečih oblik. Za vsako od teh dveh prilagoditev so se odločile 4 učiteljice.
Če povzamem rezultate zastavljenega vprašanja, lahko ugotovim, da bi učiteljice v
veliki večini uporabile prilagodite s področja učnega okolja in pouk;, sledijo učiteljice,
ki bi otroku omogočile prilagoditve, s katerimi bi spreminjale vedenje; najmanj
anketiranih učiteljic pa se je med ponujenimi možnostmi odločilo za tiste, s katerimi bi
odpravile neželeno vedenje. Na splošno gledano po mojih opažanjih na hospitacijah in
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na praksi se tudi v praksi dogaja tako, da učitelji učencem s težavami s pozornostjo v
veliki meri omogočajo prilagoditve pouka in okolja, veliko manj posvečajo pozornost
spreminjanju vedenja in odpravljanju neželenega vedenja. Učiteljice najbolj moti
neželeno vedenje učencev v razredu, vendar je glede na rezultate presenetljivo dejstvo,
da učitelji ne naredijo več v smeri preprečevanja neustreznega vedenja, saj se zaredi
tega najbolj pritožujejo. Samo učenje in prilagajanje učenja je res pomembno, vendar
bi bilo dobro razmisliti tudi o prilagoditvah za odpravljanje neželenega vedenja. V tem
primeru je potrebno oblikovati strategijo za usklajevanje delovanja različnih
strokovnjakov.
20.7 NA KAKŠEN NAČIN UČITELJI IŠČEJO INFORMACIJE O
PRILAGODITVAH ZA UČENCE S POSEBNIMI POTREBAMI?
Učitelji so imeli podane različne načine pridobivanja informacij o

8.

prilagajanju pouka za učence s posebnimi potrebami, ki so jih urejali po vrsti
od 1 do 7 glede na to, kako se jih sami najpogosteje poslužujejo.


Branje literature.

4,5



Izmenjava izkušenj z učitelji, ki so učenca že poučevali.

2,4



Sodelovanje s starši.

2,9



Lastne izkušnje.

3,2



Sodelovanje s šolsko svetovalno službo (psiholog, specialni
pedagog, socialni delavec, pedagog itd.).




2,8

Sodelovanje z zunanjimi ustanovami (svetovalni centri, društva
itd.).

6,8

Dodatna izobraževanja in usposabljanja.

5,5

Tabela 1: Iskanje informacij o prilagoditvah za učence s posebnimi potrebami.
Anketirane učiteljice najpogosteje pridobijo informacije o prilagoditvah za učence s
posebnimi potrebami tako, da izmenjajo izkušnje z učitelji, ki so učenca že poučevali
(povprečni rang 2,4). S povprečnim rangom 2,8 je na drugem mestu pridobivanje
informacij tako, da učiteljice sodelujejo s šolsko svetovalno službo. Naslednje mesto v
pogostosti iskanja informacij pripada sodelovanju s starši s povprečnim rangom 2,9.
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Prej omenjena načina pridobivanja informacij sta zelo izenačena. Učiteljice velikokrat
najbolj zaupajo lastnim izkušnjam (povprečni rang 3,2) in na podlagi njih prilagajajo
pouk. Na zadnja tri mesta so učiteljice uvrstile branje literature (4,5), dodatna
izobraževanja in usposabljanja (5,5), z zunanjimi ustanovami pa zelo redko oz. nikoli ne
sodeluje kar 27 anketiranih učiteljic, ki so skupaj tej možnosti pridobivanja informacij
namenile povprečni rang 6,8.
Pohvalno je, da se učiteljice pri svojem delu po nasvete obračajo na svoje kolege, ki so
učence že poučevali, in na šolsko svetovalno službo. Presenetil pa me je podatek, da
učiteljice na zadnja mesta postavljajo branje literature, dodatna izobraževanja in
sodelovanje z zunanjimi ustanovami, saj so v poklicu, v katerem se je potrebno nenehno
izobraževati, obnavljati znanja in slediti novostim. Če imaš v razredu učenca s
posebnimi potrebami, ki rabi prilagoditve pouka, je pomembno, da se o tem izobražuješ
in zbiraš informacije. Zagotovo pa učitelju pri delu z učencem s posebnimi potrebami
pomagajo lastne izkušnje, ki jih je pridobil, izmenjava izkušenj z učitelji, ki so učenca že
poučevali, saj ti vedo, katere prilagoditve so bili v šolskem prostoru uspešne in katere
so se izkazale kot manj ustrezne. Prav gotovo pa se moramo o prilagoditvah za otroka
pogovoriti z otrokovimi starši, saj so oni tisti, ki najbolj poznajo svojega otroka in lahko
podajo svoja mnenja in nasvete.

51

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Sanja Marn; diplomsko delo

20.8 KAKO UČITELJI OCENJUJEJO POMEMBNOST POSAMEZNIH
PRILAGODITEV POUKA?

9.

Pri 9. vprašanju sem podala različne strategije prilagajanja pouka za učence
s posebnimi potrebami. Učitelji so ocenjevali učinkovitost posamezne
strategije po naslednjem kriteriju: 1 – zelo učinkovito; 2 – učinkovito; 3 –
neučinkovito.
 Večkratno ponavljanje bistvenih informacij.

1,3

 Pomoč pri organizaciji zapiskov (ključne besede, miselni vzorci itd.).

1,5

 Multisenzorno učenje (tipanje, vonjanje, gledanje otroka itd.).

1,4

 Podajanje navodil (ustno, pisno, slikovno, individualno itd ).

1,6

 Sedežni red (v učiteljevi bližini, pri sošolcu, ki mu pomaga, sam itd.).

1,1

 Podaljšan čas pri aktivnostih in pri preverjanju ter ocenjevanju znanja.

1,3

 Uporaba različnih pomagal (tabele, kartončki s postopki itd.).

1,4

 Razdeljevanje kompleksnih nalog in navodil na krajše enote, korake.

1,8

 Prilagajanje domačih nalog (količina, način posredovanja itd.).

2,0

 Prilagajanje gradiv (vsebina, oblika itd.).

1,7

 Prilagajanje preizkusov znanja.

2,1

Tabela 2: Prikaz povprečnih rangov učinkovitosti podanih prilagoditev.
Kar 90 % vseh anketiranih učiteljic pripisuje največjo učinkovitost s povprečnim
rangom 1,1 prilagojenemu sedežnemu redu, kar pomeni, da sedi učenec blizu učitelja,
sošolca, ki mu pomaga. Sledi večkratno ponavljanje bistvenih informacij s povprečnim
rangom 1,3. Enak povprečni rang so učiteljice pripisale tudi podaljšanemu času pri
aktivnostih ter pri preverjanjih in ocenjevanjih znanja. Naslednje mesto si s povprečnim
rangom 1,4 delita multisenzorno učenje, pri čemer je v učenje vključenih čim več čutil
ter uporaba različnih pomagal v obliki tabel, kartončkov s postopki itd. Povprečni rang
1,5 so učiteljice pripisale pomoči pri organizaciji zapiskov, prilagajanju podajanja
navodil pa 1,6. Sledita prilagajanje gradiv s povprečnim rangom 1,7 ter razdeljevanje
kompleksnih nalog in navodil na krajše enote oz. korake z 1,8. Na zadnjih dveh mestih
sta po učinkovitosti pristali prilagajanje domačih nalog s povprečnim rangom 2,0 in
prilagajanje preizkusov znanja z 2,1.
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Dobljeni rezultati se močno potrjujejo tudi pri pouku. Velika večina učiteljev poskrbi za
sedežni red učenca blizu table ali v svoji bližini, čeprav za vse učence ni dobro, da
sedijo spredaj. Prav tako po potrebi ponovijo bistvene informacije, pri poučevanju
uporabijo konkretni material, razna pomagala. Učencem pomagajo pri organizaciji
zapiskov in podajajo navodila na več načinov. Pri opazovanih urah nisem zasledila
podaljšanega časa pri aktivnostih, so pa učiteljice vseeno namenile tej prilagoditvi
visoko učinkovitost. Vse prej omenjene prilagoditve so učiteljice ocenile kot visoko
učinkovite, čeprav so zelo splošne in izhajajo iz metod in načel dobre poučevalne
prakse.
Pri pouku nisem opazila, da bi učiteljice razdelile kompleksne naloge in navodila na
krajše enote, niti da bi učiteljice posebej prilagodile domače naloge, prav tako sem
opazila zelo malo prilagojenih gradiv za učence s posebnimi potrebami. Vse te
prilagoditve so bolj specifične in zahtevajo od učitelja več dodatnega dela in
fleksibilnosti. So jih pa učiteljice v primerjavi z ostalimi označile kot manj učinkovite.
Opazi se, da učiteljice kot učinkovite ocenjujejo predvsem tiste prilagoditve, ki jih
uporabljajo same, in izhajajo iz primerov dobre poučevalne

prakse. Ker nisem

opazovala preverjanja in ocenjevanja znanja, o prilagojenih preizkusih znanja ne
morem podati informacij. Morda jih učitelji ocenjujejo kot manj učinkovite, ker se tega
ne poslužujejo, ker od njih zahteva preveč dodatnega dela, ali pa se bojijo, da bi morda
prilagodili preveč in bi težko poenotili kriterije ocenjevanja.
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ALI SE PRILAGODITVE, ZAPISANE V ODLOČBI O USMERITVI
OTROKA V IZOBRAŽEVALNI PROGRAM S PRILAGOJENIM
IZVAJANJEM IN Z DODATNO STROKOVNO POMOČJO, UJEMAJO S
PRILAGODITVAMI, ZAPISANIMI V INDIVIDUALIZIRANEM
PROGRAMU?

Graf 16: Ujemanje prilagoditev, zapisanih v odločbi, s prilagoditvami, zapisanimi
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individualiziranim programom ugotovimo, da se prilagoditve ujemajo. Največ (40 %) je
primerov, v katerih se ujemajo 1–3 zapisane prilagoditve, sledijo odločbe, v katerih so
prilagoditve opredeljene zelo splošno (prilagoditve pri organizaciji, načinu preverjanja
in ocenjevanja znanja, napredovanju in časovni razporeditvi pouka) z 23,3 %. 20 % je
tistih prilagoditev, ki se ujemajo v 4–6 zapisanih, najmanj pa je tistih, ki se ujemajo v 7–
8 zapisanih prilagoditvah.
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Odstotki (%)

Graf 17: Količina prilagoditev v IP v primerjavi z odločbo.
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Ko primerjamo število prilagoditev, zapisanih v odločbi, s tistimi, zapisanimi v
individualiziranem programu, vidimo, da je v 63,3 % individualiziranih programih
zapisanih več prilagoditev kot v odločbi. V 3,3 % je zapisano enako število prilagoditev
v odločbi in kasneje v individualiziranem programu. Manjše število zapisanih
prilagoditev v individualiziranem programu od števila prilagoditev v odločbi o
usmeritvi pa je v 10 %. V določenih odločbah pa so prilagoditve napisane presplošno,
zato ne dopuščajo možnosti primerjave (23,3 %).
V vedno več odločbah so zapisane prilagoditve zelo na splošno: prilagoditve pri
organizaciji, načinu preverjanja in ocenjevanja znanja, napredovanju in časovni
razporeditvi pouka. Strokovni tim, ki ga na šoli oblikuje ravnatelj, ima tako prosto pot
pri določanju le-teh. Zaslediti je, da so v večini primerov v individualiziranih
programih prepisane prilagoditve iz odločbe, če so le-te v odločbi opredeljene.
Strokovni tim pa potem na podlagi poznavanja otroka doda prilagoditve, za katere
menijo oz. so se izkazale kot uspešne. Spodbuden je podatek, da je v individualiziranih
programih zapisanih več prilagoditev. Tako vemo, da se člani strokovnega tima med
sabo posvetujejo in si vzamejo čas za vsakega otroka posebej. Zaskrbljujoče je v
primerih, pri katerih je v individualiziranih programih zapisanih manj prilagoditev kot
v odločbi o usmeritvi oz. so prilagoditve v individualiziranih programih zgolj samo
prepisane.
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Ali so razlike v pogostosti navedenih prilagoditev v odločbi o usmeritvi učencev in
pogostosti zapisanih prilagoditev v individualiziranih programih statistično
pomembne?
Odgovor na to vprašanje bo pokazal razliko v pogostosti med prilagoditvami,
navedenimi v odločbi o usmeritvi, in v pogostosti zapisanih prilagoditev v
individualiziranih programih.
Razlika v pogostosti zapisanih prilagoditev v odločbi in v individualiziranem programu,
računana z dvema preizkusoma, je pri tveganju, manjšem ali enakem 5 %, statistično
pomembna. Odstopanja za prilagoditve, zapisane v odločbi o usmeritvi, so pri
kategorijah prilagajanja poučevanja, oblik dela, pri prilagajanju usmerjanja vedenja in
navodilih negativni, pri kategorijah prilagajanja didaktičnih materialov, prilagajanja
gradiv, prilagajanja preverjanj in ocenjevanj znanja ter pri prostorskih prilagoditvah pa
so odkloni pozitivni, kar pomeni, da pogostost navajanja prilagoditev v odločbah o
usmeritvi in pri pogostosti napisanih prilagoditev v individualiziranih programih ni
enakomerno porazdeljena. Iz dobljenih podatkov lahko sklepam, da je pogostost
zapisanih prilagoditev v individualiziranih programih večja kot v odločbah o
usmeritvah, kar je tudi v skladu s pričakovanji.
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20.10 ALI SE PRI OPAZOVANI URI NA OSNOVI OPAZOVALNE LISTE
OPAZIJO PRILAGODITVE IZ INDIVIDUALIZIRANEGA PROGRAMA
UČENCA?

Graf 18: Prilagoditve iz individualiziranih programov na osnovi opazovalne liste
za opazovane ure.
100

Odstotki (%)

80
60
40
20
0
manj prilagoditev

enako število prilagoditev

Ujemanje prilagoditev

Glede na primerjavo zapisanih prilagoditev v individualiziranih programih učencev in
opazovanje posameznih prilagoditev pri temeljnih predmetih učencev je opazno, da se
je pri pouku pri opazovanih urah kar v 93,3 % izvajalo manj prilagoditev, kot je
zapisanih v individualiziranem programu. V 3,3 % pa se je izvajalo enako število
prilagoditev, kot je bilo zapisanih v individualiziranih programih.
Veliko prilagoditev je v individualiziranih programih, ki se nanašajo na področje
preverjanja in ocenjevanja znanja, zato jih pri opazovanih urah tudi nisem mogla
preverjati. Po mojem mnenju bi se izkazalo, da učitelji upoštevajo več prilagoditev, če
bi opazovala učence tudi pri urah, v katerih bi potekalo preverjanje in ocenjevanje
znanja. Presenetilo pa me je dejstvo, da so učitelji na urah v veliki večini uporabljali
več prilagoditev za učence oz. so se poslužili metod dobre poučevalne prakse, kot je bilo
zapisanih v individualiziranih programih. Predvsem so bile prilagoditve s področja
poučevanja (pogoste takojšnje povratne informacije, pomoč vrstnikov, večkratno
ponavljanje bistvenih informacij, pogosto preverjanje razumevanja), večina učiteljev je
imela učence blizu sebe, čeprav to ni bilo posebej zapisano med prilagoditvami. Sem pa
opazila, da učenci s posebnimi potrebami in vsi ostali potrebujejo vzpodbude in
pohvale, ki pa jih je bilo na opazovanih urah zelo malo oz. skoraj nič. Sem mnenja, da
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je potrebno učence ob napredku, uspehu, ko si to zaslužijo, pohvaliti, saj jim je to
ogromna motivacija za vnaprej. Glede na to, da so učiteljice vedele, da bom opazovala
njihovo delo z učenci s posebnimi potrebami in tudi katero uro bom v razredu ter so
prilagoditve, ki jih imajo učenci zapisane v individualiziranih programih zelo splošne,
bi pričakovala, da bo pri opazovanih urah vseeno opaziti več prilagoditev.
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POVZETEK NAJPOMEMBNEJŠIH SPOZNANJ
V prvem triletju je, v primerjavi s številom vseh odločb, zelo malo otrok, ki imajo
odločbo o usmeritvi. Pri tem moram omeniti, da se število učencev z odločbami
povečuje od prvega do tretjega razreda.
Na podlagi študija odločb o usmeritvi otrok s posebnimi potrebami, njihovih
individualiziranih programov, odgovorov, pridobljenih iz anketnih vprašalnikov, in
hospitiranja pri urah pri temeljnih šolskih predmetih ugotavljam, da individualizirani
programi vendarle predstavljajo kvalitativen premik. V njih so namreč prilagoditve, ki
so v odločbah za usmeritev otroka zapisane zelo splošno, nekoliko bolj natančno
dodelane, predvsem pa jih je tudi več. Učitelji ne poznajo vseh prilagoditev, ki so
zapisane v individualiziranih programih učencev. Prav tako pri pouku ne izvajajo vseh
prilagoditev oz. je opaziti veliko manj prilagoditev, kot je zapisanih v individualiziranih
programih. Učiteljice po večini poznajo opredelitve otrok po odločbi v celoti ali vsaj
delno. Izkazalo se je, da učiteljice uporabljajo prilagoditve za učenca s posebnimi
potrebami tudi na ravni celega razreda, in sicer najpogosteje za vse uporabljajo
konkretni material, dodatne razlage, podaljšan čas, preverjanje razumevanja, sedežni red
… Vendar je pri tem potrebno poudariti, da gre v največjem številu prilagoditev le za
primere dobre poučevalne prakse. Sošolci se po mnenju učiteljic ne zmenijo za
prilagoditve učenca s posebnimi potrebami, kar se je izkazalo tudi pri samih urah
opazovanja. Večina učiteljic prilagoditve pripravlja že vnaprej, ko načrtuje uro.
Učiteljice najpogosteje pridobivajo informacije o prilagajanju pouka tako, da se obrnejo
po pomoč na učitelje, ki so učenca že poučevali, in na šolsko svetovalno službo,
najmanjkrat pa se poslužujejo sodelovanj z zunanjimi ustanovami. Najpogosteje
uporabljene prilagoditve pri pouku so dodatne razlage, preverjanje razumevanja,
večkratno ponavljanje bistvenih podatkov, pomoč pri organizaciji zapiskov. Najmanj
učiteljic prilagaja področje preverjanja in ocenjevanja znanja. Slednjega podatka s
svojim opazovanje ne morem potrditi, lahko pa potrdim, da se učiteljice pri pouku
poslužujejo prilagoditev, ki so jih anketirane učiteljice navedle v anketni vprašalnik.
Med najbolj učinkovito strategijo prilagajanja pouka so učiteljice umestile prilagojen
sedežni red, kot najbolj neučinkovito pa prilagajanje preizkusov znanja. Če bi imele
učiteljice v razredu učenca z motnjo pozornosti bi v veliki večini uporabile prilagoditve
s področja učnega okolja in pouka, prilagoditve, s katerimi bi spreminjale vedenje,
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najmanj anketiranih učiteljic pa se je med ponujenimi možnostmi odločilo za tiste, s
katerimi bi odpravile neželeno vedenje.
Učitelji se pri pouku osredotočajo na prilagoditve, ki so v veliki meri namenjene
učencem s splošnimi učnimi težavami. Prav tako prilagoditve zajemajo metode in
načela dobre poučevalne prakse. Vse prilagoditve, ki sem jih omenila do sedaj, izhajajo
iz področja šolskega dela, predvsem učenja. V individualiziranih programih so
spregledane prilagoditve s socialnega področja, ki so za učenca bistvenega pomena, saj
se mora znati prilagoditi v okolju, v katerem je. Skorajda ni zaslediti prilagoditev, ki bi
učencu pomagale razvijati socialne spretnosti in ga navajale na komunikacijske veščine.
Spregledane so prilagoditve, ki bi učencu pomagale pridobiti na samozavesti in
samozaupanju, ter veščine, kako se spopasti s strahom in doživljanjem stresa. Prav tako
so v veliki večini pri prilagoditvah izpostavljena predvsem učenčeva šibka področja in
primanjkljaji.
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ZAKLJUČEK IN SUGESTIJE RAZISKOVANJA ZA NAPREJ

Za boljši vpogled v prilagajanje pouka za učence s posebnimi potrebami bi poleg
učiteljev v raziskavo lahko vključila še učence s posebnimi potrebami, da bi informacije
o prilagoditvah dobila še iz njihove strani. Morda bi lahko svoje mnenje o prilagoditvah
podali tudi sošolci učenca s posebnimi potrebami. V samo raziskovanje bi za primerjavo
med zapisanimi prilagoditvami lahko vključila tudi prilagoditve, zapisane v strokovnem
mnenju. Opazovanje v razredu bi bilo potrebno izvajati daljše obdobje in pri različnih
predmetih ter pri različnih tipih ure (usvajanje snovi, utrjevanje, preverjanje in
ocenjevanje znanja …). Na splošno gledano učiteljice menijo, da v zadostni meri
prilagajajo pouk za učence s posebnimi potrebami, ki jih poučujejo, vendar moramo pri
tem upoštevati, da gre v določenem deležu prav gotovo za socialno zaželene odgovore.
Veliko vlogo pri delu z učencem in pri samem prilagajanju pouka za učenca s
posebnimi potrebami igrajo tudi stališča učiteljev do integracije otrok s posebnimi
potrebami.

Glede na raziskave (Pikl, 2008) se je s trditvijo »pripravljen/a sem

prilagajati preverjanje znanja, sposobnostim, spretnostim … otroka s posebnimi
potrebami«, strinjala velika večina anketiranih učiteljev, in sicer 98 %. Samo 2 %
sodelujočih pa je dejala, da trditev za njih ne drži. So pa učitelji v isti raziskavi izrazili
mnenje, da bi jim ustrezalo, da se učenci s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi
potrebami učijo določene predmete izven razreda. Veliko breme pri prilagajanju pouka
pade na učitelje, kajti oni so tisti, ki preživijo z otrokom največ časa, mu znanje
posredujejo in tudi preverjajo. Ravno zaradi tega je bistvenega pomena odnos in stališča
do otrok s posebnimi potrebami. Dobro je, da se učiteljem tekom študija predstavi in jih
tudi vsaj malo pripravi na delo z učenci s posebnimi potrebami.
Ne glede na to, katera skupna otrok s posebnimi potrebami je najštevilčnejša, se
moramo zavedati, da je število otrok s posebnimi potrebami v osnovni šoli visoko in še
vedno raste. Zaradi tega je potrebno razmišljati o prilagajanju pouka in učitelje, ki
poučujejo, voditi v smeri, da pričnejo razmišljati o konkretnem prilagajanju pouka, ne
samo, kako bi moralo biti. Za učitelje je pomembno, da poznajo učenčeve primanjkljaje
in opredelitev učenca po odločbi. Čeprav veljajo splošne prilagoditve za skupine otrok s
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posebnimi potrebami, so si otroci znotraj iste skupine tako različni, da je treba
upoštevati individualne potrebe.
V svoji raziskavi sem ugotavljala tudi, katere so tiste prilagoditve, ki jih učitelji
najpogosteje nudijo učencem s posebnimi potrebami. Tako sem ugotovila, da so učenci
najpogosteje deležni prilagajanja samega pouka, sledi prilagajanje didaktičnega
materiala, prilagajanje časa, prilagoditev domačih nalog, prostorske prilagoditve in
nazadnje prilagoditve pri preverjanju in ocenjevanju znanja. Zanimiva je primerjava z
najpogostejšimi prilagoditvami, ki so jih v diplomskem delu Jelovčan leta 2008 navedli
učitelji. Kot najpogostejšo prilagoditev, ki jo uporabljajo, so izbrali prilagajanje nalog.
Na visoko drugo mesto se je uvrstilo prilagajanje preverjanja in ocenjevanja znanja,
sledi prilagajanje didaktičnih pripomočkov, sedežnega reda in šele na zadnjem mestu
prilagajanje poučevanja (dodatne razlage). Pri odgovorih, ki so jih podale učiteljice v
moji raziskavi, je bilo zelo malo tistih, ki so navedle, da prilagajajo preverjanje in
ocenjevanje znanja. Na tem področju prihaja do razhajanja. Ni toliko pomembno, katere
prilagoditve učitelji najpogosteje uporabljajo, bolj je pomembno, da uporabijo tiste, ki
jih otrok potrebuje in so uspešne.
Zanimalo me je, kako otroci sprejemajo prilagoditve za sošolca s posebnimi potrebami.
Presenetilo me je dejstvo, da se v večini primerov za to sploh ne zmenijo. Pohvalno pa
je, da razumejo učenčeve primanjkljaje in podpirajo prilagoditve. Kljub temu sem
poiskala podatke o tem, kako sošolci na splošno sprejemajo učence s posebnimi
potrebami. Leta 2009 je K. Podrekar raziskala, da se veliko sošolcev ne želi pogovarjati
in igrati z učencem s posebnimi potrebami. Približno 30 % anketiranih učencev pravi,
da radi pomagajo učencu s posebnimi potrebami, če potrebujejo pomoč, medtem ko to
zanika okrog 70 % učencev s posebnimi potrebami. Na žalost so učenci s posebnimi
potrebami prepuščeni sami sebi, ko se znajdejo v težavah. Je pa pretresljiv podatek, da
kar 80 % vrstnikov navaja, da ne želijo posoditi zapiskov učencu s posebnimi
potrebami, če ta manjka pri pouku. Mnogi avtorji navajajo, da so pomembna priznanja
drugih, saj želi biti vsak učenec opažen in iskreno pohvaljen, da se lahko dobro počuti v
svoji koži (Milivojević, 2007). Iz mnogih raziskav je tudi razvidno, da so vrstniki manj
naklonjeni učencem s posebnimi potrebami in da so učenci s posebnimi potrebami med
vrstniki pogosteje stigmatizirani (Kavkler, 2005). Vesela sem, da na šolah, kjer sem
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opravljala raziskavo, sošolci po mnenju učiteljev sprejemajo prilagoditve sošolca s
posebnimi potrebami in posledično, sklepam, tudi njega.
Zanimiv je podatek, da so v raziskavi M. Strgar leta 2003 učitelji navajali, da so
pridobili strokovno znanje za delo z otroci s posebnimi potrebami z izrednim študijem, s
specializacijo, seminarji, z branjem strokovne literature, šele na zadnje mesto so uvrstili
sodelovanje s strokovnimi delavci. Slabih deset let kasneje pa se je v moji raziskavi
pokazalo ravno drugače. Učiteljice so na zadnja tri mesta uvrstile branje literature,
dodatna izobraževanja in sodelovanje z zunanjimi ustanovami, na kar drugo mesto pa
sodelovanje s šolsko svetovalno službo. Morda bi bilo smiselno ugotoviti vzrok takšne
razlike v iskanju informacij. Vsi učitelji pridobijo nekaj osnovnega znanja in informacij
o učencih s posebnimi potrebami in delu z njimi tudi tekom študija. Glede na raziskave
je za učitelje to vseeno premalo in si želijo več.

Tekom pisanja diplomske naloge sem spoznala, kako pomembno vlogo ima pravzaprav
učitelj. Je prvi, ki opazi otrokove težave, in tudi tisti, ki se pri pouku trudi soočiti z
otrokovimi primanjkljaji ter jih omiliti z različnimi prilagoditvami. Kot sem že večkrat
omenila, je otrokom s posebnimi potrebami potrebno omogočiti čim bolj enake
možnosti pouka in jim ponuditi priložnost za uspeh. Včasih je za to potrebno čisto malo
pomoči v obliki prilagoditev.
Če se čisto ob koncu vrnem še k besedam Toneta Pavčka, ki sem jih zapisala na
začetku.
»Nobena pot ni ravna,
nobena pot ni revna,
a vsaka je zahtevna
in tvoja ena sama – GLAVNA.«
Pot vsakega učenca pri pridobivanju izobrazbe ni ravna, vedno je potrebno nekaj
zavojev, da pridemo do cilja. Pri učencih, ki pa imajo kakršnekoli posebne potrebe, je
potrebno narediti več obvozov v obliki prilagoditev, da pridejo do uspehov in ustrezne
izobrazbe. Vsak otrok, njegovi sošolci in tudi učitelji na tej poti pridobijo, hkrati je
potrebno vložiti tudi veliko truda. Ne glede na vse pa se moramo zavedati, da se vsak
posameznik in njegova pot razlikujeta ter sta edinstvena, za kar je potrebno imeti v
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mislih najboljše za vsakega učenca – torej vsakega učenca in njegovo izobraževanje
upoštevati kot eno samo in glavno pot.
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PRILOGA
Spoštovani!

Sem Sanja Marn, absolventka Pedagoške fakultete v Ljubljani, smer specialna in
rehabilitacijska pedagogika. V diplomskem delu bom pisala o prilagoditvah pouka za
učence prvega triletja, ki imajo odločbo o usmeritvi v izobraževalni program s
prilagojenim izvajanjem in z dodatno strokovno pomočjo, na kar se nanaša tudi anketni
vprašalnik v nadaljevanju. Vprašanja v prvem delu se nanašajo na opazovanega učenca
pri hospitirani uri, v drugem delu pa so vprašanja zastavljena bolj splošno in sprašujejo
po Vaših stališčih o prilagoditvah. Anketa je anonimna. Prosim, da odgovorite na
naslednja vprašanja in s sodelovanjem pomagajte pri moji raziskavi.

Spol:

a) Ženska

b) Moški

Koliko let poučujete: _______ let

Kateri razred poučujete: 1.

2.

3.

1. V razredu imate učenca s posebnimi potrebami, ki ima odločbo o usmeritvi v
izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in z dodatno strokovno pomočjo.
V vprašanjih od a do e opisujte učenca, ki je bil opazovan pri hospitirani uri.
Spodnja vprašanja se nanašajo na tega učenca.

a) Kako je učenec opredeljen po odločbi?
1) otrok z motnjami v duševnem razvoju,
2) slep oz. slaboviden otrok oz. otrok z okvaro vidne funkcije,
3) gluh oz. naglušen otrok,
4) otrok z govorno-jezikovnimi motnjami,
5) gibalno oviran otrok,
6) dolgotrajno bolan otrok,
7) otrok s primanjkljaji na posameznih področjih učenja,
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8) otrok z avtističnimi motnjami,
9) otrok s čustvenimi in z vedenjskimi motnjami.

b) Katere so prilagoditve, ki jih ima učenec zapisane v individualiziranem programu?
Prosim, naštejte jih.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

c) Ali pri svojem delu prilagoditve za učenca s posebnimi potrebami upoštevate oz.
uporabite tudi pri delu z ostalimi učenci?
1) Da.
2) Ne.
Če ste odgovorili z da, izpostavite dva primera in ju prosim napišite:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

d) Kako ostali učenci sprejemajo prilagoditve svojega sošolca:
1) Se pritožujejo, da ni pravično, ker pouk ni enak za vse.
2) Za prilagoditve sošolca se sploh ne zanimajo.
3) Želijo, da bi lahko tudi sami imeli določene prilagodite.
4) Opominjajo učitelja na prilagoditve za sošolca, če on na njih pozabi.
5) Razumejo primanjkljaje sošolca in podpirajo njegove prilagoditve.
6) Drugo:___________________________________________________________
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e) Prilagoditve za učenca s posebnimi potrebami:
1) Pripravljam sproti, glede na trenutno situacijo.
2) Pripravljam vnaprej, že ko načrtujem uro.
3) Se z njimi posebej ne ukvarjam.
4) Pripravljam in usklajujem jih timsko z ostalimi strokovnjaki.
5) Drugo____________________________________________________________

V nadaljevanju Vas prosim, da odgovorite še na vprašanja, ki so zastavljena bolj
splošno.

2. Katerih prilagoditev se sami najpogosteje poslužujete pri pouku za učence s
posebnimi potrebami? Prosim, naštejte jih.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

3. V naslednjem šolskem letu

dobite v razred učenca, ki ga njegova zdajšnja

učiteljica opisuje kot učenca, ki težko zadrži pozornost pri posamezni aktivnosti,
težko se organizira, pogosto ne sledi navodilom, ne uspe dokončati nalog in drugih
opravil. Na podrobnosti ni pozoren, pogosto dela napake in daje vtis, kot da nas
ne posluša, čeprav mu govorite govorimo. Je pozabljiv in ga hitro zmotijo vsi
nebistveni dražljaji.
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a) Med naštetimi prilagoditvami obkrožite tiste, ki bi jih med poukom omogočili
učencu s takšnimi težavami.

1) Sedežni red, ki omogoča najbolj optimalno sprejemanje različnih
dražljajev.
2) Oblikujemo razredna pravila in mu jasno povemo, ko jih ne upošteva.
3) Poučevanje zahtevnejših predmetov v jutranjih urah.
4) Podaljšan čas pri prehajanjih med aktivnostmi in pri preverjanjih ter
ocenjevanjih znanja.
5) Omogočanje tihega, mirnega prostora in prostora za umik, »mirnega
kotička«.
6) Naključno klicanje učencev.
7) Med razlago namenjeno otroku poskrbimo za očesni kontakt.
8) Kratke, enoznačne, razumljive informacije in navodila.
9) Več krajših odmorov, med katerimi je omogočeno gibanje.
10) Ignoriranje manj motečih oblik vedenja.
11) Drugo:_______________________________________________________

4. Spodaj podane načine pridobivanja informacij o prilagajanju pouka za učence s
posebnimi potrebami uredite po vrsti od 1 do 7 glede na to, kako se jih sami
najpogosteje poslužujete ( 1 – najbolj pogosto; 7 – redko, skoraj nikoli ).


Branje literature.



Izmenjava izkušenj z učitelji, ki so učenca že poučevali.



Sodelovanje s starši.



Lastne izkušnje.



Sodelovanje s šolsko svetovalno službo (psiholog, specialni
pedagog, socialni delavec, pedagog itd.).



Sodelovanje z zunanjimi ustanovami (svetovalni centri, društva
itd.).



Dodatna izobraževanja in usposabljanja.
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5. V spodnjem naboru strategij prilagajanja pouka za učence s posebnimi potrebami
za vsako obkrožite, kako ocenjujete učinkovitost posamezne prilagoditve pri delu
z učencem s posebnimi potrebami (1 – zelo učinkovito; 2 – učinkovito; 3 –
neučinkovito).

 Večkratno ponavljanje bistvenih informacij.

1

2

3

 Pomoč pri organizaciji zapiskov (ključne besede, miselni vzorci itd.).

1

2

3

 Multisenzorno učenje (tipanje, vonjanje, gledanje otroka itd.).

1

2

3

 Podajanje navodil (ustno, pisno, slikovno, individualno itd ).

1

2

3

 Sedežni red (v učiteljevi bližini, pri sošolcu, ki mu pomaga, sam itd.).

1

2

3

 Podaljšan čas pri aktivnostih in pri preverjanju ter ocenjevanju

1

2

3

 Uporaba različnih pomagal (tabele, kartončki s postopki itd.).

1

2

3

 Razdeljevanje kompleksnih nalog in navodil na krajše enote, korake.

1

2

3

 Prilagajanje domačih nalog (količina, način posredovanja itd.).

1

2

3

 Prilagajanje gradiv (vsebina, oblika itd.).

1

2

3

 Prilagajanje preizkusov znanja.

1

2

3

znanja.

Za Vaše sodelovanje se Vam najlepše zahvaljujem.
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 DIDAKTIČNI PRIPOMOČKI
 Manipulativni material
 Grafične sheme
 Pomožne kartice
 Žepno računalo
 Diktafon
 Računalnik
 Slovarji
 Fotokopije daljših zapiskov
 Drugo:______________
_______________________
 ČUTILNI PRIPOMOČKI
 Očala
 Slušni aparat
 Drugo:______________









PODAJANJE NAVODIL
Ustna
Pisna
Demonstrirana
Grafična
Slikovna
Individualno
Drugo:________________
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 POUČEVANJE
 OBLIKE DELA
 DELOVNI LISTI, NALOGE,
 USMERJANJE VEDENJA
DOMAČE
NALOGE
 Upoštevanje prevladujočega
 Individualno delo
 Pogosti odmori
učnega stila
 Snovno-ciljno prilagojene
 Delo v paru
 Možnost izbire
 Pogoste takojšnje povratne

Količinsko
prilagojene
 Delo v manjši skupini
 Jasno postavljena pričakovanja,
informacije
 Povečan tisk
meje
 Občasna pomoč
 Pogosto preverjanje
specialnega pedagoga
 Razmak med vrsticami
 Pozitivne potrditve
razumevanja
 Stalna pomoč asistenta  Več vprašanj izbirnega tipa
 Pravila, ukrepi ob kršitvi
 Pomoč vrstnikov
 Pomoč vrstnikov
 Grafične in barvne opore
 Dodatno gibanje
 Večkratno ponavljanje
 Drugo:_________
 Vsako vprašanje na svojem
 »Tihi kotiček«
bistvenih informacij
lističu
 Dodatne zadolžitve
 Kratki povzetki, ključne
 Pomoč pri označevanju
 Drugo:___________
besede, miselni vzorci
domačih nalog
 Glasen razločen govor
 Ustno podajanje navodil pri
 Pomoč pri organizaciji
nalogah
zapiskov
 Drugo:_________________
 Drugo:___________________
 PROSTORSKE PRILAGODITVE
 METODA DOBRE
 UČENEC S PP IN SOŠOLCI
POUČEVALNE PRAKSE
 Sedežni red:
 Sošolci pomagajo učencu s PP
 DA
 Bliže učitelja
 Med prilagajanjem pouka učencu s PP se sošolci
 NE
dolgočasijo, gledajo v zrak
 Sedi zadaj
Opažanja:
 Učitelj uporabi prilagoditve učenca s PP tudi pri
 Sedi sam
delu z ostalimi učenci
 Sedi s sošolcem, ki mu pomaga
_______________________

Učitelj usmerja sošolce za pomoč učencu s PP
 Miren kotiček
_______________________
 Drugi odzivi sošolcev na prilagoditve učenca s
 Posebna osvetlitev
_______________________
PP:____________________________________
 Stalen prostor za učne in tehnične pripomočke
_______________________
_______________________________________
 Odstranitev arhitektonskih ovir
_______________________
_______________________________________
 Drugo:_________________________________
_______________________
_______________________________________
_______________________
_______________________________________
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