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POUK GEOGRAFIJE IN OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI Z VIDIKA
USPOSOBLJENOSTI UČITELJEV GEOGRAFIJE
Izvleček:
Namen diplomskega dela je raziskati, kako usposobljene se čutijo učitelji geografije
za delo z otroki s posebnimi potrebami. V teoretičnem delu je najprej razložena
problematika integracije in inkluzije otrok s posebnimi potrebami v večinske šole. V
nadaljevanju je predstavljeno, kako slovenska zakonodaja ureja to področje in
problemi, ki nastajajo v praksi. Predstavljene so tudi teme učitelji in integracija,
dodatno strokovno izobraževanje, individualizirani program in didaktična priporočila
za delo z otroki s posebnimi potrebami pri pouku geografije. V empiričnem delu so
predstavljeni rezultati in interpretacija anketnega vprašalnika in intervjujev. Analiza je
pokazala, da se učitelji geografije ne čutijo dovolj usposobljene za delo z učenci s
posebnimi potrebami, da se na tem področju malo izobražujejo in premalo sodelujejo
z ostalimi vpletenimi (učitelji, šolsko svetovalno službo, vodstvom šole, starši) pri
pripravi individualiziranih programov. Izboljšanje stanja je mogoče doseči z bolj
premišljeno integracijo in pripravljenostjo učiteljev geografije za izobraževanje in
sodelovanje z ostalimi vpletenimi.
Ključne besede: Integracija, otroci s posebnimi potrebami, učitelj geografije,
usposobljenost, didaktična priporočila
ABILITY OF GEOGRAPHY TEACHERS TO WORK WITH CHILDREN
WITH SPECIAL NEEDS
Abstract:
This work studies the self-perceived ability of geography teachers to work with
children with special needs. It starts with the theoretical analysis of the integration and
inclusion of children with special needs to public schools. Next, the author explains
how Slovenian legislation deals with these issues and the problems that arise in real
life. The work also explores the connections between the teachers and the integration
of children with special needs, additional professional training, individualized
programs and didactical recommendations for geography education of children with
special needs. Next, the results derived from the questionnaire and interviews with
teachers of geography are presented. The analysis shows that geography teachers do
not feel competent enough for work with children with special needs, that there is
insufficient opportunity for additional professional training, collaboration and
communication with others (teachers, school counseling services, management and
parents) to prepare special individualized education programs suited for children with
special needs. To improve the situation author suggests more accurate integration of
children, and better communication, counseling and training for geography teachers
working with children with special needs.
Keywords: Integration, children with special needs, geography teacher, ability,
didactical recommendations
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1

UVOD

Vsi ljudje se rodijo svobodni in imajo enako dostojanstvo in enake pravice. Obdarjeni so z razumom in vestjo in
bi morali ravnati drug z drugim kakor bratje.
(Splošna deklaracija človekovih pravic, 1. člen)

Z razvojem znanosti in tehnike se razvija tudi družba, spreminja se položaj človeka in
njegove pravice. Postmodernistična družba temelji na demokratičnih vrednotah in
človekovih pravicah. Vsi ljudje smo različni, a človekove pravice veljajo za vse – tudi
za osebe s posebnimi potrebami. Ne glede na to smo še vedno polni predsodkov o
drugačnih ljudeh, a zdaj vsaj obstajajo institucije in zakoni, ki poskušajo drugačnim
zagotoviti enake pravice.
Eno izmed področij, na katerem se še vedno srečujemo s pomisleki, je tudi integracija
otrok s posebnimi potrebami v večinske šole. Z Zakonom o usmerjanju otrok s
posebnimi potrebami je to področje že šest let urejeno. Zdi pa se, da družba, šole,
učitelji na to še vedno niso pripravljeni. Temeljno vprašanje ne sme biti več
integracija da ali ne, temveč kako integracijo uresničiti.
V gimnaziji sem imela zelo naglušno sošolko. V razred se je zelo dobro vključila, celo
tako dobro, da sem že skoraj pozabila, da smo imeli v razredu sošolko s posebnimi
potrebami. To se mi zdi res dober primer integracije, saj nihče, niti naglušna sošolka
niti ostali, nismo čutili kakršne koli razlike med nami. Želim, da bi se v večinskih
šolah tako počutili vsi otroci, ne samo tisti s posebnimi potrebami.
Integracija otrok s posebnimi potrebami v večinske šole pomeni veliko pridobitev za
otroke s posebnimi potrebami. Ti otroci se šolajo v domačem kraju, živijo pri starših
in med ljudmi, ki jih poznajo. Otrok s posebnimi potrebami se tako nauči živeti v
družbi in ni izoliran v zavodu med sebi podobnimi. Spopadanje z zunanjim svetom je
lahko za osebo s posebnimi potrebami zelo težko in bolje je, če se že od otroštva uči,
kako premagovati te ovire.
Poleg tega z integracijo otrok s posebnimi potrebami v večinske šole veliko pridobijo
tudi drugi otroci, njihovi sošolci. Naučijo se živeti z njimi, spoznajo, da so tudi ti
otroci lahko uspešni in se tako znebijo predsodkov.
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V diplomskem delu želim ugotoviti, kakšno je stanje v naših osnovnih in srednjih
šolah na področju dela z otroki s posebnimi potrebami pri pouku geografije. Zanima
me, kako usposobljene za poučevanje otrok s posebnimi potrebami se čutijo učitelji
geografije. Poleg tega so se učitelji znašli v novi vlogi kot sodelavci tima za pripravo
individualiziranih programov. Kakšno je to sodelovanje in koliko k sestavi
individualiziranih programov prispevajo učitelji geografije?
Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega dela, v katerem so predstavljeni pojmi
integracija/inkluzija, otroci s posebnimi potrebami, dodatno strokovno izobraževanje,
individualizirani program in opisana didaktična priporočila za učitelje geografije za
delo z otroki s posebnimi potrebami. V empiričnem delu so podani rezultati in
interpretacija vprašalnika, na katerega so odgovarjali učitelji geografije in ugotovitve
dveh intervjujev z učiteljicama geografije na osnovni šoli in srednji šoli.
V zaključku so predstavljene glavne povezave med teoretičnim in empiričnim delom,
poleg tega je podanih tudi nekaj predlogov za izboljšanje problematike integracije
otrok s posebnimi potrebami v večinske šole.
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2

TEORETIČNI DEL

2.1

INTEGRACIJA IN INKLUZIJA

2.1.1

OPREDELITEV POJMOV INTEGRACIJA IN
INKLUZIJA

Gibanje za integracijo oseb s posebnimi potrebami je bilo v začetku neposredno
povezano s Splošno deklaracijo o človekovih pravicah in Deklaracijo o pravicah
otroka. Namen celotnega gibanja je bila sprememba v skrbi za osebe s posebnimi
potrebami, ki naj bi pomenila konec dveh ločenih poti izobraževanja otrok s
posebnimi potrebami in otrok brez posebnih potreb, pomenila naj bi skupno
izobraževanje otrok v rednih oddelkih z nekaterimi prilagoditvami (Vršnik, 2003).
Koncept integracije je bil v času svojega nastajanja popolnoma nov pristop in je kot
tak prvi predvideval aktivnejše vključevanje oseb s posebnimi potrebami v življenje
družbe. O upravičenosti oziroma neupravičenosti uvajanja integracije pa se je začelo
razmišljati ob pojavu predlogov za tako imenovano totalno integracijo, ki naj bi
pomenila vključevanje vseh otrok s posebnimi potrebami v večinske šole. Postavljala
so se vprašanja, kaj to pomeni za kvaliteto izobraževanja vseh otrok, vključenih v tako
šolo – tako tistih s posebnimi potrebami kot tistih brez posebnih potreb (Vršnik,
2003).
Koncept integracije je izgubil svoj napredni pomen zaradi pomanjkanja človeške,
etične komponente vključevanja otrok s posebnimi potrebami v večinsko osnovno
šolo. V integraciji na strokovni ravni so se prizadevanja usmerjala zgolj v tehnična,
organizacijska in didaktična vprašanja, zanemarjali pa sta se njena etična in socialna
dimenzija (Medveš, 2003). Tako se je začelo gibanje za inkluzivno šolo.
Razlike med pojmoma integracija in inkluzija so majhne in nekateri avtorji ju
obravnavajo kot sopomenki. Tistim avtorjem, ki vidijo razliko med integracijo in
inkluzijo, pomeni integracija prilagajanje manjšinske skupine večinski, v takem
smislu, da se zapostavlja zadovoljevanje otrokovih posebnih potreb. Integracija v tem
pogledu zagovarja univerzalizem oziroma enotne standarde (cv: Vršnik, 2003).
Integracija je modernistično gibanje, ki je zaznamovalo sedemdeseta in osemdeseta
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leta, inkluzija pa postmodernistična, vsebinsko širša in novejšemu času ustreznejša
orientacija (Skalar, 2003).
Koncept inkluzije predvideva v svojem bistvu multidisciplinarni individualizirani
pristop k vzgoji in izobraževanju. Med pojmoma se razlika pokaže tudi v točki
individualizacije programa, saj inkluzija predvideva, da se bo vsak posameznik
vključeval v socialno okolje tako in toliko, kot je zmožen in kot želi (Kroflič, 2002).
Resman (2001) vidi razliko med integracijo in inkluzijo v tem, da je integracija bolj
organizacijski ukrep, inkluzija pa pedagoški, socialni in psihološki proces
vključevanja

otrok

s

posebnimi

potrebami

v

običajne

razmere

vzgojno-

izobraževalnega dela. Od otrok, ki so integrirani, se pričakuje, da se bodo prilagodili
normam, ki so v določeni šoli dominantne. Na drugi strani pa si inkluzivna šola
prizadeva za sobivanje otrok različnih kulturno-socialnih, telesnih in intelektualnih
značilnosti.
Marentič Požarnikova (2003) inkluzijo pojmuje kot vključevanje otrok v okolje, ki se
je pripravljeno prilagoditi otrokovim posebnostim, za razliko od integracije, pri kateri
je v ospredju pričakovanje, da se bo predvsem otrok prilagodil posebnostim danega
okolja.
»Inkluzija ne izpodriva integracije, pač pa je njena nadgradnja in nova kvaliteta.
Kvaliteta, ki odpira otrokom s posebnimi potrebami v redni šoli trdnejši položaj in
nove možnosti, ki so bile v prvi fazi uveljavljanja integracije spregledane in
zanemarjene« (Skalar, 2003, str. 59 – 60).
Eno bistvenih stališč inkluzivne šole je, da so socialne vrednote pomembnejše kot
individualne, zato je treba spodbujati socialne odnose med ljudmi, socialno
odgovornost, dejavno državljanskost, solidarnost, kooperativnost, kar so vrednote
družbene prihodnosti, ki jih je treba gojiti tudi v šoli (Resman, 2001).
Če poskušamo zgoraj navedene definicije strniti, lahko rečemo, da integracija pomeni
vključevanje otrok s posebnimi potrebami brez prilagoditev okolja (prilagoditev je
zgolj tehnična in organizacijska). Inkluzija pa na vključevanje otrok s posebnimi
potrebami pripravi tudi okolje in skrbi za socializacijo otrok.
Bistvo integracije oziroma inkluzije pa ni zgolj fizična vključitev otrok s posebnimi
potrebami v večinsko šolo, niti ne more biti izpeljana zgolj na ravni aplikacije
ustreznih didaktičnih strategij, modelov, učnih metod in oblik, temveč mora
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zagotoviti, poleg organizacijskih in učnih pogojev ter skrbi za optimalni razvoj otroka,
tudi ustrezno učno oziroma vzgojno izobraževalno klimo in odnose, ki v čim večji
meri odstranjujejo vse oblike stigmatizacije. Tuje izkušnje z integracijo kažejo, da je
prav na tej ravni ustvarjanja ustrezne klime in odnosov težišče strokovnih naporov.
Znano je, kako tudi ob dobronamernih oblikah specialne pomoči otrokom s posebnimi
potrebami prav te oblike lahko povzročajo stigmatizacijo, če ustvarjajo pri
posamezniku občutek drugačnosti, nesamostojnosti, nesposobnosti in izključevanja.
Drugačne oblike dela in pomoč posamezniku mora postati v šoli standard skrbi, ki
velja za vsakega otroka (Medveš, 2003).
Medveševo opozorilo glede nudenja dodatne strokovne pomoči je po mojem mnenju
zelo pomembno. Dodatna strokovna pomoč ne sme postati nekaj, kar otroka
stigmatizira. Bistveni cilj inkluzije ni pomagati samo otrokom s posebnimi potrebami,
pač pa vsem otrokom omogočiti optimalen razvoj.
Vključevanje otrok s posebnimi potrebami mora spremljati tudi pripravljenost, skrb
šole in učitelja za razvoj vseh otrok in zaupanje v možnost razvoja vsakega
posameznika. Še vedno pa to ne more biti šola za vse otroke. Za tiste, za katere
presodimo, da je učinek vključenosti v večinsko šolo manjši kot učinek v
specializiranih zavodih, je lahko vključitev v večinsko osnovno šolo škodljiva in
zavira njegov razvoj.
Zaradi nejasnosti v razlikah med pojmoma integracija/inkluzija bom v nadaljevanju
uporabljala besedo »integracija«, ker jo uporablja slovenska zakonodaja (ZOUPP,
2000), čeprav uvaja tudi elemente inkluzije (individualizirani program). Prav tako
bom uporabljala izraz večinska osnovna šola za programe, ki niso prilagojeni. Z
izrazom otroci mislim tako na osnovnošolske učence kot na dijake.

2.1.2

ZAKONODAJA

Zakon o financiranju vzgoje in izobraževanja (1996) ureja za področje vzgoje in
izobraževanja otrok s posebnimi potrebami vprašanja, povezana z organizacijo,
financiranjem in zaposlenimi v vrtcu, šoli oziroma zavodu. Vprašanja, povezana z
opredelitvijo populacije, usmerjanjem otrok v vzgojno-izobraževalne programe in
izvajanje le-teh, ureja Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2000).
Podzakonska akta oziroma dva Pravilnika (2003) določata postopek usmerjanja otrok
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s posebnimi potrebami ter urejata organizacijo in način dela komisij za usmerjanje
otrok s posebnimi potrebami ter določata kriterije za opredelitev vrste in stopnje
primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami.
2.1.2.1 KDO SO OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI?
Tako kot je veliko različnih pogledov na integracijo in inkluzijo, imamo tudi za otroke
s posebnimi potrebami več različnih opredelitev. V preteklosti so jih označevali z
različnimi izrazi: zaostali, prizadeti, moteni, ovirani, hendikepirani, otroci z motnjami
v telesnem in duševnem razvoju… Danes pa se je uveljavil termin »otroci s posebnimi
potrebami«.
Strokovna utemeljitev tega termina (cv: Lipec Stopar, 1999) pravi, da je izraz motnja
predvsem stvar interakcije dejavnikov v otroku in dejavnikov v okolju. Izraz posebne
vzgojno-izobraževalne potrebe pa odraža dejstvo, da imajo ti otroci v različnih
obdobjih svojega šolanja lahko različen obseg in vrsto vzgojno-izobraževalnih potreb.
Na tak način so v to skupino vključeni tudi otroci, ki so bili vedno vključeni v
osnovno šolo, vendar njihove posebne potrebe niso bile prepoznane oziroma niso
dobili nobene pomoči.
S pojmom otroci s posebnimi potrebami zajemamo drugo populacijo otrok kot z
izrazom otroci z motnjami v telesnem in duševnem razvoju. S terminom otroci s
posebnimi potrebami je zajet del populacije, ki pri vzgoji in izobraževanju potrebuje
različne oblike pomoči in prilagoditev. Namen je pomagati in ne selekcionirati. Tako
opredeljena populacija otrok s posebnimi potrebami je zelo heterogena, skupno pa jim
je to, da vsak od njih potrebuje neko obliko pomoči in prilagoditev pri vzgoji in
izobraževanju (Lipec Stopar, 1999).
S terminom otroci s posebnimi potrebami tako opuščamo preživeti sistem usmerjanja
v hibo, defekt in se usmerjamo v človeka kot celoto, zlasti v njegov potencial.
Odkrivamo, kaj posameznik potrebuje, kaj je zanj najboljše oziroma kako razviti zanj
najboljšo prakso (Opara, 2003).
Skalarjeva (1999, str. 122) definicija otrok s posebnimi potrebami se glasi: »Osebe s
posebnimi potrebami so tiste, ki imajo zaradi fizičnih, funkcionalnih in osebnostnih
okvar ali primanjkljajev, zaradi razvojnih zaostankov ali neugodnih socialnih in
materialnih pogojev za nemoten psihofizični razvoj težave pri zaznavanju, pri
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razumevanju, pri odzivanju na dražljaje in pri gibanju, pri sproščanju in
komuniciranju s socialnim okoljem.«
Opara (2003) pravi, da s pojmom otroci s posebnimi potrebami zajamemo bistveno
širši del populacije kot s pojmom prizadeti otroci. Tako so otroci s posebnimi
potrebami vsi tisti, ki pri vzgoji in izobraževanju daljši ali krajši čas potrebujejo
prilagoditve in pomoč.
Izraz otroci s posebnimi potrebami se mi zdi, od do sedaj uporabljanih izrazov, še
najbolj primeren. Ta termin ne izpostavlja motnje, ki jo ima otrok, ampak je usmerjen
na posebne potrebe, ki jih ima otrok zaradi te motnje. Kritiki izraza »otroci s
posebnimi potrebami« pa zagovarjajo dejstvo, da ima vsak otrok posebne potrebe na
področju vzgoje in izobraževanja. To sicer drži, vendar pa ne smemo pozabiti, da je
glavni cilj uspešne intergacije poskrbeti za vse otroke in ne ločevanje.
Z imenovanjem »otroci s posebnimi potrebami« je Zakon o usmerjanju otrok s
posebnimi potrebami (2000, 2. člen) opredelil in zajel vse tiste otroke, ki pri vzgoji in
izobraževanju krajši ali daljši čas potrebujejo različne prilagoditve in pomoč.
Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2000, 2. člen) je določil naslednje
skupine otrok, ki spadajo v skupino otrok s posebnimi potrebami:
-

otroci z motnjami v duševnem razvoju,

-

slepi in slabovidni otroci,

-

gluhi in naglušni otroci,

-

otroci z govorno – jezikovnimi motnjami,

-

gibalno ovirani otroci,

-

dolgotrajno bolni otroci,

-

otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja in

-

otroci z motnjami vedenja in osebnosti.

Zakon o osnovni šoli (1996) med otroke s posebnimi potrebami prišteva tudi
nadarjene otroke. Delo z nadarjenimi učenci ureja Koncept odkrivanja in dela z
nadarjenimi učenci v 9-letni osnovni šoli iz leta 1999 in so tako posebej obravnavani.
V tem diplomskem delu se bom osredotočila le na otroke s posebnimi potrebami, ki
jih obravnava Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2000).
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2.1.2.2 USMERJANJE OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI
V sistemu vzgoje in izobraževanja je Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi
potrebami (2000) sprožil velike sistemske in konceptualne spremembe, saj je prvi
zakon, ki je v celoti namenjen urejanju položaja otrok s posebnimi potrebami.
Glavne postavke Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami so (ZUOPP,
2000):
-

zakon ureja usmerjanje v različne programe, določa postopek usmerjanja in
postopek dela komisij za usmerjanje ter vsebino odločbe o usmeritvi,

-

opredeljuje možnosti usmerjanja otrok s posebnimi potrebami v programe s
prilagojenim izvajanjem, dodatno strokovno pomočjo, prilagojene programe, ki
zagotavljajo pridobitev enakovrednega izobrazbenega standarda, programe nižjega
izobrazbenega standarda, posebne programe, vzgojne programe ter možnost
prehajanja med programi,

-

določa pripravo individualiziranega programa za vsakega otroka v vzgojnoizobraževalnem zavodu, v skladu s programom, v katerega je otrok usmerjen,

-

namesto enkratnega razvrščanja uvaja obveznost preverjanja ustreznosti usmeritve
najmanj vsaka tri leta,

-

omogoča aktivnejšo vlogo staršev in vzgojno-izobraževalnih zavodov v postopku
usmerjanja,

-

kot eno izmed skupin otrok, ki potrebujejo usmerjanje v skladu z zakonom,
vključuje otroke z izrazitimi učnimi motnjami, ki se kažejo le na določenih
področjih učenja (npr. branju, pisanju),

-

pri ureditvi vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami upošteva rešitve,
ki jih poznajo razvite države Evrope,

-

ne prinaša popolne integracije, ker se tovrstna ureditev drugod ni izkazala kot
ustrezna.

Postopek usmerjanja se začne na zahtevo staršev. V primeru, da se starši otroka ne
strinjajo z uvedbo postopka usmerjanja otroka oziroma ne želijo vložiti zahteve za
začetek postopka usmerjanja, vrtec, šola, zdravstveni, socialni ali drugi zavodi, ki jih
obiskuje otrok, pa menijo, da je usmeritev potrebna, lahko ti podajo predlog za
začetek postopka usmerjanja. V tem primeru morajo priložiti vso dokumentacijo, ki je
zbrana o otroku, in bo lahko pristojni komisiji za usmerjanje pomagala pri nadaljnji
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odločitvi. Komisija izdela predhodno mnenje, iz katerega je razvidno, ali je potrebno
postopek usmerjanja nadaljevati. V tem primeru ga pristojna območna enota začne
voditi po uradni dolžnosti (Vovk-Ornik, 2005).
Komisijo, ki ima šest članov, sestavljajo različni strokovnjaki (učitelj oziroma
vzgojitelj, zdravnik specialist pediater oziroma zdravnik specialist šolske medicine,
psiholog, socialni delavec, zdravnik specialist (glede na posebne potrebe otroka) in
defektolog). Ta na podlagi lastnih ugotovitev in razgovora s starši poda strokovno
mnenje, kakšno pomoč otrok potrebuje. Na podlagi strokovnega mnenja in ugotovitev
v postopku usmerjanja se izda odločba o usmeritvi. Na podlagi odločbe pa potem tim
strokovnjakov izdela individualizirani program za otroka (ZUOPP, 2000).
Očitke Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami je izpostavil predvsem
Rutar (2001). Po njegovem mnenju Zakon še vedno vsebuje elemente segregacije, saj
za del populacije otrok s posebnimi potrebami določa poseben postopek – usmerjanje
in različne programe, ker zaradi izrazitejših primanjkljajev, motenj in ovir potrebujejo
več pomoči in prilagoditev (Rutar, 2001). Zakon se mu zdi problematičen, ker je bil
napisan brez posebnih povezav s prakso oziroma z realnim življenjem oseb s
posebnimi potrebami. Opuščal naj bi medicinski model obravnavanja oseb s
posebnimi potrebami, a »še vedno vztraja pri ovirah, motnjah, otroke pa razvršča po
diagnozah« (Rutar, 2001). Rutar (2001) zakonu očita tudi »divjo integracijo«, ker
zakon ne predvideva rednega izobraževanja učiteljev, ravnateljev in drugih strokovnih
delavcev, ki bodo delali z otroki s posebnimi potrebami na svojih šolah.
Zakon je, po mojem mnenju, dobro zastavljen in pomeni korak naprej v izobraževanju
otrok s posebnimi potrebami. Imam pa pomisleke predvsem na točki, ko lahko
različne ustanove (šole, vrtci, zavodi…) po lastni presoji zahtevajo usmeritev otroka
tudi mimo staršev. Starši sprejemajo drugačnost svojega otroka zelo različno.
Nekateri zaupajo mnenju strokovnjakov in se skupaj odločijo za najbolj optimalno
rešitev. Druga skrajnost so tisti starši, ki se nočejo sprijazniti z otrokovo motnjo in ga
hočejo na vsak način šolati v večinski šoli. V takem primeru morajo strokovnjaki, ki
delajo z otrokom, argumentirano in strokovno predstaviti rešitev, ki je po njihovem
mnenju najboljša za otroka. Verjamem, da se v večini primerov starši na koncu
strinjajo z usmeritvijo, vendar pa imajo starši pravico odločati o svojem otroku, saj so
zanj odgovorni in ga nenazadnje tudi najbolje poznajo.
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Utemeljen se mi zdi tudi očitek Rutarja, da zakon ne predvideva izobraževanja
učiteljev in drugih strokovnih delavcev za delo z otroki s posebnimi potrebami.
Menim, da so edino izobraženi in na tem področju podučeni učitelji lahko suvereni pri
poučevanju v tako heterogenih oddelkih.
Na okrogli mizi z naslovom Usmerjanje oseb s posebnimi potrebami in vključevanje v
programe je bilo predstavljenih veliko problemov in težav, s katerimi se srečujejo
komisije za usmerjanje, Zavod RS za šolstvo, specializirani zavodi, šole in straši.
Komisije za usmerjanje se pri postopku usmerjanja otrok s posebnimi potrebami
srečujejo z naslednjimi vsebinskimi, organizacijskimi in proceduralnimi problemi
(Vodeb Bonač 2005):
-

Postopek usmerjanja je dolgotrajen, zapleten in podrejen pravilom upravnega
postopka.

-

Starši zaradi številnih faz in akterjev v postopkih pogosto izgubijo preglednost nad
celoto, sodelovanje pa jih, glede na oddaljenost zavodov in komisij, časovno
obremenjuje.

-

Delo komisij za usmerjanje je obremenjeno s formalnostmi postopka usmerjanja,
vsebina strokovnega mnenja, ki naj bi bila v pomoč učiteljem oziroma izvajalcem
pomoči, pa do njih sploh ne pride.

-

Starši in šola so sicer najpogosteje pobudniki postopkov, nimajo pa dovolj vpliva
in aktivne vloge pri samem uresničevanju ciljev strokovne pomoči in pri izvajanju
ustreznih programov.

Kobal Grumova (2005) na podlagi znanstvenega in strokovnega psihološkega dela ter
osebnih izkušenj navaja 4 ključne probleme na področju integracije in usmerjanja
otrok s posebnimi potrebami. Najprej izpostavi nujnost po oblikovanju zakona o
zgodnji intervenciji otrok s posebnimi potrebami. Zgodnjo intervencijo je potrebno
začeti takoj, ko so odkriti dejavniki tveganja, in sicer iz treh razlogov:
-

da ustrezno spodbujamo otrokov psihofizični in socialni razvoj,

-

da omogočimo pomoč in podporo družini in

-

da omogočimo otrokom, da se razvijejo v družbeno dejavne osebnosti, ki so na
trgu delovne sile konkurenčne z ostalimi.

Nadalje avtorica navaja, da je potrebno formalno in vsebinsko prenoviti proces
usmerjanja, še posebej delo komisij. Člani komisije naj bi bili preveč odrezani od
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dejanskih okoliščin, oseb in prakse otroka, tako da sami ne morejo ugotoviti, katere
vrste usmeritev ustreza posameznemu otroku, da bi v svojem razvoju napredoval in
svoj primanjkljaj ustrezno kompenziral. Avtorica zato predlaga večjo vlogo staršev,
večjo vlogo izobraževalnih institucij, profesionalizacijo komisij in načrtovalno, ne pa
tudi izvedbeno vlogo članov komisij pri usmerjanju. V tretji točki avtorica predlaga
možnost izbire pri odločanju za obliko, vrsto in količino strokovne pomoči. Zakon
določa 3 ure strokovne pomoči na teden v vrtcu in 5 ur na teden v šoli, kar pa nima
nič skupnega z demokratičnimi vrednotami integracije in inkluzije in z razvojno
psihologijo. Nazadnje Kobal Grumova (2005) izpostavi tudi nujnost po profesionalni
evalvaciji načrtovanih in izvajanih programov, ki bo temeljila na napredku otroka in
celotne ekipe strokovnjakov, ki delajo z njim.
Zgornji pomisleki in problemi, ki jih navajata Vodeb-Bonačeva in Kobal Grumova, so
po mojem mnenju utemeljeni očitki, ki bi jih bilo potrebno upoštevati in kažejo na to,
da je potrebno na področju usmerjanja otrok s posebnimi potrebami v Slovenji še
marsikaj popraviti in urediti. Pomisleki se mi pojavijo le pri povečevanju vloge
staršev, saj sem prepričana, da nekateri starši že sedaj ne zmorejo slediti
pričakovanjem šole glede njihovega sodelovanja pri vzgoji in izobraževanju v šoli.
Strinjam pa se s trditvijo, da dosedanje delo komisij za usmerjanje ni tako kvalitetno,
kot bi lahko bilo. Na študijski praksi sem bila prisotna pri pripravi strokovnega
mnenja za otroka s posebnimi potrebami. Predsednica komisije je izpostavila dva
glavna problema dela komisije, in sicer, da na sestanek niso prišli predstavniki iz
otrokove šole in preveliko količino birokracije. Po Zakonu o usmerjanju otrok s
posebnimi potrebami (2000) so predstavniki šole (učitelj) sestavni del komisije za
usmerjanje. Učitelj je prav tako, kot vsi ostali člani komisije, strokovnjak na svojem
področju in verjamem, da brez njegovega sodelovanja postopek usmerjanja ne more
biti dovolj kvaliteten. Študijsko prakso sem sicer opravljala v šolskem letu 2003/04,
kar pomeni, da so se ZUOPP (2000) in Pravilnika (2003) šele začeli izvajati. Upam,
da so bile to le začetne težave.
Vodeb Bonačeva (2005) ugotavlja, da bosta integracija oziroma inkluzija zaživeli, ko
bo prišlo do kvalitativnih sprememb na naslednjih ravneh:
-

na ravni organizacije vzgojnega in izobraževalnega procesa (večja participacija
staršev, učiteljev, izvajalcev pomoči…),
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-

na ravni sistema usmerjanja (usmerjenost na pomoč otroku s posebnimi potrebami
in njegovim staršem, pravna in organizacijska poenostavitev postopka),

-

na

ravni

izobraževanja

oziroma

usposabljanja

izvajalcev

programov

(usposabljanje učiteljev, vzgojiteljev, pedagogov, ki so nosilci izvajanja
integracije),
-

na ravni klime, kulture, odnosov, vrednot (kultura, ki je usmerjena v sodelovanje,
priznavanje in sprejemanje različnosti, v dialog, povratno sporočilo, refleksijo na
različnih ravneh sistema – uporabniki, profesionalne mreže, politika, drugi…).

Na tak način se urejanje vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami
približuje rešitvam, kot jih poznajo razvite evropske države. Namen Zakona o
usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2000) je bil vzpostaviti tak sistem vzgoje in
izobraževanja, ki bo zmožen upoštevati različne sposobnosti in interese otrok, hkrati
pa slediti napredovanju vsakega posameznega otroka in ga spremljati. Preventivni cilj
v okviru tega obsega je tudi pravočasno odkrivanje otrokovih težav, specifičnih
primanjkljajev, motenj ali ovir (Šetor, 2005).

2.1.3

ARGUMENTI ZA IN PROTI INTEGRACIJI
OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI

Integracija otrok s posebnimi potrebami še ni postala nekaj samoumevnega in mnogi
strokovnjaki opozarjajo tudi na pasti in slabosti integracije. Prav to zavedanje slabosti
in dejstvo, da integracija sama po sebi ni dovolj, nas prisili, da integracijo otrok s
posebnimi potrebami bolj natančno načrtujemo in bolj previdno in premišljeno
uvajamo. Zgolj vključevanje otrok s posebnimi potrebami v večinske šole še ni
dovolj. Predvsem je potrebno prej zagotoviti še vse druge pogoje, da bo integracija
uspešna (izobraževanje učiteljev, zagotovitev fizičnih pogojev, organizacija in oblike
pomoči…).
Argumenti za integracijo otrok s posebnimi potrebami (cv: Bratož, 2004):
-

Otroci se počutijo manj odtujene in manj drugačne, prav tako je manjša
možnost etiketiranja.

-

Okolje večinske osnovne šole deluje bolj vzpodbudno in stimulativno na
otroke s posebnimi potrebami, zlasti na področju govora, komunikacije in pri
igri.
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-

V večinski osnovni šoli je več možnosti za pridobivanje različnih pomembnih
socialnih izkušenj.

-

Možnost za doseganje višje stopnje šolanja je večja v večinski osnovni šoli.

-

Starši lažje sprejmejo vključitev svojega otroka v večinsko osnovno šolo.

-

Redne osnovne šole so bližje kraju bivanja otrok s posebnimi potrebami.

-

Ob vključitvi v šolo pripravljamo tudi širše socialno okolje na sprejem oseb s
posebnimi potrebami.

Prva dva argumenta za integracijo otrok s posebnimi potrebami v večinske šole sta
problematična. Rezultati švicarske raziskave (Novljan, 1997) so pokazali pozitivne in
negativne učinke integracije. Integrirani otroci napredujejo v vzgojno-izobraževalnem
procesu hitreje kot njihovi vrstniki v šolah s prilagojenim programom in integracija ne
vpliva negativno na druge otroke. Na drugi strani pa je raziskava pokazala, da so
integrirani otroci v razredu pogosteje bolj nepriljubljeni kot drugi otroci in se v
razredu v primerjavi z njihovimi sošolci in vrstniki iz šol s prilagojenim programom,
slabše počutijo.
Okolje, v katerem se otrok počuti odtujeno in nesprejeto, težko vpliva na otroka
vzpodbudno in stimulativno pri komunikaciji in igri. Ostali otroci lahko otroka s
posebnimi potrebami izločijo in se z njim ne družijo. Če hočemo, da je okolje za
otroka vzpodbudno in stimulativno, ga mora le-to najprej sprejeti.
Dejstvo je, da se človek najbolje počuti med sebi enakimi ljudmi, zato težko trdimo,
da se otroci s posebnimi potrebami bolje počutijo v večinskih razredih in da tam
največ pridobijo. Po drugi strani pa le integracija daje možnost otrokom s posebnimi
potrebami, da si pridobijo enakovreden status v družbi. Verjamem, da se odrasli s
posebnimi potrebami lažje vključujejo v družbo in premagujejo težave, če so bili že v
otroštvu del te družbe.
Argumenti proti integraciji otrok s posebnimi potrebami (cv: Bratož, 2004):
-

V šolah s prilagojenim programom sta prostor in opremljenost za
usposabljanje in rehabilitacijo prilagojena otrokom s posebnimi potrebami,
prilagojenost fizičnega okolja je boljša.

-

Šole s prilagojenim programom imajo dobro kadrovsko zasedbo, kar omogoča
kompleksno kontinuirano obravnavo otrok s posebnimi potrebami.
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-

Strokovni delavci so v šolah s prilagojenim programom ponavadi tudi nosilci
razvoja programov, kar pomembno prispeva h kvalitetni edukaciji.

-

Učitelji – specialni pedagogi bolje poznajo specifične potrebe teh otrok kot
učitelji večinske šole.

-

Organizacija dela je v šolah s prilagojenim programom enostavnejša. Specialni
pedagog dela z manjšo skupino otrok, ki imajo enake ali vsaj podobne težave.

-

Specialni pedagogi so v primerjavi z učitelji v večinskih osnovnih šolah za
prepoznavanje in delo z otroki s posebnimi potrebami bolje usposobljeni.

Argumenti proti integraciji otrok s posebnimi potrebami se nanašajo predvsem na
boljše fizične pogoje in na boljšo usposobljenost učiteljev in svetovalnih delavcev v
specializiranih zavodih. Vendar pa ti argumenti ne pretehtajo pomena socialne
integracije.
Po mojem mnenju je največja ovira in obenem tudi izziv integracije sprejetost in
dobro počutje otroka s posebnimi potrebami v večinski šoli. Druga velika ovira
večinskih šol za uspešno integracijo pa so slabo izobraženi kadri. Vsekakor so učitelji
v specializiranih zavodih bolje usposobljeni za delo z določeno skupino otrok s
posebnimi potrebami kot učitelji v večinskih šolah. Vendar bomo to pomanjkljivost
lažje odpravili, kot pa naučili družbo živeti z drugačnimi ljudmi, ki so bili do sedaj
umaknjeni iz družbenega življenja in šolani v posebnih šolah in zavodih.
Najpomembnejši vidik integracije, ki pretehta vse njene negativne posledice, je po
mojem mnenju ta, da z integracijo otroci s posebnimi potrebami niso izločeni iz
družbe in na ta način se tudi družba uči živeti z njimi. Velik pomen socialni integraciji
pripisujejo tudi številni strokovnjaki, zato v nadaljevanju navajam njihova
razmišljanja.
Zagovorniki inkluzivne šole verjamejo, da je to, kako vključeno vzgajati in
izobraževati otroke in odrasle, ki so danes izključeni iz rednega življenja, skriti ključ,
da se naučimo, kako lahko različni ljudje živimo skupaj v isti skupnosti (Galeša,
1995).
Poglavitno vprašanje je, kaj je bolje za otroka. Za vsak primer posebej je potrebno
tehtanje ali otroka ločiti od njegovega socialnega okolja in ga vključiti v posebne
vzgojno – izobraževalne okoliščine in mu s tem omogočiti boljše pogoje za učenje,
boljše učitelje in standard, na splošno spodbudnejše socialno okolje, ali pa ga vključiti
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v šolo v domačem kraju, kjer bo med otroki, s katerimi je odraščal, ki jih pozna in ki
so ga že sprejeli medse (Resman, 2003).
Organizacija integriranih šol in oddelkov je s socializacijskega in vzgojnega vidika
pomembna ne samo za otroke s posebnimi potrebami, pač pa tudi za socializacijo in
oblikovanje ostalih otrok. Vsem otrokom, tistim, ki jih integriramo, in tistim, ki jih
sprejemajo, je treba pomagati, da bi pozabili, da so drugačni. Integrirani razred,
oziroma integrirana situacija je tista situacija, v kateri se vsi najbolj neposredno učijo
živeti v razmerah, kjer so ljudje različni. Učijo se sodelovati, komunicirati, živeti drug
ob drugem. Ob tem razvijajo odnos do sočloveka, učijo se tolerantnega življenja v
družbi neenakih, pripravljenosti sodelovanja in skupnega življenja z vsemi ljudmi
(Resman, 2003).
Ni toliko pomembna težava niti primanjkljaj sam zase, kolikor je pomembna reakcija
ljudi (okolja) na težavo. Iz tega sledi, da so stališča in vrednotenje primanjkljaja
večkrat bolj pomembna, kot sam primanjkljaj. Razvoj kompleksne integracije zahteva
spreminjanje številnih stališč, vrednot ter nov model mišljenja, poučevanja in vzgoje
na ravni posameznika, družbe, države, sveta (Galeša, 1993).

2.2

UČITELJI IN INTEGRACIJA

V analizi Eurydicea (Plevnik, 2005) so identificirali pet novih področij
usposobljenosti učiteljev. Ta znanja in spretnosti bi morala učiteljem omogočiti, da
obvladujejo situacije, s katerimi se njihovi predhodniki niso soočali. Ta področja so:
1. Informacijska in komunikacijska tehnologija (IKT).
2. Vodenje in upravljanje šole.
3. Integracija učencev s posebnimi potrebami.
4. Delo z večkulturnimi skupinami učencev.
5. Obvladovanje vedenjskih posebnosti učencev.
Integracija otrok s posebnimi potrebami v večinske šole/razrede pomeni, da bi učitelji,
ki so usposobljeni za delo v običajnem izobraževanju, morali dobro poznati vsaj
najbolj pogoste posebne potrebe otrok (tudi če je na šoli organizirana dodatna
strokovna pomoč). V nekaterih državah je integracija precej nov pojav, ki terja, da se
učitelji zanjo usposobijo, da pridobijo ustrezna specialna znanja in spretnosti, kot sta
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sposobnost prilagajanja poučevanja individualnim potrebam otrok ter sposobnost
prilagajanja učnih načrtov tem potrebam (Plevnik, 2005).
Za uspešno integracijo so pomembni predvsem štirje dejavniki (Beattie et al., 2006):
− pozitiven odnos do integracije,
− sodelovanje staršev,
− profesionalni razvoj učiteljev,
− sodelovanje med učitelji in ostalimi strokovnimi sodelavci na šoli.
Vsi štirje dejavniki, eni bolj drugi manj, se nanašajo na učitelja. Prvi korak pri
integraciji je, da jo učitelj sprejema, saj lahko le tako kvalitetno opravlja svoje delo.
Če se z integracijo ne strinja, mu le-ta postane breme in v njej vidi le dodatno delo.
Sodelovanje staršev je zelo pomembno, saj ti otroka najbolje poznajo in njihova
pravica je, da vedo, kaj se z otrokom dogaja. Prav tako so starši neprecenljiv vir
informacij o otroku. Integracija učitelju obenem nalaga tudi profesionalni razvoj. Za
profesionalni razvoj je pomembno premišljeno prepletanje teorije in prakse v
celotnem učiteljevem usposabljanju. S profesionalno rastjo učitelj pridobiva
avtonomnost, prožnost in zmožnost učenja iz lastnih izkušenj (Marentič Požarnik,
2000). To pomeni, da se učitelj nenehno izobražuje tudi na področju otrok s
posebnimi potrebami, saj bo le tako lahko suveren in samozavesten pri poučevanju
otrok s posebnimi potrebami. Sodelovanje med učitelji in drugimi strokovnimi
sodelavci je pri integraciji nujno. Timski pristop k izdelavi individualiziranega
programa in nenehno spremljanje otroka s posebnimi potrebami mora biti naloga
učiteljev in strokovnih sodelavcev, saj je le tako delo lahko opravljeno kvalitetno.
Vidimo, da ima učitelj pri zagotavljanju uspešne integracije zelo pomembno vlogo,
kar bo predstavljeno tudi v nadaljevanju.
Sedanja težnja po integraciji v večinsko osnovno in srednjo šolo terja pomembne
paradigmatske premike tako v miselnosti, kot v ravnanju učiteljev in tudi v opori, ki
jim jo ponujata bližnje in širše okolje (Marentič Požarnik, 2003).
Čeprav je res, da je za uspešno integracijo pomembnejša medsebojna pomoč sošolcev,
kot učiteljeva neposredna pomoč, to ne pomeni, da ima učitelj samo postransko vlogo.
Pozitivna interakcija med otroci s posebnimi potrebami in ostalimi otroci večinskih
razredov se bo sama od sebe težko izpostavila. Zato lahko trdimo, da brez
usposobljenega, motiviranega in stimuliranega učitelja ne bo uspešne integracije
(Resman, 2003).
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Uspešno vključevanje otrok s posebnimi potrebami ni odvisno le od mreže posebej
usposobljenih strokovnjakov in specializiranih institucij niti le od količine posebne
obravnave, ki jo bodo ti otroci deležni. Tudi primerna zakonodaja sama po sebi ne
zadostuje, čeprav je pomemben prvi pogoj. Učitelj, ki zna ustvariti vsem, še posebno
pa otrokom s posebnimi potrebami, primerno socialno in učno okolje, je osrednji člen
uspešnosti tega ukrepa (Marentič Požarnik, 2003).
Naprej Resman (2003) ugotavlja, da je bistvo učiteljeve pomoči otrokom s posebnimi
potrebami v tem, da jim pomaga razbijati predstave in občutke odrinjenosti,
manjvrednosti, ponižanja, iz katerih se ti otroci težko izkopljejo. Otrokom mora
učitelj pomagati, da se bodo sami sposobni spopadati s problemi in njihovim
reševanjem.
Za uspešno integracijo otrok s posebnimi potrebami v osnovne in srednje šole so
potrebni pomembni premiki ne le v informiranosti, ampak tudi (Marentič Požarnik,
2003):
− v pogledih, prepričanjih in pričakovanjih učiteljev (raven mentalnih
konstruktov),
− v njihovih spretnostih v obravnavi različnih otrok, v obvladovanju širokega
spektra učnih oblik, metod in postopkov, v uravnavanju medosebnih odnosov
v razredu ter sodelovanju z drugimi učitelji, starši, ravnateljem, šolsko
svetovalno službo in v timu z drugimi specializiranimi strokovnjaki (raven
veščin).
Integracija ne bo uspela, če učitelj ni naklonjen določeni populaciji otrok s posebnimi
potrebami in dokler razredni učitelj ne bo prevzel odgovornosti za otroka s posebnimi
potrebami (Resman, 2003).
Mislim, da se mora odgovornost za otroka s posebnimi potrebami porazdeliti med vse
vpletene (učitelje, strokovnjake, starše). Tudi odgovornost glede ne-/uspeha otroka v
šoli mora biti porazdeljena med učitelja, izvajalca strokovne pomoči, starše in seveda
otroka.
Medveš (2003) opozarja na štiri problematične točke strokovnih neskladij, zaradi
katerih se ideja o integraciji ne more uresničiti v praksi: izdelava kurikularnega
gradiva, organizacija učnega procesa in oblik pomoči otrokom s posebnimi potrebami,
izdelava sistema usmerjanja ter izobraževanje vzgojiteljev in učiteljev. Integracija
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otrok s posebnimi potrebami ni mogoča brez integracije izobraževanja učiteljev in
vzgojiteljev za večinske šole in tistih za otroke s posebnimi potrebami. Zakon namreč
ne more predpisati strokovne doktrine in tudi ne zagotoviti socialnega ozračja,
kakršno

opisujejo

zagovorniki

inkluzije.

»Didaktična

integracija«,

torej

»pripravljenost, odgovornost in skrb učitelja in šole za poučevanje vseh vrst otrok«
(Medveš, 2003, str. 86), naj bi šele zagotovila razmere, ki jih terja integracija.
Po drugi strani pa bi lahko rekli, da se učitelji bojijo integrirati otroke s posebnimi
potrebami v oddelek. Pogoji učiteljevega delovanja, določeni z normativi, veliko
število otrok v oddelku, velika tedenska obremenitev in tudi natrpani učni programi,
ki jih mora v posamičnih časovnih enotah obdelati, če hoče izpolniti letni program,
zavzamejo večino časa, ki ga ima učitelj na voljo (Skalar, 1996).
Nekateri učitelji se bojijo poučevati otroke s posebnimi potrebami, ker niso
pripravljeni, niso usposobljeni, se ne čutijo ali nimajo podpore ravnatelja, ali pa
nimajo dovolj podpore ostalih strokovnjakov. Bojijo se (cv: Bratož, 2004):
− večje količine dela,
− večje psihične obremenjenosti,
− vodenja zahtevnega, raznolikega razreda,
− morebitne prikrajšanosti drugih otrok,
− pritiskov staršev,
− večjega nadzora, sestankov in obiskov.
Pri nekaterih učiteljih pa lahko zasledimo predsodke, da mora biti učitelj ekspert za
poučevanje

otroka

s

posebnimi

potrebami,

ali

da

mora

uporabljati

visokospecializirane učne pripomočke, ali da je poučevanje otrok s posebnimi
potrebami uspešno le ob določenih pogojih ali v posebnih šolah, itd. (Cencič, 2003).
Leadbetter in Leadbetter (1993) ugotavljata, da se poučevanje otrok s posebnimi
potrebami ne razlikuje od dobre učiteljeve prakse. Če zna učitelj v katerihkoli
okoliščinah natančno oceniti otrokove sposobnosti, pripraviti primerne programe dela,
je občutljiv na okolje poučevanja, ki lahko vpliva na otroka, in ga je sposoben
motivirati za delo, potem je to dober učitelj, ne glede na to, ali je posebej usposobljen
za delo z otroki s posebnimi potrebami. Učiteljem tako ni treba popolnoma
spreminjati svojega pristopa k poučevanju samo zato, ker imajo v razredu otroka s
težavami. Lahko pa izpopolnijo svojo obstoječo prakso in določene stvari na področju
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učnih priprav ter organizacije v razredu tako, da se približajo potrebam otroka s
posebnimi potrebami.
Učitelji morajo poskusiti poučevati otroke s posebnimi potrebami in razvijati svoje
spretnosti poučevanja, kritično prisluhniti drugim praktikom in pošteno ter odkrito
ovrednotiti svoje delo in dosežke (Leadbetter, Leadbetter, 1993).
To pomeni, da naj učitelji kritično reflektirajo, poleg svojega poučevanja ter učenja
otrok, tudi svoja prepričanja in vrednote. Potrebno je (Cencič, 2003):
− Oblikovati pozitivno naravnanost učiteljev ali pozitiven odnos učiteljev,
prepričanja in vrednote, povezane z integracijo otrok s posebnimi potrebami.
Če bodo imeli učitelji pozitiven odnos, prepričanja in vrednote, povezane s
poučevanjem otrok s posebnimi potrebami, bodo lažje in predvsem uspešneje
prilagajali svojo prakso spremembam v razredu.
− Razviti je treba vseživljenjsko učenje, inovirati svoje poučevanje in učenje
otrok, vključevati učinkovite učne metode.
− Učitelji naj bi imeli določeno znanje, spretnosti in izkušnje z različnimi
učnimi metodami in oblikami ter naj bi poznali njihove prednosti, slabosti in
uporabnost. Učitelj mora biti odprt in fleksibilen, saj učna metoda in oblika,
ki bi bila najboljša v vseh situacijah, ne obstaja.
− Učitelj naj načrtuje svoje delo tako, da bo vključevalo potrebe vseh otrok.
− Učitelj naj ovrednoti delo in dosežke otrok glede na začetno stanje, pa tudi
ovrednoti svoje poučevanje.
Na tem mestu ne smemo pozabiti tudi na učitelja kot osebnost. Nekateri učitelji lahko
čutijo odpor do otrok s posebnimi potrebami. Tak učitelj pri vzgoji in izobraževanju
otroka s posebnimi potrebami prej škodi kot koristi. Vendar pa mora biti učitelj
profesionalec, ki ga predsodki in lastna doživljanja ne smejo ovirati pri kvalitetnem
poučevanju vseh otrok.
Potrebne so temeljite spremembe v zasnovi izobraževanja in izpopolnjevanja
učiteljev, ob tem pa tudi premiki v pojmovanjih znanja, učenja učiteljev, učiteljeve
vloge. Med najpomembnejšimi je premik od pojmovanja vloge učitelja kot prenašalca
znanja v smer učitelja kot spodbujevalca uspešnega učenja z metodami, ki so aktivne,
usmerjene v otroke in njihove izkušnje, v prejšnje znanje, zmožnosti, stile učenja, itd.
S tem pa so tudi povezani premiki v kulturi šole kot celote in v šolski politiki. Šele
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vse to v povezavi daje primerne okoliščine za uspešno integracijo (Marentič Požarnik,
2003).

2.2.1

PODROČJA PRILAGODITEV DELA

Najpomembnejši element šole so učitelji, ki bodo morali spremeniti in prilagoditi svoj
način dela, če bodo hoteli z otroki s posebnimi potrebami kvalitetno in uspešno delati.
Njihove prilagoditve so naslednje (cv: Bratož, 2004):
− Celostno sprejeti drugačnega otroka.
Gre za sprejemanje na vrednostnem, razumskem in čustvenem nivoju. Od tega
kako in koliko posamezen učitelj sprejme otroka s posebnimi potrebami je
odvisno, kako ga bodo sprejeli sošolci in ali bo razvijal pozitiven odnos do šole in
učenja.
− Učitelj postavlja individualne učne cilje za vsakega otroka s posebnimi
potrebami posebej.
Doslej je bil učitelj vajen postavljati skupinske učne cilje za otroke določene
starosti, ki so bili približno enaki. Pri otrocih s posebnimi potrebami pa mora
pristajati na to, da so cilji lahko v primerjavi z večino otrok zelo različni in
drugačni. Učitelj mora aktivno razmišljati o tem, kaj bi otrok s posebnimi
potrebami še zmogel in česa ne več. Potrebno je, da si zanj zastavi take cilje, ki
mu bodo predstavljali izziv, obenem pa jih bo zmožen doseči.
− Učitelj ni več edini, ki določa učno snov.
Skupaj z učiteljem za posamezne otroke določa učno snov še specialni pedagog in
včasih tudi zunanji strokovnjaki.
− Učitelji ne določajo več povsem samostojno kaj, kdaj in kako bodo preverjali
in ocenjevali znanje.
Tudi na tem, učiteljevem tradicionalno avtonomnem področju, prihaja do
sprememb. Učitelj za otroke s posebnimi potrebami v sodelovanju s svetovalno
službo pripravi individualizirana vprašanja, s katerimi vnaprej seznani otroka in
njegove starše. Otrok lahko piše preizkus izven razreda, najpogosteje v prostorih
svetovalne službe.
− Učitelji v razredu niso več sami.
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Vse pogosteje je ob učitelju še specialna pedagoginja, ki pomaga tudi drugim
otrokom.
− V okviru šole učitelj ni več v celoti odgovoren za otrokovo znanje in njegov
napredek.
Ta odgovornost je porazdeljena med strokovnjake, ki skrbijo za otrokov napredek
(šolski svetovalni delavci, specialni pedagog).
− Učitelji več sodelujejo.
Če želijo uspešno delati po individualiziranih programih za otroke s posebnimi
potrebami, morajo sodelovati med seboj, s specialnimi pedagogi, svetovalnimi
delavci in strokovnjaki izven šole in tudi s starši.
− Učitelji se vedno znova učijo specifičnih načinov ravnanja in poučevanja.
Načini poučevanja in ravnanja se spreminjajo glede na posameznega otroka s
posebnimi potrebami. Učitelj se mora biti pripravljen vedno znova učiti od drugih
strokovnih delavcev, kakor tudi od otrok.
− Učitelj uči tudi starše, kako naj otroku pomagajo doma.
Starši so pogosto napačno pomagali otrokom na načine, ki so jih bili sami deležni
v šoli. Tako je učitelj, ob pomoči specialnega pedagoga, tudi učitelj staršev svojih
učencev, ki jim razlaga, kako naj svojemu otroku pomagajo doma.
Naštete prilagoditve temeljito posegajo v učiteljevo delo. Od njega zahtevajo veliko
tolerantnosti in fleksibilnosti ter veliko novega, dodatnega znanja o otrocih s
posebnimi potrebami, njihovih značilnostih, novih učnih metodah in oblikah,...
Učitelji so pred zahtevno nalogo, kako kvalitetno poučevati ne le otroka s posebnimi
potrebami, pač pa celoten oddelek, v katerem je tak otrok. Učitelji potrebujejo
predvsem podporo ostalih strokovnih delavcev na šoli (ravnatelja, svetovalne službe)
in staršev. Šolsko okolje mora učitelju omogočiti, da se bo lahko dodatno izobraževal
in mu vsak dan nuditi pomoč pri reševanju problemov, ki jih ima.

2.3

DODATNO STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE
UČITELJEV ZA DELO Z OTROKI S POSEBNIMI
POTREBAMI

Z vključevanjem otrok s posebnimi potrebami v večinske osnovne šole se postavljajo
vprašanja, kdo naj pomaga tem otrokom. V mnogih državah, ki imajo z integracijo
bogate izkušnje, ugotavljajo, da samo s spreminjanjem zakonov ne morejo doseči
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zaželenih učinkov in da je uspešnost šolskih sprememb odvisna od vključevanja in
sodelovanja učiteljev ter njihove strokovnosti.
Pri izobraževanju učiteljev za delo z otroki s posebnimi potrebami moramo težiti k
doseganju naslednjih ciljev (Urh, 1997):
− zavedanje odgovornosti za uspešno izobraževanje vseh otrok,
− kompetentni praktiki postanejo sposobni diferencirati program,
− sodelovanje v timu, s starši, zunanjimi strokovnjaki in drugimi šolami vred,
− demistificiranje drugačnosti in pripravljenost kritično presojati svojo prakso.
Ponudba programov s področja dela z otroki s posebnimi potrebami je, v primerjavi z
drugimi področji vzgoje in izobraževanja, slaba (Bratož, 2004).
V Katalogu programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih
delavcev v vzgoji in izobraževanju za šolsko leto 2006/07 (Katalog…, 2006) sta
razpisana 2 seminarja s področja vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s
posebnimi potrebami za osnovnošolske in srednješolske učitelje v sklopu programov
za izpopolnjevanje izobrazbe1. V sklopu predpisanih programov2 sta 2 seminarja za 9letno osnovno šolo s področja specialnih pedagoških znanj. V sklopu posodobitvenih
programov3 je razpisanih 6 seminarjev za učitelje geografije, a noben s področja otrok
s posebnimi potrebami in 20 seminarjev na temo prilagojenega izvajanja programov
za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami v osnovni in srednji šoli, ki so
namenjeni vsem učiteljem.
Vidimo lahko, da je ponudba seminarjev na temo otrok s posebnimi potrebami res
skromna. Še posebej pa me preseneča to, da so seminarji s področja otrok s posebnimi
potrebami razpisani za vse učitelje in da ni seminarjev za učitelje posameznih
predmetov. Mislim, da se poučevanje na primer slepega otroka pri geografiji močno
razlikuje od poučevanja pri na primer likovni vzgoji. Vsaj za nekatere kategorije otrok
s posebnimi potrebami bi bilo izobraževanje za učitelje posameznih predmetov nujno.
1

Programi za izpopolnjevanje izobrazbe. Strokovni delavec, ki opravi tak program, ima ustrezno
izobrazbo za poučevanje določenega predmeta oziroma za opravljanje določenega vzgojnoizobraževalnega dela (Katalog…, 2006).
2
Predpisani programi so programi, ki so navedeni v prilogah k pravilnikom oz. odredbam o smereh
izobrazbe strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju in imajo status prednostnih programov
(Katalog…, 2006).
3
Posodobitveni programi so programi, ki so prvenstveno namenjeni posodabljanju disciplinarnega oz.
strokovnega znanja. Poleg tega usposabljajo za izvajanje kurikularnih in sistemskih novosti in za
izvajanje novih programov, učnih načrtov oz. katalogov znanj, za katere usposabljanje ni zagotovljeno
že s programi za izpopolnjevanje izobrazbe ali s predpisanimi programi (Katalog…, 2006).
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Izobraževanje učiteljev je potrebno reformirati tako, da bodo usposobljeni za
inkluzivno

poučevanje.

Med

prvimi

koraki

je

združevanje

izobraževanja

osnovnošolskih učiteljev z izobraževanjem specialnih pedagogov. Združevanje
pomeni iskanje skupnega strokovnega temelja, skupnih strokovnih predmetov
(Medveš, 2003).
Usposabljanje učiteljev za delo z otroki s posebnimi potrebami v integriranem
oddelku ne sme biti usposabljanje defektologov. Defektološko znanje je samo del
znanja, ki naj ga dobi učitelj. Učitelj mora poleg znanja o otrokovi motnji znati tudi
načrtovati delo, imeti široko znanje o didaktiki in metodiki dela, imeti mora znanje s
področja sodelovanja s starši, itd. (Resman, 2003).

2.4

DOSEDANJE RAZISKAVE

V raziskavi Učitelji v prenovi – njihova strokovna avtonomija in odgovornost, avtoric
Marentič Požarnikove in drugih (2005), so učitelje med drugim spraševali tudi po
presoji lastne usposobljenosti za strokovno delovanje na posameznih področjih.
Rezultati kažejo, da učitelji najnižje ocenjujejo svojo usposobljenost za integracijo
otrok s posebnimi potrebami. Za področje integracije otrok s posebnimi potrebami so
bili učitelji deležni tudi najmanj izobraževanja in v skladu s tem izražajo na tem
področju največjo željo po nadaljnjem izpopolnjevanju.
Milivojević Krajnčičeva (2004) je proučevala pozitivne in negativne izkušnje
učiteljev z integracijo. Analiza je pokazala, da imajo vsi učitelji težave pri integraciji,
največ pa na področjih izvedbe in načrtovanja pouka in načrtovanja, izvedbe in
evalvacije individualiziranega programa. Nekaj manj kot polovica učiteljev ima z
integracijo slabe izkušnje, ker se ne čutijo usposobljene za nekatere vrste posebnih
potreb, ki jih imajo otroci.
Schmidtova (2006) je v raziskavi, v kateri so sodelovali učitelji osnovnih šol, ki so se
srečevali z gluhimi in naglušnimi učenci, ugotovila, da večina učiteljev ni zadovoljnih
z usposabljanjem in izobraževanjem za delo z učenci s posebnimi potrebami.
Pomanjkljivosti so predvsem na področju intenzivnosti, sistematičnosti in praktičnosti
usposabljanja. Učitelji tudi navajajo povečane psihofizične obremenitve pri delu z
integriranimi učenci. Močno izstopa delovna obremenjenost z novimi nalogami, na
primer stalno sodelovanje s surdopedagoginjo, priprave na učno delo v integriranem
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oddelku, načrtovanje in prilagajanje učne snovi za integrirane in ostale učence,
oblikovanje ustrezne razredne klime, načrtovanje in usklajevanje časa za delovne
sestanke na šoli. Strah pred timskim delom kot novostjo v integracijskem modelu je
bil najprej prisoten pri večini učiteljev, vendar so ga postopno z uveljavljanjem in
izvajanjem v praksi sprejeli kot potrebno in uspešno obliko dela. Večina učiteljev ni
izpostavila težav z izdelavo individualiziranih programov in uresničevanjem učnih
ciljev.
Bratoževa (2002) je v raziskavi v okviru svojega diplomskega dela med drugim
ugotavljala tudi, kako učitelji ocenjujejo svoje znanje za delo z učenci s posebnimi
potrebami. Kar 74 % učiteljev predmetne stopnje je svoje strokovno znanje za delo z
učenci s posebnimi potrebami ocenilo kot pomanjkljivo ali zelo pomanjkljivo in le 5
% jih meni, da je njihovo znanje precej dobro. Prav tako je raziskava pokazala, da
samo 9 % učiteljev predmetne stopnje dela z učenci s posebnimi potrebami po
individualiziranih programih, ki so jih sestavili sami.
Raziskava Kolenc Kolnikove (2005a) je v vzorec zajela učitelje geografije. Eno od
vprašanj se je nanašalo na razvijanje petih področij učiteljevih kompetenc, ki jih je
zapisala ekspertna skupina pri Evropski komisiji za znanost in izobraževanje (1.
usposobljenost za nove načine dela v razredu, 2. usposobljenost za nove naloge dela
zunaj razreda, na šoli in s socialnimi partnerji, 3. usposobljenost za razvijanje novih
kompetenc in novega znanja pri učencih (sem spada tudi usposabljanje za delo z
različno zmogljivimi učenci), 4. razvijanje lastne profesionalnosti in 5. uporaba
informacijsko-komunikacijske tehnologije). Učitelji geografije so kompetence
razvrstili od 1 (najpomembnejše) do 5 (najmanj pomembno), z vidika njihovega
strokovnega usposabljanja. Odgovori so pokazali, da sta na lestvici pomembnosti
predlaganih področij razvoja učiteljevih kompetenc področji lastne profesionalnosti in
usposobljenosti za nove načine dela v razredu najvišje postavljeni. Nižjo stopnjo
pomembnosti so pripisali usposobljenosti za razvijanje novih kompetenc in novega
znanja pri učencih. Ostali dve kompetenci se zdita učiteljem najmanj pomembni.
Ugotovimo lahko, da je kompetenca, ki zajema tudi usposabljanje za delo z učenci s
posebnimi potrebami, učiteljem geografije srednje pomembna.
Opravljena je bila tudi raziskava na vzorcu študentov, bodočih učiteljev geografije
(Resnik Planinc, Kosten Zabret, 2006). Študenti so vrednotili različne kompetence,
glede na to, v kolikšni meri so kompetenco pridobili v času študija in kakšen je pomen
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posamezne kompetence. Kompetenca ugotavljanje in ustrezno odzivanje na učence, ki
imajo posebne izobraževalne potrebe ali učne težave, je bila najnižje ocenjena med
vsemi kompetencami, ki so se nanašale na delo v razredu. Na drugi strani pa se ta
kompetenca ne zdi študentom nič manj pomembna kot ostale, saj ji pripisujejo velik
pomen.
Iz dosedanjih raziskav lahko vidimo, da se učitelji ne čutijo dovolj usposobljene za
delo z učenci s posebnimi potrebami in da si na tem področju želijo dodatnih
izobraževanj. Stanje na področju individualiziranih programov iz leta 2002 pa je zdaj
verjetno veliko boljše, ker mora šola za vsakega usmerjenega učenca na Ministrstvo
za šolstvo predložiti njegov individualiziran program. Tudi učitelji geografije
postavljajo usposobljenost za delo z različno zmogljivimi učenci na nižje prioritetno
mesto, bodoči učitelji geografije pa ocenjujejo, da so v času študija pridobili najmanj
kompetenc prav s področja dela z otroki s posebnimi potrebami.
Na podlagi teh raziskav pričakujemo, da bo naša raziskava pokazala podobne
rezultate kot raziskava Marentič Požarnikove in drugih (2005), in sicer, da se tudi
učitelji geografije ne čutijo dovolj usposobljene za delo z otroki s posebnimi
potrebami.

2.5

INDIVIDUALIZIRANI PROGRAM

Po Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2000) je treba za vsakega
otroka

s

posebnimi

potrebami

v

vzgojno-izobraževalni

ustanovi

izdelati

individualizirani program v skladu s programom, kamor je otrok usmerjen. Strokovno
skupino za pripravo in spremljanje individualiziranega programa imenuje ravnatelj
vzgojno-izobraževalne ustanove v tridesetih dneh od sprejema otroka. Strokovna
skupina lahko, glede na otrokov napredek in razvoj, individualiziran program
prilagaja med šolskim delom, na koncu šolskega leta pa preveri njegovo ustreznost ter
izdela individualizirani program za naslednje šolsko leto (Kolenec, 2005a).
Individualizirani program je proces prilagajanja vzgojno-izobraževalnega procesa
otrokovim posebnim vzgojno-izobraževalnim potrebam, da bi omogočili otroku
optimalen razvoj. Je sredstvo za uresničevanje didaktičnega načela učne
individualizacije in diferenciacije. Individualizirani program kot dokument pa je
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zakonsko zagotovljen vsem otrokom, ki so ali bodo usmerjeni v različne programe
vzgoje in izobraževanja (Pulec Lah, 2002).
Z individualiziranim programom se določijo oblike dela na posameznih vzgojnih
področjih, pri posameznih predmetih oziroma pri predmetnih področjih, način
izvajanja dodatne strokovne pomoči, prehajanje med programi ter potrebne
prilagoditve pri organizaciji, preverjanju in ocenjevanju znanja, napredovanju in
časovni razporeditvi pouka (ZUPP, 2000).
Namen individualiziranih programov je ustreznejša vzgoja in izobraževanje otrok s
posebnimi potrebami. Cilji individualiziranih programov pa so (Galeša, 1995):
-

Optimalni razvoj otroka;

S pomočjo individualiziranega programa vsakemu otroku s posebnimi potrebami
prilagajamo vsebine, načine in pogoje dela glede na njihove zmogljivosti, interese
in primanjkljaje. Otrokov optimalnejši razvoj temelji na celovitejši procesni
simptomatski in funkcionalni diagnostiki, na merljivem, uravnoteženem in
individualiziranem načrtovanju, na ustreznem izvajanju in na sprotni ter končni
evalvaciji.
-

Boljša komunikacija;

Boljša komunikacija pomeni povezano koordiniranje in poenotenje vseh, ki delajo
z otrokom ali s starši teh otrok. Pri komunikaciji je izredno pomembna prisotnost
komunikacije vseh delavcev in staršev z otrokom.
-

Večja odgovornost;

Z vidika odgovornosti je potrebna sprotna evalvacija in na osnovi te sprotna
revizija individualiziranega programa in evalvacija tega programa na koncu
šolskega leta, na osnovi katere naredimo individualizirani program za novo šolsko
leto.
-

Več direktnega in manj indirektnega načrtovanja;

-

Ustreznejše vsebinsko in metodično usmerjanje ter vodenje;

Na osnovi individualiziranega programa je lažje razvijati potrebne programe in
oblike diferenciacije in individualizacije.
-

Zmanjšanje anksioznosti pri otroku;

-

Racionalizacija, intervencija, ustvarjalnost;

-

Večja vključenost staršev;
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Sodelovanje staršev je osnova oziroma pogoj za postavitev ustrezne diagnoze, za
ustrezno izdelavo, izvajanje in evalvacijo programa in napredka otroka.
-

Večja uravnoteženost individualiziranega programa glede na kognitivne,
afektivne, motorične, razvojne potrebe otrok;

Priprava individualiziranega programa je eden izmed najpomembnejših korakov v
zagotavljanju učinkovitega razvoja in učenja, poučevanja ter doseganja boljših
rezultatov otrok s posebnimi potrebami (Končar, 2003).
Za pripravo individualiziranega programa moramo iti skozi štiri glavne faze (Galeša,
1995):
− spoznavanje otrokovega okolja in otrokovega delovanja,
− načrtovanje prilagoditev v okolju in razvojnega programa za otroka,
− izvajanje programa,
− spremljanje oziroma vrednotenje uspešnosti individualiziranega programa
(njegove realizacije, otrokovega napredka).
Kakovosten individualizirani program je vedno plod timskega dela, v katerem so vsi
člani skupine enakopravni in delujejo v partnerskem odnosu (Pulec Lah, 2005). Člani
strokovne skupine oziroma tima so: razrednik, starši, ravnatelj, specialni pedagogdefektolog, psiholog, socialni delavec, pedagog, predmetni učitelj, otrok (Galeša,
1995).
Naloga strokovnega tima je, da skupaj oblikujejo individualiziran program za otroka,
ki vsebuje cilje glede šolskega dela in tudi glede vključevanja v socialno okolje.
Program je namenjen izvajanju v šoli, kjer ga izvajajo učitelji in defektologi, ter
izvajanju

doma,

kjer

ga

izvajajo

starši

in

otrok

sam.

Poleg

izdelave

individualiziranega programa, strokovni tim poda strokovno oceno o otroku in piše
poročila, skupno načrtuje aktivnosti za otroka, ki so skladne s cilji, dogovarjajo se o
pristojnosti posameznega strokovnjaka, sodelujejo pri izvajanju, kontroli in evalvaciji
otrokovega napredka, ocenjujejo vključenost programskih ciljev v učni proces in
odkrivajo možnosti lastnega dodatnega strokovnega izpopolnjevanja. Za ustrezno
opravljanje nalog mora med člani tima vladati zaupanje in pripravljenost za optimalno
kooperacijo (Novljan, 1997).
Za uspešno šolanje otrok s posebnimi potrebami v večinski šoli je pomembno
sodelovanje staršev s člani strokovnega tima, saj mora timska obravnava gledati na
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otroka celostno, torej tudi njegovo družino in širše socialno okolje, v katerega se otrok
vključuje (Novljan, 1997).
V praksi se pogosto dogaja, da je oblikovanje individualiziranega programa naloga le
enega ali dveh strokovnih delavcev (običajno specialnega pedagoga ali/in učitelja).
Včasih je vzrok za to pomanjkanje kadrov na šoli, lahko tudi nepripravljenost
posameznikov za sodelovanje ali preprosto premajhna ozaveščenost o pomembnosti
timskega pristopa k načrtovanju, izvajanju in vrednotenju individualiziranega
programa (Pulec Lah, 2005).
Zgornje ugotovitve Pulec Lahove podpre tudi raziskava (cv: Bratož, 2004), ki je
ugotovila, da učitelji pripisujejo poseben pomen individualiziranemu programu, ki ga
izdela specialni pedagog, vendar pa sebe največkrat ne vidijo kot sodelujoče pri
omenjeni nalogi.
Timski pristop zahteva od vseh članov osebno pripravljenost za sodelovanje in
dopolnjevanje,

razumevanje

psiholoških

in

socialnih

razsežnosti

timskega

sodelovanja, sposobnost sprejemati različnost mnenj, sposobnost poslušati in
poskušati razumeti sogovornika, sposobnost sprejemati kompromisne rešitve,
sprejemati in dajati podporo, sposobnost empatije in spretnosti za uspešno
konstruktivno komunikacijo (Končar, 2003).
Če želimo, da bo individualizirani program predstavljal čim bolj celosten pristop k
obravnavi otroka s posebnimi potrebami, je nujno sodelovanje različnih
strokovnjakov, staršev in, kadar je to mogoče in primerno, tudi otroka. Vsak od
strokovnjakov, kot tudi starši in otrok s posebnimi potrebami, imajo nepogrešljive
informacije, znanje, spretnosti in izkušnje, brez katerih individualizirani program
izgublja svojo širino in uporabnost (Pulec Lah, 2005).
Učitelj ni samo strokovnjak za določeno predmetno področje, pač pa je tudi dobro
didaktično usposobljen. Poleg tega pa izmed vseh delavcev na šoli z otrokom preživi
največ časa. Zato si ne morem predstavljati, da bi bil dober individualizirani program
sestavljen brez sodelovanja učitelja in njegovih dragocenih opažanj. Poleg tega pa je
učitelj tisti, ki sledi in dela po individualiziranemu programu in zato je nujno, da
sodeluje v timu, ki program sestavlja.
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2.6

UČITELJI GEOGRAFIJE IN OTROCI S
POSEBNIMI POTREBAMI

Sodobna geografija kot znanost je po svoji naravi, notranji zgradbi, lastnih
zakonitostih in svojevrstni interpretaciji nekako v sredi med naravnimi in družbenimi
vedami. Osnovni predmet njenega zanimanja je pokrajina, tako na raziskovalnem, kot
tudi na pedagoško – didaktičnem področju (Zgonik, 1995).
Eden od ciljev pouka geografije je, da otroci pridobijo prostorsko predstavo o
današnjem svetu in domačem okolju. Ta predstava je pomembna za ustvarjalno
spremljanje in razumevanje vsakodnevnih informacij, ki imajo prostorsko razsežnost,
ter za lastno odgovorno ravnanje in odločanje. Zato morajo otroci razumeti
najpomembnejše naravno in družbenogeografske pojave in procese tako posamič kot
v njihovih medsebojnih vzročno – posledičnih zvezah (Brinovec, 2004).
Končni cilj pouka geografije mora biti vzgoja celostnega geografskega mišljenja
(Brinovec, 2004). Geografsko mišljenje je nujno za razumevanje pokrajine, saj nam
ob konkretnih geografskih primerih in v konkretnem geografskem prostoru pomaga
razumeti pokrajino kompleksno. Celostno razumevanje geografskih pojavov pomeni
razumevanje prepletenosti naravnih, družbenih, gospodarskih in političnih vplivov v
prostoru (Zgonik, 1995).
Didaktika geografije je povezana s pedagogiko in s tem z občo didaktiko ter z
geografijo kot znanostjo. Ob vsem tem sta prisotna sodobno življenje in hiter,
vsestranski družbeni in materialni razvoj, ki postavljata še svoje posebne pedagoške in
didaktične zahteve. Tako je sodobna geografija tesno povezana s še drugimi
informacijami in pojavi, ki prihajajo iz različnih družbenih področij. Tu sta
najpomembnejša mesto in naloga učitelja kot osebnosti, ki dobro pozna geografsko
stvarnost, družbenogospodarski in tehnološki razvoj ter posebna zanimanja otrok
(Zgonik, 1995).
Sodobni cilji pouka so proceduralna znanja in spretnosti, ki se vse manj vežejo na
predmetne vsebine oziroma se lahko vežejo na vsebine katerega koli predmeta. Tem
ciljem se morajo prilagajati tudi učitelji geografije. Tako se spreminja vloga učitelja
geografije v sodobni šoli. Učitelj mora otrokom omogočiti, da sami ustvarjajo svoje
znanje, se sprašujejo o njegovem smislu in ga skušajo praktično ovrednotiti. Z
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drugimi učitelji pa mora usklajevati svoj pouk, se ga lotevati projektno in skrbeti za
celostno, medpredmetno povezano izobraževanje (Lipovšek, 2005).
Učitelji geografije morajo imeti poleg strokovno-geografskega znanja tudi
psihološko-pedagoška znanja. Še pred desetletjem je veljalo, da učitelj potrebuje
psihološko-pedagoška znanja tedaj, kadar uči otroke s posebnimi potrebami. Vendar
sodobna šola zahteva učitelje z bolj pretanjenim posluhom za potrebe otrok. Učitelj v
šoli prevzema tudi različne vloge – je razrednik, organizator obšolskih dejavnosti in
terenskega dela, svetovalec otrokom, partner staršev in sodelavec drugih učiteljev. Po
drugi strani pa država pričakuje od učitelja, da bo imel individualiziran in diferenciran
pristop do vsakega otroka, da bo odkrival nadarjene in zaznal tiste s posebnimi
potrebami in jih integriral v pouk (Lipovšek, 2005).
Vidimo, da zgolj strokovno-geografska znanja niso dovolj za uspešno in kvalitetno
delo učiteljev geografije. Učitelji geografije se morajo usposobiti za tiste nove načine
dela v razredu, ki obsegajo tudi uporabo ustreznih pristopov glede na učno, socialno,
kulturno in etnično raznolikost otrok (Kolenc Kolnik, 2005b).
Mesto geografije v programu (kurikulumu) osnovne šole je utemeljeno s tem, da ta
predmet pomaga mlademu človeku pridobiti znanje, sposobnosti in spretnosti, s
katerimi se lahko orientira in razume ožje in širše življenjsko okolje, in da ga vzgaja v
pravilnem vrednotenju in spoštovanju okolja. Geografsko znanje je sestavni del
temeljne izobrazbe, ker vsebuje vedenja o domovini in svetu ter o varovanju okolja in
smotrnem gospodarjenju z njim. Zato je to znanje nujno potrebno vsakemu mlademu
človeku pred vstopom v delo ali v nadaljnje izobraževanje na katerikoli stopnji (Učni
načrt za geografijo za gluhe in naglušne otroke, 1998).

2.6.1

PRIPOROČILA ZA DELO Z OTROKI S
POSEBNIMI POTREBAMI Z VIDIKA
NARAVOSLOVJA

Predmet geografije je edini, v katerem se enakovredno prepletajo družboslovna in
naravoslovna spoznanja, in ima strateško mesto za uspešnejšo znajdenje mladih v vse
bolj zapletenem in hkrati usodno povezanem svetu prihodnosti (Marentič Požarnik,
2005).
Geografija je predmet, ki združuje naravoslovje in družboslovje. Na podlagi tega
dejstva sem povzela priporočila iz prispevkov, ki so bili predstavljeni na seminarju o
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naravoslovju in otrocih s posebnimi potrebami. Vsa priporočila lahko apliciramo tudi
na geografijo.
Pri naravoslovju mora učitelj načrtovati razvoj naravoslovnih sposobnosti in
spretnosti. Pomembno je, da učitelj določi, katere sposobnosti in spretnosti bo razvijal
pri otrocih s posebnimi potrebami in kako jih bo razvijal (Kolenec, 2005b).
Otrok s posebnimi potrebami bo lahko sodeloval pri pouku naravoslovja, če bo le-ta
vključeval (cv: Kolenec, 2005b):
− vsebine, ki omogočajo varno raziskovanje v domačem in bližnjem okolju,
− naloge z različnimi ravnmi zahtevnosti, ki omogočajo dobre dosežke tudi
otrokom s posebnimi potrebami,
− različne in zanimive izkušnje, pri katerih uspeh ne bo odvisen le od
obvladovanja teoretičnih znanj,
− praktične, otrokovim sposobnostim in spretnostim prilagojene dejavnosti, ki
jih bo otrok sam izvajal,
− naloge, pri katerih dosežki niso primarno odvisni od predhodno pridobljenih
znanj in jezikovnih sposobnosti in spretnosti.
Geografija ponuja učiteljem veliko možnosti za izpolnitev zgornjih postavk. Že okolje
samo je pri geografiji predmet proučevanja in geografije brez raziskovanja pokrajine
si ne moremo predstavljati. Prav tako se pri geografiji izvaja veliko dejavnosti, ki jih
lahko otroci sami izvajajo in niso odvisne le od teoretičnih znanj. Pri njih otroci lahko
doživijo občutek uspeha, ki je pri otrocih s posebnimi potrebami še posebej
pomemben.
Vsi otroci so se sposobni učiti naravoslovje, učitelj pa mora pri tem upoštevati vrsto
naravoslovja in temu prilagoditi učne metode in oblike v procesu izobraževanja. Če
učitelj v procesu poučevanja vsem otrokom organizira dejavnosti, ki jim omogočajo,
da razmišljajo, se učijo, razvijajo komunikacijske in pisne spretnosti, interes in
radovednost, le-ti zvedo več o okolju. S pomočjo raziskovanja, bodo otroci (Kavkler,
2005):
− povečali zanimanje za dogajanje v okolju,
− odkrivali in raziskovali okolje z vsemi čutili,
− povezovali praktične dejavnosti z idejami,
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− bolje ugotavljali povezanost vzrokov in posledic.
Zgornje štiri postavke se pri geografiji uresničujejo predvsem preko terenskega dela.
Terensko delo je učna metoda, ki omogoča pravo izkustveno učenje in je dragocena
izkušnja za vse otroke. Še posebej pa za otroke s posebnimi potrebami, ki se zaradi
različnih motenj in primanjkljajev lažje učijo iz lastnih izkušenj kot pa iz učbenikov,
besedil in skic.
Otrok s posebnimi potrebami potrebuje vse ali nekatere od naslednjih prilagoditev
(Kavkler, 2005):
− Prilagoditve okolja: vključujejo prilagoditve okolja v laboratoriju, pripravo
prostora za individualno organizacijo pomoči, delo v malih skupinah, parih, po
kotičkih, v tihem kotu, itd. Otrok naj sedi blizu učitelja ali vrstnika, ki mu je
model in mu je pripravljen pomagati. Otrok naj ima stalen prostor za učne
pripomočke, itd.
− Prilagoditve časa pri pridobivanju, utrjevanju in preverjanju znanja so
potrebne za tiste otroke, ki imajo slabše avtomatizirane veščine, so motorično
nespretni ali se slabše organizirajo. Količina dodatnega časa je odvisna od
otrokovih posebnih potreb.
− Prilagoditve učnih pripomočkov in gradiv vključujejo različne ravni
zahtevnosti

gradiv,

več

slikovnega

gradiva,

tridimenzionalne

učne

pripomočke, tabele s predstavitvijo korakov postopka pri reševanju
večstopenjskih problemov, avdio-vizualna sredstva, rabo računalnika,
prilagoditve laboratorijske opreme, strojev, itd.
− Prilagoditve pri preverjanju in ocenjevanju znanja dosežemo z zmanjševanjem
kompleksnosti nalog (kratke naloge, enostopenjski in dvostopenjski problemi,
preprosta navodila, itd.), načinom posredovanja vprašanj (kratka, preprosta,
jasna), dolžino časa izvajanja preizkusov (več časa ali na več delov razdeljeni
pisni preizkusi), obliko gradiv (večji tisk, več prostora za zapis odgovorov,
pregledno oblikovan preizkus, barvne in grafične opore itd.), rabo učnih in
tehničnih pripomočkov, prevladuje naj ustno preverjanje znanja, itd.
− Prilagoditve učnih metod in pristopov:
•

poudarjanje ključnih misli, idej, besed (verbalno, s podčrtavanjem,
obkrožanjem, barvanjem, itd.),
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•

dejavnosti s konkretnimi materiali (stopnja konkretnosti je odvisna od
otrokovih potreb) in povezava novih znanj z življenjskimi izkušnjami,

•

reševanje praktičnih problemov,

•

preprostejše razlage (vsebinsko in jezikovno manj zahtevne) z več
ponovitvami,

•

daljši čas za reševanje nalog,

•

učenje strategij korak za korakom, itd.,

•

poenostavljanje jezika (ti otroci pogosto bolje razumejo jezik
vrstnikov kot učiteljev jezik, zato naj vrstniki pri ponavljanju vsebin
ponovno razložijo osnovne pojme),

•

uporaba različnih učnih pripomočkov, plakatov, terminoloških
slovarjev, ponazoritev ključnih informacij, dramatizacije problemskih
situacij, gibalne dejavnosti, itd.,

•

učenje po modelu (dobri modeli so srednje uspešni učenci, ki
razlagajo vsebine),

•

pogoste povratne informacije (takoj po opravljeni nalogi),

•

veliko možnosti za uspeh. Če otrok pri učenju ni uspešen, je
nezadovoljen, kar ga oddaljuje od cilja. Otroci so bolj motivirani, če
dosežejo uspehe, ki so posledica njihovega truda.

Številni otroci s posebnimi potrebami kljub opisanim prilagoditvam ne bodo razvili
vseh naravoslovnih sposobnosti in spretnosti.
Posebno pozornost moramo posvetiti motivaciji za učenje naravoslovja. Doživljanje
ponavljajočih neuspehov brez možnosti za doživljanje uspeha vodi k čedalje manjši
motivaciji za šolsko delo. Ta se ne more razviti, če ni spodbude in vodenja k razvoju
delovnih navad, če ni dosegljivih ciljev. Učitelj z zanimivim in dobro organiziranim
poukom naravoslovja veliko pripomore k uspešnosti otroka s posebnimi potrebami pri
naravoslovju in s tem tudi k razvoju pozitivnih stališč do le-tega (Kavkler, 2005).
Ta priporočila naj učitelji geografije upoštevajo predvsem pri obravnavi geografskih
vsebin, ki se vežejo na naravoslovje (astronomija, geologija, geomorfologija,
pedologija,…). Velik pomen pa bi morali učitelji geografije dati tudi povezovanju
fizične in družbene geografije in iskanju vzročno-posledičnih zvez med njima.
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2.6.2

POMEN GEOGRAFIJE PRI OTROCIH Z UČNIMI
TEŽAVAMI

Pouk geografije pomaga otrokom razviti radovednost in razumevanje njih samih,
ljudi, ki jih obkrožajo, ter območij in odnosov med njimi. Geografija omogoča
otrokom z učnimi težavami, da (Planning, teaching and assesing…, 2001):
− se zavejo in razumejo svoj osebni položaj v prostoru,
− se zavejo in razumejo sebe in svojo neposredno okolico,
− raziskujejo lokalno in potem širše okolje,
− razvijejo zanimanje in znanje o območjih in ljudeh, ki niso v njihovi
neposredni bližini,
− spoznajo ostale države in kulture, še posebej z vidika primerjanja z domačim
krajem in kulturo.

2.6.3

SPECIALNO DIDAKTIČNA PRIPOROČILA ZA
UČITELJE GEOGRAFIJE

Učna individualizacija je pogoj za uspešno delo pri pouku geografije. Pri
posameznem otroku moramo upoštevati njegove psihofizične in zaznavne
sposobnosti, ki nas vodijo pri pripravi didaktičnih kompletov, učnih lističev in
specialnih učnih pripomočkov. Že v procesu priprave na določeno vsebino moramo
poiskati poti in načine, kako posameznemu otroku približati, razložiti in predstaviti
vsebine ali določen geografski pojem (Brvar, 2000).
Zavod Republike Slovenije za šolstvo je izdelal učne načrte za pouk geografije v
osnovni šoli za prilagojen izobraževalni program z enakovrednim izobrazbenim
standardom za 4 skupine otrok s posebnimi potrebami:
-

gluhi in naglušni otroci,

-

otroci z govorno-jezikovno motnjo,

-

gibalno ovirani otroci,

-

slepi in slabovidni otroci.
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Učni načrti posebno pozornost namenijo tudi ekskurziji, terenskemu delu4 in
eksperimentu5, saj so te tri učne metode izredno pomembne za razvijanje
geografskega mišljenja. Za srednješolske učitelje je Zavod RS za šolstvo izdal
Navodila za izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno
pomočjo za gimnazijski program (2004). Na tem področju je za osnovnošolske
učitelje geografije precej bolje poskrbljeno kot za srednješolske. Razlog je verjetno v
tem, da je osnovna šola obvezna in s tem mora poskrbeti za to, da so lahko tudi otroci
s posebnimi potrebami uspešni. V srednji šoli pa je skrb za otroke s posebnimi
potrebami manjša.
Ker za ostale skupine otrok s posebnimi potrebami ni specialno didaktičnih navodil za
učitelje geografije, sem zanje (otroci z motnjami v duševnem razvoju, dolgotrajno
bolni otroci, otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja in otroci z
motnjami vedenja in osebnosti) sama dopisala priporočila za eksperimentalno in
terensko delo. Pri vsaki skupini otrok s posebnimi potrebami je naveden še en
konkreten primer, kako določeno učno snov predstaviti otroku s tako motnjo.
Priporočila veljajo tako za osnovnošolske kot srednješolske učitelje geografije.
2.6.3.1 GLUHI IN NAGLUŠNI OTROCI PRI POUKU
GEOGRAFIJE
Gluhi in naglušni otroci imajo okvare, ki zajemajo uho, njegove strukture in funkcije
povezane z njim (Žerovnik, 2004). Pri gluhih sta otežena verbalno – besedno
sporazumevanje in verbalni govor. Gluhota sili ljudi v samoto, v svoj svet tišine. Sluh
je čutilo, s katerim na določeni stopnji razvoja sprejemamo kakih 80 do 85%
dražljajev in vzpodbud. Tako lahko razumemo težave, ki jih imajo gluhi pri učenju
(Opara, 2005).
Gluh otrok ima enake potenciale in dispozicije kot slišeči otrok. Problem je v tem, da
je razvoj jezika in komunikacije pri gluhih otrocih drugačen, tako ti ne razumejo
dovolj zakonitosti sveta okoli sebe, primanjkuje jim informacij in razlag, njihovi
4

Ekskurzija in terensko delo sta eni najpomembnejših metod pouka geografije, ker proučujeta
pokrajino, ki je vir iz katerega črpamo osnovno gradivo. Z ekskurzijo in terenskim delom razvijamo
otrokovo aktivnost in ustvarjalnost, njegove delovne navade, potencialne zmogljivosti, radovednost,
kritičnost in samostojnost, zavestno spoznavanje naravnogeografskih pojavov in družbenogeografskih
procesov in njihove zakonitosti (Brinovec, 2004).
5
Eksperiment je znanstveni postopek s katerim se kaj ugotovi, dokaže ali pokaže. Učenci s pomočjo
eksperimenta lažje razumejo procese v naravi, ker je eksperiment tridimenzionalen, konkreten in
nazoren (Študijsko gradivo za didaktiko geografije, 2002).
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socialni stiki so omejeni, večja je možnost frustracij, to pa se odraža v razvoju in
napredku otroka (Hvala, 2004).
Gluhi in naglušni otroci so zelo heterogeni po svojih kognitivnih, intelektualnih,
motoričnih, socialnih in emocionalnih sposobnostih. Vsi imajo težave pri učenju in
vključevanju v šolo kljub povprečni ali celo nadpovprečni splošni inteligentnosti
(Učni načrt za geografijo za gluhe in naglušne otroke, 1998).
Gluhota in naglušnost sta veliki oviri pri vzgoji in izobraževanju. Ker je en vhodni
kanal za sprejemanje informacij mrtev ali oviran, imajo težave pri prepoznavanju,
razumevanju, obdelavi in uporabi informacij (Opara, 2005).
Namen zgodnje rehabilitacije je omiliti težave, ki se pri teh otrocih pojavljajo pri
posameznih predmetih in se kažejo kot (Učni načrt za geografijo za gluhe in naglušne
otroke, 1998):
-

slabše izražanje,

-

težave na področju razumevanja besed in povedi,

-

skromen aktivni besedni zaklad,

-

težave pri razumevanju abstraktnih besed in pojmov,

-

pomanjkljive jezikovne asociacije,

-

slabo pisanje,

-

pomanjkljivo razumevanje,

-

težave z usvajanjem znanj,

-

težave pri ločevanju bistvenega od nebistvenega,

-

motnje pomnjenja,

-

manj razvite motorične sposobnosti.

V učnem procesu pa te posebnosti izzvenijo kot težave pri (Učni načrt za geografijo
za gluhe in naglušne otroke, 1998):
-

kritičnem sprejemanju in presojanju podatkov in informacij, njihovem
analiziranju, povezovanju in posploševanju,

-

uporabi strokovne literature in drugih virov informacij,

-

načrtovanju in izvajanju preprostih raziskav,

-

projektnemu delu.

Ker ti otroci ne slišijo, morajo učitelji v procesu vzgoje in izobraževanja slušno
zaznavanje nadomeščati po drugih poteh, zlasti po vidni poti. Težave pri razumevanju
in pojmovanju pomenijo, da je potrebnega veliko opisovanja, več pisanja in veliko
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nazornega materiala. Za vsako učenje morajo imeti otroci dovolj časa in učitelj mora
stalno preverjati, če so sporočilo prav razumeli. Preverjati mora ali razumejo besede
in pojme. Velik problem gluhih je razumevanje besed in pojmov, na kar morajo biti
učitelji vedno pozorni. Z gluhimi oziroma naglušnimi mora biti učitelj neprestano v
vidnem kontaktu. Iz nebesednih reakcij lahko učitelj razbere, ali sledi in razume
stvari, o katerih govori. Tak otrok naj bo na takem mestu v razredu, da bo lahko imel
z učiteljem in drugimi otroki očesni kontakt (Opara, 2005).

Živalstvo Avstralije
Od večine otrok lahko pričakujemo, da vedo, iz katere celine prihajajo kenguru, koala,
dingo… Gluh otrok pa lahko ne ve za stvari, ki se slišečim zdijo samoumevne. Gluhi
so, zaradi okvare sluha, slabše splošno poučeni, ker težje spremljajo televizijske in
radijske oddaje. Zato moramo gluhim otrokom živali opisati in jim jih pokazati na
sliki, še bolje pa je, če najdemo videoposnetek in jim živali predstavimo v domačem
okolju. Gluhemu otroku so lahko živali na videz znane, zelo verjetno pa je, da ne ve,
kje živijo. Zato je pomembno, da poudarimo, da te živali živijo v Avstraliji.

Eksperimentalno in terensko delo sta učni metodi, ki se skladno povezujeta in
dopolnjujeta z drugimi metodami aktivnega učenja in poučevanja, zato ju
uporabljamo tudi pri gluhih in naglušnih otrocih. Specifičnost teh otrok pa zahteva, da
jih na eksperimentalno in terensko delo dobro pripravimo. To pomeni, da predhodno
usvojijo temeljna znanja, ki jih z eksperimentom ali terenskim delom preverijo,
potrdijo in nadgradijo. Razlaga temeljnih pojmov gluhim in naglušnim otrokom med
eksperimentom oz. na terenu ni mogoča. Pri načrtovanju pa mora biti učitelj pozoren,
da otrokom ne omeji ustvarjalnosti, vedoželjnosti in pravice do raziskovanja.
Realizacija operativnih ciljev, vezanih na eksperimentalno delo otrok, poteka v večji
meri v obliki demonstracijskih eksperimentov. Otroci sami izvajajo predvsem
preproste in njim prilagojene poskuse (Učni načrt za geografijo za gluhe in naglušne
otroke, 1998).
Preverjanje in ocenjevanje gluhega in naglušnega otroka mora biti stalna sestavina
pouka. Učitelj naj ustvarja prijetno vzdušje, razumevanje in potrpežljivost, ustrezno
vrednoti otrokov napredek in zagotavlja objektivnost ocenjevanja skozi celoten proces
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pouka. Pri ocenjevanju so izvzete vsebine, ki temeljijo na akustičnih elementih
(ocenjevanje fonoloških, glasoslovnih elementov jezika ipd.) (Učni načrt za geografijo
za gluhe in naglušne otroke, 1998).
Učitelj lahko preverja in ocenjuje predvsem znanje v okviru predavanj in tisto, ki je
pridobljeno iz učbenikov in knjig in manj splošno poučenost, saj izguba sluha
zmanjšuje možnosti sprejema informacij iz okolja (spremljanje oddaj po radiu, TV…)
(Navodila za izobraževalni program…, 2004).
2.6.3.2 OTROCI Z GOVORNO-JEZIKOVNO MOTNJO PRI
POUKU GEOGRAFIJE
Otroci z govorno-jezikovnimi motnjami imajo motnje pri ustvarjanju in razumevanju
ter govornem izražanju, ki niso posledica izgube sluha. Motnje se kažejo v
razumevanju govora in govorno-jezikovnem izražanju, in sicer od blagega zaostanka
do nerazvitosti. Specifične motnje na področju razumevanja, strukturiranja,
procesiranja in izražanja se kažejo tudi v neskladju med besednimi in nebesednimi
sposobnostmi. Sekundarno se motnje v govorno-jezikovnem sporazumevanju kažejo
tudi na področju branja in pisanja ter pri učenju v celoti (Žerovnik, 2004).
Težave otrok z govorno jezikovno motnjo so zelo podobne tistim, ki jih imajo gluhi in
naglušni otroci, prav tako pa se te težave, podobno kot pri gluhih in naglušnih,
odražajo tudi pri učnem procesu (Učni načrt za geografijo za otroke z govornojezikovno motnjo, 1998).
Otroci z govorno-jezikovnimi motnjami potrebujejo različne prilagoditve in pomoč.
Sedijo naj blizu vira sporočil in ob sošolcu, ki mu je najbolj pripravljen pomagati (ko
mu je treba kaj ponoviti, razložiti, ponuditi besedo, ki se je ne spomni, prebrati ali
prepisati). Otroku z govorno-jezikovnimi motnjami je treba zagotoviti različne
pripomočke (grafoskop, diaprojektor, računalnik, video-film), ki omogočajo večjo
uspešnost v vseh fazah učenja. Pridobivanje nove snovi naj bo podkrepljeno z
ustreznim pisnim gradivom. Obsežnejše gradivo naj učitelj členi na manjše dele.
Tistim s težjo motnjo je potrebno predavanje posneti na kasetofon, v mnogih primerih
pa je računalnik v veliko pomoč pri pisanju (Opara, 2005).
Otrokom z opisanimi motnjami je treba za polovico podaljšati čas pri vseh fazah
učenja. Treba je biti pozoren na razumevanje manj znanih besed in pripraviti povzetke
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pisanega besedila. Lahko se jim pomaga tako, da jim besedilo učitelj sam prebere
(Opara, 2005).

Rodnost, smrtnost in naravni prirastek
Rodnost je število živorojenih otrok na 1000 prebivalcev v enem letu.
Smrtnost je število umrlih na 1000 prebivalcev v enem letu.
Naravni prirastek je razlika med rodnostjo in smrtnostjo.
Pri otrocih z govorno-jezikovno motnjo moramo biti pozorni, da so vsakega od teh
pojmov usvojili in da vedo kaj pomenijo. Vse tri pojme lahko razložimo s pomočjo
podatkov Statističnega urada RS. Leta 2005 je bilo v Sloveniji 9,1 živorojenih otrok
na 1000 prebivalcev in 9,4 umrlih na 1000 prebivalcev. Rodnost in smrtnost izražamo
v promilih (‰). Naravni prirastek izračunamo tako, da od rodnosti odštejemo
smrtnost. Naravni prirastek je -0,3 ‰ in je negativen. V Sloveniji se število
prebivalcev glede na naravni prirastek počasi zmanjšuje. Naslednji primer naravnega
prirastka izračunajo otroci sami (Uganda: rodnost je 47 ‰; smrtnost je 12 ‰). Na
koncu vse 3 pojme ponovimo. Razloži naj jih otrok, ki bo s svojimi besedami obnovil
snov, za otroka z govorno-jezikovno motnjo pa bo bolj razumljivo. Paziti moramo, da
vse besede, ki jih pri razlagi uporabljamo, sproti razlagamo, če so otroku neznane.
Tako je pomembno, da razložimo tudi besede »živorojen«, »promil«. Nove pojme
moramo sproti pisati na tablo, da si jih otrok lahko pravilno prepiše. Temeljne pojme
je potrebno utrjevati in uporabljati čim večkrat, da otroku postanejo domači.

Eksperimentalno in terensko delo zahteva tudi pri otrocih z govorno-jezikovnimi
motnjami dobre priprave in prilagoditve. Potrebno je predvsem, da jih na terensko
delo učitelj že v naprej dobro pripravi, da predhodno usvojijo temeljna znanja in da se
že prej seznanijo z novimi pojmi.
Eksperimentalno delo otrok poteka v večji meri v obliki demonstracijskih
eksperimentov. Otroci sami izvajajo predvsem preproste in njim prilagojene poskuse
(Učni načrt za geografijo za otroke z govorno-jezikovno motnjo, 1998).
Preverjanje in ocenjevanje otroka z govorno-jezikovno motnjo mora biti stalno
prisotno pri pouku. Otroci z govorno-jezikovno motnjo imajo zmanjšane sposobnosti
razumevanja in uporabe jezika, okvare tvorbe glasu, okvare, ki zajemajo obliko in
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vsebino govora, kar je potrebno pri preverjanju in ocenjevanju znanja upoštevati.
Pisni izdelki so lahko slovnično nepravilni, pojavi se zamenjava besednega reda,
zamenjava črk (grafomotorična nezrelost), kar pa ne sme vplivati na oceno (Učni
načrt za geografijo za otroke z govorno-jezikovno motnjo, 1998).
Preverjanje naj bo raznovrstno, vprašanja pa konkretna in enoznačna. Zahtevnejša
vprašanja oziroma navodila naj bodo razdeljena na podvprašanja. Vedno znova mora
učitelj preverjati razumevanje postavljenih vprašanj oziroma navodil. Zaradi težav pri
predelavi verbalnih informacij je potrebno otroku zagotoviti dovolj časa za povratne
informacije. Način posredovanja le-te pa mora dopuščati uporabo opor, ki jih je
uporabljal pri pridobivanju in utrjevanju znanj. Čas učitelj prilagodi posamezniku, pri
čemer naj upošteva tudi otrokovo utrudljivost in preverjanje razdeli na dve ali več
zaključenih enot. Preverjanje in ocenjevanje znanja naj bo napovedano in otrok naj
ima možnost sodelovati pri analizi in ocenjevanju svojega dela (Navodila za
izobraževalni program…, 2004).
2.6.3.3 GIBALNO OVIRANI OTROCI PRI POUKU
GEOGRAFIJE
Gibalno ovirani otroci imajo prirojene ali pridobljene okvare, poškodbe gibalnega
aparata, centralnega ali perifernega živčevja. Gibalna oviranost se odraža v obliki
funkcionalnih in gibalnih motenj (Žerovnik, 2004).
Skupina gibalno oviranih otrok je zelo heterogena. Če nimajo hkrati več motenj
(gibalna oviranost in motnje v duševnem razvoju), so bistvene posebnosti teh otrok v
gibalni in funkcionalni oviranosti. Zato so prilagoditve predvsem v prihajanju v šolo,
v prilagoditvah prostora, rabi pripomočkov, itd. Prilagoditi je treba pripomočke za
sedenje, pisanje, hranjenje in vse dejavnosti, ki so povezane z gibanjem. Otroci s težjo
in težko gibalno oviranostjo imajo pravico do spremljevalca, ki se ga določi že z
odločbo o usmeritvi. Sam proces učenja praviloma ne zahteva večjih prilagoditev.
Učitelj mora upoštevati, da sta vzdržljivost in kondicija teh otrok drugačna in da so
prikrajšani za mnoge izkušnje in informacije. Potrebo po prilagoditvah lahko učitelj
odkrije z upoštevanjem in sodelovanjem otroka (Opara, 2005).
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Kraška jama
Gibalno ovirani otroci so lahko prikrajšani za precej izkušenj iz narave. Na primer
kraške jame so za invalidske vozičke večinoma nedostopne. Kraško jamo lahko
uprizorimo tudi v razredu. Razred je dvorana kraške jame, prostor zatemnimo,
kapnike, cevke naredimo iz papirja, ponvice so lahko sklede, v katerih je voda, na
radiu predvajamo šumenje reke. Tako bodo vsi otroci z vsemi čutili spoznali približen
občutek v jami.

Eksperimentalno in terensko delo mora biti za gibalno oviranega otroka še posebno
skrbno načrtovano. Delo je potrebno načrtovati tako, da lahko gibalno oviran otrok pri
vseh dejavnostih aktivno sodeluje, obenem pa ga je potrebno ustrezno prilagoditi
obliki in stopnji gibalne oviranosti otroka. Pri praktičnem delu je nujna delitev v
manjše skupine (največ trije do štirje otroci) in nujna vključitev delovnega terapevta.
Pri nekaterih specifičnih obolelostih, ki so povezane s problemi orientacije, se
vsebine, ki so povezane s pridobivanjem orientacije ustrezno spremenijo. Vendar pa
velja priporočilo, da so zaradi okrnjenega dojemanja sveta potrebni drugačni pristopi,
predvsem ekskurzije in terensko delo (Učni načrt za geografijo za gibalno ovirane
otroke, 1998).
Preverjanje in ocenjevanje gibalno oviranega otroka naj bo ustrezno prilagojeno
otroku. Prilagaja naj se obseg učne snovi, način preverjanja znanja, čas, tipi nalog, itd.
Vse prilagoditve se določijo glede na stopnjo senzo-motorične oviranosti in glede na
zmožnost komunikacije. Pomembno je tudi, da pri ocenjevanju znanja učitelj ne
upošteva napak, ki so posledica otrokovih primanjkljajev na senzo-motoričnem
področju (Učni načrt za geografijo za gibalno ovirane otroke, 1998).
2.6.3.4 SLEPI IN SLABOVIDNI OTROCI PRI POUKU
GEOGRAFIJE
Slepi in slabovidni otroci so tisti, ki imajo okvaro vida, očesa ali okvaro vidnega polja
(Žerovnik, 2004).
Slepi in slabovidni se v intelektualnem razvoju ne razlikujejo od drugih, zaradi motnje
pa nekateri procesi potekajo nekoliko drugače. Če so zaradi samih procesov in rabe
pripomočkov nekoliko počasnejši, jim je treba dati na razpolago več časa. Slepi in
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slabovidni za premagovanje ovir potrebujejo veliko energije. Naklonjeno okolje in
podpora jim pomagata pri razvoju samozavesti in samopodobe (Opara, 2005).
Pouk geografije za slepe in slabovidne otroke je v primerjavi z večinsko šolo
svojevrsten, a ne sme odstopati od uveljavljenih načel obče didaktike in pedagogike.
Vsebuje tudi odstopanja oz. prilagoditve, ki so nujne glede na značilne poti
zaznavanja in podajanja vsebin pri slepih in slabovidnih otrocih (Brvar, 2000).
Zaradi izpada vida mora učitelj graditi na preostalih nadomestnih poteh zaznavanja.
To, kar videči vidijo, morajo slepi otipati, slišati, občutiti. Z individualnim pristopom
in z ustreznimi tehnikami in posebnimi učnimi metodami lahko slepi uspešno usvajajo
učne vsebine in dosegajo enak izobrazbeni standard kot polnočutni otroci. Otrok, ki je
oslepel kasneje in ima še ohranjene vidne predstave, veliko lažje prihaja do pravilnih
predstav o prostoru in o odnosih v njem. Veliko težje pa je za tiste otroke, ki so od
rojstva slepi in nimajo nikakršnih vidnih predstav. Prilagajanje didaktičnih kompletov
tipni zaznavi je odgovorna in didaktično - metodično zahtevna naloga učitelja. Učitelj
slepih mora pri prilagajanju upoštevati cilje in vsebine učnega načrta, ki praviloma ne
smejo biti okrnjeni. Hkrati pa mora pri prilagajanju upoštevati tiflopedagoške
metodične in didaktične zahteve tipne zaznave (Učni načrt za geografijo za slepe in
slabovidne otroke, 1998).
Tip je za slepega vsekakor najvažnejše čutilo. S tipom zaznava prostor in prihaja do
predstav. Če hočemo, da bo slepi otrok nekaj spoznal, mora to tudi otipati. Tako si bo
ustvaril predstavo o obliki, velikosti in vsebini določenega predmeta (Brvar, 2000).
Učitelj naj pri podajanju snovi govori dovolj glasno, razločno, sistematično in
nazorno. Podajanje učne snovi naj ne temelji le na frontalni razlagi, temveč naj bodo
kombinirane različne učne metode, pri katerih bodo tudi slepi in slabovidni otroci
aktivno sodelovali. Gradiva naj bodo v povečanem tisku ali v drugi, otrokom
dostopni, ustrezni tehniki. Pri učnih urah je potrebno uporabljati učila in učne
pripomočke (makete, vzorce kamnin, prsti…), ki jih je možno zaznavati tudi z
drugimi čutili (sluh, tip, voh, okus). Otroka je potrebno vključiti tudi v vse aktivnosti,
ki so organizirane poleg rednega šolskega dela (ekskurzije, športni dnevi, kulturne
prireditve, delavnice...) Učitelj mora poskrbeti za individualiziran pristop, varnost,
včasih tudi za ustreznega spremljevalca (Navodila za izobraževalni program…, 2004).
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Slepim in slabovidnim otrokom učitelji omogočijo delo pri geografiji z učili in učnimi
pripomočki, ki so prilagojeni tipu, sluhu ali zmanjšani vidni zaznavi. Za potrebe
slepih in slabovidnih otrok so že prilagojeni razni zemljevidi, globusi, kompas, načrti
in razni merilni instrumenti (Učni načrt za geografijo za slepe in slabovidne otroke,
1998).
Zemljevidi, ki jih uporabljajo slepi, so prilagojeni tipni zaznavi. Opremljeni so z
dogovorjenimi tipnimi znaki in napisi v Braillovi pisavi. Zemljevid, ki bi naj ga
uporabljali slepi, nikakor ne more biti samo prilagojen iz običajnega vidnega, ampak
mora biti izdelan na osnovi tipne kartografije. Zemljevidi oz. tipne karte, načrti in
skice so najbolj prepoznavni element pri pouku geografije za slepe otroke (Učni načrt
za geografijo za slepe in slabovidne otroke, 1998).

Slika 1: Tipni načrt dela Ljubljane (Brvar, 2006).
Specialna računalniška oprema, posebni programi in še dodatna usposobljenost
učiteljev in otrok omogočajo dostop do različnih informacij. Prav informacija je za
slepega izrednega pomena in na srečo postaja tudi računalniška tehnologija vse bolj
dostopna slepim (Brvar, 2000).
Orientacija
Za slepe in slabovidne otroke so geografska znanja še posebej uporabna. Slepi otrok
bo tako rekoč celo življenje vezan na življenjsko uporabno orientacijo in uporabo
najsodobnejših orientacijskih pripomočkov.
Pri slepih je orientacija specifična. Temelji na prepoznavanju znanih oblik in
karakterističnih točk ter na neposrednem sistemu razumevanja odnosov med znanimi
točkami v prostoru in na zemljevidu. Prav zato je pri pouku geografije dan poudarek
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stalnim praktičnim vajam iz orientacije tako v prostoru kot na zemljevidu (Brvar,
2000).
Orientacija na tipni karti poteka postopno, v zaporedju od točke do točke. Šele ko
otrok spozna posamezne elemente, lahko sklepa o vsebini. Pri orientaciji na tipni karti
si slepi pomaga z opornimi točkami. Taka oporna točka je lahko reka, mesto, reliefna
oblika (Brvar, 2000).

Kondenzacija
Slabovidni otroci, ki nosijo očala, imajo izkušnjo s kondenzacijo vodnih hlapov, ki so
v zraku. To lahko uporabimo tudi pri pouku geografije, ko razlagamo pojem
kondenzacije. Ti otroci nam lahko opišejo, kaj se zgodi, ko stopijo iz mraza v topel
prostor (očala se jim orosijo). Otroci nato ugotovijo, da so bila očala mrzla in da je
voda na očalih prišla iz zraka. Nato naprej sklepajo, da se pri ohlajanju zraka vodni
hlapi kondenzirajo (spreminjajo v kapljice), zato pada dež.

Brez ekskurzije oz. neposrednega praktičnega dela pri pouku tako v razredu kot zunaj
njega pouk geografije nikakor ne more biti dovolj uspešen. S prevladujočim
teoretičnim delom v razredu bi otroci vsekakor težko usvojili določene pojme, znanja
ali spretnosti (Brvar, 2000).
Priprava in izvedba ekskurzije za slepe in slabovidne otroke se dokaj razlikuje od
klasične osnovnošolske ekskurzije. Že pred izvedbo ekskurzije mora učitelj do
podrobnosti poznati njeno vsebino in obseg. Zato mora predhodno pripraviti določene
prikaze, makete in na primeren način razložiti pojave. Že pred začetkom ekskurzije
mora poiskati kvalificirane vodiče in primerne kraje postankov (Učni načrt za
geografijo za slepe in slabovidne otroke, 1998).
Pri preverjanju in ocenjevanju naj se uporabijo tisti načini preverjanja in
ocenjevanja, ki so prilagojeni posameznikovim zmožnostim. Izbere naj se tiste ure, ko
lahko otrok pokaže svoje znanje. Ob utrujenosti vida bo otrok težko reševal zahtevne
preizkuse znanja. Preverjanje naj bo sprotno, da bo možno čimprej ugotoviti
morebitne težave pri učenju in intervenirati z dodatno strokovno pomočjo. Učitelji
morajo zagotoviti preizkuse znanja v ustrezno prilagojeni tehniki (povečan tisk,
elektronska oblika, testi v Braillovi pisavi, posneto gradivo na avdio-kasete). Otroci
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potrebujejo do 50% podaljšanja časa za reševanje pisnih nalog preverjanja znanja, pri
nekaterih preverjanjih tudi več (Navodila za izobraževalni program…, 2004).
2.6.3.5 OTROCI Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU PRI
POUKU GEOGRAFIJE
Otroci z motnjami v duševnem razvoju imajo znižano splošno ali specifično raven
inteligentnosti, nižje sposobnosti na kognitivnem, govornem, motoričnem in
socialnem področju ter pomanjkanje veščin, kar se odraža v neskladju med njihovo
mentalno in kronološko starostjo (Žerovnik, 2004).
Pri otrocih z motnjami v duševnem razvoju se že na začetku šolanja lahko kažejo
posebnosti, predvsem nižje sposobnosti na kognitivnem področju. Težave se kažejo
pri pozornosti in motivaciji, zlasti pri višjih kognitivnih procesih in to pomeni težje
razumevanje učne snovi. Težave imajo tudi pri priklicu v spomin prejšnje izkušnje in
po kateri poti se pride do rešitve. Težje uvidijo lastne napake in manjka jim veščin za
učenje (Opara, 2005).
Priporočila učiteljem za poučevanje otrok z motnjami v duševnem razvoju
(Ysseldyke, Algozzine, 1995):
− poučevanje s čim več konkretnimi primeri in osredotočanje na uporabno
znanje,
− preverjanje razumevanja snovi pred samostojnim vadenjem in utrjevanjem, ti
otroci potrebujejo tudi več vaj kot njihovi vrstniki,
− potrebna je bolj pogosta, natančna in korektna povratna informacija in
evalvacija otrokovega dela.
Učitelj mora najprej te otroke motivirati za delo in jim dati dovolj jasna in razumljiva
navodila. Pri pouku je priporočljivo, da uporablja čim več ponazoril, snov pa mora
razdeliti na dele in pred nadaljevanjem učenja preveriti ali otrok vsak del ustrezno
obvlada. Učitelj mora sproti preverjati in utrjevati ter ob tem dopolnjevati in
ponazarjati slabo razumljene dele snovi. Če je le mogoče, naj otrok sproti poskuša
pridobljeno znanje uporabiti v konkretnih situacijah (Opara, 2005).
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Preoblikovanje pokrajine
Rečno erozijo in rečni relief lahko zelo nazorno pokažemo s pomočjo peskovnika. V
večjo škatlo nasujemo mivko in v njej izdelamo rečno strugo. Po tej strugi zlijemo
vodo in otroci opazujejo, kaj se dogaja z rečno strugo, ko po njej teče voda
(spreminjamo lahko količino vode in naklon struge). Ugotovimo, da je v zgornjem
toku reke šlo za globinsko erozijo (poglabljanje dna) in za bočno erozijo (širjenje
rečne struge, v spodnjem toku pa za akumulacijo (odlaganje rečnega materiala). Za
otroke z motnjami v duševnem razvoju je ta prikaz zelo nazoren in tako lažje razumejo
nastanek rečnega reliefa. Poleg tega, da otroci z motnjami v duševnem razvoju vidijo
dogajanje v peskovniku, je zelo pomembno, da jim pomagamo te pojave še ubesediti.
Tako preverimo, če je otrok pojav res razumel.

Eksperimentalno in terensko delo naj bosta pri otrocih z motnjami v duševnem
razvoju dobro načrtovana. Potrebno je predvsem, da jih na terensko delo učitelj že v
naprej dobro pripravi, da predhodno usvojijo temeljna znanja in da se že prej
seznanijo z novimi pojmi. Pri otroku z motnjami v duševnem razvoju je tako učenje
zelo učinkovito, če le sodeluje in sam prihaja do določenih rešitev in spoznanj. Naloge
in eksperimentalno delo pa je potrebno prilagoditi njegovim kognitivnim
sposobnostim.
Preverjanje in ocenjevanje mora biti pri otrocih z motnjami v duševnem razvoju
sprotno in bolj pogosto. Zaradi slabših kognitivnih sposobnosti ti otroci težko
razumejo nekatere pojme in pojave, zato mora biti učitelj še posebej pozoren, ali otrok
snov razume in jo je sposoben uporabljati v novih situacijah. Ustno ocenjevanje je pri
otroci z motnjami v duševnem razvoju bolj primerno, saj tako lahko učitelj
strukturirano vodi otroka do rešitve in obenem preverja otrokov miselni tok.
Preverjanje naj bo razdeljeno na več manjših delov, otroku pa se po potrebi podaljša
tudi čas reševanja. Pomembno je tudi, da preverjanje in ocenjevanje ne ostane brez
povratne informacije in napotkov za nadaljnje delo.
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2.6.3.6 DOLGOTRAJNO BOLNI OTROCI PRI POUKU
GEOGRAFIJE
Dolgotrajno bolni otroci so opredeljeni kot otroci z dolgotrajnimi oziroma kroničnimi
motnjami ter boleznimi, ki ovirajo otroke pri šolskem delu. Dolgotrajna je vsaka tista
bolezen, ki ne izzveni v treh mesecih (Žerovnik, 2004).
Učitelj, ki poučuje dolgotrajno bolnega otroka, mora biti seznanjen z naravo otrokove
bolezni, saj so od nje in načinov zdravljenja odvisne vse posebne prilagoditve in
posebnosti pri poučevanju. Najpomembnejše je, da učitelj upošteva, da ima otrok
zaradi morebitnih zdravil morda slabšo koncentracijo. Otrok zato potrebuje pri
posameznih nalogah in dejavnostih več časa, morda med uro hrano oz. tekočino ali
gibanje (Navodila za izobraževalni program…, 2004).
Kronično bolni otroci so zaradi kronične bolezni lahko različno omejeni v svojih
aktivnostih. Zaradi omejenih aktivnosti imajo lahko šibko psihofizično kondicijo,
pogosto pa so zaradi zdravljenja oziroma poslabšanja stanja daljši ali krajši čas
odsotni od pouka. Pri pouku jim je treba obremenitve pravilno odmerjati in z
vmesnimi odmori omogočiti aktivno sledenje pouku. Pri nalogah jim je treba dati več
časa in odmorov (Opara, 2005).
Po daljši odsotnosti v šoli se lahko zgodi, da bo imel otrok po vrnitvi v svojo šolo
težave in ne bo zmogel slediti tempu dela v razredu ter se bo težko vključil v skupino.
Potrebno mu je pomagati tako, da ga skrbno spremljamo, uporabljamo primerne
oblike dela in mu nudimo individualno učno pomoč (Navodila za izobraževalni
program…, 2004).

Slanost morske vode
Dolgotrajno bolni otroci so veliko odsotni od pouka in zamudijo razlago učitelja.
Zato ni dovolj, da si tak učenec samo prepiše snov iz sošolčevega zvezka. Učenje iz
učbenika pa je naporno in težavno, ker otroci ne vedo, kaj je bolj in kaj manj
pomembno.
Nekatere poizkuse lahko otroci sami naredijo doma. Pri obravnavanju slanosti morja,
ki je najpomembnejša kemična lastnost morske vode, lahko sami preizkusijo kaj to
pomeni, če ima voda slanost 35 ‰ (Jadransko morje). V skodelico nalijejo 965
gramov vode in ji dodajo 35 gramov soli. Nato lahko pripravijo še vodo, ki ima
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slanost 20 ‰. Tako dolgotrajno bolni otroci ne bodo toliko prikrajšani za izkušnje, ki
jih otroci dobijo pri pouku.

Pri eksperimentalnem in terenskem delu mora biti učitelj še posebej pozoren, da
zahtevnost prilagodi dolgotrajno bolnemu otroku, saj so ti ponavadi v slabi fizični
kondiciji. Pred ekskurzijo se mora učitelj pozanimati, če otrok jemlje kakšna zdravila
in poskrbeti, da otrok ta zdravila vzame.
Pri preverjanju in ocenjevanju znanja mora učitelj upoštevati otrokovo zdravstveno
stanje in njegove psiho-fizične sposobnosti. Preverjanje in ocenjevanje naj bo sprotno
in napovedano. Učitelj naj bo seznanjen, ali otrok uživa zdravila, ki zmanjšujejo
koncentracijo in nasploh upočasnjujejo ritem dela. V takih primerih je potrebno
zagotoviti preverjanje in ocenjevanje manjših sklopov, podaljšan čas, odložitev
ocenjevanja. Zaradi narave otrokove bolezni je preverjanje in ocenjevanje lahko zgolj
ustno ali zgolj pisno (Navodila za izobraževalni program…, 2004).

2.6.3.7 OTROCI S PRIMANJKLJAJI NA POSAMEZNIH
PODROČJIH UČENJA PRI POUKU GEOGRAFIJE
Pri otrocih s primanjkljaji na posameznih področjih učenja se zaradi znanih ali
neznanih motenj v delovanju centralnega živčnega sistema pojavljajo zaostanki v
razvoju v zvezi s pozornostjo, pomnjenjem, mišljenjem, koordinacijo, komunikacijo,
zaostanki pri razvoju socialnih spretnosti in pri emocionalnem dozorevanju, pri čemer
se kažejo izrazite težave v zvezi z branjem, pisanjem, pravopisom, računanjem.
Primanjkljaji na posameznih področjih učenja lahko trajajo celo življenje in vplivajo
na učenje, vedenje, ali pa jih otrok preraste (Žerovnik, 2004).
Osnovna značilnost otrok s primanjkljaji na posameznih področjih učenja je značilna
razlika med pričakovano in dejansko uspešnostjo na najmanj enem področju učenja
(Ysseldyke, Algozzine, 1995).
Otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja potrebujejo kombinacijo
različnih učnih metod in pristopov, ki omogočajo optimalne rezultate. Učitelj lahko
kombinira direktno poučevanje (jasno določeni cilji, pravila, specifični koraki, ki se
natančno razložijo, demonstracija korakov in povezav med pojmi) ter strateško
poučevanje (učenje strategij reševanja naloge in uporabe znanj pri reševanju
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problemov). Obe metodi terjata modeliranje, demonstracije, povratne informacije,
vodeno in samostojno izvajanje vaj ter transfer znanja in naučenih strategij.
Redukcijo kompleksnosti nalog potrebujejo samo tisti otroci s primanjkljaji na
posameznih področjih učenja, ki imajo slabše razvito pojmovno znanje (npr. otroci z
diskalkulijo). Sicer pa redukcija kompleksnosti samo še dodatno zmanjšuje
izobraževalno učinkovitost večine teh otrok (Navodila za izobraževalni program…,
2004).
Ti otroci v procesu šolanja potrebujejo naklonjenost učiteljev in sošolcev. Potrebujejo
tudi ustrezno mesto, kjer ne bo veliko motenj in sošolca, ki jim bo pomagal kaj
prebrati, pripisati, itd. Prostor mora biti urejen, še posebno če ima otrok slabše
organizacijske sposobnosti in spretnosti. Zagotoviti je treba tudi primeren prostor za
dodatno strokovno pomoč in potrebne pripomočke, ki so velikega pomena, da otrok
lahko snema razlago, uporablja računalnik, vnaprej dobi besedilo. Omogočiti mu je
treba fotokopiranje daljših zapisov snovi. Otrokom, ki imajo slabše avtomatizirano
tehniko branja, pisanja in računanja, mora učitelj zagotoviti več časa tako pri
obravnavi, utrjevanju, kot tudi pri preverjanju znanja (Opara, 2005).

Pri pouku so potrebne povezave vsake nove teme z že obravnavanimi temami, da
otrok lahko poveže informacije v mreže podatkov ter tako snov bolje razume in potem
laže prikliče podatke. Prav tako je pomembna povezava obravnavanih tem z
otrokovimi življenjskimi izkušnjami. Navodila morajo biti kratka in jasna ter
preverjanje razumevanja navodil sprotno. Učitelj naj pogosto menja dejavnosti
(zagotavljanje pestrosti pouka s spremembo učne metode, materialov itd.) in na
zanimiv način predstavi snov, da pritegne otrokovo pozornost (več praktičnih in
življenjskih primerov, anekdot, humorja ipd.). Pri pouku naj bo čim več aktivnega
učenja, ki omogoča konstrukcijo lastnega znanja (z eksperimenti, diskusijo, delom v
paru ali skupini itd.) (Navodila za izobraževalni program…, 2004)
Razvijanje močnih otrokovih področij je še en vidik, na katerega je potrebno biti
pozoren pri učenju otrok s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. Z uspehi na
močnih področjih otrok zadovolji svoje potrebe po zmožnosti, uveljavljanju,
spoštovanju okolja in sprejetosti, obenem pa krepi svojo motivacijo in pripravljenost
za vlaganje dodatnega truda za premagovanje težav na šibkejših področjih (Magajna,
2002).
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Orientacija na karti
Otrok s specifičnimi učnimi težavami ima lahko z orientacijo na karti velike težave.
Najprej je potrebno dobro utrditi strani neba. Te imamo lahko napisane na tabli
(zgoraj sever, spodaj jug, na levi zahod, na desni vzhod). Otrok bo hitreje in lažje
našel Slovenijo, če bo prej poiskal »Italijanski škorenj«. Vajo orientacije in iskanja po
karti otroci izvajajo tako, da jim govorimo, kako naj se s prstom na karti premikajo in
na koncu jih vprašamo, kam so pripeljali prst (npr. Začnemo na skrajnem jugu afriške
celine. Pot nadaljujemo vzhodno do Avstralije, nato gremo proti severozahodu do
Indije, od tam zahodno do Sredozemskega morja in naprej severno do Slovenije.) Če
orientacijo in iskanje na karti ponavljamo vsako uro, bodo otroci s specifičnimi
učnimi težavami to veščino dobro usvojili in jim kasneje ne bo delala težav.

Eksperimentalno in terensko delo sta za otroke s primanjkljaji na posameznih
področjih učenja zelo pomembni učni metodi, saj jim omogočata izkustveno učenje in
iskanje zakonitosti v naravnem okolju. Pri skupinskem delu je zaželeno sodelovalno
učenje, pri katerem mora biti vsak otrok aktiven in prispevati svoj del k skupni rešitvi.
Terensko delo naj bo tudi priložnost ne samo za usvajanje novih znanj, ampak tudi za
povezovanje z že usvojenim znanjem, ki se bo na ta način pri otrocih s primanjkljaji
na posameznih področjih učenja še bolj utrdilo.
Preverjanje in ocenjevanje znanja naj ne temelji le na redukciji kompleksnosti
snovi, ampak prvenstveno na iskanju prilagoditev, načinov in oblik postavljanja
vprašanj, posredovanja odgovorov in na količini opor, ki jih ponudimo otroku s
primanjkljaji na posameznih področjih učenja, da mu s tem kar najbolje omogočimo
optimalno pokazati usvojeno znanje. Učiteljeva vprašanja morajo biti konkretna in
enoznačna, zahtevnejša vprašanja oziroma kompleksnejša navodila naj bodo
razdeljena na podvprašanja oz. na enostavnejša navodila. Paziti mora, da ti otroci ne
rešujejo ali ustno odgovarjajo pod časovnim pritiskom. Pri presojanju glede dolžine
podaljšanega časa je treba upoštevati tudi otrokovo utrudljivost. Preverjanje znanja
naj bo organizirano po delih, kar pomeni, da se samo preverjanje razdeli na dve ali
več zaključenih enot in se ga izvaja v dveh ali več delih oziroma srečanjih (Navodila
za izobraževalni program…, 2004).
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Sporočanje ocene otroku naj vedno spremlja širša razlaga, ki naj poleg analize napak
vključuje tudi analizo uspešno izkazanega znanja, v zvezi z napakami pa naj se ne
ustavi samo pri njihovem izpostavljanju, temveč pri obveznem skupnem delovnem
pogovoru/dogovoru z otrokom, kako naprej (Navodila za izobraževalni program…,
2004).
2.6.3.8 OTROCI Z MOTNJAMI VEDENJA IN OSEBNOSTI PRI
POUKU GEOGRAFIJE
Otroci z motnjami vedenja in osebnosti so otroci z disocialnim vedenjem, ki je
intenzivno, ponavljajoče se in trajnejše ter se kaže v neuspešni socialni vključitvi.
Otrokovo disocialno vedenje je lahko zunanje ali notranje pogojeno in se kaže s
simptomi, kot so na primer: agresivno in avtoagresivno vedenje, uživanje alkohola in
mamil, uničevanje tuje lastnine, pobegi od doma, čustvene motnje (Žerovnik, 2004).
Otrok z motnjami vedenja in osebnosti mora pridobiti nove izkušnje, nove navade,
mora se počutiti varnega in sprejetega, mora doživeti uspeh. Pri tem pa mu lahko
pomaga učitelj, ki dela z njim vsak dan daljše obdobje, ki pomembno soustvarja
socialno klimo, kateri je otrok izpostavljen, in ki celostno zaznamuje krajši ali daljši
izsek njegovega življenja (Skalar, 1996).
Učitelji morajo imeti do otroka z motnjami vedenja in osebnosti pozitiven in strpen
odnos. Sprejeti morajo otroka takega, kakršen je, in prevzeti soodgovornost za
njegovo delo in osebnostni razvoj. Učitelj se mora zavedati, da je neprimerno vedenje
otroka, žaljiv odnos ali upornost izraz otrokovih težav in stisk, ne pa zavestno
ravnanje s slabim namenom. Otroku z motnjami vedenja in osebnosti je potrebno
omogočiti, da sedi zraven otroka, ki ga sprejema ali pa da v skrajnem primeru sedi
sam. Priporočljivo je, da se z otrokom dogovori, kam se lahko umakne v stanju
prehude vzburjenosti in vznemirjenosti. Zagotoviti mu je treba občutek varnosti in
ustvariti pogoje, da bo tudi on lahko kaj prispeval in se počutil uspešen. Ti otroci
imajo pogosto slabši motiv za učenje, zato je treba pazljivo postavljati zahteve, ki jih
bodo lahko uresničili. Značilno za te otroke je tudi, da jim pogosto manjka motivacija
za učenje, primanjkuje jim vztrajnosti pri delu, ne zmorejo daljše miselne
koncentracije, imajo moteno pozornost in so pri izdelkih pogosto površni (Opara,
2005).
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Napovedovanje vremena
Otroci z motnjami vedenja in osebnosti so pri pouku pogosto nemirni in motijo pouk.
Zato je pomembno, da jih čim bolj zaposlimo s stvarmi, ki se jim zdijo smiselne.
Takega otroka lahko zaposlimo tako, da vsako uro geografije najprej izmeri
temperaturo zraka, pritisk, hitrost vetra… Te podatke lahko uporabimo potem pri
obravnavi podnebja in pri ugotavljanju podnebja in vremena v Sloveniji. Tudi
napovedovanje vremena je tema, s katero se otroci vsakodnevno srečujejo. Iz časopisa
lahko izstrižemo vremensko sliko in otroci, glede na položaj ciklonov, anticiklonov in
front, opišejo vreme v določenem kraju. Za otroke z motnjami vedenja in osebnosti je
pomembno, da je ura čim bolj zanimiva, konkretna in povezana z vsakdanjim
življenjem.

Pri eksperimentalnem in terenskem delu moramo v oddelkih, v katerih so otroci z
motnjami vedenja in osebnosti, že pred odhodom točno določiti pravila, ki se jih
morajo vsi držati. Predvsem je potrebno poudariti, da je namen ekskurzije učenje in ne
zabava. Dobro je, da učitelj otroka z motnjami vedenja in osebnosti na terenu določi
za svojega pomočnika, saj mu s tem naloži neko odgovornost in delo, ki otroka
zaposlita.
Pri preverjanju in ocenjevanju znanja mora učitelj predvsem ugotavljati usvojeno
znanje – vedenje o obravnavani enoti ali snovi. Zaradi značilne negotovosti in strahu
pred javnim nastopanje naj se učitelj o ocenjevanju z otrokom dogovarja, ocenjevanje
pa naj napove. Takemu otroku naj tudi omogoči, da za oceno odgovarja večkrat po
delih, lahko pa se otrok odloči le za pisno obliko ocenjevanja znanja, razen pri
predmetih, pri katerih pisno ocenjevanje ni mogoče (Navodila za izobraževalni
program…, 2004).
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3

SKLEP TEORETIČNEGA DELA

V teoretičnem delu smo spoznali, da je integracija otrok s posebnimi potrebami v
večinske šole na splošno dobro raziskana tematika, manjka pa literatura s področja
specialnih didaktičnih priporočil za učitelje geografije.
Integracija je prinesla v naš šolski sistem kar nekaj novosti in s tem več dolžnosti za
učitelje. Sprašujem pa se, ali je bil čas teh sprememb pravi. Vsekakor so prizadevanja
za integracijo otrok s posebnimi potrebami zelo dobrodošla, kot tudi to, da se je to
področje zakonsko uredilo. S tem smo otrokom s posebnimi potrebami zagotovili
različne vrste programov, po katerih se lahko šolajo in jim omogočili, da se zanje
najde optimalna rešitev za izobraževanje. Problem vidim predvsem na točki, da se je v
tem času začela uvajati devetletka po vseh šolah po Sloveniji. Zdi se, da so na šole,
učitelje, otroke in starše vse spremembe padle hkrati in se sploh niso imeli časa
privaditi na posamezno novost. Menim, da bi bilo veliko bolj smotrno uvajati vsako
novost postopoma in premišljeno. Zato me ne preseneča, da se učitelji čutijo
preobremenjene, ker imajo občutek, da se vse uvaja naenkrat.
Glede na dosedanje raziskave, predstavljene v teoretičnem delu, pričakujem, da bo
analiza anketnega vprašalnika pokazala, da se tudi učitelji geografije ne čutijo dovolj
usposobljene za delo z otroki s posebnimi potrebami. Na to kaže tudi dejstvo, da v
Katalogu programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev
v vzgoji in izobraževanju (2006) ni razpisanih izobraževanj, kako poučevati otroke s
posebnimi potrebami pri pouku geografije. Poleg tega niti Zavod Republike Slovenije
za šolstvo ni pripravil didaktičnih priporočil za osnovno šolo za vse kategorije otrok s
posebnimi potrebami, pač pa le za polovico. Učitelji srednjih šol pa si lahko pomagajo
le s splošnimi navodili za gimnazijski program.
Usposobljenost učiteljev geografije za poučevanje otrok s posebnimi potrebami ni
odvisna samo od njih samih, ampak tudi od države oziroma Ministrstva za šolstvo in
Zavoda RS za šolstvo. Ta bi morala področju poučevanja otrok s posebnimi potrebami
nameniti več pozornosti in ponuditi več specifičnih izobraževanj na to temo za
posamezne učne predmete.
Za učitelja geografije, ki poučuje otroka s posebnimi potrebami, je pomembno, da
začne sodelovati z ostalimi strokovnimi sodelavci in starši. Za vse kategorije otrok s
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posebnimi potrebami so potrebne prilagoditve na področju poučevanja (različne učne
metode in oblike, uporaba konkretnih primerov, vadenje in utrjevanje, jasna in
razumljiva navodila), preverjanja in ocenjevanja znanja (sprotno, podaljšan čas,
manjši sklopi, analiza napak in uspešno izkazanega znanja) ter eksperimentalnega in
terenskega dela (predhodno usvajanje temeljnih znanj in pojmov, prilagojeno
posebnim potrebam otroka).
Opara (2005) je podal pomembno ugotovitev za vse učitelje. Otroci sprejmejo od
učitelja, ki zna z njimi vzpostavljati odnose empatije, več kot 40 odstotkov tistega, kar
jim ta posreduje. To so znanje, vrednote, stališča. Od tistih, ki tega ne znajo, pa le
okoli 5 odstotkov.
Verjamem, da je pridobivanje znanja otrok odvisno tudi od empatije učitelja, vendar
pa menim, da ne v tolikšni meri, kot navaja Opara. Usvajanje znanja, vrednot in
stališč je v večji meri odvisno od razlage učitelja, učnih metod in oblik, psihofizičnega
stanja otrok, učne snovi,…
Za otroke lahko največ naredimo, če se usmerimo v njihove sposobnosti in močna
področja ter gradimo na njih. Vsak ima svoja močna področja, le prepoznati jih je
treba in ga ob uspehu, četudi je ta še tako majhen, pohvaliti. Vsaka pohvala pa mora
biti korektna in utemeljena (Opara, 2005).
To priporočilo je eno temeljnih, na katerem lahko vsak učitelj začne graditi svoje delo
z otrokom s posebnimi potrebami.
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4

EMPIRIČNI DEL

4.1

RAZISKOVALNI PROBLEM

4.1.1

NAMEN IN CILJ EMPIRIČNEGA
RAZISKOVANJA

Usposobljenost učiteljev geografije za delo z otroki s posebnimi potrebami je ena
temeljnih kompetenc, ki jih sodobna šola zahteva od vsakega učitelja. Geografija je
učni predmet, pri katerem otroci usvojijo znanja, ki so pomembna za kvaliteto
življenja posameznika. Otroci s posebnimi potrebami tu ne smejo biti prikrajšani.
Z raziskavo želim ugotoviti, kakšno je mnenje učiteljev geografije o integraciji otrok
s posebnimi potrebami v večinske šole, ali se čutijo dovolj usposobljene za delo z
otroki s posebnimi potrebami, kako sodelujejo pri pripravi individualiziranih
programov, kakšno imajo ponudbo dodatnega strokovnega izobraževanja na tem
področju in koliko jo izrabljajo, kje vidijo možnosti za izboljšanje stanja…
Cilj diplomskega dela je ugotoviti, kakšna je usposobljenost učiteljev geografije za
delo z otroki s posebnimi potrebami, in kaj nanjo vpliva.

4.1.2

OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA

Z raziskavo želim ugotoviti, kakšna je usposobljenost učiteljev geografije za delo z
otroki s posebnimi potrebami in kaj so vzroki za takšno stanje.

4.1.3

RAZISKOVALNA VPRAŠANJA

1. Kako zadovoljni so učitelji geografije z učiteljskim poklicem?
2. Kakšno je mnenje učiteljev geografije o dodatnem strokovnem izobraževanju?
3. Koliko dodatnih strokovnih izobraževanj so se učitelji geografije udeležili v
preteklem šolskem letu?
4. Koliko izobraževanj na temo otrok s posebnimi potrebami so se udeležili v
zadnjih treh letih?
5. Koliko literature učitelji geografije preberejo na temo otrok s posebnimi
potrebami?
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6. Kakšno je mnenje učiteljev geografije o integraciji otrok s posebnimi
potrebami?
7. Koliko otrok s posebnimi potrebami so učitelji geografije že poučevali v svoji
poklicni karieri?
8. Kako učitelji geografije doživljajo poučevanje otroka s posebnimi potrebami?
9. Na katerem področju imajo učitelji geografije največ težav, ko se srečujejo z
otrokom s posebnimi potrebami?
10. S katero kategorijo otrok s posebnimi potrebami imajo učitelji geografije pri
poučevanju največ oziroma najmanj težav?
11. S kom vse učitelji geografije sodelujejo, ko poučujejo otroka s posebnimi
potrebami in kako pogosto je to sodelovanje?
12. Ali učitelji geografije sodelujejo pri pripravi individualiziranega programa za
otroka s posebnimi potrebami?
13. Kakšno je sodelovanje učiteljev geografije in ostalih strokovnih delavcev pri
pripravi individualiziranega programa za otroke s posebnimi potrebami?
14. Na kakšen način učitelji geografije pomagajo pri sestavi individualiziranega
programa za otroka s posebnimi potrebami?
15. S katero kategorijo otrok s posebnimi potrebami je po mnenju učiteljev
geografije največ oziroma najmanj težav pri poučevanju?
16. Kako usposobljene se čutijo učitelji geografije za delo z otroki s posebnimi
potrebami?
17. Za katero kategorijo otrok s posebnimi potrebami se učitelji geografije čutijo
najbolj oziroma najmanj usposobljene?
18. Ali se učiteljem geografije zdi, da je geografijo težje razlagati otrokom s
posebnimi potrebami kot druge predmete?
19. Kaj bi po mnenju učiteljev geografije morali narediti, da bi bila usposobljenost
za delo z otroki s posebnimi potrebami boljša?
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4.1.4
H1:

HIPOTEZE

Učitelji geografije z daljšo delovno dobo se udeležijo več ur dodatnih
strokovnih izobraževanj na temo otrok s posebnimi potrebami kot
učitelji geografije s krajšo delovno dobo.

H2:

Učitelji, ki so učili več otrok s posebnimi potrebami, so se udeležili več
ur dodatnih strokovnih izobraževanj na temo otrok s posebnimi
potrebami.

H3:

Učitelji osnovnih šol bolj pogosto sodelujejo z ostalimi vpletenimi
(strokovni sodelavci, starši, zunanje ustanove) kot učitelji srednjih šol.

H4:

Učitelji, ki so učili več otrok s posebnimi potrebami, bolj pogosto
sodelujejo z ostalimi vpletenimi (strokovni sodelavci, starši, zunanje
ustanove) kot učitelji, ki so učili manj otrok s posebnimi potrebami.

H5:

Doživljanje učiteljskega poklica vpliva na občutek usposobljenosti
učiteljev geografije za delo z otroki s posebnimi potrebami.

H6:

Učitelji, ki se udeležijo več ur dodatnih strokovnih izobraževanj na
temo otrok s posebnimi potrebami, se čutijo bolj usposobljene za delo z
otroki s posebnimi potrebami.

H7:

Odnos učiteljev geografije do integracije vpliva na občutek
usposobljenosti za delo z otroki s posebnimi potrebami.
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4.2

METODOLOGIJA

4.2.1

RAZISKOVALNA METODA

V raziskavi sem uporabila deskriptivno in kavzalno neeksperimentalno metodo. Z
deskriptivno metodo opisujemo pojave, torej tisto, kar skušamo ugotoviti z
raziskovalnimi vprašanji. S kavzalno neeksperimentalno metodo pa skušamo ugotoviti
vzroke in posledice, torej dobiti odgovore na zavrnjene ali obdržane hipoteze
(Sagadin 1993).

4.2.2

SPREMENLJIVKE

-

Spol,

-

starost,

-

delovna doba,

-

vrsta šole,

-

zadovoljstvo z učiteljskim poklicem,

-

število strokovnih izobraževanj,

-

mnenje o strokovnem izobraževanju,

-

število enot prebrane strokovne literature,

-

mnenje o integraciji,

-

število otrok s posebnimi potrebami, ki so jih učitelji geografije že poučevali v
svoji poklicni karieri,

-

doživljanje poučevanja otroka s posebnimi potrebami,

-

področje, na katerem imajo učitelji geografije največ težav pri poučevanju
otroka s posebnimi potrebami,

-

kategorija otrok s posebnimi potrebami (s katero imajo učitelji geografije
največ oziroma najmanj težav pri poučevanju, za katero mislijo, da je z njo
največ oziroma najmanj težav pri poučevanju, za katero so najbolj oziroma
najmanj usposobljeni),

-

sodelovanje z ostalimi in pogostost sodelovanja,

-

sodelovanje pri pripravi individualiziranega programa in kakovost tega
sodelovanja,
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-

usposobljenost za delo z otroki s posebnimi potrebami.

4.2.3

VZOREC IN OSNOVNA MNOŽICA

Vzorec je priložnosten. Sestavljajo ga učitelji geografije osnovnih in srednjih šol, ki
so prejeli anketni vprašalnik in nanj odgovorili. V vzorec so bili zajeti učitelji
geografije, katerih elektronske naslove sem dobila na Oddelku za geografijo
Filozofske fakultete in na Zavodu za šolstvo. Povezava na spletni anketni vprašalnik
je bila poslana 248 učiteljem in šolam, od tega je bilo 62 (25,0 %) popolnoma rešenih
anketnih vprašalnikov in te sem uporabila za analizo in interpretacijo.
Med anketiranci je 13 moških in 49 žensk, ki so stari med 27 in 56 let in imajo od 1
do 33 let delovnih izkušenj. Na osnovni šoli uči 44 anketirancev, na srednji šoli pa 18.
Z namenom, da bi dobila boljši vpogled v izbrano tematiko in da bi dobila mnenja, ki
jih učitelji geografije v anketnem vprašalniku niso mogli napisati, sem opravila še 2
intervjuja. Učiteljici za intervju sta bili izbrani iz vzorca, ki je rešil anketni vprašalnik.
En intervju sem opravila z učiteljico na osnovni šoli z delovno dobo 28 let in enega z
učiteljico na srednji šoli z 12 leti delovne dobe. Obe šoli, na katerih poučujeta, sta v
Ljubljani.
Osnovna množica je hipotetična in jo sestavljajo učitelji geografije, ki so podobni
opisanemu vzorcu.

4.2.4

POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV

Anketni vprašalnik sem sestavila sama na spletni strani www.surveymonkey.com.
Nato sem povezavo do tega vprašalnika poslala učiteljem geografije po elektronski
pošti in s tem zagotovila njihovo anonimnost. Učitelji so anketni vprašalnik reševali
na računalniku, spletna stran pa je zbirala podatke. Anketiranje je potekalo od 20.
oktobra do 20. novembra 2006.
Anketni vprašalnik (Priloga B) je sestavljen iz 27 vprašanj, od katerih se prva 4
nanašajo na splošne podatke o anketirancu (spol, starost, delovna doba, zaposlitev). 5
vprašanj je odprtega tipa, ostala so zaprtega tipa in 2 vprašanji sta filterskega tipa.
Vprašalnik vsebuje tudi 5 šeststopenjskih lestvic stališč. Pri večini vprašanj so bili
anketiranci naprošeni, da utemeljijo svoj odgovor.
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Z učiteljicama sem izvedla nestandardiziran polstrukturiran intervju (Priloga C), s
katerim sem želela pridobiti še podrobnejše informacije in mnenja učiteljic geografije
o integraciji otrok s posebnimi potrebami v večinske šole. Vprašanja so bila vnaprej
strukturirana, med samim intervjujem pa sem zastavljala še dodatna vprašanja.
Pogovora sem snemala z diktafonom. Intervjuja sta bila opravljena 14.12.2006 in
15.12. 2006.

4.2.5

OBDELAVA PODATKOV

Podatke sem obdelala z računalniškim programom SPSS in uporabila:
-

Frekvenčne tabele,

-

strukturne odstotke,

-

χ2 preizkus,

-

Kullbackov 2Î preizkus.

Odgovore pri nekaterih vprašanjih je bilo potrebno zaradi obdelave podatkov
grupirati.
•

•

Odgovore na 3. vprašanje o delovni dobi sem združevala v naslednje kategorije:
-

1 – 10 let

-

11 – 20 let

-

nad 20 let

Odgovore na 5. vprašanje o zadovoljstvu z učiteljskim poklicem sem združevala v
naslednje kategorije:
-

3 - še kar zadovoljen in 4 - zadovoljen → Zadovoljen

-

5 - precej zadovoljen in 6 - zelo zadovoljen → Zelo zadovoljen

En odgovor je bil 2 - nezadovoljen in ga zaradi nezdružljivosti z ostalimi kategorijami
nisem upoštevala pri izračunih.
•

Odgovore na 9. vprašanje, koliko dodatnih strokovnih izobraževanj na temo otrok s
posebnimi potrebami (v urah) so obiskali v zadnjih 3 letih, sem združevala v
naslednje kategorije:
-

0 ur

-

1 – 8 ur

-

več kot 8 ur
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•

Odgovore na 12. vprašanje o mnenju učiteljev geografije o integraciji sem
združevala v naslednje kategorije:

•

-

1 - je nikakor ne podpiram in 2 - je ne podpiram → Je ne podpiram

-

3 - jo še kar podpiram in 4 - jo podpiram → Jo podpiram

-

5 - jo precej podpiram in 6 - jo zelo podpiram → Jo zelo podpiram

Odgovore na 13. vprašanje o številu otrok s posebnimi potrebami, ki so jih učitelji
geografije poučevali v svoji poklicni karieri, sem združevala v naslednje
kategorije:

•

-

1–5

-

več kot 5

Odgovore na 18. vprašanje o pogostosti sodelovanja učiteljev geografije z ostalimi
(strokovni sodelavci, starši, zunanje ustanove) sem združevala v naslednje
kategorije:

•

-

vsak dan in nekajkrat na teden → Nekajkrat na teden

-

nekajkrat na mesec

-

nekajkrat na leto

Odgovore na 23. vprašanje o občutku usposobljenosti učiteljev geografije za delo z
otroki s posebnimi potrebami sem združevala v naslednje kategorije:
-

1 - zelo slab in 2 - slab → Slab

-

3 - še kar dober → Dober

-

4 - dober in 5 - zelo dober → Zelo dober

Odgovora 6 - odličen ni izbral nihče od anketiranih.
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4.3

REZULTATI IN INTERPRETACIJA

Vprašanja anketnega vprašalnika, ki so jih reševali učitelji geografije, sem zaradi
večje in boljše preglednosti razdelila v posamezne sklope. V statistično obdelavo je
zajetih 62 rešenih anketnih vprašalnikov. V tabelah in grafih je uporabljana kratica
OPP, ki pomeni otroci s posebnimi potrebami. V interpretacijo rezultatov sem
vključila še odgovore in razmišljanja dveh intervjuvanih učiteljic.

4.3.1

SPLOŠNI PODATKI

V raziskavi je sodelovalo 13 moških (21,0 %) in 49 žensk (79,0 %). Njihova starost je
od 27 do 56 let. Reševanje anketnega vprašalnika je bilo elektronsko, zato sem se
zavedala pomanjkljivosti, da verjetno starejši učitelji geografije ne bodo odgovarjali
na anketni vprašalnik. Vendar pa so tudi starejši učitelji geografije očitno dovolj
seznanjeni z novejšo tehnologijo in se to ni zgodilo. Dobila sem odgovore tako od
mlajših kot starejših učiteljev geografije.
Preglednica 1: Starost učiteljev geografije.
Starost (let)
do 29
30 – 39
40 – 49
nad 50
Skupaj

f
4
28
22
8
62

f%
6,5 %
45,1 %
35,5 %
12,9 %
100 %

Bolj pomemben podatek kot starost je za našo raziskavo pomembna delovna doba
učiteljev. Iz trajanja delovne dobe lahko sklepamo o izkušnjah posameznega učitelja.
Preglednica 2: Delovna doba učiteljev geografije.
Delovna doba (leta)
1 do 10
11 do 20
nad 20
Skupaj

f
22
23
17
62

f%
35,5
37,1
27,4
100

Do 10 let delovnih izkušenj ima 22 učiteljev geografije, 23 učiteljev ima od 11 do 20
let delovna dobe in nad 20 let delovne dobe ima 17 učiteljev geografije.
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Zanimala me je tudi trenutna zaposlitev učiteljev geografije. Na osnovni šoli jih je
zaposlenih 52 (71,2 %), na srednji šoli pa 21 (28,8 %).
REZULTATI INTERVJUJA:
Intervju je bil opravljen z dvema učiteljicama. Ena uči na osnovni šoli in ima 28 let
delovne dobe, druga uči na gimnaziji in ima 12 let delovne dobe.
V vzorcu so zastopani tako mlajši kot starejši učitelji geografije, tisti z daljšo in tisti s
krajšo delovno dobo. Manj je moških, ker je na splošno v slovenskih šolah več
učiteljic kot učiteljev geografije. Manj učiteljev srednjih šol pa je posledica tega, da
sem imela več elektronskih naslovov od učiteljev, ki učijo na osnovnih šolah.
V tem sklopu bom analizirala še vprašanje o zadovoljstvu učiteljev geografije z
učiteljskim poklicem.
Preglednica 3: Zadovoljstvo učiteljev geografije z učiteljskim poklicem.
Zadovoljstvo z učiteljskim poklicem
1 – zelo nezadovoljen
2 – nezadovoljen
3 – še kar zadovoljen
4 – zadovoljen
5 – precej zadovoljen
6 – zelo zadovoljen
Skupaj

f
0
1
6
27
24
4
62

f%
0
1,6
9,7
43,5
38,7
6,5
100

Iz preglednice 3 lahko razberemo, da je večina anketiranih učiteljev geografije
zadovoljnih s svojim poklicem. Pri utemeljitvi svojega odgovora je tisti, ki je
nezadovoljen z učiteljskim poklicem, kot razlog navedel preveč administracije in
neopredeljen delovni čas. Pri nadaljnjih statističnih obdelavah tega odgovora nisem
upoštevala, ker ga ne morem združiti z nobeno od ostalih kategorij.
Kot razloge za zadovoljstvo z učiteljskim poklicem vprašani učitelji geografije
navajajo predvsem, da jih to delo veseli, v njem uživajo, saj je zelo pestro, raznoliko,
zanimivo, dinamično. Radi delajo z otroki in mladimi, učiteljski poklic pa jim je velik
izziv. Učitelji geografije so izpostavili tudi nekaj vidikov, zaradi katerih z učiteljskim
poklicem niso povsem zadovoljni. Moti jih predvsem vedno več administrativnega
dela in novih pravilnikov, vmešavanje staršev v njihovo delo. Delo učitelja je naporno
in vedno več je nemirnih otrok.
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To, da so učitelji geografije zadovoljni s svojim poklicem, da radi poučujejo, je po
mojem mnenju prvi pogoj, da je lahko delo učiteljev kvalitetno.

4.3.2

DODATNO STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Dodatno strokovno izobraževanje omogoča učiteljem profesionalni razvoj in
izpopolnjevanje v učiteljskem poklicu. V teoretičnem delu sem predstavila
razmišljanja strokovnjakov s področja vzgoje in izobraževanja o dodatnem
strokovnem izobraževanju učiteljev. Seveda pa me je zanimalo tudi, kaj o tem menijo
učitelji geografije. Najprej sem jih spraševala, kakšno je njihovo mnenje o dodatnem
strokovnem izobraževanju.
Preglednica 4: Mnenje učiteljev geografije o dodatnem strokovnem izobraževanju.
Mnenje o izobraževanju
1 – je povsem nekoristno
2 – je nekoristno
3 – je še kar koristno
4 – je koristno
5 – je precej koristno
6 – je zelo koristno
Skupaj

f
0
2
6
17
16
21
62

f%
0
3,2
9,7
27,4
25,8
33,9
100

Večini učiteljev geografije se zdi dodatno strokovno izobraževanje zelo koristno. To
so utemeljevali predvsem s tem, da se danes stvari na področju strokovnih in
pedagoških znanj hitro spreminjajo in zato je nujo potrebno, da so v koraku s časom
tako na področju geografskih znanj kot na didaktičnem področju (nove učne metode
in oblike, novi pristopi pri poučevanju,…). Učiteljem geografije tudi veliko pomeni,
da se na izobraževanjih srečajo med seboj in si izmenjajo izkušnje.
Anketirani učitelji geografije navajajo tudi pomanjkljivosti dodatnih strokovnih
izobraževanj, ki so predvsem te, da so preveč teoretična, vsako leto so ista, premajhna
je izbira, so nezanimiva, manjkajo predvsem praktični nasveti. Problem vidijo tudi v
tem, da izobraževanja potekajo po pouku, ko so že utrujeni.
V teoretičnem uvodu sem ugotovila, da je v Katalogu programov nadaljnjega
izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju za
šolsko leto 2006/07 razpisanih malo strokovnih izobraževanj. Za učitelje geografije
jih je le 6.
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Zanimalo me je tudi, koliko ur dodatnih strokovnih izobraževanj so učitelji geografije
obiskali v preteklem šolskem letu.
Preglednica 5: Skupno trajanje dodatnih strokovnih izobraževanj, ki so se jih udeležili
učitelji geografije.
Trajanje izobraževanj (ure)
1 do 8
9 do 16
17 do 24
nad 24
Nisem se udeležil nobenega izobraževanja.
Skupaj

f
3
11
14
34
0
62

f%
4,8
17,7
22,6
54,9
0
100

Samo 3 učitelji so obiskali manj kot 8 ur izobraževanj. Več kot polovica (34 učiteljev)
pa je dodatnim strokovnim izobraževanjem namenila več kot 24 ur.
Učitelji imajo na šolsko leto 5 dni namenjenih za strokovna izobraževanja in iz
rezultatov anketnih vprašalnikov je razvidno, da jih skoraj polovica izkoristi le do 3
dni.
Na vprašanje, zakaj se niso udeležili več strokovnih izobraževanj, so kot največji oviri
izpostavili čas in finančne ovire. Poleg tega vidijo problem tudi v tem, da zaradi
izobraževanj izostajajo od pouka, izobraževanja so nezanimiva in se ponavljajo,
ekskurzije pa so drage.
Ponudba dodatnih strokovnih izobraževanj na temo otrok s posebnimi potrebami je
nekoliko večja. V šolskem letu 2006/07 je razpisanih 20 takih izobraževanj.
Specifična izobraževanja za določene kategorije otrok s posebnimi potrebami pa
organizirajo tudi posamezne šole za svoje zaposlene kot del priprave na šolanje
določenih otrok s posebnimi potrebami.
19 anketiranih učiteljev geografije se v zadnjih 3 letih ni udeležilo nobenega
strokovnega izobraževanja na temo otrok s posebnimi potrebami. Enega
izobraževanja se je udeležilo 27 učiteljev, dveh izobraževanj 11 učiteljev in 5
učiteljev je bilo na 3 izobraževanjih na temo otrok s posebnimi potrebami. Ker so
lahko izobraževanja različno dolga in je skupno trajanje izobraževanj boljši podatek,
sem učitelje geografije vprašala še po tem.
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Preglednica 6: Trajanje dodatnih strokovnih izobraževanj na temo otrok s posebnimi
potrebami, ki so jih učitelji obiskali v zadnjih 3 letih.
Trajanje izobraževanj (ure)
0
1 do 8
nad 8
Skupaj

f
19
27
16
62

f%
30,7
43,5
25,8
100,0

Učitelji so se udeležili zelo malo izobraževanj o otrocih s posebnimi potrebami v
zadnjih treh letih. Še posebno, če upoštevamo podatek, da samo trije izmed
anketiranih učiteljev še niso poučevali otrok s posebnimi potrebami.
Hipotezo 1 sem postavila na podlagi razmišljanja, da se učitelji z daljšo delovno dobo
več izobražujejo na temo otrok s posebnimi potrebami kot učitelji s krajšo delovno
dobo, ker imajo učitelji z daljšo delovno dobo več časa, ker so že izkušeni učitelji in
se jim na pouk ni treba več toliko pripravljati. Menim, da učitelji na začetku
poučevanja še čutijo primanjkljaje v znanju na področju stroke, ki jo poučujejo, ne pa
toliko na specifičnih področjih, kot je delo z otroki s posebnimi potrebami, zato se
udeležujejo izobraževanj predvsem iz stroke in manj iz specifičnih pedagoško
psiholoških znanj.
Preglednica 7, Hipoteza 1: Učitelji geografije z daljšo delovno dobo se udeležijo več
ur dodatnih strokovnih izobraževanj na temo otrok s posebnimi potrebami kot učitelji
geografije s krajšo delovno dobo.
Strokovna izobraževanja o OPP (št. ur)
Delovna doba (let)
1 – 10
f
f%
11 – 20
f
f%
nad 20
f
f%
Skupaj
f
f%

0

1 – 8 nad 8 Skupaj

4
18,2
9
39,1
6
35,3
19
30,6

12
54,5
8
34,8
7
41,2
27
43,5

6
27,3
6
26,1
4
23,5
16
25,8

22
100
23
100
17
100
62
100

χ2 = 2,867 (α = 0,580; g = 4)
Postavila sem hipotezo neodvisnosti, da spremenljivki delovna doba in število ur
strokovnih izobraževanj na temo otrok s posebnimi potrebami v osnovni množici nista
odvisni. S programom SPSS sem izračunala χ2 preizkus.
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Ena teoretična frekvenca je manjša od 5, kar še zadostuje pogojem za izračun χ2
preizkusa. Vrednost χ2 preizkusa je 2,867 pri 4 prostostnih stopnjah in ni statistično
pomembna (α=0,580). Hipotezo neodvisnosti obdržimo. O povezanosti med
spremenljivkama v osnovni množici ne moremo trditi ničesar.
Graf 1: Udeležba učiteljev geografije na strokovnih izobraževanjih na temo otrok s
posebnimi potrebami v odvisnosti od delovne dobe.
60

Delež (%)
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izobraževanj o OPP (ure)

40
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0
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20
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Delovna doba (leta)

Interpretacija rezultatov v vzorcu nam pokaže, da so se tisti učitelji geografije z
najdaljšo in najkrajšo delovno dobo največkrat udeležili do 8 urnega izobraževanja na
temo otrok s posebnimi potrebami. Največ učiteljev (39,1 %) z delovno dobo od 11
do 20 let pa se izobraževanj na to temo sploh ni udeležilo. Učitelji s krajšo delovno
dobo pa imajo verjetno manj zaupanja vase, zato se udeležijo več izobraževanj kot
bolj izkušeni. Poleg tega udeležba na izobraževanjih prinaša učiteljem točke, ki jim
omogočajo pridobivanje višjih nazivov in s tem višje plače. Drugače pa so podatki za
vzorec precej enakomerno porazdeljeni in bi težko kaj posebnega sklepali.
Učitelje sem spraševala tudi, ali se jim zdi, da so obiskali premalo, ravno prav ali
preveč izobraževanj na temo otrok s posebnimi potrebami v zadnjih treh letih in zakaj
se jim tako zdi. Kar dve tretjini učiteljev meni, da je bilo teh izobraževanj premalo. To
utemeljujejo s tem, da je otrok s posebnimi potrebami v večinskih šolah vedno več,
oni pa nimajo dovolj znanja o tem niti zdaj niti ga niso dobili na fakulteti. Za
izobraževanje o otrocih s posebnimi potrebami jim zmanjka časa, ker se odločajo za
izobraževanja drugačnih tematik. Ena od učiteljic je izpostavila tudi problem, da
izobraževanj na temo poučevanja otrok s posebnimi potrebami pri pouku geografije
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ni. To se zdi tudi meni največja pomanjkljivost in glavni vzrok, da se učitelji
geografije ne izobražujejo dovolj na tem področju. Dva učitelja geografije menita, da
je bilo teh izobraževanj preveč, čeprav sta se udeležila vsak le po enega. To
utemeljujeta s tem, da otroci s posebnimi potrebami ne sodijo v večinske osnovne
šole, pač pa v zavode in da so izobraževanja na to temo zelo slaba. 21 % učiteljev
geografije ocenjuje, da je obiskalo ravno prav izobraževanj. To utemeljujejo s tem, da
na izobraževanjih ne izvedo nič novega in da so že dobili dovolj pojasnil. Nekaj pa jih
navaja tudi dobro sodelovanje s strokovnimi sodelavci na šoli (defektologinjo,
pedagoginjo), ki so jim v veliko pomoč. Drugi ne čutijo potreb, da bi se udeležili več
dodatnih strokovnih izobraževanj na temo otrok s posebnimi potrebami. 6 učiteljev je
izbralo odgovor drugo in eden od njih je navedel, da teh izobraževanj ni nikoli preveč,
ker so vsi otroci različni in da ta znanja manjkajo vsem učiteljem.
Zadnje vprašanje v sklopu dodatnega strokovnega izobraževanja se je nanašalo na
število strokovne literature o otrocih s posebnimi potrebami, ki so jo učitelji
geografije prebrali v zadnjih petih letih. 9 učiteljev geografije ni prebralo nobene
strokovne literature s tega področja, največ (56 %) pa jih je prebralo 1 do 5. Ostali so
prebrali več kot 5 enot gradiva na izbrano tematiko, 5 učiteljev celo več kot 15 knjig
in člankov s področja otrok s posebnimi potrebami. Vidimo, da se učitelji geografije
na temo otrok s posebnimi potrebami precej izobražujejo tudi sami. Če pogledamo
udeležbo na dodatnih strokovnih izobraževanjih in prebiranje literature skupaj,
vidimo, da se le 5 učiteljev geografije še ni izobraževalo niti s pomočjo izobraževanj,
niti s pomočjo literature.
REZULTATI INTERVJUJA:
Osnovnošolska učiteljica se letno udeleži več kot 5 dni dodatnih strokovnih
izobraževanj, predvsem s pedagoško-psihološkega področja. Učiteljica meni, da se ji
na področju stroke ni potrebno več tako izpopolnjevati, seveda pa pazi, da učno snov
aktualizira. Na pedagoško-psihološkem področju pa je vsako leto veliko novosti.
Izobraževanja se ji zdijo kvalitetna in zelo koristna, ker ji vsak da nekaj novega znanja
ali pa potrditev, da je na pravi poti. Izobraževanja na temo otrok s posebnimi
potrebami organizirajo na šoli, če šolo tak otrok obiskuje. Ko so imeli na šoli gluhega
učenca, so jim pomagali tudi surdopedagogi. O otrocih s posebnimi potrebami se uči
večinoma sama iz literature. Probleme pri dodatnem strokovnem izobraževanju vidi
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predvsem v pomanjkanju časa, nadomeščanju in vodstvu šole, ki ne odobri udeležbe
na nekaterih izobraževanjih.
Srednješolska učiteljica geografije se je lansko leto udeležila 4 dni seminarjev. Teme
izobraževanj so bile predvsem iz stroke in manj iz pedagoško-psihološkega področja.
Seminarjev na temo otrok s posebnimi potrebami se ni udeležila še nikoli, ker uči
premalo otrok s posebnimi potrebami. Učiteljica je izpostavila dilemo, da je treba
izbirati ali se boš izobraževal za vse ali pa samo za enega otroka s posebnimi
potrebami, ki ga imaš v razredu. Izpostavila je naslednje probleme na področju
dodatnega strokovnega izobraževanja: več izobraževanj je za osnovnošolske učitelje,
teme se ponavljajo in zato težko izbiraš med izobraževanji. Seminarji potekajo vedno
v petek dopoldne, kar pomeni, da ure odpadajo vedno istim razredom. Rešitev vidi v
tem, da bi bilo izobraževanje razdeljeno na tri popoldneve zapored.
Lahko rečem, da se učitelji na temo otrok s posebnimi potrebami bolj izobražujejo
sami s pomočjo literature kot pa z obiskovanjem seminarjev. Pomembna ugotovitev
tega poglavja je, da kar slaba polovica anketiranih učiteljev geografije ni izkoristila 5
dni, ki so zakonsko namenjeni dodatnemu strokovnemu izobraževanju. Udeležba na
izobraževanjih o otrocih s posebnimi potrebami pa je sploh slaba. Le četrtina se jih je
udeležila več kot enega izobraževanja s tega področja. Glede na to, da lahko k boljši
usposobljenosti pripomorejo le izkušnje in izobraževanje, mislim, da je to
zaskrbljujoče. Po drugi strani pa nam razmišljanje srednješolske učiteljice pomaga
razumeti dilemo, s katero se srečujejo učitelji: ali čas za izobraževanja nameniti
enemu otroku ali celemu oddelku. Zelo pozitivno se mi zdi tudi to, da šole same za
svoje zaposlene organizirajo seminarje na to temo, če je na šoli otrok s posebnimi
potrebami.

4.3.3

INTEGRACIJA

Strokovnjaki izpostavljajo pozitivno mnenje učiteljev o integraciji kot prvi pogoj za
uspeh integracije, zato sem tudi jaz ugotavljala stališče učiteljev geografije o
integraciji s pomočjo lestvice stališč.
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Preglednica 8: Mnenje učiteljev geografije o integraciji otrok s posebnimi potrebami v
večinske šole.
Mnenje o integraciji
1 – je nikakor ne podpiram
2 – je ne podpiram
3 – jo še kar podpiram
4 – jo podpiram
5 – jo precej podpiram
6 – jo zelo podpiram
Skupaj

f
3
7
18
24
6
4
62

f%
4,8
11,3
29,0
38,7
9,7
6,5
100

Večina učiteljev geografije integracijo podpira oziroma jo še kar podpira (67,7 %). Na
obeh skrajnostih je enako število učiteljev, tistih, ki so integraciji zelo naklonjeni in
tistih, ki ji niso.
Učitelji so svoje odgovore utemeljevali takole. Tisti, ki integracije ne podpirajo, so to
utemeljevali s tem, da je v oddelku preveč otrok, da bi se lahko kvalitetno posvetili
otroku s posebnimi potrebami, poleg tega pa so zaradi tega prikrajšani ostali otroci.
Integracije ne podpirajo tudi zato, ker je to za učitelja zelo naporno, ker ni primerne
opreme in ker se ne čutijo usposobljene za delo z otroki s posebnimi potrebami.
Učitelji, ki integracijo srednje podpirajo, za to navajajo različne razloge. Otroci s
posebnimi potrebami se tako socializirajo in izboljša se njihova samopodoba, ostali
otroci v oddelku se učijo tolerantnosti in strpnosti. Na drugi strani pa navajajo tudi
pomisleke, da je otrok v oddelku preveč in da je poučevanje otroka s posebnimi
potrebami za učitelja velik napor. Veliko jih meni, da je vse odvisno od otroka s
posebnimi potrebami in kakšno vrsto primanjkljaja oziroma motnje ima. Učitelji
geografije, ki zelo podpirajo integracijo, pa navajajo, da življenje z drugačnimi ostale
otroke uči tolerantnosti in strpnosti. Njihovo mnenje je, da z integracijo pridobijo tako
otroci s posebnimi potrebami kot tudi ostali otroci. Ena od učiteljic je izpostavila tudi
vidik, ki se meni zdi zelo pomemben. Otrok s posebnimi potrebami mora odraščati z
vrstniki, ki nimajo posebnih potreb, saj se bodo morali znati tudi kot odrasli
vključevati v družbo. Tu bi dodala še drugi vidik, in sicer da se morajo tudi otroci
brez posebnih potreb naučiti živeti z drugačnimi že v šoli, saj se bodo le tako znebili
predsodkov, ki jih imamo odrasli.
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REZULTATI INTERVJUJA:
Učiteljica na osnovni šoli je do integracije zelo skeptična. Pravi, da je za otroke s
posebnimi potrebami bolje, če niso integrirani, ker je odnos ostalih otrok v oddelku do
njih lahko zelo krut in ponižujoč. Otroci s posebnimi potrebami se v takem oddelku
borijo s svojim primanjkljajem in s sošolci, ki so proti njim. Učiteljica je povedala
tudi primer deklice, ki je bila v drugem razredu osnovne šole in imela težave z
učenjem. Njena učiteljica je mami predlagala šolo s prilagojenim programom. Sprva
se dekličina mama s tem ni strinjala, vendar ko je videla, da je deklica med sebi
enakimi zelo uspešna in da rada hodi v šolo, je bila zelo vesela, da je učiteljica to
naredila. Intervjuvana učiteljica geografije velik pomen pripisuje samopodobi otroka
in v večinski šoli ima lahko otrok s posebnimi potrebami zelo slabo samopodobo.
Učiteljica uči tudi na mednarodni šoli in je izpostavila tamkajšnjo prakso. Otroci, ki
obiskujejo mednarodno šolo, enkrat na teden obiščejo Zavod za slepo in slabovidno
mladino v Ljubljani in se s tamkajšnjimi otroci igrajo. Na ta način jih učijo strpnosti
do drugačnih.
Srednješolska učiteljica ima do integracije zelo pozitiven odnos in jo zelo podpira.
Integracija otroka s posebnimi potrebami v večinski oddelek je za celoten razred zelo
pozitivna izkušnja. Sošolci pridobijo socialni čut in vidijo, da tudi drugačni ljudje
lahko živijo povsem običajno. Pomembna se ji zdi tudi socializacija otroka s
posebnimi potrebami v okolju. Učiteljica ima z otroki s posebnimi potrebami, ki jih je
že učila, dobre izkušnje. Ponavadi so to pridni otroci, ki večkrat ne pokažejo svoje
motnje. S takimi otroki nima težav in prilagoditve so ponavadi pri preverjanju in
ocenjevanju. Problem pa so otroci s hiperkinetično motnjo, ki so v razredu zelo
nemirni in moteči. Ti otroci pa žal niso zajeti v Zakonu o usmerjanju otrok s
posebnimi potrebami, če so na učnem področju uspešni. Probleme integracije vidi, če
se zaradi otroka s posebnimi potrebami v oddelku zanemarja ostale sošolce. Drugi
problem pa so organizacijske in tehnične ovire. Selitve med odmori iz razreda v
razred so na primer za otroka na vozičku zelo naporne.
Moje mnenje je, da je pozitivno mnenje o integraciji prvi pogoj, da učitelj sprejme
otroka s posebnimi potrebami. Na gimnazije večinoma pridejo otroci s posebnimi
potrebami, ki so zelo pridni in delavni, zato z njimi učitelji geografije nimajo
posebnih težav. Njihovi sošolci pa so že skoraj odrasle osebe in drugačnega otroka ne
izločijo. Na osnovnih šolah je otrok s posebnimi potrebami več in tudi vsi niso

76

Pouk geografije in otroci s posebnimi potrebami z vidika usposobljenosti učiteljev geografije

uspešni. Njihovi sošolci so otroci, ki se še ne zavedajo dobro posledic svojih besed in
ravnanj, zato razumem pomisleke intervjuvane osnovnošolske učiteljice, ki trdi, da
otroci s posebnimi potrebami lažje in bolje živijo med sebi enakimi. Na tem mestu bi
izpostavila samo še prakso mednarodne šole, kjer otroci v okviru pouka obiskujejo
otroke v zavodih, o kateri bi lahko razmislili tudi v večinskih šolah.

4.3.4

POUČEVANJE OTROK S POSEBNIMI
POTREBAMI

Skoraj vsi vprašani učitelji geografije so se že srečali s poučevanjem otroka s
posebnimi potrebami. V zvezi s tem me je zanimalo, koliko izkušenj imajo z njimi,
kako otroka doživljajo, kje imajo največje težave in s kom vse sodelujejo, ko se
srečujejo s poučevanjem otroka s posebnimi potrebami. To je le nekaj vprašanj, na
katera bom poskušala odgovoriti v nadaljevanju.
V vzorcu učiteljev geografije, ki so bili vključeni v raziskavo, so 3 učitelji geografije,
ki v svoji poklicni karieri še niso poučevali nobenega otroka s posebnimi potrebami.
Ti na nadaljnja vprašanja niso odgovarjali, zato je numerus vzorca 59.
Skoraj polovica učiteljev geografije (44,1 %) je že poučevala 1 do 5 otrok s posebnimi
potrebami. Tretjina učiteljev geografije jih je poučevala od 6 do 10, trije učitelji od 11
do 15 in 11 učiteljev več kot 15 otrok s posebnimi potrebami.
Hipoteza 2 trdi, da so se učitelji, ki so v svoji poklicni karieri poučevali več otrok s
posebnimi potrebami, udeležili več ur dodatnih strokovnih izobraževanj na temo otrok
s posebnimi potrebami v zadnjih treh letih. To trditev sem postavila na podlagi
razmišljanja, da učitelji geografije, ki se bolj pogosto srečujejo z otroki s posebnimi
potrebami, čutijo večjo potrebo po izobraževanju na tem področju. Verjetno k temu
nekoliko pripomore tudi sama šola. Na šoli, kjer imajo veliko otrok s posebnimi
potrebami, ravnatelji učitelje bolj pogosto pošiljajo na izobraževanja v zvezi z otroki s
posebnimi potrebami ali pa organizirajo izobraževanja kar na šoli.
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Preglednica 9, Hipoteza 2: Učitelji, ki so učili več otrok s posebnimi potrebami, so se
udeležili več ur dodatnih strokovnih izobraževanj na temo otrok s posebnimi
potrebami.
Strokovna izobraževanja o OPP (št. ur)
0
1 – 8 nad 8 Skupaj
Št. OPP, ki so jih učili
13
13
0
26
f
1–5
0
100
f % 50,0 50,0
4
14
15
33
f
nad 5
45,5
100
f % 12,1 42,4
17
27
25,4
59
f
Skupaj
25,8
100
f % 28,8 45,8

χ2 = 19,242 (α = 0,000; g = 2)
Postavila sem hipotezo neodvisnosti, da spremenljivki število otrok s posebnimi
potrebami, ki so jih učitelji geografije poučevali, in število ur dodatnih strokovnih
izobraževanj na temo otrok s posebnimi potrebami v osnovni množici nista odvisni. S
programom SPSS sem izračunala χ2 preizkus.
Vrednost χ2 preizkusa je 19,242 pri 2 prostostnih stopnjah in je statistično pomembna
(α=0,000). Hipotezo neodvisnosti zavrnem s tveganjem manjšim od 0,0 % in
sprejmem alternativno hipotezo, da število otrok s posebnimi potrebami, ki so jih
učitelji geografije poučevali, vpliva na število ur dodatnih strokovnih izobraževanj, ki
so se jih učitelji geografije udeležili.
Graf 2: Udeležba na dodatnih strokovnih izobraževanjih v odvisnosti od števila otrok
s posebnimi potrebami, ki so jih učitelji geografije poučevali.
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Rezultate lahko posplošujemo na osnovno množico, kjer velja, da število otrok s
posebnimi potrebami, ki so jih učitelji geografije učili, vpliva na udeležbo na dodatnih
strokovnih izobraževanjih na temo otrok s posebnimi potrebami. Iz grafa 2 lahko
vidimo, da so se učitelji geografije, ki so poučevali 1 do 5 otrok s posebnimi
potrebami, udeležili manj izobraževanj na temo otrok s posebnimi potrebami, noben
od njih pa se ni udeležil več kot 18 ur izobraževanj na to temo. Večina učiteljev
geografije, ki je učila že več kot 5 otrok s posebnimi potrebami, pa se je udeležila nad
8 ur dodatnih strokovnih izobraževanj na temo otrok s posebnimi potrebami.
Razlogi so naslednji: učitelji geografije, ki se bolj pogosto srečujejo z otroki s
posebnimi potrebami, čutijo večjo potrebo po izobraževanju v tej smeri. Če so učitelji
geografije poučevali več otrok s posebnimi potrebami, je večja verjetnost, da so
poučevali različne kategorije otrok s posebnimi potrebami in skoraj za vsako je
potreben drugačen način dela, drugačne učne metode in oblike. Zato se učitelji
udeležijo več različnih izobraževanj o otrocih s posebnimi potrebami. V poglavju o
dodatnem strokovnem izobraževanju smo navedli tudi izobraževanja, ki jih organizira
vodstvo šole za svoje zaposlene. To so ponavadi izobraževanja za določeno kategorijo
otrok s posebnimi potrebami, na katero se morajo šola in zaposleni pripraviti. Na šoli,
kjer imajo več otrok s posebnimi potrebami, verjetno organizirajo več izobraževanj na
to temo za učitelje in ostale zaposlene. Lahko rečem, da integracija in otroci s
posebnimi potrebami na nek način silijo učitelje, da se izobražujejo tudi na tem
področju.
Zanimivi so odgovori učiteljev geografije na vprašanje, kako doživljajo poučevanje
otroka s posebnimi potrebami v svojem razredu. Skoraj polovica učiteljev geografije
trdi, da poučevanje otroka s posebnimi potrebami doživljajo kot dodatno obremenitev,
stresno, naporno, kot »moteč element«, ki zahteva več pozornosti na račun ostalih
sošolcev. Učitelji geografije imajo tudi občutek, da veliko vložijo, rezultatov, ki jih
pričakujejo, pa ni.
Po drugi strani pa druga polovica učiteljev geografije sprejema otroka s posebnimi
potrebami v razredu povsem normalno in ga doživljajo tako kot ostale otroke.
Nekaterim učiteljem geografije pa otrok s posebnimi potrebami pomeni izziv.
Mislim, da je doživljanje poučevanja otroka s posebnimi potrebami kot izziv,
najprimernejši odnos učiteljev geografije do njih. Učitelj, ki so mu otroci s posebnimi
potrebami izziv, takega otroka ne doživlja kot obremenitev in ni zaradi njega slabe
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volje, kar škoduje tudi ostalim otrokom. Prav tako ni nevarnosti, da bi na otroka s
posebnimi potrebami v oddelku »pozabil« in mu ne bi omogočal prilagoditev, ki jih
potrebuje. Učitelj se bo z izzivom spopadel in poskušal po najboljših močeh pomagati
otroku s posebnimi potrebami, sledil bo njegovemu napredku in se veselil vsakega
majhnega koraka naprej.
Zanimalo me je tudi, na katerem področju imajo učitelji geografije največ težav, ko se
srečujejo s poučevanjem otroka s posebnimi potrebami.
Preglednica 10: Področja, na katerih imajo učitelji geografije največ težav, ko se
srečujejo s poučevanjem otroka s posebnimi potrebami.
Področje
Pri učnih metodah in oblikah.
Pri načrtovanju individualiziranega
programa.
Pri izvedbi individualiziranega
programa.
Pri evalvaciji individualiziranega
programa.
Drugo
Skupaj

f
25
14

f%
42,4
23,7

7

11,9

5

8,5

8
59

13,5
100

8 učiteljev geografije ocenjuje, da nima na nobenem področju težav pri poučevanju
otroka s posebnimi potrebami. Polovica jih ima težave pri učnih metodah in oblikah,
ostala polovica pa pri načrtovanju (23,7 %), izvedbi (11,9 %) in evalvaciji (8,5 %)
individualiziranega programa.
Rezultati so me nekoliko presenetili, saj sem pričakovala, da bo večina učiteljev
geografije navedla težave v zvezi z individualiziranim programom, ker je to novost, ki
je prišla skupaj za Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2000). Pri
učnih metodah in oblikah pa nisem pričakovala težav, saj mislim, da je zdaj na
fakulteti na tem področju precej velik poudarek in literature s tega področja je
relativno veliko. Vsekakor je obvladovanje učnih metod in oblik odvisno od tega, kdaj
in kje so učitelji geografije študirali in ali sploh imajo pedagoško smer izobrazbe.
Poleg tega je bil v preteklosti pri pouku veliko manjši poudarek na učnih metodah in
oblikah, kot je sedaj. Zato ne moremo pričakovati, da so učitelji, ki v teku študija niso
dobili teh kompetenc, ta znanja pridobili z izkušnjami. Vseeno pa menim, da je
geografija zelo zanimiv in pester učni predmet, ki omogoča uporabo raznolikih učnih
metod in oblik ter učnih pripomočkov in učil (skupinsko delo, sodelovalno učenje,
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eksperiment, delo s kartami, terensko delo, uporaba video posnetkov, maket, vzorcev
kamnin, prsti,…).
Na vprašanje, s katero kategorijo otrok s posebnimi potrebami so učitelji geografije
imeli največ oziroma najmanj težav, so odgovarjali precej enotno. Na tem mestu je
potrebno opozoriti, da vsi učitelji še niso učili vseh kategorij otrok s posebnimi
potrebami, tako da so na to vprašanje odgovarjali le na podlagi lastnih izkušenj.
Preglednica 11: Kategorije otrok s posebnimi potrebami, s katerimi so imeli učitelji
geografije največ oziroma najmanj težav za poučevanje.
Kategorija
Otroci z motnjami v
duševnem razvoju.
Slepi in slabovidni otroci.
Gluhi in naglušni otroci.
Otroci z govorno jezikovnimi motnjami.
Gibalno ovirani otroci.
Dolgotrajno bolni otroci.
Otroci s primanjkljaji na
posameznih področjih
učenja.
Otroci z motnjami
vedenja in osebnosti.
Skupaj

Največ težav za
poučevanje (št. učiteljev)

Najmanj težav za
poučevanje (št. učiteljev)

2

2

4
2

2
13

1

4

0
2

14
5

6

8

38

1

55

49

Skoraj 70 % učiteljev geografije meni, da so imeli največ težav z otroki z motnjami
vedenja in osebnosti. Četrtina učiteljev geografije ocenjuje, da so imeli najmanj težav
z gibalno oviranimi otroki, druga četrtina pa je imela najmanj težav z gluhimi in
naglušnimi otroki.
Tako velik odstotek učiteljev, ki ocenjujejo, da so imeli največ težav z otroki z
motnjami vedenja in osebnosti me preseneča, saj sem pričakovala, da bodo bolj
izpostavili težave pri delu s slepimi in slabovidnimi. Poučevanje slepih in slabovidnih
je pri geografiji še toliko bolj težavno, saj je zelo težko razložiti določene pojave v
naravi in razlike med njimi (vrtača, dolina, soteska, vintgar,…), če tega ne vidimo.
Zelo verjetno je, da se je manj učiteljev že srečalo s slepimi in slabovidnimi kot pa z
otroki z motnjami vedenja in osebnosti. Večina učiteljev geografije meni, da ima
težave z otroki z motnjami vedenja in osebnosti, ker so ti naporni, nepredvidljivi,
motijo razred, težje jih je motivirati in izogibajo se dolžnostim. To zahteva bolje
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pripravljene učitelje, ki pa se ne čutijo dovolj usposobljene, da bi lahko take otroke
obvladovali.
Najmanj so imeli učitelji geografije težav z gibalno oviranimi otroki, ker gibalna
oviranost pri pouku geografije otrok in učiteljev ne omejuje. Prav tako niso imeli
težav z gluhimi in naglušnimi, saj ti, če nimajo zmanjšanih umskih sposobnosti, lahko
pouku sledijo brez večjih težav.
Učitelji geografije so odgovarjali tudi

na vprašanje, s katero kategorijo otrok s

posebnimi potrebami je po njihovem mnenju največ oziroma najmanj težav. Na to
vprašanje so odgovarjali vsi anketirani učitelji in ne samo tisti, ki so otroke s
posebnimi potrebami že poučevali.
Preglednica 12: Kategorije otrok s posebnimi potrebami, s katerimi je po mnenju
učiteljev geografije največ oziroma najmanj težav za poučevanje.
Kategorija

Najmanj težav za
poučevanje (število
učiteljev)

Največ težav za
poučevanje (število
učiteljev)

2

11

0
5

7
2

12

2

21
11

0
1

9

6

2

33

62

62

Otroci z motnjami v duševnem
razvoju.
Slepi in slabovidni otroci.
Gluhi in naglušni otroci.
Otroci z govorno - jezikovnimi
motnjami.
Gibalno ovirani otroci.
Dolgotrajno bolni otroci.
Otroci s primanjkljaji na
posameznih področjih učenja.
Otroci z motnjami vedenja in
osebnosti.
Skupaj

Rezultati so zelo podobni kot pri vprašanju, s katero kategorijo otrok s posebnimi
potrebami so imeli največ oziroma najmanj težav pri poučevanju. Po mnenju učiteljev
je najmanj težav z gibalno oviranimi otroki. Očitno je, da učitelji nimajo težav pri
pripravi terenskega dela in ekskurzij za oddelke, v katerih so gibalno ovirani otroci.
Po mnenju učiteljev geografije je tudi z otroki, ki imajo govorno jezikovno motnjo in
z dolgotrajno bolnimi malo težav pri poučevanju. Največ težav pa je po mnenju
anketiranih z otroki z motnjami vedenja in osebnosti in otroki z motnjami v duševnem
razvoju. Učitelji geografije so tako kot pri vprašanju, s katero kategorijo otrok s
posebnimi potrebami so imeli največ težav pri poučevanju, tudi tukaj, ko sem jih
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spraševala po njihovem mnenju, odgovarjali enako. Nekateri učitelji so pri
utemeljitvah svojih ocen napisali, da so se odločali po občutku, drugi pa so navedli, da
so otroci z motnjami vedenja in osebnosti nemirni, rušijo pouk in zavračajo vsakršno
avtoriteto. Skoraj polovica anketiranih pa svoje utemeljitve ni navedla.
Učitelji so v anketnem vprašalniku odgovarjali tudi na vprašanje o sodelovanju z
ostalimi vpletenimi6. Zanimalo me je, s kom vse sodelujejo, ko poučujejo otroka s
posebnimi potrebami in kako pogosto je to sodelovanje. Anketiranci so lahko izbrali
več odgovorov med danimi odgovori: s šolsko svetovalno službo, s kolektivom,
učitelji kolegi, s starši, z zunanjimi ustanovami, z nikomer in drugo.
Vsi anketirani učitelji geografije sodelujejo z ostalimi vpletenimi. Samo 4 anketirani
učitelji geografije ne sodelujejo s šolsko svetovalno službo. Največ (41) jih sodeluje
tako s svetovalno službo, kolektivom, učitelji kolegi kot tudi s starši. Vsi tisti (12), ki
sodelujejo z zunanjimi ustanovami, sodelujejo tudi z vsemi ostalimi vpletenimi. Dva
anketirana sta odgovorila, da sodelujeta tudi z vodstvom šole.
Poučevanje otroka s posebnimi potrebami zahteva od učiteljev, da sodelujejo s šolsko
svetovalno službo, med seboj, s starši, zunanjimi ustanovami, skratka vsemi
vpletenimi. Sodelovanje s šolsko svetovalno službo je pomembno, ker so tam
strokovnjaki, ki imajo več specifičnega znanja o otrocih s posebnimi potrebami kot
učitelji in so zato dolžni učitelju pomagati, da bo delo v razredu lažje organiziral. Pri
sodelovanju s kolektivom oziroma učitelji kolegi gre za izmenjevanje dragocenih
izkušenj in dajanje podpore drug drugemu. Sodelovanje s starši je neizogibno, saj so ti
v prvi vrsti odgovorni za otroka in lahko veliko pomagajo učitelju z izkušnjami, ki jih
imajo z otrokom.
Drugi pomemben vidik sodelovanja pa je, kako pogosto je to sodelovanje z ostalimi
vpletenimi (s šolsko svetovalno službo, s kolektivom, učitelji kolegi, s starši in z
zunanjimi ustanovami). 7 učiteljev geografije je odgovorilo, da sodelujejo vsak dan,
nekajkrat na teden jih sodeluje 26, 18 jih sodeluje z ostalimi nekajkrat na mesec in 15
nekajkrat na leto.
Hipotezo 3 sem postavila zato, ker me zanima, če je kakšna razlika v pogostosti
sodelovanja z ostalimi vpletenimi med osnovnošolskimi srednješolskimi učitelji.
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Preglednica 13, Hipoteza 3: Učitelji osnovnih šol bolj pogosto sodelujejo z ostalimi
vpletenimi (strokovni sodelavci, starši, zunanje ustanove) kot učitelji srednjih šol.
Pogostost sodelovanja z ostalimi Nekajkrat Nekajkrat Nekajkrat Skupaj
Šola poučevanja
na teden
na mesec
na leto
20
17
5
42
f
OŠ
47,6
45,5
11,9
100
f%
6
1
10
17
f
SŠ
35,3
5,9
58,8
100
f%
26
18
15
59
f
Skupaj
44,1
30,5
25,4
100
f%

χ2 = 15,643 (α = 0,000; g = 2)
Postavila sem hipotezo neodvisnosti, da spremenljivki pogostost sodelovanja z
ostalimi vpletenimi (strokovni sodelavci, starši, zunanje ustanove) in šola poučevanja
v osnovni množici nista odvisni. S programom SPSS sem izračunala χ2 preizkus.
Ena od teoretičnih frekvenc je manjša od pet, kar pa še vedno zadostuje pogojem za
izračun. Vrednost χ2 preizkusa je 15,643 pri 2 prostostnih stopnjah in je statistično
pomembna (α=0,000). Hipotezo neodvisnosti zavrnem s tveganjem manjšim od 0,0 %
in sprejmem alternativno hipotezo, da vrsta šole vpliva na pogostost sodelovanja
učiteljev geografije z ostalimi.
Graf 3: Pogostost sodelovanja učiteljev geografije z ostalimi vpletenimi (strokovni
sodelavci, starši, zunanje ustanove) v odvisnosti od vrste šole, na kateri poučujejo.
70
60

Delež (%)

50

Pogostost sodelovanja
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Nekajkrat na teden
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Nekajkrat na mesec

20
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6

Pojem »ostali vpleteni« zajema vse, ki kakorkoli sodelujejo pri vzgoji in izobraževanju otroka s
posebnimi potrebami. To so: šolska svetovalna služba, kolektiv, učitelji kolegi, starši in zunanje
ustanove.
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Rezultate lahko posplošujemo na osnovno množico, kjer velja, da vrsta šole vpliva na
pogostost sodelovanja učiteljev geografije z ostalimi vpletenimi. Iz grafa 3 je vidno,
da je pogostost sodelovanja pri osnovnošolskih učiteljih geografije precej večja kot pri
srednješolskih. Skoraj 60 % srednješolskih učiteljev sodeluje z ostalimi vpletenimi
samo nekajkrat na leto, medtem ko je ta delež pri osnovnošolskih učiteljih bistveno
nižji (11,9 %).
Razloge za take razlike vidim predvsem v tem, da so osnovne šole ponavadi manjše, z
boljšimi medosebnimi odnosi in imajo bolje razvito svetovalno službo. Na osnovnih
šolah je po moji oceni skrb za posameznega otroka večja in vlagajo več truda, da
otroku pomagajo. Srednja šola pa ni več obvezna in otroci so lahko bolj prepuščeni
sami sebi.
Na to temo sem postavila še eno hipotezo. Hipoteza 4 pravi, da učitelji, ki so v svoji
poklicni karieri poučevali več otrok s posebnimi potrebami, bolj pogosto sodelujejo z
ostalimi vpletenimi (strokovni sodelavci, starši, zunanje ustanove).
Preglednica 14, Hipoteza 4: Učitelji, ki so učili več otrok s posebnimi potrebami, bolj
pogosto sodelujejo z ostalimi vpletenimi (strokovni sodelavci, starši, zunanje
ustanove) kot učitelji, ki so učili manj otrok s posebnimi potrebami.
Pogostost sodelovanja z ostalimi Nekajkrat Nekajkrat Nekajkrat Skupaj
Št. OPP, ki so jih učili
na teden
na mesec
na leto
10
5
11
26
f
1 do 5
38,5
19,2
42,3
100
f%
16
13
4
33
f
Več kot 5
48,5
39,4
12,1
100
f%
26
18
15
59
f
Skupaj
44,1
30,5
25,4
100
f%

χ2 = 7,482 (α = 0,024; g = 2)
Postavila sem hipotezo neodvisnosti, da spremenljivki pogostost sodelovanja z
ostalimi vpletenimi (strokovni sodelavci, starši, zunanje ustanove) in število otrok s
posebnimi potrebami, ki so jih učitelji geografije učili v osnovni množici nista
odvisni. S programom SPSS sem izračunala χ2 preizkus.
Vrednost χ2 preizkusa je 7,482 pri 2 prostostnih stopnjah in je statistično pomembna
(α=0,024). Hipotezo neodvisnosti zavrnemo s tveganjem manjšim od 2,4 % in
sprejmemo alternativno hipotezo, da število otrok s posebnimi potrebami, ki so jih

85

Pouk geografije in otroci s posebnimi potrebami z vidika usposobljenosti učiteljev geografije

učitelji geografije učili, vpliva na pogostost sodelovanja učiteljev geografije z ostalimi
vpletenimi.
Graf 4: Pogostost sodelovanja učiteljev geografije z ostalimi vpletenimi (strokovni
sodelavci, starši, zunanje ustanove) v odvisnosti od števila otrok s posebnimi
potrebami, ki so jih učitelji geografije učili.
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Rezultate lahko posplošujemo na osnovno množico, kjer velja, da število otrok s
posebnimi potrebami, ki so jih učitelji geografije poučevali, vpliva na pogostost
sodelovanja z ostalimi vpletenimi. Povezanost med tema dvema spremenljivkama
lahko vidimo tudi na grafu 4. Skoraj polovica učiteljev geografije, ki je poučevala že
več kot 5 otrok s posebnimi potrebami, sodeluje z ostalimi vpletenimi zelo pogosto –
nekajkrat na teden. Tistih učiteljev geografije, ki so učili od 1 do 5 otrok s posebnimi
potrebami in sodelujejo z ostalimi vpletenimi le nekajkrat na leto, pa je nekaj več kot
40 %.
Razloge za tak rezultat vidim v tem, da se bolj izkušeni učitelji na področju
poučevanja otrok s posebnimi potrebami bolj zavedajo pomena sodelovanja in iskanja
skupnih rešitev z ostalimi vpletenimi kot pa učitelji geografije, ki so učili manj otrok s
posebnimi potrebami. Bolj izkušeni učitelji geografije na področju poučevanja otrok s
posebnimi potrebami so verjetno tudi bolj samozavestni in lažje ter bolj suvereno
sodelujejo z ostalimi vpletenimi in jim to ni težko. Po drugi strani pa me tak rezultat
preseneča, saj bi pričakovala, da bodo manj izkušeni učitelji bolj iskali pomoč pri
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ostalih vpletenih, ker se čutijo še negotove in slabše usposobljene za delo z otroki s
posebnimi potrebami.
V tem poglavju sem ugotovila, da se je velika večina anketiranih učiteljev geografije
že srečala s poučevanjem otrok s posebnimi potrebami. Poučevanje otroka s
posebnimi potrebami doživljajo zelo različno, nekateri kot breme, drugi kot izziv.
Učitelji geografije so izpostavili, da imajo največ težav pri poučevanju otrok z
motnjami vedenja in osebnosti, najmanj pa z gibalno oviranimi ter gluhimi in
naglušnimi. Rezultati so tudi pokazali, da vsi anketirani učitelji geografije sodelujejo z
ostalimi vpletenimi (strokovni sodelavci, starši, zunanje ustanove), nekateri bolj
pogosto, drugi manj. Pogostost sodelovanja je odvisna od tega, ali učitelj uči na
osnovni ali srednji šoli, in od tega, koliko otrok s posebnimi potrebami je že učil v
svoji poklicni karieri.
REZULTATI INTERVJUJA:
Osnovnošolska učiteljica je izpostavila problem, s katerim se trenutno srečuje pri
pouku. V slovenski šoli ima učence, ki ne zanjo slovenskega jezika. Ti otroci pri
pouku nič ne razumejo in nimajo spremljevalca, ki bi jim pomagal. Na programu
mednarodne šole imajo otroci, ki ne znajo angleškega jezika, spremljevalca, ki jim
pomaga, da se lažje vklopijo v pouk. Učiteljica nasploh uporablja veliko različnih
učnih metod in oblik in ne samo zato, ker bi bil v razredu otrok s posebnimi
potrebami. Pred testi se sproščajo in poslušajo glasbo. Učiteljica ocenjuje, da na
splošno z otroki s posebnimi potrebami nima težav pri poučevanju. Največ težav ima
z otroki z motnjami vedenja in osebnosti, ker so ti med poukom zelo moteči. Na
vprašanje, katera učna snov je po njenem mnenju najtežja za poučevanje, je
odgovorila, da je danes otrokom zelo težko razložiti in dopovedati, da so na svetu
otroci, ki nimajo hrane, čiste pitne vode, elektrike,…
Učiteljica, ki uči na srednji šoli, je izpostavila dilemo, da se je zelo težko odločiti,
komu posvetiti svoj čas priprav na pouk. Ali enemu, in s tem zanemariti ostali razred
ali ostalim, in zanemariti otroka s posebnimi potrebami. Učiteljica ugotavlja, da si pri
34 dijakih v oddelku ne more privoščiti, da bi pomagala samo enemu, saj so učitelji
omejeni s predpisanim številom ur, ocenami, učnim načrtom. Podobno kot
osnovnošolska učiteljica ima tudi ta največ težav v oddelkih z otroki s hiperkinetično
motnjo. Na geografske ekskurzije gredo vsi dijaki, tudi tisti s posebnimi potrebami.
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Kot največjo težavo dijakov pri pouku geografije pa izpostavlja slabo prostorsko
predstavo in orientacijo v prostoru.
Učiteljici sta izpostavili dve novi kategoriji otrok s posebnimi potrebami – otroci, ki
ne znajo jezika in hiperkinetični otroci, ki so glede na ocene relativno uspešni, med
poukom pa zelo moteči. Očitno je, da imajo učitelji največ težav z otroki, ki so pri
pouku nemirni. Nanje se težko vnaprej pripravijo, saj so zelo nepredvidljivi. Otrok, ki
motijo pouk, je vedno več, vendar pa to ne pomeni, da je več otrok z motnjami
vedenja in osebnosti. Zavedati se moramo, da so se vzgoja otrok in vrednote močno
spremenile in s tem tudi odnosi v šoli.

4.3.5

INDIVIDUALIZIRANI PROGRAM

Eden glavnih in obveznih članov tima, ki pripravlja individualizirani program, je tudi
učitelj. Glede na dosedanje raziskave, ki so bile predstavljene v teoretičnem delu,
sklepam, da veliko učiteljev še vedno ne sodeluje v timu pri pripravi
individualiziranega programa. S sklopom vprašanj, ki so se nanašala na
individualizirani program, me je zanimalo, ali učitelji sodelujejo pri pripravi le-tega,
kakšno je bilo sodelovanje v timu in na kakšen način so pomagali.
52,5 % anketiranih učiteljev je sodelovalo pri izdelavi individualiziranega programa
za otroka s posebnimi potrebami, 47,5 % pa jih ni sodelovalo. Ti rezultati me zelo
presenečajo in mislim, da bo na tem področju potrebno še marsikaj urediti. Razloge,
zakaj ne sodelujejo, vidim predvsem v tem, da se učitelji geografije ne čutijo dovolj
suverene in usposobljene na področju dela z otroki s posebnimi potrebami in misijo,
da v timu ne bodo dovolj koristni. Lahko da izdelavo individualiziranega programa
pripisujejo le šolski svetovalni službi in ne vidijo potrebe, da bi sodelovali.
Sodelovanje v timu je odvisno tudi od vodje tima, ki povabi ostale k sodelovanju.
Po mojem mnenju mora pri izdelavi individualiziranega programa sodelovati tudi
učitelj, saj je individualizirani program načrt, ki mu je v pomoč pri poučevanju otroka
s posebnimi potrebami in prav je, da že pri njegovi izdelavi učitelj pove svoje mnenje
in izkušnje s poučevanjem otroka s posebnimi potrebami.
Tisti učitelji, ki so sodelovali pri pripravi individualiziranega programa, so morali pri
naslednjem vprašanju na lestvici označiti, kakšno je bilo sodelovanje v timu.
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Preglednica 15: Ocena sodelovanja učiteljev geografije v timu pri pripravi
individualiziranega programa.
Ocena sodelovanja v timu
1 – zelo slabo
2 – slabo
3 – še kar dobro
4 – dobro
5 – zelo dobro
6 – odlično
Skupaj

f
1
0
2
12
14
2
31

f%
3,2
0
6,5
38,7
45,1
6,5
100

Velika večina anketiranih učiteljev geografije ocenjuje svoje sodelovanje v timu kot
dobro oziroma zelo dobro. Zato me preseneča, da samo polovica vseh anketiranih
sodeluje pri pripravi individualiziranega programa, če imajo ostali z delom v timu
načeloma dobre izkušnje.
Učitelji so pri utemeljitvi odgovora izpostavili, da je bilo sodelovanje dobro, ker je bil
tim dobro voden in organiziran, ker so imeli jasno postavljene cilje in ker so delovali
usklajeno in strokovno. Nekaj jih je napisalo, da je vsak od učiteljev napisal
individualizirani program za svoj predmet, potem pa so se med seboj uskladili in
sestavili enega za vse. Učiteljica, ki je sodelovanje v timu označila kot zelo slabo, je
pod utemeljitvijo navedla, da je kot edina učiteljica geografije na šoli sama morala
sestaviti individualizirani program. To se mi zdi zelo neodgovorno od ostalih
zaposlenih na šoli, da učiteljici ne pomagajo pri pripravi individualiziranega
programa, saj sama ne more odločati o poučevanju otroka, ker nima dovolj specifičnih
znanj za delo z otroki s posebnimi potrebami in tudi, ker se morajo starši strinjati s
programom, po katerem bo njihov otrok šolan.
Večina učiteljev geografije, ki je sodelovala pri pripravi individualiziranega
programa, je pripravila minimalne standarde znanja in prilagoditve na področju
preverjanja in ocenjevanja znanja za pouk geografije. Poleg tega so pomagali tudi s
svojimi opažanji, poznavanjem otroka, z izkušnjami, idejami in nasveti.
Učitelji geografije dobro sodelujejo v timu pri izdelavi individualiziranega programa,
problem je le v tem, da jih samo polovica sodeluje. Po ZUOPP (2000) strokovno
skupino za izdelavo individualiziranega programa imenuje ravnatelj, sestavljajo pa jo
strokovni delavci šole, ki bodo sodelovali pri izvajanju programa vzgoje in
izobraževanja. Težavo vidim predvsem v vodstvu šole, ki ne zahteva timskega
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pristopa pri pripravi individualiziranega programa, čeprav to Zakon o usmerjanju
otrok s posebnimi potrebami posredno predpisuje. Po mojem mnenju je Zakon (2000)
v tej točki napisan preveč ohlapno, ker ne določa bolj točno, kdo so člani tima in
najmanj koliko članov mora biti v timu. Tako se dogaja, da individualizirani program
sestavita le šolski svetovalni delavec in razrednik. Menim, da je le timsko narejen in
usklajen program lahko kvaliteten.
REZULTATI INTERVJUJA:
Osnovnošolska učiteljica pri pripravi individualiziranih programov vedno sodeluje
tako, da pripravi minimalne standarde znanja. Izpostavila je, da je lahko sodelovanje s
kolegi, s katerimi se ne ujameš, zelo težko.
Srednješolska učiteljica pri pripravi individualiziranega programa še ni sodelovala.
Prilagoditve naredi po svoji presoji, drugače pa posebne prilagoditve niso bile še
nikoli potrebne, saj so otroci, ki obiskujejo gimnazijo, umsko sposobni in zagrizeni za
delo. Njeno mnenje je, da bi se morali znotraj aktiva posameznega predmeta učitelji
uskladiti, kakšne prilagoditve so primerne za določenega otroka.
Glede na pripovedovanje učiteljic je sodelovanje pri pripravi individualiziranih
programov še zelo odvisno od posamezne šole. Ponekod imajo večjo vlogo razredniki
in svetovalna služba, drugod pa v pripravo individualiziranega programa vključijo cel
učiteljski zbor. Mislim, da je sodelovanje celotnega oddelčnega učiteljskega zbora
nujno, ne glede na to, kakšni so odnosi med njimi.

4.3.6

OBČUTEK USPOSOBLJENOSTI

V zadnjem delu anketnega vprašalnika sem učitelje geografije spraševala o občutku
usposobljenosti, ki ga imajo za delo z otroki s posebnimi potrebami. To vprašanje je
glavno raziskovalno vprašanje v diplomskem delu, zato sem v zvezi z njim postavila
več hipotez.
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Preglednica 16: Ocena občutka usposobljenosti učiteljev geografije za delo z otroki s
posebnimi potrebami.
Občutek usposobljenosti
1 – zelo slab
2 – slab
3 – še kar dober
4 – dober
5 – zelo dober
6 – odličen
Skupaj

f
6
26
17
12
1
0
62

f%
9,7
41,9
27,4
19,4
1,6
0
100

Skoraj polovica anketiranih učiteljev geografije ocenjuje svojo usposobljenost za delo
z otroki s posebnimi potrebami kot slabo. Tak rezultat sem na podlagi raziskav, ki so
že bile opravljene na tem področju, tudi pričakovala.
V nadaljevanju pa bom preverila, če imajo določeni parametri kakšen vpliv na
občutek usposobljenosti.
Preglednica 17, Hipoteza 5: Doživljanje učiteljskega poklica vpliva na občutek
usposobljenosti učiteljev geografije za delo z otroki s posebnimi potrebami.
Občutek usposobljenosti Slab Dober Zelo dober Skupaj
Zadovoljstvo z učiteljskim poklicem
18
10
5
33
f
Zadovoljen
30,3
15,2
100
f % 54,5
14
7
7
28
f
Zelo zadovoljen
25,0
25,0
100
f % 50,0
32
17
12
61
f
Skupaj
27,9
19,7
100
f % 52,5

χ2 = 0,959 (α = 0,619; g = 2)
Postavila sem hipotezo neodvisnosti, da spremenljivki zadovoljstvo z učiteljskim
poklicem in občutek usposobljenosti za delo z otroki s posebnimi potrebami v osnovni
množici nista odvisni. S programom SPSS sem izračunala χ2 preizkus.
Vrednost χ2 preizkusa je 0,959 pri 2 prostostnih stopnjah in ni statistično pomembna
(α=0,619). Hipotezo neodvisnosti obdržimo. O povezanosti med spremenljivkama v
osnovni množici ne moremo trditi ničesar.
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Graf 5: Občutek usposobljenosti učiteljev geografije za delo z otroki s posebnimi
potrebami v odvisnosti od zadovoljstva z učiteljskim poklicem.
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Večina tistih, ki so z učiteljskim poklicem zadovoljni, kot tudi tistih, ki so zelo
zadovoljni, ima slab občutek usposobljenosti za delo z otroki s posebnimi potrebami.
Hipotezo 5 sem postavila na podlagi razmišljanja, da tisti učitelji geografije, ki so bolj
zadovoljni z učiteljskim poklicem, več vlagajo v svoj profesionalni razvoj, se
udeležujejo več izobraževanj tudi na temo otrok s posebnimi potrebami, na to temo
preberejo več literature in se posledično čutijo bolj usposobljene. Vendar lahko
vidimo, da podatki ne izkazujejo nobene statistične povezanosti.
Preglednica 18, Hipoteza 6: Učitelji, ki se udeležijo več ur strokovnih izobraževanj na
temo otrok s posebnimi potrebami, se čutijo bolj usposobljene za delo z otroki s
posebnimi potrebami.
Občutek usposobljenosti Slab Dober Zelo dober Skupaj
Strokovna izobraževanja o OPP (št. ur)
10
4
5
19
f
0
52,6
21,1
26,3
100
f%
16
7
4
27
f
1 do 8
59,3
25,9
14,8
100
f%
6
6
4
16
f
nad 8
37,5
37,5
25,0
100
f%
32
17
13
62
f
Skupaj
51,6
27,4
21,0
100
f%

2Î = 2,738 (α = 2,738; g = 4)
Postavila sem hipotezo neodvisnosti, da število ur dodatnih strokovnih izobraževanj o
otrocih s posebnimi potrebami in občutek usposobljenosti za delo z otroki s posebnimi
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potrebami v osnovni množici nista odvisni. S programom SPSS sem izračunala
Kullbackov preizkus 2Î, ker so teoretične frekvence premajhne za izračun χ2
preizkusa.
Vrednost Kullbackovega preizkusa 2Î je 2,738 pri 4 prostostnih stopnjah in ni
statistično pomembna (α=0,603). Hipotezo neodvisnosti obdržimo. O povezanosti
med spremenljivkama v osnovni množici ne moremo trditi ničesar.
Graf 6: Občutek usposobljenosti učiteljev geografije za delo z otroki s posebnimi
potrebami v odvisnosti od števila ur dodatnih strokovnih izobraževanj o otrocih s
posebnimi potrebami.
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Povezava med spremenljivkama sicer ni statistično pomembna, lahko pa vidimo iz
grafa 6, da se več anketiranih učiteljev geografije, ki so obiskali manj ur dodatnih
strokovnih izobraževanj na temo otrok s posebnimi potrebami, čutijo slabše
usposobljene za delo z otroki s posebnimi potrebami.
Hipotezo 6 sem postavila na podlagi razmišljanja, da izobraževanje veliko pripomore
k usposobljenosti učiteljev geografije za delo z otroki s posebnimi potrebami. Vzroke,
zakaj ni tako, lahko najdemo tudi v poglavju o dodatnem strokovnem izobraževanju.
Več učiteljev geografije je ocenilo izobraževanja kot preveč teoretična s premalo
praktičnimi nasveti. Poleg tega pa je tistih, ki so se udeležili več kot 8 ur dodatnih
strokovnih izobraževanj, malo, če bi jih bilo več, bi verjetno dobili drugačne rezultate.
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Preglednica 19, Hipoteza 7: Odnos do integracije vpliva na občutek usposobljenosti
za delo z otroki s posebnimi potrebami.
Občutek usposobljenosti Slab Dober Zelo dober Skupaj
Mnenje o integraciji
8
1
1
10
f
Je ne podpiram
10,0
10,0
100
f % 80,0
22
14
6
42
f
Jo podpiram
33,3
14,3
100
f % 54,4
2
2
6
10
f
Jo zelo podpiram
20,0
60,0
100
f % 20,0
32
17
13
62
f
Skupaj
27,4
21,0
100
f % 51,6

2Î = 12,590 (α=0,013; g = 4)
Postavila sem hipotezo neodvisnosti, da mnenje o integraciji otrok s posebnimi
potrebami in občutek usposobljenosti za delo z otroki s posebnimi potrebami v
osnovni množici nista odvisni. S programom SPSS sem izračunala χ2 preizkus..
Zaradi prenizkih teoretičnih frekvenc izračun χ2 preizkusa ni mogoč, zato izračunamo
Kullbackov preizkus 2Î. Vrednost 2Î je 12,590 pri 4 prostostnih stopnjah in je
statistično pomembna (α=0,013). Hipotezo neodvisnosti zavržemo s tveganjem
manjšim od 1,3 % in sprejmemo alternativno hipotezo, da mnenje učiteljev geografije
o integraciji otrok s posebnimi potrebami v večinske šole vpliva na njihov občutek
usposobljenosti za delo z otroki s posebnimi potrebami.
Graf 7: Občutek usposobljenosti učiteljev geografije za delo z otroki s posebnimi
potrebami v odvisnosti od mnenja o integraciji otrok s posebnimi potrebami v
večinske šole.
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Rezultate lahko posplošujemo na osnovno množico, kjer velja, da mnenje učiteljev
geografije o integraciji vpliva na občutek usposobljenosti za delo z učenci s
posebnimi potrebami. Iz grafa 7 lahko vidimo, da imajo učitelji geografije, ki
integracije ne podpirajo, slabši občutek usposobljenosti za delo z otroki s posebnimi
potrebami.
Razlogi za to so: učitelji, ki integracije ne podpirajo, se za poučevanje otrok s
posebnimi potrebami manj zanimajo in se manj izobražujejo na to temo. Prav tako ti
učitelji svoje nestrinjanje z integracijo argumentirajo s slabo usposobljenostjo za delo
z otroki s posebnimi potrebami. To so tisti učitelji, katerim otroci s posebnimi
potrebami predstavljajo breme, dodatno delo in nepotreben »moteč element« v
oddelku.
Za razliko od teh pa tisti, ki integracijo zelo podpirajo, čutijo tudi boljšo
usposobljenost za delo z otroki s posebnimi potrebami. Učitelji geografije, ki so
integracijo otrok s posebnimi potrebami že vzeli za nekaj nujnega in potrebnega,
čutijo boljšo usposobljenost, ker tudi več naredijo za to (se izobražujejo, berejo
strokovno literaturo, delijo izkušnje,…). Tisti, ki integracijo podpirajo, čutijo po
mojem mnenju tudi večjo odgovornost do otrok s posebnimi potrebami in jih želijo
kvalitetno izobraževati.
Učitelje geografije sem tudi spraševala, za katero kategorijo otrok s posebnimi
potrebami se čutijo najbolj oziroma najmanj usposobljene.
Preglednica 20: Kategorije otrok s posebnimi potrebami, za katere se učitelji
geografije čutijo najbolj oziroma najmanj usposobljene.
Kategorija

Najbolj usposobljeni za
poučevanje (število
učiteljev)

Najmanj usposobljeni za
poučevanje (število
učiteljev)

2

17

3
4

16
4

4

2

15
9

2
2

18

2

3

13

58

58

Otroci z motnjami v duševnem
razvoju.
Slepi in slabovidni otroci.
Gluhi in naglušni otroci.
Otroci z govorno - jezikovnimi
motnjami.
Gibalno ovirani otroci.
Dolgotrajno bolni otroci.
Otroci s primanjkljaji na
posameznih področjih učenja.
Otroci z motnjami vedenja in
osebnosti.
Skupaj
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Zanimiva razlika glede na preglednici 9 in 10 je ta, da se učitelji čutijo najbolj
usposobljene za delo z otroki s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, medtem
ko imajo najmanj težav s poučevanjem gibalno oviranih otrok. Otroci s primanjkljaji
na posameznih področjih učenja so že od nekdaj vključeni v večinske šole, vendar do
sedaj niso bili obravnavani kot otroci s posebnimi potrebami in tudi niso bili deležni
posebnih prilagoditev. Mislim, da se zaradi izkušenj z njimi, učitelji geografije čutijo
najbolj usposobljene za delo prav z njimi.
Za razliko od otrok s primanjkljaji na posameznih področjih učenja pa so bili otroci z
motnjami v duševnem razvoju ter slepi in slabovidni v preteklosti šolani predvsem v
zavodih. Zato, ker učitelji geografije nimajo veliko izkušenj z njimi, se zanje čutijo
najmanj usposobljene. Slepi in slabovidni pa pri geografiji potrebujejo še posebne
prilagoditve in angažiranost učitelja, da poskuša čim bolje opisati in približati pojave
v naravi, ki jih otrok ne more videti. Pričakovala sem tudi slabšo usposobljenost
učiteljev geografije za delo z otoki z motnjami vedenja in osebnosti, saj imajo z njimi
tudi največ težav pri pouku.
REZULTATI INTERVJUJA:
Obe učiteljici se čutita premalo usposobljeni za delo z učenci s posebnimi potrebami.
Učiteljica na osnovni šoli se čuti najbolj usposobljena za delo z gluhimi in naglušnimi
učenci. Imela je zelo dobre izkušnje s poučevanjem takega otroka. Najmanj se čuti
usposobljeno za delo z otroki z motnjami vedenja in osebnosti, ker so zelo
nepredvidljivi in večkrat enostavno ne ve, kako naj ukrepa, reagira.
Učiteljica, ki poučuje na srednji šoli, dela z otroki s posebnimi potrebami predvsem
po občutku in se strokovno ne čuti dovolj usposobljena. Najbolj se čuti usposobljeno
za delo z gibalno oviranimi učenci, saj ti otroci nimajo drugih težav, razen motoričnih.
Obe učiteljici ocenjujeta, da se verjetno vsi učitelji počutijo premalo usposobljene za
delo z učenci s posebnimi potrebami.
Učiteljem sem v anketnem vprašalniku postavila tudi vprašanje, če se jim zdi, da je
geografijo težje razlagati otrokom s posebnimi potrebami kot ostale predmete. 11
(17,7 %) jih je odgovorilo z da, ostali pa z ne (82,3 %). Tisti, ki so odgovorili
pritrdilno, so svojo odločitev argumentirali predvsem z vidika slepih in slabovidnih
otrok, saj je geografija »vizualni predmet«. Nekateri so kot argument navedli tudi to,
da je geografija abstrakten predmet in da zahteva veliko logičnega razmišljanja, kar
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nekaterim otrokom povzroča preglavice. S trditvijo, da je geografija abstrakten
predmet, se ne strinjam, ker geografija v veliki meri proučuje stvari, ki so okoli nas, ki
jih lahko vidimo, nekatere celo primemo. Strinjam se, da je potrebno logično
razmišljati, če hočemo razumeti pojave v naravi, ampak mislim, da je v naravi in
družbi veliko nazornih primerov, skozi katere lahko zapletene logične povezave dobro
razložimo.
Tisti anketiranci, ki menijo, da geografija ni težja za poučevanje otrok s posebnimi
potrebami od ostalih predmetov, pa navajajo, da je geografija predmet, ki ga imajo
otroci radi, ker je snov zanimiva, aktualna, življenjska,… Pri geografiji se lahko
uporablja veliko različnih učnih metod, s katerimi lahko otrokom zelo nazorno
razložimo učno snov.
Za konec me je zanimalo še mnenje učiteljev o tem, kaj bi morali narediti (država,
šola, učitelji), da bi bili bolj usposobljeni za delo z otroki s posebnimi potrebami.
Večina učiteljev je navedla, da bi bilo potrebno organizirati več izobraževanj na to
temo. Veliko jih je tudi izpostavilo, da bi se izobraževanje za delo z otroki s
posebnimi potrebami moralo začeti že na fakulteti. V zvezi z izobraževanjem
izpostavljajo, da bi morali v ta namen nameniti več finančnih sredstev. Poleg tega pa
učitelji še predlagajo, da bi se zmanjšalo število otrok v oddelkih, kjer so otroci s
posebnimi potrebami in povečalo število ur, ki so namenjene individualizirani učni
pomoči. Nekateri mislijo, da bi bila rešitev stalni spremljevalec otroka v razredu,
drugi pa si želijo več pomoči strokovnjakov v konkretnih primerih.
REZULTATI INTERVJUJA:
Učiteljica v osnovni šoli vidi probleme predvsem v družbeni klimi, ki je slaba in »brez
vrednot«. Misli, da veliko problemov, ki jih imajo v šoli z otroki, izhaja iz otrokove
vzgoje, zato predlaga izobraževanja za starše. Za učitelje pa taka izobraževanja, ki jih
bodo oborožila s koristnimi triki in prijemi pri spopadanju s težavami.
Srednješolska učiteljica predlaga, da bi že avgusta, ko šola izve, da jo bo začel
obiskovati otrok s posebnimi potrebami, na šoli pripravili izobraževanja na to temo.
Potreben bi bil tudi večji pretok informacij med učitelji, ki imajo podobne probleme.
Veliko bi pri poučevanju otroka v srednji šoli pripomoglo, če bi se sestali z učitelji, ki
so otroka poučevali v osnovni šoli. Ti imajo namreč veliko dragocenih izkušenj in
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informacij iz prve roke. Učiteljica pogreša tudi seminarje na temo otrok s posebnimi
potrebami, ki bi bili namenjeni samo učiteljem geografije.
Na koncu anketnega vprašalnika so učitelji geografije lahko še sami napisali kaj na
temo integracije otrok s posebnimi potrebami v večinske šole, predvsem tista mnenja,
ki jih v anketnem vprašalniku niso mogli izraziti. V nadaljevanju navajam nekaj
razmišljanj učiteljev geografije:
•

»Vsak otrok je svet zase, zato je posploševanje bolj dvorezen meč – otroci z
motnjami v duševnem razvoju ali pa gibalno ovirani ali gluhi... Saj se ne da delati
z njimi kot z otroki s posebnimi potrebami - to je vsak otrok s svojo potrebo in je
pristop k vsakemu drugačen. Je možno vse učitelje, ki poučujemo na šolah,
usposobiti za poučevanje vseh potreb?!«

•

»Moje delo s temi otroki je poplačano s tem, da dosegajo vsaj minimalne
standarde znanja, da so hvaležni za vse, kar jim dodatno ponudim, in da znajo to
na svoj način tudi ceniti.«

•

»Čim večkrat jih v šolah, razredih vključimo v vse dejavnosti. Tudi ko gremo
geografi v jamo, na terensko delo ali pa pišemo test.«

•

»Bojim se, da bi država spodbujala integracijo zaradi varčevanja. Zavodi za
usposabljanje so, kakor je meni znano, zelo dobro opremljeni in prilagojeni
otrokom, za kar so potrebna sredstva in je škoda, da bi učence na silo integrirali.
Priznam, da sem bil pri posameznih primerih integracije zelo skeptičen, verjetno
bi se otrok veliko bolje počutil, če ga ne bi integrirali, ker je bil osebnostno pač
takšen. Nekdo drug, s podobnimi primanjkljaji, pa bi se integriral brez težav.«

•

»Večkrat sem že opazila, da od učiteljev vsi preveč pričakujejo – starši in otroci.
In sami bolj malo naredijo (še svojih obveznosti ne).«

Moje mnenje je, da se učitelji geografije zelo trudijo, da bi organizirali kvaliteten
pouk tako za otroke s posebnimi potrebami kot za ostale otroke v oddelku. Veliko
lažje pa bo vsem, če bodo otroka sprejemali in se skupaj z njim veselili majhnih
uspehov. Mislim, da bi morali vsi učitelji gledati na poučevanje otrok s posebnimi
potrebami kot na izziv.
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5

ZAKLJUČEK

Pojem otroci s posebnimi potrebami zajema zelo raznolike otroke, ki jim je skupno to,
da v šoli potrebujejo prilagoditve na posameznih področjih. Med sabo pa se
posamezne kategorije otrok s posebnimi potrebami tako razlikujejo, da o njih na
splošno težko govorimo.
Glavna ugotovitev diplomskega dela je, da se učitelji geografije čutijo slabo
usposobljene za delo z otroki s posebnimi potrebami.
V teoretičnem delu sem osvetlila določene pojme in področja, ki se nanašajo na
otroke s posebnimi potrebami in na njihovo poučevanje. Razprav na temo integracije
otrok s posebnimi potrebami v večinske šole je v slovenskem prostoru veliko, precej
manj pa je ustreznih priročnikov za učitelje, kako poučevati otroke s posebnimi
potrebami. Na področju geografije pa je ustrezne literature zelo malo. Podobno je s
ponudbo dodatnih strokovnih izobraževanj. Izobraževanj, ki na splošno govorijo o
otrocih s posebnimi potrebami, je kar veliko, specifičnih, ki bi bili na primer
namenjeni samo učiteljem geografije, pa ni. Zato ni presenečenje, da imajo učitelji
geografije slab občutek usposobljenosti za delo z otroki s posebnimi potrebami.
V teoretičnem delu sem predstavila razmišljanje Marentič Požarnikove (2003), ki
pravi, da so za uspešno integracijo potrebni premiki na dveh ravneh. Prva raven je
raven mentalnih konstruktov (pogledi, prepričanja, pričakovanja). V empiričnem delu
smo ugotovili, da ima večina učiteljev geografije pozitiven odnos do integracije in
podpira vključevanje otrok s posebnimi potrebami v večinske šole. Druga ugotovitev
pa je, da skoraj polovica učiteljev geografije doživlja poučevanje otroka s posebnimi
potrebami kot obremenitev. Ostali sprejemajo otroke s posebnimi potrebami kot vse
ostale učence, nekaterim učiteljem pa predstavljajo tudi izziv. Vidimo, da na ravni
mentalnih konstruktov še ni prišlo do zadostnih premikov. Preveč učiteljev še vedno
negativno doživlja otroke s posebnimi potrebami. Moral se bo zgoditi premik v smeri,
da bodo učitelji geografije najprej sprejeli otroka s posebnimi potrebami v svojem
razredu, njegovo poučevanje pa jim bo pomenilo izziv.
Druga raven je raven veščin (obvladovanje različnih učnih oblik in metod,
sodelovanje s starši, učitelji, vodstvom šole, šolsko svetovalno službo, sodelovanje v
timu s specializiranimi strokovnjaki). Raziskava je pokazala, da ima skoraj polovica
učiteljev geografije, ko poučujejo otroka s posebnimi potrebami, težave pri učnih
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metodah in oblikah. Vsi učitelji geografije sodelujejo z ostalimi vpletenimi (učitelji,
šolsko svetovalno službo, vodstvom šole, starši), ko se srečujejo s poučevanjem
otroka s posebnimi potrebami. Slaba polovica jih sodeluje z ostalimi vpletenimi
nekajkrat na teden. Statistično pomembno z ostalimi vpletenimi bolj pogosto
sodelujejo osnovnošolski učitelji geografije kot srednješolski. Prav tako je statistično
pomembna razlika v sodelovanju z ostalimi vpletenimi med učitelji, ki so v svoji
poklicni karieri učili več otrok s posebnimi potrebami in tistimi, ki so jih učili manj.
Pri pripravi individualiziranega programa sodeluje le polovica učiteljev geografije.
Vidimo, da je bilo na ravni veščin narejenih še manj premikov kot na ravni mentalnih
konstruktov. Spremembe na ravni mentalnih konstruktov so odvisne predvsem od
učitelja samega, medtem ko bi mu morala na ravni veščin pomagati različna
izobraževanja in priročniki. Premike na obeh ravneh pa bodo dosegli le s
pripravljenostjo in odprtostjo za to problematiko.
Beattie in drugi (2006) so izpostavili štiri dejavnike, ki so pomembni za uspešno
integracijo. Eden izmed dejavnikov je tudi učiteljev profesionalni razvoj. Učitelj se
profesionalno razvija preko teorije in prakse, kar pomeni, da je nujno nenehno
izobraževanje. Raziskava je pokazala, da večina učiteljev geografije pojmuje dodatno
strokovno izobraževanje kot zelo koristno, vendar pa jih skoraj polovica izkoristi le do
tri od petih dni predvidenih za izobraževanje. Seminarjev o otrocih s posebnimi
potrebami se udeležujejo zelo malo, skoraj tretjina se jih ni udeležila niti enega v
zadnjih treh letih. Ugotovila sem tudi, da delovna doba in število izobraževanj o
otrocih s posebnimi potrebami, ki jih učitelji obiščejo, nista statistično povezani.
Statistično pomembna pa je razlika med tem, koliko izobraževanj na temo otrok s
posebnimi potrebami so se učitelji geografije udeležili, in med številom otrok s
posebnimi potrebami, ki so jih poučevali v svoji poklicni karieri.
S tem ugotavljam, da integracija otrok s posebnimi potrebami v večinske šole pri
pouku geografije še ne poteka najbolje in da bo potrebno še precej naporov tako
učiteljev kot države, da bo integracija zaživela.
Sestavni

del

integracije

otrok

s

posebnimi

potrebami

je

tudi

priprava

individualiziranega programa. Pulec Lahova (2005) meni, da je kakovosten
individualiziran program vedno plod timskega dela. Vsak od strokovnjakov, kot tudi
starši in otroci s posebnimi potrebami, imajo nepogrešljive informacije in izkušnje,
brez katerih individualizirani program izgublja širino in uporabnost. To je glavna
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ugotovitev teoretičnega dela v poglavju o individualiziranem programu. Rezultati
raziskave kažejo, da le polovica učiteljev geografije sodeluje pri pripravi
individualiziranega programa in tisti, ki sodelujejo, sodelovanje ocenjujejo kot dobro.
Če povežemo vse dosedanje ugotovitve, najbrž ni čudno, da le polovica učiteljev
geografije sodeluje pri pripravi individualiziranega programa, saj kar polovica
učiteljev geografije ne doživlja pozitivno poučevanja otrok s posebnimi potrebami in
se na tem področju malo izobražujejo. Očitno se učitelji in šole ne zavedajo pomena
kvalitetnega individualiziranega programa, ki ga je mogoče zasnovati le v timu.
Slab občutek usposobljenosti učiteljev za delo z učenci s posebnimi potrebami so
pokazale že narejene raziskave, moja pa je to potrdila tudi za področje geografije. S
statističnimi metodami sem preverjala, kaj vpliva na občutek usposobljenosti učiteljev
geografije. Ugotovila sem, da ni statistične povezanosti med zadovoljstvom z
učiteljskim poklicem in občutkom usposobljenosti. Prav tako tudi ne med udeležbo na
dodatnih strokovnih izobraževanjih s področja otrok s posebnimi potrebami in
občutkom usposobljenosti. Statistično pomembna pa je povezava med mnenjem o
integraciji in občutkom usposobljenosti učiteljev geografije za delo z otroki s
posebnimi potrebami.
Presenetljivo je, da rezultati ankete niso dokazali statistične povezanosti med
izobraževanjem in občutkom usposobljenosti, ki bi morala biti najbolj očitna. Najbolj
verjeten vzrok temu je, da se učitelji geografije izobrazijo in usposobijo za delo z
določenim otrokom s posebnimi potrebami. Na splošno pa imajo slab občutek
usposobljenosti, ker jim izobraževanje za eno kategorijo otrok s posebnimi potrebami
pri drugi kategoriji lahko bolj malo koristi. Zavedati se moramo, da bodo lahko le
usposobljeni učitelji geografije za delo z vsemi otroki v razredu lahko kvalitetno
individualizirali pouk in suvereno poučevali. Le zadostna usposobljenost da učitelju
samozavest, ki jo potrebuje v razredu.
Na podlagi vseh ugotovitev diplomskega dela na koncu predlagam nekaj ukrepov, ki
bi po mojem mnenju lahko pripomogli k bolj uspešni integraciji in boljši
usposobljenosti učiteljev geografije za delo z otroki s posebnimi potrebami.
Mislim, da bi morali biti pri integraciji otrok s posebnimi potrebami v večinske šole
zelo previdni. Ne smemo gledati samo na stopnjo primanjkljaja, ampak tudi na
otrokovo osebnost, samopodobo. Otroka z enako stopnjo primanjkljaja lahko
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popolnoma različno doživljata integracijo v večinsko šolo. Eden se lahko v večinskem
razredu počuti odlično in veliko pridobi, drugi pa lahko trpi in v znanju celo nazaduje.
Zato je nujna sprotna evalvacija in prilagajanje individualiziranih programov. Nekaj
odgovorov učiteljev geografije v raziskavi kaže na to, da nekateri mislijo, da se v
Sloveniji lahko integrira vsak otrok s posebnimi potrebami. Pozabljajo pa na to, da
vsakega otroka obravnava skupina strokovnjakov, ki oceni, ali bo otrok lahko dosegel
minimalne standarde znanja ali ne. Za tiste, ki tega ne zmorejo, imamo še vedno
posebne šole in zavode s prilagojenim izobraževalnim programom, ki imajo nižje
izobrazbene standarde. Mislim, da bi morali povečati zaupanje učiteljev v
strokovnjake, ki usmerjajo otroka s posebnimi potrebami, ker je naloga vsakega
učitelja, da verjame v otroka s posebnimi potrebami, da mu bo v večinski šoli uspelo.
Drugi vidik, ki bi zelo pripomogel k uspešnosti integracije, pa je spreminjanje splošne
klime družbe in pripravljanje okolja na osebe s posebnimi potrebami. To lahko
dosežemo le tako, da že malčke, ki še nimajo predsodkov, družimo z otroki s
posebnimi potrebami. Nato pa moramo skozi celotno šolanje skrbeti, da so večinski
otroci in otroci s posebnimi potrebami v stikih. Zelo dobra je rešitev mednarodne šole,
kjer otroci tedensko obiskujejo otroke v zavodu. Osebe s posebnimi potrebami ne
smejo veljati v naši družbi za nekaj nenavadnega, nevsakdanjega ali celo eksotičnega.
Glede usposobljenosti učiteljev geografije za delo z učenci s posebnimi potrebami pa
menim, da je bilo s strani Ministrstva za šolstvo in Zavoda RS za šolstvo še premalo
narejenega. Mislim, da bi morali ti dve instituciji bolj poudarjati pomen
usposobljenosti za delo z učenci s posebnimi potrebami, da bi učitelji geografije
začutili, da je to nujno za njihovo uspešno delo.
Poleg tega bi morali učitelji geografije dobiti nekaj znanja s tega področja že na
fakulteti, potem pa bi se morali izpopolnjevati še s pomočjo izobraževanj. Menim, da
bi se več učiteljev geografije udeležilo izobraževanj o otrocih s posebnimi potrebami,
če bi bila le-ta organizirana in prilagojena poučevanju geografije. V diplomski nalogi
sem ugotovila, da imajo učitelji geografije največ težav pri poučevanju otrok z
motnjami vedenja in osebnosti. Izobraževanje, ki bi učitelje seznanilo s to vrsto
motnje in jih oborožilo s določenimi tehnikami, ki bi učitelju pomagale otroka
obvladovati, bi bilo za vse učitelje verjetno zelo dobrodošlo.
Pomembna je tudi podpora celotnega vodstva šole, ki naj organizira izobraževanja,
kako poučevati otroka s posebnimi potrebami, še preden tak otrok pride na šolo.
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Izobraževanja na šoli se mi zdijo zelo pomembna, ker se jih večina učiteljev udeleži in
ker lahko potekajo kot študija primera točno določenega otroka, ki bo prišel na šolo.
Tu se mi zdi zelo pomembno tudi sodelovanje institucij, kjer je bil otrok prej (vrtec,
zavod, osnovna šola,…).
Učitelji geografije imajo tudi svojo revijo Geografija v šoli in v njej ni bilo
napisanega še nobenega članka o otrocih s posebnimi potrebami. Sprašujem se, ali je
to tema, ki učitelje geografije ne zanima, ali ni nikogar, ki bi bil pripravljen deliti
svoje izkušnje z ostalimi, ali pa se jim zdi to tako obrobna tema, o kateri ni potrebno
pisati. Verjamem, da bi tudi članki v različnih pedagoških revijah, ki jih berejo učitelji
geografije, pripomogli k temu, da bi se učitelji geografije bolj zavedali pomena
usposobljenosti za delo z otroki s posebnimi potrebami.
Zadnje moje priporočilo pa je, da učitelj postane »razmišljujoč praktik« (Marentič
Požarnik, 2003), ki uspešno povezuje praktične izkušnje v razredu s teoretičnimi
izhodišči. Tak učitelj stalno evalvira svoje delo in ga poskuša izboljševati s pomočjo
izobraževanja in izmenjevanja izkušenj.
Integracija otrok s posebnimi potrebami v večinske šole je nujnost, glede na
demokratične vrednote in človekove pravice, na katerih naj bi temeljila naša družba.
Na nas vseh je, da te vrednote začnemo živeti in te pravice spoštovati.
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6

SUMMARY

We studied the self-perceived ability of geography teachers to work with children
with special needs. The theoretical analysis of the integration and inclusion of
children with special needs to public schools shows that differences in the meaning of
the terms are small, i.e. integration assumes no adjustment of the environment to the
individual, while the inclusion is a process where both sides, the individual and the
environment, change to allow for better socialization.
Next, we studied that Slovenian legislation for the children with special needs is in
accordance with European practices and directions. It also does not enforce total
integration which would eliminate specialized institutions. The legislation also gives
the formal basis to direct children with special needs into various programs. Problems
arise in the committee that places children into special programs, because the
procedures are too complicated, too bureaucratic and neglect parents’ role in the
whole process.
We also explore connections between the teachers and the integration of children with
special needs. For successful integration it is the teacher that needs to completely
accept the child. Teachers also need better training and education, they need to master
various teaching methods, collaborate and chare experience with others involved, i.e.
teachers, school counseling services, management, parents and other experts. There is
also a lack of professional training for geography teachers that would give them skills
needed to work with children with special needs. For the individualized educational
programs to be successful they need to be a collaborative effort between various
experts, school personnel, and parents that best know the child. The practice
nowadays is that the programs are put together only by a teacher and school social
services. We find that there are many general didactical recommendations for
education of children with special needs, while we lack recommendations specifically
for geography.
We created a questionnaire that was answered 62 geography teachers and we also
interviewed two teachers which offered more insight in they experience with teaching
children with special needs. Our analysis of the questionnaire shows that geography
teachers do not feel competent enough for work with children with special needs, that
there is insufficient opportunity for additional professional training, collaboration and
communication with others (teachers, school counseling services, management and
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parents) to prepare special individualized education programs suited for children with
special needs. We found out that teachers in primary school tend to collaborate more
among themselves, parents and other experts than secondary school geography
teachers. Also, teachers that have more experience with children with special needs
more often turn for advice and exchange information with colleagues, parents and
other experts.
Our analysis shows no statistically significant connection between the number of
children with special needs that a teacher worked with, and the number of teacher’s
years of experience. However, teachers that have more contact with these children
more often participate in professional educational programs and training for working
with children with special needs.
We also studied factors that determine teacher’s self-perceived ability and
qualification to work with the children with special needs. We found out that there is
no correlation between teacher’s work satisfaction and self-perceived ability.
Interestingly, the participation at professional educational programs and seminars
does not increase the self-perceived ability to work with these children. However, we
have to realize that only qualified geography teachers will feel confident enough to
give individualized lessons in a classroom full of children.
To improve the situation we propose several measures that could be taken. First, we
suggest a more accurate integration of children, and better communication, counseling
and training for geography teachers working with children with special needs.
However, one must individually consider every child, her personality and selfconcept. There is also much to be done making the society aware of these children
and make the whole environment friendlier for them.
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PRILOGA A
Preglednica 1: Starost učiteljev geografije.
Preglednica 2: Delovna doba učiteljev geografije.
Preglednica 3: Zadovoljstvo učiteljev geografije z učiteljskim poklicem.
Preglednica 4: Mnenje učiteljev geografije o dodatnem strokovnem izobraževanju.
Preglednica 5: Skupno trajanje dodatnih strokovnih izobraževanj, ki so se jih udeležili
učitelji geografije.
Preglednica 6: Trajanje dodatnih strokovnih izobraževanj na temo otrok s posebnimi
potrebami, ki so jih učitelji obiskali v zadnjih 3 letih.
Preglednica 7, Hipoteza 1: Učitelji geografije z daljšo delovno dobo se udeležijo več
ur dodatnih strokovnih izobraževanj na temo otrok s posebnimi potrebami kot učitelji
geografije s krajšo delovno dobo.
Preglednica 8: Mnenje učiteljev geografije o integraciji otrok s posebnimi potrebami v
večinske šole.
Preglednica 9, Hipoteza 2: Učitelji, ki so učili več otrok s posebnimi potrebami so se
udeležili več ur dodatnih strokovnih izobraževanj na temo otrok s posebnimi
potrebami.
Preglednica 10: Področja na katerih imajo učitelji geografije največ težav, ko se
srečujejo s poučevanjem otroka s posebnimi potrebami.
Preglednica 11: Kategorije otrok s posebnimi potrebami s katerimi so imeli učitelji
geografije največ oziroma najmanj težav za poučevanje.
Preglednica 12: Kategorije otrok s posebnimi potrebami, s katerimi je po mnenju
učiteljev geografije največ oziroma najmanj težav za poučevanje.
Preglednica 13, Hipoteza 3: Učitelji osnovnih šol bolj pogosto sodelujejo z ostalimi
(strokovni sodelavci, starši, zunanje ustanove) kot učitelji srednjih šol.
Preglednica 14, Hipoteza 4: Učitelji, ki so učili več otrok s posebnimi potrebami, bolj
pogosto sodelujejo z ostalimi (strokovni sodelavci, starši, zunanje ustanove) kot
učitelji, ki so učili manj otrok s posebnimi potrebami.
Preglednica 15: Ocena sodelovanja učiteljev geografije v timu pri pripravi
individualiziranega programa.
Preglednica 16: Ocena občutka usposobljenosti učiteljev geografije za delo z otroki s
posebnimi potrebami.
Preglednica 17, Hipoteza 5: Doživljanje učiteljskega poklica vpliva na občutek
usposobljenosti učiteljev geografije za delo z otroki s posebnimi potrebami.
Preglednica 18, Hipoteza 6: Učitelji, ki se udeležijo več ur strokovnih izobraževanj na
temo otrok s posebnimi potrebami, se čutijo bolj usposobljene za delo z otroki s
posebnimi potrebami.
Preglednica 19, Hipoteza 7: Odnos do integracije vpliva na občutek usposobljenosti
za delo z otroki s posebnimi potrebami.
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Preglednica 20: Kategorije otrok s posebnimi potrebami za katere se učitelji
geografije čutijo najbolj oziroma najmanj usposobljene.

Graf 1: Udeležba učiteljev geografije na strokovnih izobraževanjih na temo otrok s
posebnimi potrebami v odvisnosti od delovne dobe.
Graf 2: Udeležba na dodatnih strokovnih izobraževanjih v odvisnosti od števila otrok
s posebnimi potrebami, ki so jih učitelji geografije poučevali.
Graf 3: Pogostost sodelovanja učiteljev geografije z ostalimi (strokovni sodelavci,
starši, zunanje ustanove) v odvisnosti od vrste šole na kateri poučujejo.
Graf 4: Pogostost sodelovanja učiteljev geografije z ostalimi (strokovni sodelavci,
starši, zunanje ustanove) v odvisnosti od števila otrok s posebnimi potrebami, ki so jih
učitelji geografije učili.
Graf 5: Občutek usposobljenosti učiteljev geografije za delo z otroki s posebnimi
potrebami v odvisnosti od zadovoljstva z učiteljskim poklicem.
Graf 6: Občutek usposobljenosti učiteljev geografije za delo z otroki s posebnimi
potrebami v odvisnosti od števila ur dodatnih strokovnih izobraževanj o otrocih s
posebnimi potrebami.
Graf 7: Občutek usposobljenosti učiteljev geografije za delo z otroki s posebnimi
potrebami v odvisnosti od mnenja o integraciji otrok s posebnimi potrebami v
večinske šole.

Slika 1: Tipni načrt dela Ljubljane.
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PRILOGA B
POUK GEOGRAFIJE IN OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI Z VIDIKA
USPOSOBLJENOSTI UČITELJEV GEOGRAFIJE
Sem Nina Leskovec, absolventka pedagogike in geografije na Filozofski fakulteti. Za
potrebe diplomskega dela z naslovom: Pouk geografije in učenci s posebnimi
potrebami z vidika usposobljenosti učiteljev geografije, sem sestavila vprašalnik.
Prosim vas, da ga iskreno rešite. Podatki bodo ostali anonimni in da bodo uporabljeni
zgolj v raziskovalne namene. Že v naprej se vam najlepše zahvaljujem.
PROSIM, DA PRI VSAKEM VPRAŠANJU OBKROŽITE SAMO EN ODGOVOR!
1. Spol:

M

Ž

2. Starost: _____ let
3. Delovna doba v šolstvu: _____ let
4. Trenutno sem zaposlen-/a na:
a) osnovni šoli.
b) srednji šoli.
5. Kako ste zadovoljni z učiteljskim poklicem? (Obkrožite eno številko na lestvici, pri
čemer pomeni 1 največjo mero nezadovoljstva in 6 največjo mero zadovoljstva.)
zelo sem nezadovoljen-/a
1

zelo sem zadovoljen-/a
2

3

4

5

6

Prosim, utemeljite svoj odgovor.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
6. Kaj mislite o dodatnem strokovnem izobraževanju (Obkrožite eno številko na
lestvici, pri čemer pomeni 1, da se vam zdi dodatno strokovno izobraževanje povsem
nekoristno in 6, da se vam zdi zelo koristno.)?
je povsem nekoristno

je zelo koristno
1

2

3

4

5

6

Prosim, utemeljite svoj odgovor.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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7. Koliko ur dodatnih strokovnih izobraževanj ste obiskali v preteklem šolskem letu?
a) 1 – 8
b) 9 – 16
c) 17 – 24
d) Več kot 24.
e) Nisem se udeležil nobenega izobraževanja.
8. Zakaj se niste udeležili večjega števila dodatnih strokovnih izobraževanj?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
9. Koliko izobraževanj na temo otroci s posebnimi potrebami ste obiskali v zadnjih 3
letih? _____
Kolikšno je bilo skupno trajanje teh izobraževanj (ure)? _____________
10. Se vam zdi, da ste obiskali preveč, ravno prav ali premalo strokovnih izobraževanj
na temo otroci s posebnimi potrebami v zadnjih 3 letih?
a) Preveč.
b) Ravno prav.
c) Premalo.
d) Drugo. __________________________
Zakaj?_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________
11. Koliko strokovne literature (knjige, članki) s področja otrok s posebnimi
potrebami ste prebrali v zadnjih 5 letih?
a) 1 – 5
b) 6 – 10
c) 11 – 15
d) Več kot 15.
e) Nisem prebral nobene literature v zvezi s tem.
12. Kakšno je vaše mnenje o integraciji (vključevanju) otrok s posebnimi potrebami v
večinske šole? (Obkrožite eno številko na lestvici, pri čemer pomeni 1 najmanjšo
podporo integraciji in 6 največjo podporo integraciji.)
integracije nikakor ne podpiram
1

2

integracijo zelo podpiram
3

4

5

6

Prosim, utemeljite svoj odgovor.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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13. Koliko otrok s posebnimi potrebami ste že poučevali v svoji poklicni karieri?
a) 1 – 5
b) 6 – 10
c) 11 – 15
d) Več kot 15.
e) Nisem še poučeval otroka s posebnimi potrebami.
Če še niste poučevali otrok s posebnimi potrebami nadaljujte z vprašanjem številka 22
in vsemi naslednjimi.
14. Kako doživljate poučevanje otroka s posebnimi potrebami v vašem razredu?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
15. Na katerem področju imate največ težav, ko se srečujete s poučevanjem otroka s
posebnimi potrebami? (Obkrožite en odgovor.)
a) Pri učnih metodah in oblikah.
b) Pri načrtovanju individualiziranega programa.
c) Pri izvedbi individualiziranega programa.
d) Pri evalvaciji individualiziranega programa.
c) Pri sodelovanju s specialno pedagoginjo.
d) Drugo._______________________________________________________
16. Katero kategorijo otrok s posebnimi potrebami ste imeli največ oziroma najmanj
težav pri poučevanju? (Obkrožite 1 odgovor v vsaki koloni.)
največ najmanj
težav težav
Otroci z motnjami v duševnem razvoju.
a)
a)
Slepi in slabovidni otroci.
b)
b)
Gluhi in naglušni otroci.
c)
c)
Otroci z govorno – jezikovnimi motnjami.
d)
d)
Gibalno ovirani otroci.
e)
e)
Dolgotrajno bolni otroci.
f)
f)
Otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja.
g)
g)
Otroci z motnjami vedenja in osebnosti.
h)
h)
Prosim, utemeljite svoj odgovor.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
17. S kom vse sodelujete, ko poučujete otroka s posebnimi potrebami? (Obkrožite
lahko več odgovorov.)
a) S šolsko svetovalno službo.
b) S kolektivom, z učitelji kolegi.
c) S starši.
d) Z zunanjimi ustanovami.
e) Z nikomer.
f) Drugo. ________________
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18. Kako pogosto je to sodelovanje?
a) Vsak dan.
b) Nekajkrat na teden.
c) Nekajkrat na mesec.
d) Nekajkrat na leto.
e) Nikoli.
19. Ali ste sodelovali pri pripravi individualiziranih programov za otroke s posebnimi
potrebami?
a) Da.
b) Ne.
Če ste odgovorili z NE, nadaljujte z vprašanjem številka 22.
20. Kakšno je bilo to sodelovanje? (Obkrožite eno številko na lestvici, pri čemer
pomeni 1 zelo slabo sodelovanje, 6 pa odlično sodelovanje.)
zelo slabo
1

odlično
2

3

4

5

6

Utemeljite svoj odgovor.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
21. Kako in na kakšen način ste pomagali pri pripravi individualiziranega programa?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
22. S katero kategorijo otrok s posebnimi potrebami je po vašem mnenju največ
oziroma najmanj težav pri poučevanju? (Obkrožite 1 odgovor v vsaki koloni.)
največ najmanj
težav težav
a)
a)
b)
b)
c)
c)
d)
d)
e)
e)
f)
f)
g)
g)
h)
h)

Otroci z motnjami v duševnem razvoju.
Slepi in slabovidni otroci.
Gluhi in naglušni otroci.
Otroci z govorno – jezikovnimi motnjami.
Gibalno ovirani otroci.
Dolgotrajno bolni otroci.
Otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja.
Otroci z motnjami vedenja in osebnosti.

Prosim, utemeljite svoj odgovor.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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23. Kako usposobljene se čutite za delo z otroki s posebnimi potrebami? (Obkrožite
eno številko na lestvici, pri čemer pomeni 1 zelo slab občutek usposobljenosti, 6 pa
odličen občutek usposobljenosti.)
zelo slabo
1

odlično
2

3

4

5

6

Prosim, utemeljite svoj odgovor.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
24. Za katero kategorijo otrok s posebnimi potrebami se čutite najbolj oziroma
najmanj usposobljeni? (Obkrožite 1 odgovor v vsaki koloni.)
največ najmanj
težav težav
a)
a)
b)
b)
c)
c)
d)
d)
e)
e)
f)
f)
g)
g)
h)
h)

Otroci z motnjami v duševnem razvoju.
Slepi in slabovidni otroci.
Gluhi in naglušni otroci.
Otroci z govorno – jezikovnimi motnjami.
Gibalno ovirani otroci.
Dolgotrajno bolni otroci.
Otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja.
Otroci z motnjami vedenja in osebnosti.

25. Se vam zdi, da je geografijo težje razlagati otrokom s posebnimi potrebami, kot
druge predmete?
a) Da.
b) Ne.
Zakaj?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
26. Kaj bi morali narediti (država, šola, učitelji), da bi bili bolj usposobljeni?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
27. Ali bi radi še kaj povedali v zvezi z delom z otroki s posebnimi potrebami in
njihovo integracijo?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Hvala za odgovore!
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PRILOGA C
PROTOKOL POLSTRUKTURIRANEGA INTRVJUJA Z UČITELJEM
GEOGRAFIJE
Spol:_______
Delovna doba:________
Šola poučevanja:_____________
Dodatno strokovno izobraževanje: Koliko ste se jih udeležili v preteklem šolskem
letu? Kaj menite o njih? Kako ocenjujete njihovo kakovost? Katerih področij
izobraževanj (geografija, otroci s posebnimi potrebami…) se udeležujete? Zakaj se ne
udeležujete več strokovnih izobraževanj na temo otrok s posebnimi potrebami? Ali
izkoristite 5 dni na leto za izobraževanje? Koliko literature s tega področja ste prebrali
v zadnjih 5 letih?
Odnos do integracije: Kako gledate na integracijo otrok s posebnimi potrebami v
večinske šole? Kje vidite največje prednosti in kje največje pomanjkljivosti? Kje so
prednosti in pomanjkljivosti zavoda? Kakšna je kvaliteta pridobljenega znanja v
zavodu v primerjavi z večinsko šolo?
•

Kako komentirate, da osnovnošolski učitelji bolj pogosto sodelujejo z ostalimi kot
srednješolski?

Individualizirani program: Ali sodelujete pri pripravah individualiziranih
programov? S kom vse sodelujete? Ali vidite na tem področju kakšne
pomanjkljivosti?
•

Kako komentirate dejstvo, da je le polovica učiteljev geografije že sodelovala pri
pripravi individualiziranega programa? Tisti, ki so, so s sodelovanjem zadovoljni.

Pouk: Kakšne učne metode uporabljate pri pouku geografije? Kakšne učne oblike
uporabljate? Terensko delo, ekskurzija? Katero geografsko učno snov najtežje
razložite? Kje je največ težav?
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•

Kako komentirate dejstvo, da največ učiteljev meni, da imajo največ težav za
poučevanje z otroki z motnjami vedenja in osebnosti? Najmanj težav pa z gluhimi
in gibalno oviranimi.

Usposobljenost: Kako usposobljene se čutite za delo z otroki s posebnimi potrebami?
Za katero kategorijo in zakaj za to? (izkušnje, izobraževanja) Kakšno je vaše mnenje
o usposobljenosti učiteljev geografije v večinskih šolah za delo z otroki s posebnimi
potrebami? Kako bi to usposobljenost še izboljšali? Kje vidite probleme? Kakšna so
vaša priporočila?
•

Kako komentirate dejstvo, da se več kot polovica učiteljev geografije čuti slabo
oziroma zelo slabo usposobljenih za delo z OPP?

•

Kako komentirate dejstvo, da na občutek usposobljenosti vpliva mnenje o
integraciji?
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