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POVZETEK
Naslov diplomskega dela: Pomoč učencem z učnimi težavami zaradi motnje pozornosti in
hiperaktivnosti
Povzetek: V diplomskem delu se ukvarjamo z učenci z učnimi težavami in sicer smo bolj
podrobno osredotočeni na učence, ki imajo učne težave zaradi motnje pozornosti in
hiperaktivnosti na predmetni stopnji osnovne šole. Učne težave, ki nastajajo zaradi motnje
pozornosti in hiperaktivnosti, obravnavamo skozi perspektivo učencev samih, učiteljev in
strokovnih delavcev.
Najprej definiramo učne težave, različne tipe učnih težav ter njihovo delitev, posebej pa se
osredotočamo na učne težave, ki so posledica motnje pozornosti in hiperaktivnosti, njihove
značilnosti in načine prepoznavanja ter seveda na priporočila za poučevanje in pomoč
učencem s temi težavami.
Glavni poudarek teoretičnega dela diplomske naloge predstavljajo učne težave, ki so
posledica motnje pozornosti in hiperaktivnosti, vzroki tovrstnih težav, kako jih prepoznati ter
kako se z njimi soočiti. Pri iskanju rešitev ter priporočil za učence z učnimi težavami smo
odkrili koncept soustvarjanja dr. Gabi Čačinovič Vogrinčič, za katerega menimo, da
predstavlja dober pristop k reševanju učnih težav in ga zato kot enega izmed boljših modelov
oblik pomoči izpostavljamo v našem diplomskem delu. Koncept »Soustvarjanje v šoli: učenje
kot pogovor«, se zavzema za prehod od tradicionalnega pojmovanja učenja do učenja,
katerega glavna sestavina je pogovor. Spoznavamo nove pojme kot so delovni odnos,
varovalni dejavniki v šoli, značilnosti »odpornega otroka« ter dve vrsti pogovora, ki v
konceptu soustvarjanja v šoli predstavljata glavni način učenja. Na konkretnih primerih
predstavimo odnos med učiteljem in učencem ter priporočila, ki so v pomoč pri uspešnem
soustvarjanju učenja za učence z učnimi težavami.
V empiričnem delu diplomske naloge raziskujemo usposobljenost učiteljev in strokovnih
delavcev za delo in pomoč učencem z učnimi težavami. Zanima nas torej ali so učitelji in
strokovni delavci dovolj usposobljeni za prepoznavanje učencev z učnimi težavami, kako se
soočajo s temi učenci in kakšne vrste pomoči jim nudijo ter predvsem ali je učenec z učnimi
težavami aktivno vpet v program pomoči. S pomočjo pridobljenih rezultatov s strani
intervjuvanih učiteljev, strokovnih delavcev in učencev, ki jih analiziramo v empiričnem delu

diplomske naloge, smo preučili stanje na področju dela z učenci, ki imajo učne težave zaradi
motnje pozornosti in hiperaktivnosti ter izvedeli, ali na dotičnih šolah poznajo in uporabljajo
koncept »Soustvarjanje v šoli: učenje kot pogovor«.
Glavni cilj empiričnega dela diplomske naloge je oblikovanje predlogov za izboljšanje
učinkovitosti obstoječih načinov pomoči.

Ključne besede: učne težave, motnja pozornosti in hiperaktivnosti, učiteljeva pomoč
učencem, sodelovanje učiteljev in strokovnih delavcev, učenje kot pogovor, delovni odnos,
varovalni dejavniki v šoli, koncept soustvarjanje v šoli.

ABSTRACT

Thesis title: Students with learning difficulties caused by attention deficit hyperactivity
disorder (ADHD)
Summary: In this thesis, We are analyzing students with learning difficulties, where the focus
is on students with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) in the second cycle of
elementary school. Learning difficulties, caused by ADHD, are analyzed with the help of
students themselves, accompanied by teachers and professional workers.
We are focusing on whether the teachers and professional workers are competent enough in
recognizing students with learning difficulties, how they cope with these students, what kind
of help they offer them and if these students actively attend specialized programs. We are also
interested in current conditions in the field of working with students who struggle with
learning difficulties caused by ADHD together with the knowledge and active use of
»Soustvarjanje v šoli: učenje kot pogovor« concept, designed by Dr. Gabi Čačinovič
Vogrinčič in Slovenia.
Firstly, we are defining learning difficulties, its types and primary division but our main focus
will be on learning difficulties caused by ADHD, its characteristics and how to recognize
them along with help and teaching recommendations.

Main focus in the theoretical part of our thesis is on learning difficulties caused by ADHD
and the search for solutions and recommendations for students with learning difficulties. As
practice of good solutions we are presenting concept designed by Dr. Gabi Čačinovič
Vogrinčič, which stands up for a transition from a traditional concept of learning, to learning,
where the main component is conversation. We are representing new concepts, such as
working relationship and its elements; we are dealing with security and emergency
preparedness measures at school together with two types of conversation, which represent the
main way of learning in the concept of co-creation at school. We are representing the teacherstudent relation with the help of concrete cases, along with recommendations which are used
as help when co-creating learning patterns for students with learning difficulties.

The theoretical part of this thesis will be summed up together with our own conclusions and
with interpretation of the used material.

The basic research problem of the thesis deals with the qualification of teachers and
professional workers to work and help students with learning difficulties. Research questions
of the thesis are: how specific groups of professional workers (primary school teachers, form
masters, counselors and school board) recognize students with learning difficulties (to be
more specific - learning difficulties which are caused by ADHD), how they help them and
how they work together; do the teachers, professional workers and the school board know the
concept of co-creation at school – we are focusing on the component of the students with
learning difficulties as an active co-creators of help - is used and what are the gained results;
how is the help efficiency evaluated by the students with learning difficulties caused by
ADHD and how the teachers and professional workers themselves evaluate their qualification
to identify problems and work with students with learning difficulties caused by ADHD.

The main focus of the empirical part of this thesis is to develop proposals for improving the
effectiveness of existing aid modalities and the presentation of the concept of co-creation at
school and its treatment.

Keywords: learning difficulties, attention deficit hyperactivity disorder (ADHD), teacher's
help for the students, teachers and professional workers co-operation, learning as
conversation, working relationship, aid modalities at school
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I. UVOD
Šola je vzgojno-izobraževalna institucija, katere naloga je zagotavljanje optimalnega razvoja
posameznika ter zagotavljanje kakovostne izobrazbe vsakemu posamezniku. Osnovna šola je
v slovenskem prostoru obvezna za vse otroke in lahko bi rekli, da je skupni imenovalec vseh
otrok v pripadajoči starosti v Sloveniji ta, da vsi obiskujejo osnovno šolo. Ravno zato je
izrednega pomena, da je šolski sistem napreden, da zadostuje potrebam vsakega individuuma
ter da omogoča splošno izobrazbo in pridobitev poklica vsemu prebivalstvu (povzeto po
ZOFVI 1996).
Za tovrsten uvod smo se odločili, ker smo mnenja, da se premalokrat zavedamo ne samo
pomembnosti šole ampak tudi razsežnosti njenih vplivov na naše okolje. Menimo, da imamo z
osnovno šolo možnost vpliva na prihodnost vsakega posameznika, kvaliteto življenja ter na
celotno družbo.
Družba kot celota pa deluje le, ko se zavzema za vsakega posameznika, saj je družba ogledalo
posameznikov v njej. Dejstvo, da je vsak človek individuum z lastnimi prepričanji, pogledi na
svet, mnenji, željami, potrebami in specifikami pa je tisto, kar kliče po osebni obravnavi
vsakega izmed nas.
Šola je prostor, ki lahko največ pripomore k oblikovanju družbe in zato je pomembno, da se
strokovni delavci in vodstvo šole zavedajo svojega poslanstva in da težijo k temu, da noben
učenec ni prezrt. Za učence z učnimi težavami je lahko šola idealen kraj, saj so v šolskem
prostoru obdani s strokovnimi delavci, ki so usposobljeni za delo z učenci z učnimi težavami
in jim znajo bolj učinkovito pomagati ter jih voditi skozi proces reševanja učnih težav kot
osebe iz učenčevega domačega okolja. Vsekakor je predpogoj za tovrstno obravnavo
poznavanje učenca, njegovih potreb, interesov ter njegove stiske in specifike učnih težav.
Pomembna vloga šole se še posebej kaže pri tistih učencih, ki izhajajo iz nespodbudnega
okolja in lahko šola nadomesti tisti manko, ki ga potrebujejo za zdrav razvoj in uspešno
življenje.
V diplomskem delu se ukvarjamo z učenci z učnimi težavami, ki imajo prav tako socialne in
čustvene potrebe, potrebo po sprejetosti in vključenosti, potrebo po varnosti, po pripadnosti
socialni skupini in po učenju novih stvari. Učenec z učnimi težavami, za razliko od ostalih
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učencev, brez prilagoditev metod in oblik dela pri pouku težko dosega standarde
znanja. Edina razlika med učencem z učnimi težavami in učencem, ki učnih težav nima je
torej ta, da prvi za svoj uspeh potrebuje določene prilagoditve.
Žal je tako, da družba kot celota, učitelji in učenci nimajo vedno pozitivnih stališč do otrok z
učnimi težavami in v diplomskem delu poskušamo predstaviti to ciljno skupino, njihovo
specifiko in nekaj naših predlogov za delo z učenci z učnimi težavami.
Bolj podrobno se posvečamo obravnavi učencev z učnim težavami zaradi motnje pozornosti
in hiperaktivnosti na predmetni stopnji osnovne šole. Razlog odločitve, da smo izbrali to
skupino učencev je v tem, da se med učitelji in strokovnimi delavci (na podlagi naše
empirične raziskave) ravno ta skupina najpogosteje pojavi kot tista, za delo s katero se ne
čutijo dovolj usposobljeni in kompetentni ter jo tudi najtežje razumejo in prepoznajo. V
nalogi opišemo specifike učencev z učnimi težavami zaradi motnje pozornosti in
hiperaktivnosti, raziščemo najpogostejše vzroke za nastanek tovrstnih težav ter strnemo
predloge in priporočila za delo z učenci z učnimi težavami na splošno ter za delo z učenci z
učnimi težavami zaradi motnje pozornosti in hiperaktivnosti.
Glavni poudarek teoretičnega dela diplomske naloge so učne težave učencev, ki so posledica
motnje pozornosti in hiperaktivnosti, vzroki tovrstnih težav, kako jih prepoznati ter kako jih
omiliti oz. reševati. Kot eno izmed priporočil za delo z učenci z učnimi težavami izpostavimo
koncept dr. Gabi Čačinovič Vogrinčič (2008), za katerega menimo, da predstavlja dober
pristop k reševanju učnih težav in ga zato kot enega izmed boljših modelov oblik pomoči
predstavimo v našem diplomskem delu. Koncept »Soustvarjanje v šoli: učenje kot pogovor«,
predstavlja učenje kot proces soustvarjanja in pogovora. Učenec nič več ni prejemnik znanja
ampak ga soustvarja skupaj z učiteljem in ravno tako je tudi pri reševanju učnih težav: aktiven
soustvarjalec pomoči. Spoznavamo nove pojme kot so delovni odnos, varovalni dejavniki v
šoli, značilnosti »odpornega otroka« ter dve vrsti pogovora, ki v konceptu soustvarjanje v šoli
predstavljata glavni način učenja. Ob koncu predstavimo predloge za uspešno reševanje učnih
težav in jih podkrepimo s konkretnimi primeri.
»Proces učenja je lahko samo proces, ki ga učitelj in učenec oblikujeta skupaj, kjer sta
udeležena kot subjekta tega procesa. Samo tako lahko proces učenja in poučevanja ohranja ne
le instrumentalno dimenzijo učenja že znanega, temveč vključuje tudi dimenzijo osvobajanja,
odpiranja novih horizontov. Preizkusni kamen oblikovanja takega procesa učenja so ravno
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učenci z učnimi težavami, ki potrebujejo zelo različne poti za usvajanje znanja, kjer je za
dosego ciljev treba poiskati še kaj več od siceršnje rutine« (Čačinovič Vogrinčič 2008, str.
10). Na podlagi naših izkušenj sklepamo, da je pri učencih z učnimi težavami iskanje novih
možnosti za učenje še toliko bolj pomembno.
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II. TERORETIČNI DEL
1. UČNE TEŽAVE
»Otroci s posebnimi potrebami je izraz, ki ga uporabljamo za 20-25% populacije vseh
učencev. Tolikšna je namreč zastopanost populacije, ki se srečuje s posebnimi potrebami.
Posebne potrebe se raztezajo od lažjih do zelo izrazitih« (Magajna idr. 2008a, str. 23). Nas v
diplomskem delu zanimajo učenci z učnimi težavami, niso pa vsi učenci z učnimi težavami
tudi učenci s posebnimi potrebami. V skupino učencev s posebnimi potrebami uvrščamo
učence z izrazitimi specifičnimi učnimi težavami ali primanjkljaji na posameznih področjih
učenja. »Termin splošne učne težave opredeljuje učne težave, ki se pojavljajo pri večini
predmetov, specifične učne težave ali specifične motnje učenja pa so vezane na eno od
področij učenja, kot je branje, pisanje, računanje, pravopis itd. Med učenci z učnimi težavami
je okrog 10% učencev, ki imajo specifične učne težave« (prav tam).
Kot pravi Magajna idr. (2008a) se učne težave kot pojav razprostirajo od lažjih do težjih, od
preprostih do kompleksnih, od kratkotrajnih do tistih, ki so vezane na čas šolanja ali trajajo
vse življenje. Skupina učencev z učnimi težavami je zato zelo raznolika. Pri nekaterih učencih
se težave izražajo le pri enem predmetu, spet drugi se z ovirami srečujejo pri večini
predmetov. Ločimo tudi težave, ki nastanejo že pred samim vstopom v šolski sistem, tiste, ki
nastajajo postopoma ali tiste, ki se pojavijo nenadno. Seveda so različni tudi vzroki za
nastajanje različnih vrst težav. Nekatere vrste učnih težav so prehodne, druge pa posameznika
ovirajo dlje časa ali vse življenje.
Slovenska zakonodaja je zato, da bi povečala občutljivost za učence z učnimi težavami in jim
omogočila strokovno podporo pri premagovanju učnih težav, te učence do zadnje spremembe
zakonodaje, štela med otroke s posebnimi potrebami (OPP) - Zakon o osnovni šoli (2006, 11.
člen). V 12. členu so še natančneje opredelili načine pomoči učencem z učnimi težavami in
sicer tako, da jim je šola dolžna prilagoditi metode in oblike dela ter jim omogočiti vključitev
v dopolnilni pouk in druge oblike individualne in skupinske pomoči. Leta 2011 so bile
sprejete spremembe Zakona o osnovni šoli, kjer so učenci z učnimi težavami v 12. a členu
opredeljeni kot samostojna skupina otrok s posebnimi potrebami (OPP), ki v šoli potrebujejo
posebno pozornost in posebne načine pomoči za svoje težave. 12. a člen pravi: »Učenci z
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učnimi težavami (UUT) so učenci, ki brez prilagoditev metod in oblik dela pri pouku težko
dosegajo standarde znanja. Šole tem učencem prilagodijo metode in oblike dela pri pouku ter
jim omogočijo vključitev v dopolnilni pouk in druge oblike individualne in skupinske
pomoči« (Zakon o spremembah in dopolnitvah ZOŠ, 2011, člen 12. a). Menimo, da je trdna
zakonska podlaga, ki določa prilagoditve in pomoč za delo tako z učenci s posebnimi
potrebami, kot učenci z učnimi težavami, tisti prvi korak, ki zagotovi temeljne možnosti za
pravično obravnavo učencev z učnimi težavami. Strokovnim in pedagoškim delavcem je
potrebno pripraviti zakonsko podlago, ki jih vodi skozi njihove naloge in pristojnosti ter jim
predstavlja smerokaz pri delu z učenci z učnimi težavami. »Področje učnih težav zahteva
poleg psihološke in pedagoške obravnave pravno ureditev, saj iz zakonskih podlag izvirajo
naloge države, ki jih izvaja preko ustanov in posameznikov v njih. Za učinkovito soočanje z
učnimi težavami na ravni šole je potrebno jasno določiti njihove pristojnosti, obveznosti ter
odgovornosti. Tako razmejimo cilje in naloge udeleženih v pedagoškem procesu – vodstvenih
delavcev šol ter učiteljev, staršev, učencev« (Janželj 2011, str. 38). Zakonsko podlago
izpostavljamo kot prvi korak, ki omogoča obravnavo učencev z učnimi težavami in ščiti
njegove pravice in interese, nikakor pa tega ne izpostavljamo kot najbolj pomemben dejavnik
pri obravnavi učencev z učnimi težavami. Nobena zakonska podlaga namreč ne more
nadomestiti učiteljeve naravnanosti, avtonomije, odgovornosti, strokovnega znanja ter
osebnega pristopa.
Pomemben korak naprej pri delu z učenci z učnimi težavami je tudi prilagajanje učnega
okolja učencu z učnimi težavami, odkrivanje učenčevih močnih področij in zagotavljanje
učnega okolja, ki mu omogoča uspešno učenje in razvoj. Ravno tako je izjemnega pomena
tudi učenčevo dobro počutje v učnem okolju, njegova lastna vključenost v proces učenja,
soudeleženost ter velika mera strpnosti in solidarnosti iz strani pedagoških delavcev in
sovrstnikov.
1.1 Vzroki učnih težav

Pri delitvi osnovnih tipov učnih težav smo izhajali iz dela Magajne idr. (2008, str. 7-9), ki
pravi, da iz vidika sodobnega, interakcijskega pojmovanja učne težave otrok lahko razdelimo
na tri osnovne tipe:

16

1.1.1 Težave, ki izhajajo iz učenčevega okolja

V to skupino spadajo težave pri učenju, ki so posledica kulturne in ekonomske prikrajšanosti,
pomanjkljivega ali neustreznega poučevanja in prikritega kurikula, težav, povezanih z
večjezičnostjo in večkulturnostjo ali s trajnejšimi stresnimi dražljaji v otrokovem okolju.
Učenec se lahko v šolskem prostoru znajde v okoliščinah, s katerimi se v svojem primarnem
okolju še nikoli ni srečal. Neskladnost se lahko izraža v vrednotah, normah in pričakovanjih
in bo zaradi tega manj časa in truda vlagal v učenje. Učenci, ki slabo obvladajo jezik, v
katerem poteka proces poučevanja, se bodo spopadali s težavami pri razumevanju in
spremljanju učiteljeve razlage. S takšnimi težavami bodo zelo težko dosegali minimalne
standarde, saj se srečujejo z veliko jezikovno oviro.
Stalni stres v učenčevem družinskem okolju ali v razredu samem kot posledico prinaša
oslabljeno psihosocialno vključevanje učenca ter prizadene učenčevo osebnost. Kot posledica
lahko nastopi slabša vključenost učenca v vrstniške skupine, socialna osamitev ter zaprtost
vase, ki lahko privede do depresije, čustvenih težav in do psihosocialnih motenj učenca. V
tem primeru lahko nastopi tudi učna neuspešnost, kot ena izmed težav, s katerimi se sooča
učenec, ki je pod stalnim stresom.
Podobna situacija nastane pri učencih, ki pogosto izostajajo od pouka, menjajo šole in
učitelje, saj pri njih nastaja velika vrzel v znanju, socialna izključenost kot tudi psihosocialne
težave.
1.1.2 Težave kot posledica vzajemne interakcije med posameznikom in okoljem

Vzroki drugega tipa težav so v kombinaciji dejavnikov (vzajemni interakciji) med
posameznikom in okoljem. V posameznem otroku ali mladostniku so določeni notranji
dejavniki, ki pomenijo večjo ranljivost, večjo nagnjenost k razvoju določenih splošnih ali
specifičnih učnih težav. Vendar pa se bodo učne težave in neuspešnost odkrito pojavljale le,
če okolje (metode, gradiva, klima ipd.) ni načrtovano in usposobljeno za ustrezno reševanje
teh ranljivosti, posebnosti ali nagnjenosti.
V to skupino spadajo otroci z blažjimi specifičnimi učnimi težavami, ki se ob ustreznem
pristopu sploh ne bodo razvile oz. pojavile. Ob neustrezni metodi poučevanja, ki se namesto
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na močna področja fokusira na učenčeva šibkejša področja, pa lahko pride do učne
neuspešnosti, ki posledično vpliva tudi na čustveno in socialno področje.
Prav tako k drugemu tipu prištevamo splošne težave pri učenju, ki jih lahko imajo otroci in
mladostniki z epilepsijo ali drugimi kroničnimi obolenji, ki se v šolskih situacijah srečujejo z
neprimernim vedenjem vrstnikov, njihovimi napadi ter s strahom pred marginalizacijo.
V to drugo skupino sodijo tudi težave, ki nastopijo kot posledica vzgoje doma ali v šoli, ki od
učenca zahteva nekaj, česar že v osnovi ni sposoben, glede na njegov osnovni temperament.
Za nekatere otroke so značilni nizek obseg pozornosti, manjša vztrajnost in manjša odpornost
proti motečim dražljajem. Če je okolje, v katerem se razvijajo in učijo ti otroci, zelo
dopuščajoče, neorganizirano, če se od otroka malo pričakuje in zahteva, je njihovo vedenje
videti nezrelo in neorganizirano. Nezrelost je izraz, ki se pogosto uporablja v zvezi s temi
otroki, vendar je zavajajoč. Doseganje zrelosti teh učencev namreč ni le vprašanje časa. Brez
dobro usmerjene pomoči se razlike v šolski uspešnosti med učenci s tovrstnimi težavami in
njihovimi vrstniki z dobrimi delovnimi (organizacijskimi) navadami z leti samo še
povečujejo.
Na občutljive in vestne otroke lahko zelo neugodno delujejo visoke storilnostne zahteve
odraslih (staršev, učiteljev), posebno če njihove visoke zahteve spremljata nezaupanje v
otrokove sposobnosti in spodbujanje njihovega nesamostojnega, odvisnega vedenja. Posledice
te neugodne interakcije so lahko močna anksioznost pri otroku, psihosomatske motnje in
manjša zmožnost učinkovitega premagovanja stresnih situacij.
1.1.3 Vzroki za težave izhajajo primerno iz posameznika

Pri tretjem tipu težav pa so vzroki primarno v posamezniku (nevrološka motnja, razvojne ali
motivacijske posebnosti, zmerne do težje specifične motnje učenja itd.). Ta tip težav je
običajno najbolj resen, kroničen in pogosto vključuje več področij. Otroci s tem tipom bodo
verjetno imeli težave in bodo potrebovali večje prilagoditve tudi v okoljih, ki so z običajnega
vidika ustrezna. Največjo skupino tretjega tipa predstavljajo učenci z zmerno in predvsem
hujšo obliko specifičnih učnih težav.
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Za oblikovanje pomoči učencem z učnimi težavami, je pomembno (pre)poznavanje vzrokov
učnih težav. Na ustrezno oblikovanje pomoči učencem z učnimi težavami vpliva razumevanje
zunanjih in notranjih dejavnikov. Z ustreznim in prilagojenim poučevanjem ter kritično
refleksijo prikritega kurikula, bomo uspešnejši pri doseganju optimalne udeleženosti učencev
v šolskih aktivnostih, ki je temeljni cilj pri oblikovanju pomoči. Zagotovo je za uspešnost
učencev v osnovni šoli najbolj odgovorna šola, vendar na šolsko neuspešnost ne vpliva le
kakovostno vodenja pouka, temveč tudi druge spremenljivke, ki so najpogosteje izven moči
šole.
Kot lahko vidimo je možnih vzrokov za nastanek učnih težav resnično veliko in pomembno
je, da nenehno raziskujemo in iščemo rešitve, ki bi učencem z učnimi težavami pomagale
odpraviti ali omiliti učne težave. Dober temelj za reševanje učnih težav je zavedanje in
pravočasno odkrivanje le-teh, potrebne prilagoditve metod in oblik dela ter vsekakor
strokovno znanje in usposobljenost strokovnih in pedagoških delavcev. Z individualno
obravnavo, potrebnim znanjem in usposobljenostjo ter z razumevanjem in motiviranostjo tako
strokovnih delavcev kot tudi učencev se lahko večina učnih težav odpravi ali vsaj omili.
Če je povprečno ali nadpovprečno nadarjen otrok, mladostnik ali odrasel učno neuspešen, je
treba ločevati med dvema različnima vrstama učnih težav: splošnimi in specifičnimi učnimi
težavami (Lewis in Doorlag 1987).
1.2 Splošne ali nespecifične učne težave

Splošne učne težave se pojavljajo pri heterogeni skupini učencev in se kažejo kot težave
posameznikov pri usvajanju znanj in spretnosti v procesu učenja. Učenci z učnimi težavami
imajo pomembno večje težave kot sovrstniki in posledično so tudi manj uspešni na določenih
področjih. So bolj heterogena skupina, saj se učne težave različnih vzrokov lahko pojavljajo
tako pri enem kot pri več predmetih.
Kot navaja Magajna so lahko: »učne težave posledica naslednjih notranjih in zunanjih
dejavnikov: motnje pozornosti in hiperaktivnosti, podpovprečnih in mejnih intelektualnih
sposobnosti, ovir v socialno-emocionalnem prilagajanju, pomanjkanja motivacije, slabše
razvitih samoregulacijskih sposobnosti, drugojezičnosti, socialno-kulturne drugačnosti in
socialno-ekonomske oviranosti« (Magajna idr. 2008a, str. 11). Vsi našteti dejavniki se lahko
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povezujejo tudi z neprilagojenim poučevanjem, nizko samopodobo učenca z učnimi težavami,
ovirami prikritega kurikula ter učenčevo socialno izključenostjo. Vse to lahko vodi ne samo
do trajne neuspešnosti v šoli ampak se lahko ta neuspeh generira na vsa področja
posameznikovega življenja.
1.3 Specifične učne težave

Izraz specifične učne težave je splošen izraz, ki označuje zelo raznoliko skupino motenj, ki se
razprostirajo na kontinuumu od lažjih, zmernih do izrazitih, od kratkotrajnih do tistih, ki
trajajo vse življenje. Tem težavam je skupno, da so »notranje narave, nevrološko pogojene,
vendar primarno niso posledica vidnih, slušnih ali motoričnih okvar, motenj v duševnem
razvoju, čustvenih motenj in tudi ne neustreznih okoljskih dejavnikov, čeprav se lahko
pojavljajo skupaj z njimi« (prav tam, str. 13).
Specifične učne težave lahko delimo v dve glavni skupini, ki vključujeta (prav tam, str. 14):


specifične primanjkljaje na ravni slušno-vizualnih procesov, ki povzročajo motnje
branja (disleksija), pravopisne težave (disortografija) in druge učne težave, povezane s
področjem jezika (npr. nekatere oblike specifičnih motenj pri aritmetiki itd.);



specifične primanjkljaje na ravni vizualno-motoričnih procesov, ki povzročajo
težave pri pisanju (disgrafija), matematiki (spacialna diskalkulija), načrtovanju in
izvajanju praktičnih dejavnosti (dispraksija) pa tudi na področju socialnih veščin.

Na podlagi obravnavane literature povzemamo, da lahko mnogi učenci s specifičnimi učnimi
težavami ob zgodnji intervenciji v kombinaciji z ustreznimi načini poučevanja, določenimi
didaktičnimi prilagoditvami, prilagoditvami preverjanja znanja ter aktiviranja močnih
področij učne težave omilijo do te mere, da ne potrebujejo dodatne strokovne pomoči, niti
odločbe o usmerjanju.
V povezavi z učenci z učnimi težavami se srečujemo z izrazom učne neuspešnosti, ki je lahko
absolutna ali relativna. O absolutni učni neuspešnosti Magajna in Velikonja (2011) govorita
takrat, ko težave pri učenju pripeljejo do negativnih učnih rezultatov ali do ponavljanja
razreda. Relativna učna neuspešnost pa nastopi takrat, ko učenec sicer dosega minimalne
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izobraževalne standarde ampak na podlagi njegovih ugotovljenih intelektualnih sposobnosti
vemo, da je sposoben za doseganje boljših učnih rezultatov.
Za učence, pri katerih govorimo o relativni učni neuspešnosti večkrat zmotno velja, da so to
učenci, ki so leni in ki se za svoj učni uspeh ne potrudijo niti kanček več, kot je potrebno, da
ne ponavljajo razreda. Priporočljivo je, da se vsakemu posamezniku pričakovanja po dosežkih
postavijo v območje bližnjega razvoja - tako bodo učenci strmeli k temu, da jih dosežejo. Kot
razlagata Marjanovič Umek in Zupančič (2011) držanje učencev v območju bližnjega razvoja
pomeni, da učitelji zanje ustvarjajo učno okolje, ki za posameznika predstavlja ravno pravšen
izziv oz. je za stopnjo nad obstoječim znanjem in sposobnostmi, torej ne tako težak, da bi se
zdel učencu nedosegljiv, pa tudi ne prelahek. Pri tem mu nudijo toliko in takšno podporo,
kakršno potrebuje, da nalogo uspešno opravi.

2. UČNE TEŽAVE ZARADI MOTNJE POZORNOSTI IN HIPERAKTIVNOSTI
Pomanjkljiva pozornost in hiperaktivnost je fenomen, ki svojo izrazitost in intenziteto
pojavljanja spreminja skladno z razvojem otroka. Posebnosti v otrokovem delovanju lahko
opazimo že v predšolskem obdobju, bolj izrazito pa vedenje in odzivanje postane ravno ob
vstopu v šolo. Šola s svojim programom, načinom dela, pravili in ne nazadnje tudi socialno
obremenitvijo pred otroka pogosto postavlja zahteve, ki jih ta zaradi svojih odzivnih
posebnosti ne more izpolniti. Študije dokazujejo, da je prav obdobje šolanja tisto, ki ima
največji vpliv na izrazitost in razvoj otrokovih težav s pozornostjo in hiperaktivnostjo
(Biederman idr. 1993) in je »izvor največjega stresa tako za otroke kot njihove starše«
(Barkley 1998, str. 190).
Poleg kognitivnih in šolskih sposobnosti so za uspešno vključevanje v proces učenja in za
uspešno dokončanje le-tega potrebne še mnoge druge veščine, kot so osredotočenost, pozorno
poslušanje in opazovanje, sodelovanje, organizacija časa, sledenje in upoštevanje navodil,
primerno vedenje, socialno vključevanje v vrstniško skupino in upoštevanje potreb, misli in
idej sovrstnikov. Pri teh veščinah so lahko učenci s pomanjkljivo pozornostjo in
hiperaktivnostjo manj suvereni in zato ni presenetljivo, da jih ob vstopu v šolo pogosto
označijo kot slabše prilagojene, težavne, moteče, nezrele. Tovrstno etiketiranje je
problematično tako za učence same, kot tudi za njihove starše, ki se morajo spoprijeti z
obvladovanjem otrokovega vedenja tako doma kot tudi s tem, kako mu pomagati, da se bo
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uspešno soočal z učnimi in socialnimi zahtevami šole. Pri mnogih učencih z motnjo
pozornosti in hiperaktivnostjo se poleg primarnih težav s pozornostjo in nemirnostjo lahko
pojavijo še učne, emocionalne, vedenjske in socialne težave.
Žunko Vogrinc (2011) piše o tem, da ima marsikateri otrok težave na področju pozornosti, je
nemiren in v določenih okoliščinah reagira impulzivno. To še ne pomeni, da gre za otroka z
motnjo pozornosti in hiperaktivnostjo – takšni otroci običajno potrebujejo le več spodbude,
podpore pri šolskem delu ter pri lastni organizaciji šolskih aktivnosti. Da lahko govorimo o
učencu z motnjo pozornosti in hiperaktivnostjo moramo prepoznati naslednje karakteristike,
ki jih navaja avtorica:


prisotnih mora biti vsaj 6 simptomov tovrstne motnje, ki trajajo najmanj šest mesecev.
Simptomi so pri otroku z motnjo pozornosti in hiperaktivnostjo izraženi bolj pogosto in
intenzivnejše kot pri vrstnikih,



simptomi se pokažejo še v predšolskem obdobju oz. nekje do sedmega leta starosti,



vsaj nekateri simptomi so izraženi na dveh področjih ali okoljih,



simptomi vidno otežujejo funkcioniranje prizadete osebe v vsakdanjem življenju in zaradi
teh težav ne dosegajo učnega uspeha v skladu s svojimi sposobnostmi (prav tam, str. 16).

Različni avtorji navajajo različne simptome, ki kažejo na prisotnost motnje pozornosti in
hiperaktivnost. Med drugimi jih povzame Altherr (v Passolt 2002):


zgodnji začetek v predšolskem obdobju,



kombinacija prevelike aktivnosti z jasno izraženo nepozornostjo,



pomanjkanje vztrajnosti pri nalogah, ki zahtevajo kognitivne dejavnosti,



težnja po hitri menjavi dejavnosti,



dezorganiziranost v gibalnih dejavnostih, pomanjkanje sposobnosti za usmerjanje



preobilna gibalna dejavnost (prav tam, str. 13).

Vsak otrok, tudi otrok s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami in tako tudi otrok s
pomanjkljivo pozornostjo predstavlja individuum, ki poseduje določena močna področja in
šibkosti. Če mu želimo pomagati pri njegovi rasti, moramo razvijati njegova močna področja,
krepiti njegovo samopodobo in mu pomagati pri soočenju s težavami. Ob vsem povedanem
povzemamo besede Pulec Lah (2002) ki pravi, da je potrebno vedeti, da motnja pozornosti in
hiperaktivnosti ni bolezen in se je torej ne da pozdraviti ali odpraviti, lahko pa otroka in
22

okolje naučimo, kako naj se učinkovito soočita z obvladovanjem posebnosti v odzivanju. Če v
tem trenutku otroku še ne znamo najustrezneje pomagati, bi moral biti naš primarni cilj, da
mu vsaj ne škodimo (prav tam, str. 98).
2.1 Značilnosti in prepoznavanje

Motnje pomanjkljive pozornosti in hiperaktivnosti so ena najbolj pogosto diagnosticiranih
težav v otroštvu in lahko: »pomembno ovirajo funkcioniranje posameznika na vseh
pomembnih področjih življenja (učnem, socialnem, šolskem in domačem). Težave se
primarno kažejo kot razvojno neprimerne oblike vedenj na področju pomanjkljive pozornosti,
nemirnosti in impulzivnosti« (Rotvejn Pajič 2004, str. 161). Ker osnovne težave pogosto
spremljajo še znaki različnih drugih težav je prepoznavanje in diagnosticiranje tovrstne
motnje za strokovne delavce velik izziv.
V samem uvodu bi želeli razložiti oba termina, ki ju motnja pozornosti in hiperaktivnosti
vključuje, torej: pozornost in hiperaktivnost (Magajna idr. 2008b).
Pomanjkljiva pozornost se pri učencu lahko kaže na različne načine: npr. učenec ne sliši ali
nepopolno sliši navodila oz. jih nenatančno prebere, ni osredotočen na nalogo oz. dejavnost,
pogosto nalog ne dokonča, pozablja potrebščine, naloge in dogovore, pri delu naredi številne
napake, ki niso posledica neznanja, število napak se stopnjuje s količino dela in trajanjem
naloge, ne more spremljati ali izvajati več dejavnosti hkrati, npr. poslušati učiteljeve razlage,
spremljati zapisov na prosojnicah in zapisovati v zvezek, pogosto mu pozornost pritegnejo
nebistveni dražljaji, bega od ene dejavnosti k drugi ali ima težave pri prehajanju od ene
naloge k drugi, včasih se težko odvrne od naloge ali se težje vrne k nalogi, če ga nekaj zmoti
ipd. Pri motnji pozornosti ali pomanjkanju pozornosti gre torej za nezmožnost ohranjanja
koncentracije na neko nalogo in vzdrževanja pozornosti, dokler naloga ni dokončana.
Impulzivnost je težnja k hitremu odzivanju, brez premisleka o posledicah dejanja, izražena
kot težava v kontroli reakcije oz. odziva. Učenec posledično v dani situaciji reagira skladno s
svojimi impulzi, brez premisleka in navezovanja na dosedanje izkušnje. Impulzivno
odgovarjanje v šolskem prostoru vodi v pogoste napake predvsem pri nalogah, kjer ima
učenec na voljo več možnih odgovorov, saj učenec pred samim odgovorom ne pretehta vseh
podanih možnosti. Pogosto je učenec tudi neuspešen v situacijah, ko bi moral počakati z
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odzivom, npr. odgovori, še preden sliši vprašanje v celoti; javi se kot prostovoljec, preden
izve, kakšna je naloga; z nepremišljenim odzivom lahko prizadene sogovornika itd.
Izraz hiperaktivnost označuje vedenje, ki je pretirano nemirno in brezciljno, nenehna
motorična dejavnost otroka sili k beganju od ene dejavnosti ali interesa k drugemu. Učenčeva
nemirnost je lahko izrazita, npr. težko sedi pri miru, ko se to od njega zahteva, zato vstaja,
hodi po razredu, se preseda; ali manj opazna: učenec npr. ziba noge, stiska pesti, se igra s
prsti, lasmi, s predmeti, si tiho prepeva, se pogovarja sam s seboj ipd. ali pa je le notranje
nemiren (prav tam, str. 53).

O nemirnem ali hiperaktivnem otroku govorimo, kadar otrok med enako starimi vrstniki
trajno izstopa z večjo količino gibanja, ki je nesmotrno in neustrezno glede na pričakovanja
okolja glede vedenja otrok. »Gre za normalno inteligentne otroke, ki se ob nemiru slabše
zberejo, njihovo pozornost pa zmotijo že najmanjši zunanji in tudi notranji dražljaji. Zato učni
dosežki pogosto niso pravi izraz sposobnosti, ampak so nižje ocene posledica drugačnega
vedenjskega in učnega odzivanja« (Žerovnik 2004, str. 38). Žal lahko motnja pomembno
vpliva na otrokovo nadaljnje šolanje in kariero. Menimo, da so otroci s tovrstno motnjo
večkrat prešolani na šole s prilagojenim programom in ne dosegajo tako visokih ocen kot
učenci brez tovrstnih težav.
Lahko predpostavljamo, da hiperaktivno vedenje vodi v neodobravanje s strani učiteljev in
vrstnikov in posledično zmanjšuje tudi učno uspešnost. Vsa ta vedenja lahko vodijo v
povečanje negativnih odzivov oz. povratnih informacij s strani učitelja in vrstnikov, pogosto
pa se tudi zmanjša količina uspešno dokončanih nalog. Ni pa hiperaktivnost moteča samo za
učitelje in starše, največ težav povzroča posameznikom, ki se s to motnjo srečujejo.
Magajna idr. (2008b) predstavlja področja, na katera ima slabša pozornost največji vpliv in
zatorej povzroča težave pri:


poslušanju in pomnjenju informacij;



zadrževanju in usmerjanju pozornosti (osredotočenost, vztrajanje);



dokončanju nalog;



pri prehajanju (npr. z ene na drugo temo, dejavnost, nalogo);
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organizaciji informacij, dejavnosti, nalog;



izpolnjevanju zadolžitev (npr. izgubljanje stvari, pozabljanje nalog ipd.) (prav tam, str.
56).

O težavah pozornosti je pisala tudi Žerovnik (2004), ki je iz lastnih opažanj in dela z učenci z
učnimi težavami zaradi motnje pozornosti in hiperaktivnosti povzela najpogostejše težave:


težko je pritegniti otrokovo pozornost;



otrokova pozornost je kratkotrajna;



pozornost se hitro prekinja;



ker učenec ni pozoren, se v učno snov premalo poglablja;



učenčeva pozornost bega s predmeta na predmet;



pozornost ima majhen obseg;



v novih okoliščinah je učenčeva pozornost znatno slabša kot sicer;



včasih je učenec povsem »odsoten«;



pri dejavnostih učenca močno motijo zunanji dražljaji;



pri posameznih učnih predmetih je pozornost nezadostna (prav tam, str. 26).

Kot pravi Peklaj (2012) najverjetneje vsak učitelj, ki se sreča z otrokom s posebnimi
potrebami in prav tako z učencem z učnimi težavami najprej pomisli na to, ali bo znal
poučevati otroka, ki ima določene specifike, ali je dovolj usposobljen za to delo ter ali
poseduje dovolj strokovnega znanja, razumevanja ter avtonomije. Ta vprašanja so še glasnejša
v primeru, ko gre za učenca s hujšimi učnimi težavami. Učitelj se mora znati soočiti s svojimi
strahovi, neredko pa tudi s predsodki in stereotipi o teh otrocih.
Prvi in najpomembnejši korak je, da učitelj ukrepa: da opazi in prepozna učne težave učenca
ter da pripravi načrt dela z njim. Seveda bo učitelj na svoji poti potreboval v prvi vrsti pomoč
dotičnega učenca, njegovih staršev in povezovanje s strokovnjaki, ki imajo specializirana
znanja za delo z učenci z različnimi vrstami težav.
2.2 Vzroki motenj pozornosti in hiperaktivnosti

Vzroki težav s pozornostjo, impulzivnostjo in pretirano nemirnostjo so lahko različni:
»izrazita tesnoba (anksioznost), disleksija, nesoglasja in konflikti v družini, vedenjske težave
ali celo intelektualna nadarjenost (nadarjen učenec se lahko pri običajnem pouku tako
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dolgočasi, da postane nemiren in se začne odzivati impulzivno)« (Magajna idr. 2008b, str.
55).
Pri 4 do 10 odstotkih otrok je »v ozadju tovrstnih težav kronično nevrološko stanje,
imenovano kot motnja pozornosti s hiperaktivnostjo ali brez nje. Označujejo jo razvojno
neustrezne veščine pozornosti, impulzivnost in v nekaterih primerih tudi pretirano nemirno,
brezciljno vedenje (hiperaktivnost)« (Pulec Lah 2002, str. 105). Karakteristike motnje
pozornosti z nevrološko osnovo so, da se začne pojavljati v predšolskem obdobju, da gre za
izrazite, pogoste težave, ki niso trenutne ampak trajajo več mesecev.
Kot navajata Pulec Lah in Rotvejn Pajič (2011) rezultati novejših raziskav nakazujejo
nevrofiziološke osnove težav, ki so lahko dedno ali okoljsko pogojene; npr. bolezni matere v
nosečnosti, obporodne poškodbe, zgodnje poškodbe glave… »Nevrološke posebnosti se
kažejo v kemičnem neravnotežju centralnega živčnega sistema, pomanjkljivi aktivnosti in
strukturalnih razlikah v možganskih predelih, ki so odgovorni za vzdrževanje pozornosti,
kontrolo motorične aktivnosti in impulzivnosti« (National Colaborating Centre for Mental
Health 2009, str. 85).
Motnja pozornosti in hiperaktivnost je bila v preteklosti definirana kot posledica nezmožnosti
možganov, da bi sprejemali določene podatke in jih filtrirali. Danes ugotavljajo, da to ni pravi
vzrok. Ugotovljeno je, da: »imajo posamezniki s pomanjkljivo pozornostjo in hiperaktivnostjo
šibkosti v delovanju izvršilnih (eksekutivnih) funkcij, ki so odgovorne npr. za zmožnost ocene
nekega problema, načrtovanja, predvidevanja, preskok v mislih, priklic dogovora,
samoorganizacije, samoregulacije čustev, motivacije, vznemirjenja, vedenja, kontrole
motorike ipd.« (Pulec Lah in Rotvejn Pajič 2011, str. 164).
Kot najpogostejši vzrok za nastanek motnje pozornosti in hiperaktivnosti se je v preteklosti
izpostavljalo domače okolje posameznika. Seveda tudi danes učenčevo domače okolje, odnosi
v družini, angažiranost staršev za delo z otrokom in zadostna mera discipline in pravil
odločilno vplivajo na učno uspešnost vsakega posameznika, na njegov razvoj in usvojene
norme ter vrednote. Menimo pa, da ne gre posploševati, da so otroci z učnimi težavami zaradi
motnje pozornosti in hiperaktivnosti odsev slabe vzgoje in nezadostnega truda ter
angažiranosti staršev.
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Pulec Lah in Rotvejn Pajič (2011) povzemata psihodinamične teorije, ki so vzroke za
nastanek motenj pozornosti in hiperaktivnosti iskale v dejavnikih okolja (npr. vzgojnem
ravnanju staršev in učiteljev). Te teorije niso široko sprejete in nimajo trdnih empiričnih
osnov. Seveda pa lahko zaključimo, da okolje (starši in vrstniki) s svojim razumevanjem,
prepričanji, sprejemanjem, podporo in ravnanjem lahko v veliki meri blaži izražanje
vedenjskih posebnosti posameznika z motnjami pozornosti in hiperaktivnostjo (prav tam, str.
163).
Ob delu z učenci z učnimi težavami zaradi motnje pozornosti in hiperaktivnosti smo imeli
privilegij spoznati tudi nekatere starše in krivica bi bila, če jih obtožimo za otrokovo
neuspešnost. To so ljudje, ki se dodatno izobražujejo o učnih težavah svojih otrok, iščejo
načine, kako jim pomagati, da se bodo uspešno soočali s cilji in zahtevami tako šolskega kot
domačega okolja, sodelujejo s strokovnjaki in pedagoškimi delavci ter nudijo svojim otrokom
trdno podporo ter se angažirajo do te mere, da marsikateri med njimi kasneje postane
zastopnik učencev s posebnimi potrebami.

3. UČENEC Z UČNIMI TEŽAVAMI KOT SOUSTVARJALEC POMOČI IN
UČENJA
Osnovna šola je skupen prostor vseh otrok in ima kot ustanova možnost, da vpliva na prav
vsakega otroka v Sloveniji. Kot narekuje Zakon o Osnovni šoli (2011) je osnovnošolsko
izobraževanje obvezno in traja devet let. Starši oz. skrbniki torej morajo zagotoviti, da njihov
otrok izpolni osnovnošolsko obveznost. To je izredna institucionalna moč, izreden privilegij
in močno sredstvo za uvajanje sprememb. Ravno zato je pomembno ustvariti pogoje, kjer ima
vsak učenec pravico do učenja, do razumevanja snovi in do aktivne vloge v lastnem učenju.
»To je izredno pomembno, ker vsak otrok pride v šolo in prav zato šola mora biti za vsakega
otroka tisti prostor, kjer si pridobi občutek lastne vrednosti, kjer izkusi spoštovanje in razvije
samospoštovanje, kjer se ga vidi in sliši, kjer dobi izkušnjo, kako ubesediti, kar misli in čuti –
pa še sporočilo, da je to odraslemu pomembno« (Čačinovič Vogrinčič 2008, str. 7).
Mnenje Čačinovič Vogrinčič, ki je v našem prostoru razvila koncept »Soustvarjanje v šoli:
učenje kot pogovor« je, da je mogoče soustvariti šolo, v kateri noben učenec ne bo
spregledan, saj meni, da je naloga učitelja, da vsakega učenca spodbudi za učenje in znanje.
Njeno misel in trud podpiramo in ravno zaradi tega smo njeno delo izbrali kot osrednji
program pomoči učencem z učnimi težavami. Dr. Čačinovič Vogrinčič v svojem delu sicer
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izhaja iz zornega kota socialnega dela, kar smo v našem diplomskem delu smiselno prilagodili
jeziku odnosa med učiteljem in učencem.
Kot glavni prvini procesa pomoči sta izpostavljena soustvarjanje in pogovor, torej
sodelovanje vseh vpetih, vključno z učencem z učnimi težavami. Razmerje vlog v projektu
pomoči se je spremenilo; učenec z učnimi težavami ni več pasivni prejemnik predlogov
pomoči ampak je njihov soustvarjalec. V procesu pomoči sta torej učitelj in učenec
sogovornika, soustvarjalca. V dialogu se učitelj in učenec spoznata, delita svoja mnenja,
izkušnje ter kompetence in sta tako soudeležena v iskanju rešitev. »Pogovor v delovnem
odnosu zagotavlja učitelju in učencu izkušnje, ki jih je v šoli premalo: izkušnje sodelovanja v
pogovoru, kjer učitelj učencu zagotovi, da ga posluša in sliši, ter mu odgovori, da bi on
poslušal, slišal, odgovoril« (prav tam, str. 12).
Za še večji napredek na področju uspešnega reševanja učnih težav učencev sta pomembna dva
procesa: »Prvi je raziskovalni pogovor z vsemi udeleženimi v procesu pomoči, tudi z
učencem in starši, o učni težavi in oblikah pomoči; drugi, pomemben in pogosto spregledan,
je dialog z učencem, ki mora v procesu pomoči pridobiti nove kompetence za prepoznavanje
in ravnanje s težavo« (prav tam, str. 15). Tudi učenca in starše je potrebno vključiti v proces
reševanja učnih težav že ob samem začetku. V razumljivem jeziku jim je potrebno razložiti
težavo ter jih aktivirati za aktivno reševanje le-te.
Poleg soustvarjanja procesa pomoči, ki ga na ta način dosežemo, ima vključevanje še eno
pomembno noto in sicer: prevzemanje odgovornosti. Skupaj sprejemamo oblike in načine
pomoči in skupaj nosimo tudi odgovornost, tako za uspehe kot za morebitne neuspehe. V sam
projekt pomoči vključimo tudi starše, z njimi razvijemo partnerski odnos in jim omogočimo,
da so aktivno vpeti v reševanje učenčevih težav, da postanemo zavezniki, da predlagajo
rešitve, delajo z otrokom tudi od doma in pridobijo pomembno znanje in kompetence. Enako
vpetost dosežemo tudi pri učencu z učnimi težavami, ki skupaj s strokovnjaki in starši
soustvarja načrt pomoči, namenjenemu njemu in torej tudi razlogov za neuspeh ne more iskati
v zunanjih dejavnikih – na izbor načinov in vrst pomoči je sam vplival v enaki meri, kot ostali
in bo zaradi tega projekt pomoči vzel bolj resno, motivirano in zavzeto.
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3.1 DELOVNI ODNOS SOUSTVARJANJA
3.1.1. Koncept delovnega odnosa soustvarjanja v šoli

Delovni odnos je proces v katerem sodelujeta učenec in učitelj in znotraj katerega skupaj
iščeta rešitve. »Delovni odnos omogoči, da se ustvarjanje rešitev za kompleksne probleme
ljudi zastavi kot izviren delovni projekt« (Čačinovič Vogrinčič 2008, str. 19). Če zapisano
prenesemo v odnos učitelj-učenec lahko rečemo, da je delovni odnos pogoj za pomoč učencu
z učnimi težavami. In naloga učitelja je, da delovni odnos vzpostavi. Pomemben poudarek je,
da se mora učitelj zavedati, da je tudi zanj ves proces nov in da se z učencem skupaj učita.
Ravno tako mora dovoliti in omogočiti, da se z učencem pogovarja; ne da mu govori, ampak
da se z njim pogovarja.

Vzpostavitev delovnega odnosa ni samoumevna in ne nastane spontano, sam odnos moramo
omogočiti in zanj ustvariti potrebne temelje. Prvi in obenem najpomembnejši temelj je
zaupanje med učiteljem in učencem, saj mora učenec verjeti, da je učiteljev interes, da mu
pomaga in da mu zanj ni vseeno. Le na ta način bo učenec lahko vpet v projekt pomoči in ga
bo ustvarjal skupaj z učiteljem, drugimi strokovnjaki ter starši. Za lažji in sistematičen pregled
korakov pri vzpostavitvi delovnega odnosa bomo izhajali iz dela Čačinovič Vogrinčič (2008),
ki te korake imenuje elementi delovnega odnosa.

Elementi delovnega odnosa so:


Dogovor o sodelovanju je tisti prvi korak, ki šele omogoči začetek delovnega odnosa.
Učitelj predlaga program dela in sam način ter povabi učenca, da z njim deli svoje
predloge, mnenje itd. Dogovor torej vsebuje dvoje: privolitev v sodelovanje ter čas, ki ga
imamo na voljo ter pa dogovor o tem, kako se bo delalo. Naloga učitelja je, da vzpostavi
prostor za delo, v katerem vsak učenec izrazi svoje mnenje in sodeluje pri nastajanju
novega znanja. Učitelj torej jasno povabi vse udeležene učence, da raziskujejo in
prevzamejo svoj delež pri ustvarjanju novega znanja in odgovornost zanj.



Definicija problema in soustvarjanje rešitev sta temelja delovnega odnosa (Lüssi v
Čačinovič Vogrinčič 2008, str. 21). Bistvo Lüssijevega koncepta je naloga učitelja, da
soustvari proces pomoči, v katerem učenci raziskujejo svoj delež v rešitvi. V proces
vstopi vsak učenec s svojo definicijo problema, učitelj doda svoje videnje in tako se
začne oblikovanje delovne definicije mogočega in uresničljivega. V središču sta dialog in
sodelovanje, v katerem učenci v problemu soustvarjajo svojo udeleženost pri oblikovanju
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rešitve. Če povzamemo napisano v praktičnem primeru: za odnos med učiteljem in
učencem to pomeni, da prvi povabi otroka, da skupaj z njim raziskuje, kaj zna oziroma
česa ne. Pomaga mu, ubesedi oviro in skupaj raziskujeta, kaj bi lahko pripomogel učenec.
V dialogu učitelj skrbno posluša, da bi znal odgovoriti, predlaga, z otrokom raziskuje prvi
mogoči korak. Če gre za novo znanje, bi definicijo problema lahko prevedli tako, da se
učenje začne z raziskovanjem tega, kar učenci že znajo in kakšne so njihove izkušnje s
predmetom proučevanja.


Osebno vodenje je koncept De Vriesa (v Čačinovič Vogrinčič 2008, str. 22), ki imenuje
nalogo učitelja osebno vodenje, saj je učiteljevo delo pravzaprav vodenje k dogovorjenim
in uresničljivim rešitvam oziroma dobrim izidom. Učitelj raziskuje v neposredni zavzeti
komunikaciji zgodbe učencev skupaj z njimi tako, da v pogovoru, če je že mogoče, vodi
k postopnemu soustvarjanju zaželenih izidov. Vodenje pomeni vodenje procesa tako, da
se želeni izidi raziskujejo, ubesedijo, prvi mogoči koraki določijo in odločijo (prav tam,
str. 28-32).

Tudi koncept osebnega vodenja lahko razložimo bolj praktično: smiselno je reči, da učitelj
učenca vodi k dobrim izidom – k uspešnemu učenju ali omilitvi težave. Vendar je delovni
odnos tudi oseben odnos. Učiteljica se osebno odziva: podeli svoje izkušnje ali zgodbo, ki
odpira alternativen pogled na mogoče rešitve; ravna empatično, osebno se odzove na
dogajanje v odnosu, ki nastaja. Pomembna izkušnja učenca, da je spoštovan, je lahko le
osebna izkušnja v dialogu in sodelovanju z učiteljem. V procesu osebnega vodenja ustvarjamo
odrasli varovalne dejavnike za otroke, ko soustvarjamo izkušnjo, da skrbimo zanje in jih
podpiramo, ko jim zagotavljamo živo udeleženost, ko jim sporočamo, da pričakujemo
spremembe v dobrem in vztrajno delamo na zadanih želenih in mogočih korakih.
Pomembno je, da se učitelj pred vstopom v tovrsten odnos znebi vseh predsodkov, stereotipov
in »pozabi«, kaj že ve o tem učencu. Naj bo kot nepopisan list papirja, ki ga bosta skupaj z
učencem popisala.
Tako opredeljen odnos težko ohranimo, če se v praksi ne opremo še na štiri pomembne
sodobne koncepte v socialnem delu, ki so:


Etika udeleženosti (Hoffman v Čačinovič Vogrinčič 2008, str. 23) pomeni sodelovanje
vseh udeleženih brez razmerja moči, brez »končne besede« in brez učitelja kot imetnika
resnice. Gre torej za učiteljev odstop od moči, ki ga nadomesti občutljivo skupno iskanje
in raziskovanje skupaj z učencem.
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Perspektiva moči (Saleebey v Čačinovič Vogrinčič 2008, str. 24) pomeni prakso, ki
temelji na tem, da bo vse, kar delaš kot učitelj, utemeljeno s tem, da pomagaš odkriti,
ovrednotiti, raziskati in izkoristiti učenčevo moč in vire, ko mu pomagaš, da doseže svoje
cilje. Obenem lahko v zapisanem prepoznate opis vloge učitelja v najbolj čistem in lepem
pomenu. Začne se učiteljevo iskanje znanja, ne neznanja.



Znanje za ravnanje; učitelj, ki ima znanje za ravnanje, zna vzpostaviti in vzdrževati
delovni odnos ter deliti svoje strokovno znanje v procesu soustvarjanja. Učitelj učenca
posluša, mu pomaga do določenih ugotovitev in mu s pomočjo svojega strokovnega
znanja omogoča boljše razumevanje njegovih težav ter ga uspešno vodi do odpravljanja
le-teh.



Ravnanje s sedanjostjo ali koncept sonavzočnosti; čas, ki ga uporabljamo za sodelovanje,
je najbolj dragocen delovni čas v projektih pomoči. Osredotočiti se moramo na sedanjost
in pozabiti na neuspehe učenca iz preteklosti ali otroku jemati prihodnost z nedopustnimi
izjavami, da mu ne bo uspelo, da iz njega nikoli ne bo nič. Za vsako spremembo je
potreben čas in to moramo ozavestiti že pred vstopom v delovni odnos. Pomembne
spremembe in napredki se ne dogajajo čez noč in preteklo bo veliko časa in predvsem
ogromno trdega dela in vloženega truda, da bodo spremembe vidne.
Koncept sonavzočnosti (Andersen v Čačinovič Vogrinčič 2008, str. 30) je navzočnost v
poslušanju, ki hkrati pomeni tudi razpoložljivost za sočutje in pogovor. Poslušalec ni le
sprejemnik zgodbe, temveč s svojo navzočnostjo tudi spodbujevalec za dejanje
ustvarjanja zgodbe. V pedagoškem jeziku to postavlja učitelja v vlogo poslušalca, ki
sporoča zanimanje, skrb, empatijo.

Soustvarjanje v šoli pomeni, da ima vsak učenec svoj izvirni delovni projekt pomoči, ki
vključuje opredelitev težav učenca, izbrane oblike in metode poučevanja, prilagoditve, ki jih
učenec potrebuje, soustvarjalce pomoči, način ugotavljanja učenčevega napredka in cilje, ki
naj bi jih učenec dosegel ob koncu šolskega leta. Izvirni delovni projekt pomoči zahteva
soustvarjanje vseh udeležencev v procesu poučevanja, vanj pa je potrebno od samega začetka
in na vseh stopnjah pomoči vključiti tudi starše učenca z učnimi težavami. Izvirni delovni
projekt lahko opredelimo kot natančen načrt, ki vključuje podatke o tem kdo, kdaj, kako in s
kakšnimi cilji sodeluje pri pomoči učencu z učnimi težavami.
Cilj izvirnega delovnega projekta pomoči mora biti vedno jasno začrtan, saj bomo le tako
lahko krmarili v pravo smer in vzdrževali to smer za učenca z učnimi težavami. Pomembno
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je, kot smo že nemalokrat poudarili, da je v izvirni delovni projekt pomoči aktivno vključen
učenec, ki ga pomaga soustvarjati.
Poleg jasno začrtanega cilja, ki mu sledimo, je pomembno tudi, da učenca naučimo
spopadanja z lastnimi učnimi težavami, ga opremimo s pristopi reševanja učnih težav in ga
pripravimo na ovire, ki ga čakajo na poti do cilja. Da bo uspešen mora učenec razviti
»odpornost«, kot to sposobnost imenuje Mikuš Kos (2001) in jo tesno povezuje z varovalnimi
dejavniki v šoli, ki jih bomo podrobneje analizirali v naslednjem poglavju.
3.2 VAROVALNI DEJAVNIKI V ŠOLI

Različni ljudje prihajamo iz različnih okolij in povsem razumljivo je, da smo razvili različne
norme, vrednote, obrambne sisteme, navade in prepričanja. Tudi učenci z učnimi težavami
prihajajo iz različnih okolij, eni iz bolj stimulativnih, drugi iz manj. Kot razlaga Janežič
(2009) se je kontekst varovalnih dejavnikov razvil v procesu iskanja pomoči znotraj običajnih
življenjskih okoliščin (brez mentalno-higienskih strokovnjakov) tistim učencem, ki so
preživeli hujšo travmo (prav tam, str. 34). Koncept varovalnih dejavnikov je torej namenjen
predvsem tistim učencem, ki prihajajo iz manj stimulativnih okolij. Sklepamo lahko, da se
učenci iz stimulativnih okolij varovalnih dejavnikov in koncepta »odpornega otroka« v veliki
meri naučijo in ga ponotranjijo že v domačem okolju.

Zanima nas, kaj imajo skupnega varovalni dejavniki in t.i. koncept odpornega otroka?
»Varovalni dejavniki in procesi so tista dogajanja, ki povečujejo odpornost in sposobnost
samoobvladovanja. Izvirajo lahko iz otroka, družine, šole, drugih okolij ali širše družbe«
(Mikuš Kos 2001, str. 36). Avtorica varovalne dejavnike vidi kot pogoj, da se učenec v okolju
uspešno spopada s težavami, pričakovanji in stresnimi situacijami. Varovalne dejavnike torej
razumemo kot neke vrste zaščito pred neugodnimi okoliščinami.
Za lažje razumevanje teh dveh konceptov, torej koncepta odpornega otroka in koncepta
varovalnih dejavnikov, bomo v nadaljevanju najprej analizirali značilnosti odpornega otroka,
kasneje pa se posvetili varovalnim dejavnikom, ki omogočajo, da učenec postane odporen
otrok.
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Veliko avtorjev analizira značilnosti t.i. odpornega otroka in v diplomskem delu povzemamo
klasifikacijo, ki združuje vse značilnosti v smiselno in pregledno celoto. Bernard (1997)
navaja naslednje značilnosti odpornega otroka:


Socialna kompetentnost zajema odzivnost, prožnost, skrb, sposobnost empatije,
komunikacijske veščine, prosocialno vedenje ter smisel za humor. Otrok se tega ne more
naučiti sam od sebe, lahko pa se nauči v šoli. Ne v tradicionalnem, enosmernem
poučevanju ampak v odnosu z učitelji, vrstniki. To so karakteristike, ki se jih lahko nauči
vsak učenec, če ima dobrega učitelja.



Veščine za odpravljanje problemov je še ena izmed lastnosti odpornega otroka, ki ga
lahko šola skupaj z otrokom soustvari. Razumljena je kot sposobnost, da učenec misli
abstraktno, prožno, da reflektira, je sposoben razmišljati o alternativnih rešitvah za
težave. Pri nekaterih učencih je težava v tem, da si pred problemom zatiskajo oči, ker ne
verjamejo, da ga je moč odpraviti. Da se učenec nauči misliti o problemu in ga odpraviti
se mora počutiti varno, da lahko naredi kakšno napako, eksperimentira.



Neodvisnost oz. avtonomija se pri učencu kaže kot poznavanje svojih meja, občutek
identitete, določen vpliv na dogajanje okoli sebe, nadzor nad svojim ravnanjem. Tudi
avtonomije se otrok uči med odraslimi in z njimi.



Občutek smisla in prihodnosti da učenec osmisli neko dogajanje, učno snov ali željo po
spremembi, mora biti v našteto aktivno vključen. On lahko verjame učitelju, da je zanj
dobro, da zna poštevanko ampak ne bo videl smisla v tem, da se jo nauči, ker sam ne
more uvideti uporabnosti. Če pa učitelj učencu na pravi način predstavi določeno učno
snov, pa bo učenec to hitreje dojel, ker bo v tej snovi videl smisel in uporabnost v
prihodnosti (prav tam, str. 128).

Učenec postane odporen s pomočjo izpolnitve varovalnih dejavnikov, ki jih povzemamo po
Bernard (1997), ki je posebej razdelala, kaj šola lahko in mora pripomoči k temu, da učenec
razvije odpornost za življenje:
3.2.1. Prvi varovalni dejavnik: skrb in podpora

Odporni so tisti otroci, ki so v življenju dobili skrb, podporo in ljubezen. Šola je mesto, kjer je
te temeljne potrebe mogoče nadoknaditi, v kolikor otroku niso bile omogočene v primarnem
okolju. Vrstniška solidarnost je dandanes redkost in naloga odraslih je, da jo vrnemo nazaj v
šolski prostor. Potrebno je ustvariti nov prostor za učenje solidarnosti in medsebojne pomoči.
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3.2.2 Drugi varovalni dejavnik: velika pričakovanja

Visoka pričakovanja do učencev z učnimi težavami in omogočanje pogojev, za doseganje leteh, pripomorejo k dobremu in uspešnemu delu učencev. V tem kontekstu to pomeni, da od
učencev z učnimi težavami zahtevamo veliko, sicer še zmeraj realno in ne preveč, nikakor pa
ne, da spuščamo standarde, jim gledamo skozi prste in se sploh ne trudimo za njihov napredek
in razvoj. Koncept velikih pričakovanj dopušča možnost velikih uspehov.
»Številni učitelji so prepričani, da je treba otrokom s posebnimi potrebami pogledati skozi
prste in da gre za popolnoma navadno sprenevedanje in iluzijo, če od teh otrok pričakujemo,
da bodo zmogli dosegati standarde, kot jih morajo njihovi zdravi, neprizadeti vrstniki« (Skalar
2003, str. 54). Če je to ideja o spoštovanju razlik med učenci, potem zavračamo to idejo. Delo
z učenci z učnimi težavami na takšen način pomeni trajno neuspešnost učencev s posebnimi
potrebami in je nesprejemljivo. Točno temu se želimo izogniti z vpeljavo dejavnika velikih
pričakovanj, ki je popolno nasprotje zgoraj citiranemu.
3.2.3 Tretji varovalni dejavnik: udeleženost, vpetost

O udeleženosti in vpetosti smo že veliko pisali in tudi na tem mestu gre za udeleženost učenca
v odločanje o smeri in poteku njegovega življenja. O njegovi aktivni vlogi pri sprejemanju
projekta pomoči in vplivanja na življenje (prav tam, str. 148 – 163).
Pomembno vlogo ima tudi udeleženost in vpetost iz socialnega vidika, torej vpetost v okolje,
v družbo, dobri odnosi z vrstniki, učitelji. Vse to pozitivno vpliva na osebnostni razvoj
posameznika, na njegovo splošno počutje v šoli in na gradnjo pozitivne samopodobe. Ne
nazadnje se tako gradi tudi odpornost učenca, o kateri smo že pisali.
Šola je lahko varovalno okolje, ki učencem pomaga, da se zmorejo soočiti z izzivi in težavami
na svoji poti. S pravim pristopom, zadostnim predznanjem učiteljev ter njihovi pripravljenosti
učiti se skupaj s posameznikom, je uspeh zagotovljen. Soustvarjanje v šoli, poleg do sedaj
naštetega, pomeni tudi osebno vpetost učitelja. V delovnem odnosu z učencem bo veliko bolje
slišan, če bo izhajal iz lastnih izkušenj, se približal učencu in pokazal iskren interes po pomoči
in želji po uspehu. O varovalnih dejavnikih v šolski sferi lahko govorimo le takrat, ko je
učitelj osebno vpet, saj je iz analize varovalnih dejavnikov in posledično definicije t.i.
odpornega otroka razvidno, da tovrstnega razvoja učenec na more doseči sam in prav tako ne
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v sodelovanju z učiteljem, ki svojo vlogo pojmuje kot posredovanje znanja, brez kakršnekoli
osebne vpetosti.
3.3 UČENJE KOT POGOVOR

Ko govorimo o pogovoru kot obliki soustvarjanja učenja poudarjamo, da gre za posebno
obliko pogovora, za pogovor, katerega cilj je razumevanje in soustvarjanje pomena znotraj
delovnega odnosa. »Koncept delovnega odnosa je vrsta odnosa, ki informira in formira odprt
prostor za dialog, za pogovor, ki je namenjen razumevanju in soustvarjanju pomena«
(Čačinovič Vogrinčič 2008, str. 51). Zato je odločilnega pomena, da se učitelj v šoli nauči
vzpostaviti odnos z učencem, ki spreminja obe vlogi, torej vlogo učenca in učitelja. Učenec ni
več razumljen kot subjekt, kateremu učitelj podaja učno snov v zapomnitev. Oba vpletena sta
soustvarjalca tako učnega procesa, kot, v našem primeru, procesa reševanja učnih težav.
3.3.1 Dve vrsti pogovora

V procesu pomoči učencem z učnimi težavami se srečujemo z različnimi učenci, ki prihajajo
iz različnih socialnih okolij, obdani z različnimi izkušnjami. Ključnega pomena pri delu z
učenci z učnimi težavami (in tudi pri učencih brez le-teh) je, da vsakega učenca obravnavamo
kot edinstveno bitje, brez posploševanja in ukrepanja po ustaljenih tirih.
Ravno zaradi te heterogenost Čačinovič Vogrinčič (2008) opredeli dve vrsti pogovora:


Pogovor, usmerjen v želeni izid: ta tip pogovora je usmerjen v dobre izide, novo

znanje ali v odpravo, premagovanje ali omilitev učnih težav.


Pogovor, usmerjen v to, da se nadaljuje: to je pogovor, ki se začne, ko se učitelj sreča

z učenčevim »ne vem«, z njegovo nemostjo. Učenec ima nizko samopodobo, pomanjkanje
zaupanje vase, je obupal ali pa ga je preprosto strah. Ne verjame v svoje zmožnosti in svoje
težave vidi kot nerešljive. V tovrstnem primeru je izrednega pomena, da učitelj skupaj z
učencem prične graditi delovni odnos in nabirati pozitivne izkušnje. Delo na izvirnem
projektu pomoči za takšnega učenca je v drugem planu (prav tam, str. 53).
Pri tej vrsti pogovora potrebujeta učitelj in učenec najprej veliko časa, da vzpostavita stik,
zaupanje in vero v uspeh. Potreben je torej najprej pogovor, ki se nadaljuje, četudi delo na
rešitvah še ni mogoče.
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3.4 POMANJKLJIVOSTI KONCEPTA SOUSTVARJANJA

Glede na to, da iz empirične raziskave nismo dobili globljega in bolj razširjenega vpogleda v
pomanjkljivosti koncepta soustvarjanja v šoli, smo se pri iskanju pomanjkljivosti koncepta
soustvarjanja naslanjali na delo Grah (2009), ki je rezultate pridobila s pomočjo kvantitativne
analize, ki je opisana v raziskavi kot študija posameznih primerov. Sicer se pri svojih
vprašanjih ni omejevala na skupino učencev z učnimi težavami, ki so nastale kot posledica
motnje pozornosti in hiperaktivnosti ampak menimo, da je koncept soustvarjanja univerzalen
in se lahko uporablja pri vseh skupinah učencev z učnimi težavami zatorej pomanjkljivosti
koncepta, ki jih je v svoji raziskavi zbrala Grah (2009) predstavljamo v nadaljevanju:


pomanjkljivo določene kompetence učiteljev in šolskih svetovalnih delavcev na sistemski
ravni in s tem pogojene težave pri vstopu v šole ter premalo izkušenj za tovrstno timsko
delo med šolskimi strokovnimi delavci, visoke zahteve za izobraževanje in pridobivanje
novih informacij;



strah večine šolskih strokovnih delavcev pred spremembami (predvsem pred obsegom
dela in potrebe po spremembah rutinskega dela), ki jih prinaša inovacija;



pomanjkanje časa ter visoka obremenjenost;



dvomi članov šolskega tima o vključevanju otroka in staršev v fazo sodelovanja, v kateri
se definira problem;



prisoten je bil tradicionalen pogled učiteljev in šolske svetovalne službe na pridobivanje
novega znanja;



zaznati je bilo omejenost s šolskimi pravilniki in znanji, v več timih pomanjkanje časa za
iskanje rešitev;



člani šolskih timov so se pogosto vračali v raziskovanje in razčiščevanje tega, kaj se je
zgodilo in kdo ima prav;



pogled v prihodnost je v šolskem prostoru tudi časovno omejen in je vezan na sistemsko
ureditev šolskega leta, doseganje minimalnih standardov znanja za napredovanje v višji
letnik ipd;



otroci z učnimi težavami in njihovi starši doslej niso poznali sodelovanja, v katerem bi bili
aktivno vključeni in bi prevzemali vlogo aktivnega sodelujočega, zato so za odziv na
povabilo potrebovali več časa in vodenja;
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strah staršev pred večjo skupino strokovnih delavcev, ker so vajeni o problemu govoriti le
na individualnih govorilnih urah v paru z razrednikom ali določenim učiteljem. Učenci z
učnimi težavami in njihovi starši niso poznali sodelovanja, v katerem bi bili aktivno
vključeni in bi lahko izrazili svoje mnenje o težavah ali problemu;



učenci z učnimi težavami in njihovi starši so bili pri sodelovanju bolj zadržani, niso se
odzivali spontano, priporočljivo bi se bilo naučiti tovrstnega sodelovanja in prevzemanja
profesionalne odgovornosti;



pričakovanja vseh sodelujočih so bila usmerjena v posredovanje rešitev, brez tega da bi
člani kaj izvedli ali spremenili.

Kot lahko vidimo se kot glavne pomanjkljivosti koncepta soustvarjanja v šoli pojavljajo
prenizka strokovna usposobljenost učiteljev, pomanjkanje časa ter preobremenjenost, strah
pred spremembami, statičnost tradicionalnih pogledov na proces poučevanja, šolskega
sistema, standardov znanja in učnih načrtov ter dezorientacija učencev z učnimi težavami in
njihovih staršev v novi vlogi.
Vse naštete pomanjkljivosti bi težko pripisali direktno konceptu soustvarjanja. Gre bolj za
pomanjkljivosti celotnega sistema izobraževanja, ki na tovrstne spremembe še ni pripravljen.
3.5 ZAKLJUČEK

Otroci s posebnimi potrebami so skupina učencev, ki jih šola označi kot drugačne, neuspešne,
ker se ne morejo prilagoditi ustaljenemu delu v razredu. V naših šolah jim pomagajo različno,
najpogosteje jim je namenjena institucija individualne in skupinske pomoči.
Pri delu z učenci z učnimi težavami ni običajno, da učenec soraziskuje, sodefinira in soodloča
o procesu pomoči, ki mu bo namenjena. Kar smo se naučili skozi proces priprave
diplomskega dela je neizpodbitno dejstvo: učna pomoč ne bo dovolj dobra, če učenec v njej ni
udeležen kot soustvarjalec pomoči. Od učenca moramo želeti, da ubesedi sebe, svoje izkušnje,
misli, doživljanje in svoje težave. Odrasli ne vemo vsega in pomoč na osnovi naših opažanj,
znanja in dognanj o učencu, brez da se o tem pogovorimo z učencem, ni pravi pristop k
reševanju težav. Skupaj z učencem moramo raziskati kje je problem in kako razlaga svoj
neuspeh. Glede na to, da učenec najbolje ve, kako se loteva učenja, pri kateri snovi ima težave
z razumevanjem in katere prilagoditve bi mu, po njegovem mnenju, najbolj pomagale ga
lahko imenujemo »za eksperta za svoje izkušnje in njegovo ekspertnost potrebujemo odrasli
in učenec sam« (Čačinovič Vogrinčič 2008, str. 13). V kolikor učenca ne vključimo v
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soustvarjanje in raziskovanje tako učenja kot procesa pomoči smo tako mi kot učenec
prikrajšani za znanje o tem, kako kompetenten je učenec.
Učitelji in tudi starši lastno predstavo učne težave, ki jo ima učenec/otrok, prepogosto
jemljejo kot edino pravo in na ta način učencu dopuščajo le eno: da »diagnozo« sprejme,
obenem pa sprejme tudi občutek lastne krivde, ker še zmeraj ne razume vzroka svojih težav in
pred seboj nima načrta, kako naj se s težavami spoprime. »Pomembno je še nekaj: otroku ne
damo izredno pomembne izkušnje, da bi proces uspešnega učenja začel s svojim
razumevanjem oziroma nerazumevanjem, da bi zase, po svoje, odkril in razvil svoj način dela,
ki bi omogočil uspeh. Le če bo sam aktivno udeležen na svoj poseben način, bo uspešen«
(prav tam, str. 14).
Stališče do učenca z učnimi težavami mora biti, da je je dovoljeno »ne razumeti«, saj se le
tako lahko potem v delovnem odnosu soustvarjanja razišče, kaj to za učenca pomeni in šele
potem skupaj oblikuje načrt za reševanje težav, za katerega sta v enaki meri soodgovorna tako
učitelj, kot učenec.

4. PRISTOPI K PREPREČEVANJU UČNIH TEŽAV, PRIPOROČILA ZA
POMOČ
Skupina učencev z učnimi težavami je tako heterogena, da ni enotnih priporočil za pomoč
učencem z učnimi težavami. Vsakega posameznika je potrebno obravnavati kot individuum,
da bo napredek dosežen. O priporočilih, načinih pomoči, strategijah in pristopih k reševanju
učnih težav učencev je bilo že veliko zapisanega. Tovrstna priporočila nas lahko vsaj v
grobem vodijo skozi proces obravnave ter nas usmerjajo skozi pomembna področja, ki jih pri
delu z učenci z učnimi težavami ne gre zanemariti. V tem poglavju diplomskega dela bomo
obravnavali najprej splošna priporočila za pomoč učencem z učnimi težavami, v nadaljevanju
pa se bomo posebej osredotočili na učence z učnimi težavami, ki nastanejo kot posledica
motnje pozornosti in hiperaktivnosti.
Splošna priporočila za pomoč smo poskušali razdeliti na dve ravni, in sicer na raven
izobraževalnega sistema, šole kot družbe in šolske svetovalne službe ter na raven učitelja. Ker
pa vemo, da je uspešnost pri reševanju učnih težav zagotovljena le, če se jo obravnava
celostno in če se v proces reševanja vključijo vsi strokovni delavci pa razdelitve ne jemljemo
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strogo, ampak v interakciji z vsemi ravni šole – od ravnatelja do učitelja in ne nazadnje
učenca samega ter njegovih staršev.
4.1 Raven izobraževalnega sistema, šole kot družbe in šolske svetovalne službe
4.1.1. Sistemske izboljšave

Barle (2002) ugotavlja, da v Sloveniji ni malo programov, ki bi se ukvarjali s
preprečevanjem ali obravnavo učne neuspešnosti, vendar so parcialni in omejeni na
posamezne dele sistema. Možnost za povečanje učinkovitosti boja proti šolski neuspešnosti
vidi avtorica v celovitem programu, ki bi moral biti dolgoročno naravnan in vključevati
različne subjekte (učence, starše, institucije s področja šolstva, sociale in družine, civilno
družbo) ter opredeliti aktivnosti in njihove nosilce. Program bi moral vključevati tudi
potrebo po stalnem razvojno-raziskovalnem delu na tem področju (prav tam, str. 87).
Menimo, da je bilo do sedaj na področju pomoči učencem z učnimi težavami storjenih že
veliko izboljšav in da se reševanja le-teh lotevamo na bolj celosten način. Na pomoč
učencem s posebnimi potrebami ne smemo gledati kot na domeno specializiranih ustanov in
strokovnjakov, ampak moramo vsi kot posamezniki pripomoči k temu, da s skupnimi močmi
rešujemo težave. Na tem mestu kot predlog navajamo večjo odprtost šol za zunanje člane
družbe, npr. za upokojene učitelje, starše, prostovoljce, ljudi s posebnimi potrebami, ki
lahko učencem z učnimi težavami predstavljajo zgled in jim vlivajo upanje. Šola je še
zmeraj preveč »zaprta« in premalo izrablja možnosti, ki jih ponuja družba.
4.1.2 Vključevanje učiteljev s posebnimi potrebami

Na tem mestu se naslanjamo na prispevek Štemberger (2013), kjer izpostavlja pomen
vključevanja učiteljev s posebnimi potrebami. Učenci z učnimi težavami lahko svoj vzor pri
aspiracijah za prihodnost najdejo v učiteljih s posebnimi potrebami. Interakcija z uspešnimi
odraslimi, ki imajo tudi sami primanjkljaje na določenih področjih, jim lahko predstavlja
motivacijo in služi kot dokaz, da so učne težave premostljive. »Hkrati učitelji s posebnimi
potrebami pripomorejo k ozaveščanju o ljudeh s posebnimi potrebami in so v pomoč drugim
učiteljem« (prav tam, str. 56). Še zaradi enega pomembnega dejavnika se nam je zdel predlog
citirane avtorice nadvse pomemben in sicer se učenci z učiteljem, ki ima posebne potrebe
lažje poistovetijo, mu zaupajo in verjamejo, da razume njihove učne težave. Ne nazadnje je
sam prehodil isto pot in učenec bo v njem prej videl zaveznika in bo verjel, da ga razume tudi
v točkah, s katerimi se učitelj brez posebnih potreb ne more poistovetiti in jih razumeti, pa naj
39

se še tako zelo trudi. Menimo, da je v slovenskem prostoru ta način pomoči učencem z učnimi
težavami premalo vključen.
4.1.3 Izobraževanje šolskih delavcev

Marentič Požarnik (2002) na osnovi analize »kritičnih točk« sistema izobraževanja v
Sloveniji, zlasti izobraževanja učiteljev, ugotavlja, da si sicer krčevito prizadevamo, da bi bila
naša šola učinkovita in mednarodno primerljiva v izobrazbenem smislu, pri tem pa
spregledamo nujnost celovitejšega upoštevanja raznovrstnih psihosocialnih potreb in
značilnosti učencev ter dognanj o uspešnem učenju in poučevanju (str. 49).

Podobno v svojem prispevku ugotavlja tudi Kalin (2004), ki se naslanja na evalvacijsko
študijo Avtonomija in strokovna odgovornost učiteljev, v kateri so bili zajeti učitelji tako
osnovnih, kot srednjih šol. Rezultati vzorca kažejo, da učitelji »najniže ocenjujejo svojo
usposobljenost za integracijo otrok s posebnimi potrebami, prav tako nizka pa je tudi
usposobljenost za uvajanje nivojskega pouka in uvajanje učencev v strategije uspešnega
učenja« (prav tam, str. 28). Kot lahko vidimo so najbolj izražena ravno tista področja, ki lahko
najbolj pripomorejo k reševanju učnih težav. Tematika izobraževanja učiteljev in strokovnih
delavcev je nadvse obsežna in v empirične delu naloge se ji bomo bolj natančno posvetili. Na
podlagi konkretnih primerov bomo dobili vpogled v usposobljenost učiteljev in v njihovo
lastno doživljanje dela z učenci z učnimi težavami.
Na uspešnost pri reševanju učnih težav ne vpliva le učitelj. Učitelj potrebuje pomoč
strokovnjakov, ki so usposobljeni za delo z učenci z različnimi vrstami težav. To so
specializirana znanja, ki lahko pomembno vplivajo na učiteljevo delo s posamezniki z učnimi
težavami. »Morda je potreben samo posvet s strokovnjakom ali pa natančnejši diagnostični
pregled, ugotavljanje težav in močnih področij ter pomoč pri izdelavi načrta pomoči učencu«
(Peklaj 2012, str. 18). Nikakor naših učiteljev ne opredeljujemo kot neusposobljeni za delo z
učenci s posebnimi potrebami. Pogosto zadostuje že nasvet strokovnjaka, močnejše strokovno
povezovanje ali vodenje kompetentne osebe skozi proces pomoči učencem s posebnimi
potrebami in učitelji se bodo počutili bolj samozavestni, strokovno podkovani in motivirani za
delo z učenci s posebnimi potrebami.
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Ko bo učitelj imel potrebne osnove za delo z učenci z učnimi težavami bo lahko ukrepal,
prenesel svoje znanje v prakso in se pomoči lotil organizirano, postopoma in na ravni
celotnega razreda.
4.1.4 Supervizija

Mnogi avtorji govorijo o superviziji kot o: »metodi, ki omogoča proces razvoja in učenja v
poklicu, ali natančneje, supervizijo pojmujejo kot posebno didaktično metodo, ki je usmerjena
na integracijo poklicnih znanj in spretnosti, na poklicni in osebni razvoj strokovnega delavca,
predvsem na področjih, kjer je delo z ljudmi bistvena sestavina poklica« (Magajna idr. 2008a,
str. 92). Značilnost supervizije je izkustveno učenje, to je učenje iz lastnih izkušenj, ki se
začne z refleksijo lastne izkušnje, ki jo osmislimo in povežemo s teoretičnim znanjem ter na
njeni podlagi zgradimo strategijo za delo v prihodnje. Zakaj se ne bi učili eden od drugega, če
imamo to možnost in če s tem korakom pripomoremo, v našem primeru, k uspehu učencev z
učnimi težavami?
Supervizija pa ima še eno pomembno vlogo in sicer pomaga proti poklicnemu izgorevanju
učiteljev. Delo z učenci s posebnimi potrebami je nemalokrat izredno naporno, stresno in na
trenutke tudi brezizhodno. Učitelji se soočajo z občutki, da se borijo z mlini na veter, da je ves
njihov trud zaman in da jih nihče od šolskih kolegov ne razume. Na tovrstnih supervizijskih
srečanjih pa spoznajo, da niso sami, da imajo drugi učitelji podobne dvome in da lahko skupaj
pripomorejo k poklicnemu in tudi osebnostnemu napredku.
4.2 Raven učitelja
4.2.1. Zgodnje ukrepanje

Menimo, da je z zgodnjim odkritjem težave in hitrim ukrepanjem možno zgodnjo šolsko
neuspešnost preprečiti ali vsaj omiliti. Intervenciji naj sledi dolgotrajna in nepretrgana
obravnava tako učitelja, svetovalne službe kot drugih služb (po potrebi). Kot zgodnjo
intervencijo razumemo hitro in učinkovito ukrepanje učitelja, ko se pojavijo prvi znaki učnih
težav. Pomembno je torej, da nemudoma stopi v stik z ustreznim strokovnjakom.
4.2.2 Obratna perspektiva moči in dialog z učencem

Kot v svojem delu pravi Čačinovič Vogrinčič (2008) so vedno glasnejše težnje po obrnjeni
vlogi, ko bosta učenec in učitelj soustvarjala učni proces. Posebej pomembno vlogo igra to pri
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učencih z učnimi težavami, ki se na ta način ne čutijo izključeni in s svojo vpetostjo v
reševanje učnih težav le-te rešujejo bolj uspešno in motivirano. Učenec se bo tako doživljal
kot sposoben, kompetenten in avtonomen in na ta način bo premagal pasivnost in prenehal
pripisovati odgovornost dejavnikom zunaj sebe. To pa je velik korak naprej k uspešnosti.
Tematiko dialoga z učencem in posledično obrnjeno vlogo moči smo podrobneje predelali v
prejšnjem poglavju diplomskega dela.
4.2.3 Učitelj naj bo zgled

V družbah, kjer visoko vrednotijo predvsem znanje, imajo do učencev z učnimi težavami
lahko še toliko bolj negativna stališča. »Zato je vloga učitelja predvsem v tem, da poskuša
zmanjšati ta negativna stališča in predsodke, kar mu bo uspelo tako, da bo dober model
učencem, da sam ne bo kazal negativnih stališč, da ne bo nestrpen in nepotrpežljiv z otrokom,
ki pri reševanju nalog potrebuje več časa oziroma pozornosti« (Peklaj 2012, str. 5). Ukrepati
pa bo moral tudi takrat, ko bodo negativna stališča kazali drugi učenci v razredu.
Menimo, da vloga učitelja ni le poučevanje ampak tudi vzgajanje. V razredu heterogene
skupine posameznikov, od katerih ima vsak svoje specifike, želje, predstave in interese, ni
prostora za posploševanje, delo po načelu »ker je dobro za večino, je dobro za vse«. Ravno
tako razred ni prostor za predsodke, marginalizacijo in etiketiranje posameznikov.
Verjamemo, da je učitelj prvi, ki se mora soočiti s svojimi morebitnimi predsodki, jih razrešiti
in predstavljati dober zgled učencem.
»Učitelj je tisti, ki vsak dan, leto za letom, opazuje učenca, mu prilagaja pouk in ga spodbuja
k napredku na njegovi poti. Edino učitelj, ki pozna učenca, njegova močna področja in
njegove težave ter načine dela, bo učencu z učnimi težavami lahko pomagal na njegovi vse
prej kot lahki poti in mu omogočil ustrezno učno okolje« (prav tam). In pod pojmom ustrezno
okolje razumemo okolje, ki poleg uspešnega poučevanja zagotavlja tudi občutek varnosti,
sprejetosti in pripadnosti. To so karakteristike skupnosti, ki jih nekateri učenci z učnimi
težavami potrebujejo bolj kot same didaktične in sistemske prilagoditve.
4.2.4 Individualni načrt pomoči

Učenci z učnimi težavami imajo težave pri učenju vendar to še ne pomeni, da se ne učijo.
Zavedati se moramo, da tudi oni v učenje vlagajo čas, trud in energije, velikokrat celo več od
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vrstnikov, ki nimajo učnih težav. Magajna idr. (2008a) pravi, da je zato treba izdelati
individualni načrt pomoči, ki je »osnova za učiteljevo poučevanje. Temelji naj na
posameznikovih močnih področjih ter upošteva njegove težave, vključuje učne cilje za
učenca, navodila za delo z učencem ter vsebuje tudi navodila za preverjanje napredka« (prav
tam, str. 71).
Učitelj mora učenca znati natančno opazovati v različnih situacijah in izdelati analizo
njegovih težav. Natančno opazovanje pomaga učitelju pri razumevanju težave in načrtovanju
pomoči, lahko pa je tudi v veliko pomoč strokovnjakom, s katerimi učitelj sodeluje. Ravno
tako na ta način učitelj odkrije močna področja učenca in lahko na tej osnovi gradi prihodnje
delo. Pomembna je tudi evalvacija in da učitelj učenca seznani z napredkom, saj ga učenec
dostikrat sam ne opazi. Ravno tako so učenci z učnimi težavami že nekako »vajeni«
neuspeha, graje in občutka nemoči zato jim pohvala, ko je na mestu, pomeni potrditev, da so
na dobri poti in jih motivira, da v tej smeri tudi nadaljujejo.
4.2.5 Poudarjanje močnih področij

Kot smo dejali že v prejšnji točki je izrednega pomena, da učitelj že na samem začetku
interakcije z učenci z učnimi težavami namenja pozornost opazovanju in spoznavanju teh
učencev. Samo z opazovanjem bo namreč lahko dobil vpogled v močna področja učencev,
ugotovil, kakšen način poučevanja jim ustreza, kateri učni stil je zanje najbolj primeren ter
kakšne so karakteristike učnega okolja, znotraj katerega učenci z učnimi težavami najbolje
funkcionirajo. V naslednjem koraku naj učitelj pouk prilagodi tem ugotovitvam in obenem ne
izpostavlja, da se je za prilagoditve odločil zaradi določenih učencev. Spremembe naj
potekajo na ravni razreda, brez izpostavljanja učencev z učnimi težavami in njihovih šibkih
točk.
Učna snov, ki jo lahko vežemo na lastno življenje, na asociacije iz preteklih izkušenj in v
kateri vidimo smisel je tista, ki jo učenci lažje razumejo in ponotranjijo. Enaka potreba,
izražena v še močnejši obliki, velja tudi za učence z učnimi težavami. Menimo, da se veliko
lažje poglobijo v učno snov, ki se jim zdi uporabna, praktična in življenjska. Zato kot smiseln
korak predlagamo, da se učitelj pri podajanju učne snovi čim bolj povezuje s primeri iz
življenja, razlaga naj izhaja iz praktične uporabe, smisel naučenega pa naj poveže z
učenčevimi poklicnimi aspiracijami. Na ta način si bo učenec podano lažje zapomnil, znanje
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bo znal osmisliti in na podlagi tovrstne razlage in povezovanja učne snovi z dejanskimi
poklici bo marsikateri učenec uvidel, kakšne so njegove želje za prihodnje, kaj ga zanima in
kako nadaljevati izobraževanje za svoj želeni poklic.
4.2.6 Postavljanje optimalnih izzivov

»Postavljanje optimalnih izzivov pomeni dogovarjanje o realnih, dosegljivih ciljih (nekoliko
nad dejansko ravnjo učenčevih sposobnosti), kar poveča motivacijo in realno možnost
uspeha« (Magajna idr. 2008a, str. 31). Vse to zahteva individualiziran pristop, več urjenja in
vlaganja učiteljevega truda, obenem pa so rezultati učiteljevega vložka zelo visoki. Omenili
smo že, da le na ta način učenca motiviramo, da postaja bolj uspešen. Medtem ko nižanje
učnih standardov na dolgi rok lahko povzroči še večjo učno neuspešnost.
4.2.7 Izgled šolske ure in »univerzalno« poučevanje

Na začetku pouka je priporočljivo, da učitelj jasno predstavi pravila razreda. Teh naj ne bo
preveč in naj bodo konkretna. Pravila, skupaj z doslednostjo upoštevanja le-teh ter z jasno
razdelanim urnikom, tvorijo dobro strukturirano učno uro, ki je tekoča in ne vsebuje
nepotrebnega praznega časa. »Da bi učitelj učencem z učnimi težavami omogočil uspešno
učenje, mora načrtovati in sodelovati z drugimi strokovnjaki, oblikovati jasno strukturo dela v
razredu z jasnimi pravili in pričakovanji, poučevati učne vsebine na smiseln način, tako, na
taki ravni, da si jih učenci lahko zapomnijo« (Magajna idr. 2008a, str. 73). Izjemno
pomembno mesto pri tem ima učiteljevo sodelovanje s strokovnjaki na področju učenja, tako
pri ugotavljanju učenčevih šibkih in močnih področij, kot tudi pri oblikovanju individualnega
načrta pomoči za učenca ter spremljanju napredka. To pomeni stalno sodelovanje s
strokovnjaki, skupno načrtovanje dela, uporabo različnih načinov timskega poučevanja in
evalvacijo s supervizijo.
»Ko učitelj načrtuje učno uro naj bo pozoren, da bo v svoj izbor metod in tehnik vključil čim
več alternativ, tako da bo učna interakcija dostopna in ustrezna za učence iz različnih okolij,
učnih stilov, sposobnosti, posebnih potreb in za različna učna okolja« (prav tam, str. 78).
Potrebno je prilagajati tudi učni material in gradiva glede na potrebe učencev z učnimi
težavami in glede na njihova močna področja. Nujno potrebna je ostra ločitev med
prilaganjem učnih gradiv in nižanjem oz. zmanjševanjem standardov. To nista ekvivalentna

44

pojma in zaradi prilagoditve gradiv nimamo osnove nižanja standardov in posledično nižanje
ocene, saj gre le za spremenjen način podajanja učne snovi, ne pa za nižanje standardov.
Na tem mestu bi želeli izpostaviti učinkovitost sodelovalnega učenja znotraj parov ali manjših
učnih skupin, ki lahko odločilno pripomorejo k uspešnosti učencev z učnimi težavami. Seveda
je vloga učitelja, da učence seznani z osnovami sodelovalnega učenja in da skupine izbira
selektivno (tukaj imamo v mislih predvsem to, da učenca z učnimi težavami ne vključi v
skupino učencev, ki ga že na splošno težko sprejemajo, so polni predsodkov in mu povzročajo
stresne situacije. S tovrstnimi učenci mora naštete težave rešiti na drugačen način, najprej on,
šolska svetovalna služba, starši in šele, ko so pripravljeni, v neposredni interakciji z učencem
z učnimi težavami). Učenec z učnimi težavami bo tako čutil povezanost, pripadnost in se bo
od sošolcev lahko veliko naučil, obenem pa bo tudi učitelj razbremenjen in bo morda s
tovrstnim učenjem dobil idejo za vrstniško tutorstvo, ki ga opisujemo pod naslednjo točko.
4.2.8 Vrstniško tutorstvo

Kot navajata Pulec Lah in Velikonja (2011) je »vrstniško tutorstvo poučevalna strategija, ki jo
sestavlja odnos med učencem, ki dosega visoke šolske ocene, z učencem, ki dosega nizke
šolske ocene, ali pa med učencema, ki imata primerljive šolske dosežke« (prav tam, str. 96).
Govorimo torej o procesu učenja in pomoči učencem z učnimi težavami v najbolj pristni in
»naravni« obliki v interakciji z vrstnikom, morda celo prijateljem.
Pri vrstniškem tutorstvu ge za proces, kjer se dva učenca učita eden od drugega. Praviloma se
te vrste učenja poslužujemo z namenom, da eden od učencev pomaga drugemu, kar je v
osnovi tudi resnica, ampak v tem procesu prihaja do učenja obeh subjektov znotraj tutorstva.
»Učenci so aktivno vključeni v učenje in sproti spremljajo svoj učni napredek. Počutijo se
odgovorne za svoj dosežek, motivirajo jih vrstniki, pa tudi nagrade, ki si jih sami izberejo«
(prav tam)
Z vrstniškim tutorstvom je razbremenjen tudi učitelj, ki ga priganjajo omejen čas šolske ure,
različne kurikularne zahteve ter velike skupine učencev v razredu.
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Cilj vrstniškega tutorstva je pomoč učencem, da se naučijo samostojnega učenja, spremljanja
svojega napredka ter grajenja pozitivne samopodobe. Seveda je močno izražen tudi dejavnik
socialnega vključevanja in sprejetosti s strani vrstnikov.
4.2.9 Sodelovanje s strokovnjaki in podpora učitelju

Da bi učitelj učencem z učnimi težavami omogočil uspešno učenje, mora načrtovati in
sodelovati z drugimi strokovnjaki, oblikovati jasno strukturo dela v razredu z jasnimi pravili
in pričakovanji, poučevati učne vsebine na smiseln način, tako, na takšni ravni, da si jih
učenci lahko zapomnijo. Izjemno pomembno mesto pri tem ima učiteljevo sodelovanje s
strokovnjaki na področju učenja, tako pri ugotavljanju učenčevih šibkih in močnih področij,
kot tudi pri oblikovanju individualnega načrta pomoči za učenca ter spremljanju napredka. To
pa pomeni stalno sodelovanje s strokovnjaki, skupno načrtovanje dela, uporaba različnih
načinov timskega poučevanja.
Na podlagi podatkov, pridobljenih v naši raziskavi ugotavljamo, da je povsem neizkoriščeno
sodelovanje z učiteljem podaljšanega bivanja – učenci z učnimi težavami potrebujejo več
individualne pomoči in podaljšano bivanje je dobra priložnost, da učenec prejema
individualno obravnavo in pomoč.
4.2.10 Sodelovanje s starši

Sodelovanje s starši je izjemnega pomena pri učiteljevem delu z učenci z učnimi težavami.
Starši so ne nazadnje tisti, ki svojega otroka najbolj poznajo, ga spremljajo od samega začetka
in so skupaj z njim v celotnem procesu učenja. Učitelj od staršev lahko dobi pomembne
informacije o otroku in obenem staršem pokaže, da mu ni vseeno za njihovega otroka in da v
njih vidi zaveznika. Ko bodo starši videli, da učitelj izraža iskreno skrb za njihovega otroka
bodo z njim lažje delili informacije o otroku, ki jih drugače ne bi in katere lahko pomembno
vplivajo na učni proces.
Na podlagi dolgoletnih izkušenj z delom z otroki s posebnimi potrebami menimo, da ravno
tako starši potrebujejo pomoč in potrditev, da šolski strokovni delavci opazijo njihov trud in
da v tem nikakor niso sami. Ne smemo namreč pozabiti, da so starši tisti, ki so ves čas ob
otroku, ki se skupaj z njim soočajo z vsemi preprekami in se trudijo, da bi otroku pomagali po
najboljših močeh. Tudi oni so utrujeni, preobremenjeni, pod stresom in se nemalokrat borijo
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tudi z vprašanji, kaj so naredili narobe, kako naj otroku pomagajo, je njihov trud zaman itd…
Potrebujejo podporo, pomoč, nasvet strokovnjaka in predvsem afirmacijo, da je njihov trud
opazen, dobrodošel in odločilen.
4.3 Priporočila za poučevanje in pomoč učencem z učnimi težavami, ki nastanejo kot posledica
motnje pozornosti in hiperaktivnosti

Kot pri vsaki učni težavi je tudi pri reševanju učnih težav zaradi motnje pozornosti in
hiperaktivnosti poglavitnega pomena zgodnja intervencija; torej hitro odkrivanje težave in
takojšnje ukrepanje. Ukrepamo na ravni šole in oddelčne skupnosti. Izredno pomembno vlogo
pri pomoči učencem z motnjo pozornosti in hiperaktivnosti predstavlja učinkovito učno okolje
in praktičen primer le tega nazorno opisuje Jereb (2011). Učno okolje kot dejavnik pomoči
učencem z učnimi težavami, ki je praktičen primer prilagajanja učnega okolja za učenca z
motnjami pozornosti in hiperaktivnosti, bomo po njenem vzoru ponazorili v obliki spodnjega
primera.
Primer je lahko v konkretno pomoč predvsem učitelju pri načrtovanju prilagoditev za učenca
z motnjami pozornosti in hiperaktivnostjo v razredu med poukom. Ker temelji na konkretnem
primeru pomoči je pregleden in sestavljen tako, da ga učitelj lahko predstavi tudi staršem
učenca z učnimi težavami in jim pomaga pri delu z otrokom tudi v domačem okolju.
Predstavili bomo izbrane prilagoditve učnega okolja za učence z motnjo pozornosti in
hiperaktivnostjo kot jih klasificira avtorica:
1. Fizično okolje: za učence z motnjami pozornosti in hiperaktivnostjo je optimalno učno
okolje tisto, ki vsebuje čim manj motečih dejavnikov; sedi naj stran od oken, vrat, zvočnika
ter čim bližje učitelju in tabli. V pomoč mu bo tudi pregledna, sistematična ureditev učilnice
z označenimi predalniki, policami ter gradivi. Urejen učni prostor z možnostjo za okolico
nemotečih gibalnih aktivnosti med razlago (risanje, gnetenje antistresne žogice, blazina za
sedenje itd.) in krajši odmori med samo učno uro bodo pripomogli k njegovi umirjenosti in
dlje trajajoči pozornosti. Učenci z motnjo pozornosti in hiperaktivnostjo imajo pogosto
težave z izgubo občutka za čas, impulzivnim odgovarjanjem ter neorganiziranostjo. Da se
bodo z naštetimi težavami lažje soočali, jim bo v pomoč: peščena ura na mizi, da učenec ve,
kako hitro mora neko dejavnost končati; list s strategijami, algoritmi reševanja nalog in
odgovarjanja (najprej premislim, potem odgovorim) ter opomniki na delovni mizi, ki ga
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opominjajo na sklenjene dogovore, domače naloge, način dela itd. Pri večji organiziranosti
se kot uspešen ukrep izkažejo barvno pregrajene mape kjer vsaka barva označuje različen
šolski predmet ter podpisani in označeni učenčevi zvezki in šolske potrebščine.
2. Didaktično okolje: učitelj je z izbranimi načini dela in učnimi metodami tisti, ki didaktično
okolje učencu lahko najbolj prilagodi. V veliko pomoč so čim bolj konkretna razlaga snovi,
ki temelji na že usvojenem znanju učenca, podvprašanja ali krajša poglavja pri obsežnejši
snovi, več vsebinsko krajših nalog ter podajanje snovi po manjših sklopih. Kot učinkovite se
izkažejo tudi prilagoditve pri preverjanju znanja: možnost, da učenec odgovore pri
preverjanju znanja natipka namesto napiše, daljši čas pisanja preizkusov znanja; vnaprejšnje
seznanjanje z učiteljevimi zahtevami pri reševanju nalog; oblikovno pregledna in jasno
strukturirana preverjanja znanja, z dovolj prostora za pomožne zapise, skice ali pomožne
račune; označevanje težavnosti nalog z barvami ter več različnih tipov nalog; vnaprejšnje
seznanjanje z vsebino spisov, da se lahko učenec doma vsebinsko pripravi in se pri pisanju v
šoli bolj osredotoči na slovnična pravila. Pomembna komponenta uspešnega učenja je tudi
učiteljeva pomoč pri odkrivanju osebnega načina učenja. Nov zagon, motivacijo in energijo
za nadaljnje delo bo učencu vsekakor prinesla afirmacija njegovih uspehov. Vključevanje
spodbud, odkrita pohvala pred sošolci ter osebna mapa dosežkov so tisto, s čimer lahko
učitelj učenca pohvali in mu potrdi, da se z učnimi težavami uspešno spopada. Ravno tako
bo učencu učiteljeva pomoč pri prehodu k drugemu predmetu v drugemu razredu ter jasna
navodila kam mora iti, s kom naj gre in kako do tja pride, olajšala učno okolje.
3. Socialno okolje: pomemben dejavnik za učenčevo dobro počutje in ne nazadnje njegovo
učno uspešnost predstavlja socialno okolje. Zaradi impulzivnega vedenja, nerodnega
pristopa do sovrstnikov ter nezmožnosti dolgotrajne pozornosti, se pogosto zgodi, da
vrstniška skupina učenca z učnimi težavami zaradi motnje pozornosti in hiperaktivnosti ne
sprejema najbolje. Tukaj lahko učitelj z jasno določenimi mejami vedenja v razredu do
vrstnikov in učiteljev, s sprotnim obveščanjem staršev o vedenju učenca, vzpostavljanjem in
vzdrževanje aktivnega partnerskega odnosa ter različnimi metodami izboljševanja vrstniških
odnosov (pozitivna razredna klima, pogovor o različnosti učencev, učenje socialnih veščin,
igre vlog, prosocialno vedenje, kakovostna komunikacija) pomembno vpliva na odnose tako
na razredni ravni kot na ravni šole. Kot smo pisali v splošnih priporočilih se kot uspešno pri
učencih z učnimi težavami zaradi motnje pozornosti in hiperaktivnosti izkaže tudi tutorstvo
in vrstniška pomoč, občutljivost učitelja ter sošolcev pri podajanju povratnih informacij
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(predvsem pri izrekanju kritike) ter praksa dobre socializacije učenca v razredu (prav tam,
str. 75-80).
Učno okolje je ključni dejavnik pri obravnavi učencev z učnimi težavami, saj po izsledkih
nekaterih raziskav (Church, Eliot in Gable v Pulec Lah in Velikonja 2011, str. 78 ) pomaga
omiliti celo do 80% lažjih učnih težav. To opravičuje zahtevo po sistematičnem razvijanju
učnega okolja v slovenskih šolah ter vzpostavljanju kar najbolj učinkovitega učnega okolja za
vse učence, posebno pa za učence z učnimi težavami.
Iz naštetega lahko povzamemo, da večina otrok v procesu odraščanja potrebuje, tako doma
kot v šolskem okolju, dosledno vodenje in disciplino. Za otroke z motnjami pozornosti in
hiperaktivnostjo pa je to odločilnega pomena. Poleg strukturirane in jasne vzgoje ter
discipline pa otrok potrebuje veliko potrpežljivosti, občutljivosti za njegove potrebe ter
topline in razumevanja. To je tisto, česar jim na podlagi neprestanih negativnih izkušenj,
zbadanja s strani vrstnikov, večkratnih neuspehov, primanjkuje: spodbude, pohvale,
čustvenega sprejemanja in predvsem posluha. Strah jih je namreč, da bodo zaradi nehotenega
motečega vedenja izgubili naklonjenost staršev, učitelja, vrstnikov. Njihova samopodoba je
okrnjena, v šolsko delo morajo vložiti veliko več psihične energije kot drugi otroci in po vsem
tem je popolnoma razumljivo, da jim občasno zmanjka motivacije.
V pomoč pri obravnavi učencev z učnimi težavami so tako učiteljem, šolski svetovalni službi,
strokovnjakom kot tudi staršem temeljna načela pomoči učencem z učnimi težavami, ki jih
povzemamo po Magajna idr. (2008a, str. 29-32).
4.4 Temeljna načela pomoči učencem z učnimi težavami

Vsi, ki se pri svojem delu srečujejo z učenci z učnimi težavami, se morajo v imenu celostne
obravnave učenca, kakovostnih sistemov pomoči, sodelovanja, usmerjenega v dobrobit
učenca ter uspešnosti pri reševanju učnih težav ravnati po naslednjih temeljnih načelih
pomoči učencem z učnimi težavami:
4.4.1. Načelo celostnega pristopa

Če želimo, da bo pomoč učinkovita, jo moramo zasnovati celostno, kar pomeni, da je za
napredovanje na poti učenja in prilagajanja nujna obsežna, vsestranska obravnava, ki omogoči
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optimalne razmere za uspeh. Učenec z učnimi težavami, ki ima motivacijske težave, bo na
primer namesto na sodelovanje pri reševanju učnih težav osredotočen na izogibanje učni
pomoči. Projekta pomoči se moramo lotiti skupaj z učencem, s predhodno pripravo in
predvsem s transparentnimi in jasno izraženimi cilji, ki jih sooblikuje učenec.
4.4.2 Načelo interdisciplinarnosti

Velikokrat smo že poudarili, da učitelj sam ne bo zmogel uspešno reševati vseh učnih težav
učencev. Ne nazadnje bi to lahko vodilo v poklicno izgorelost, anksioznost ter podcenjevanje
lastne strokovne usposobljenosti in znanja. V izogib neuspehom pri reševanju učnih težav je
izrednega pomena dobro sodelovanje med različnimi strokovnjaki na šoli – učitelji,
svetovalnimi delavci, mobilnimi specialnimi pedagogi, vodstvom šole idr. Enako pomembno
je sodelovanje in razvijanje učinkovitega partnerstva med šolo, domom, različnimi zunanjimi
ustanovami in širšim okoljem. Strokovnjaki iz različnih področij in ne nazadnje tudi starši
otroka z učnimi težavami lahko s svojim znanjem in skupnimi močmi najdejo najboljšo
rešitev za dotičnega učenca.
4.4.3 Načelo partnerskega sodelovanja s starši

Starše učencev z učnimi težavami moramo dojemati kot partnerje pri iskanju ustreznega
načina pomoči. »V prizadevanjih za dobro sodelovanje s starši oziroma družinami je treba
preseči odnos iskanja krivde drug pri drugem za učenčeve težave in učni neuspeh, pretežno
enosmernega posredovanja informacij, izkušenj in nasvetov ter ga nadomestiti z izvirnim
delovnim projektom odraslih za otroka skupaj z njim« (Magajna idr. 2008a, str. 30).
Pomembno je, da učenci in njihovi starši soustvarjajo potek pomoči in iščejo dobre rešitve za
otroka. Zavedati se moramo, da so starši tisti, ki otroka najbolje poznajo in od katerih se lahko
učitelji in strokovni delavci veliko naučijo.
4.4.4 Načelo odkrivanja in spodbujanja močnih področij

Smisel obravnave učencev z učnimi težavami nikakor ni poudarjanje njihovih primanjkljajev.
Močna področja so tista ključna sestavina, ki je pogoj za uspešno premagovanje ovir pri
učenju. Učenčeve zmožnosti, talenti, interesi, predznanje so tisto, na čemur naj sloni nadaljnje
učenje. Kot smo že poudarili je za učence z učnimi težavami pomembno, da ima znanje, ki ga
usvaja, zanj smisel. To lahko dosežemo s primeri iz življenja, z učiteljevim osebnim
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pristopom in povezovanja znanja z dejanskim poklicem. Na ta način ne le, da si bo učenec
snov lažje zapolnil, ampak bo morda prepoznal svoje poklicne aspiracije.
4.4.5 Načelo udeleženosti učenca, spodbujanja notranje motivacije in samodoločenosti

To načelo v bistvu povzema koncept soustvarjanja v šoli, ki je eden naših glavnih predlogov
za pomoč učencem z učnimi težavami. Učenec, ki je aktivno soudeležen pri samem procesu
pomoči je bolj notranje motiviran za učenje, delo ter rešitev svojih težav. Na ta način
povečamo udeleženost učenca tudi pri učenju, kar pomeni, da se učenec doživlja kot
sposoben, kompetenten ter avtonomen. Vse našteto v učencu poveča občutek angažiranosti in
odgovornosti, kar odločilno vpliva na njegovo samoiniciativnost in željo po uspehu.
4.4.6 Načelo akcije in samozagovorništva

Če učenec pozna samega sebe, se zaveda svojih tako šibkih kot močnih področij, ključnih
oviranosti, vzgojno-izobraževalnih potreb, je treba to vednost spremeniti v dejanja. Pri tem
odločilno pomaga razvoj različnih veščin samozagovorništva. »Neposredno poučevanje
veščin izražanja, uveljavljanja, zagovarjanja in odločnosti je pomemben del celostno
usmerjenih oblik pomoči« (prav tam, str. 30). Raziskati, predelati in nadgrajevati je potrebno
veščine in strategije, ki so se pri posamezniku izkazale kot najbolj uspešne.
4.4.7 Načelo postavljanja optimalnih izzivov

V diplomskem delu smo to načelo poimenovali kot območje optimalnega razvoja, kar
pomeni, da učencu z učnimi težavami postavimo optimalne izzive, ki omogočajo doseganje
realnih ciljev. Ti izzivi so postavljeni nekoliko nad dejansko ravnjo učenčevih sposobnosti,
kar poveča motivacijo in željo po uspehu.
4.4.8 Načelo odgovornosti in načrtovanja

Tudi pri tem načelu je bistvo v sodelovanju in skupnem ustvarjanju projekta pomoči na vseh
ravneh: raven šole, oddelčne skupnosti, individualna raven posameznega učitelja,
svetovalnega delavca, staršev in učenca samega. Sodelovanje ima pomemben vpliv tudi pri
delitvi odgovornosti in samem načrtovanju individualnega delovnega načrta učenca.
Najpomembnejšo vlogo pri vsem naštetem ima učenec, ki bo individualno odgovornost razvil

51

le, če bomo načrt pomoči ustvarili skupaj z njim. Na mestu je poudarek, da naj bo individualni
delovni načrt zapisan v jeziku, ki ga učenec razume.
4.4.9 Načelo vrednotenja

Sprotna evalvacija, pregled dosežkov, učinkovitosti pomoči in ovrednotenje učenčevega
napredka, so bistveni del projekta pomoči. »Vrednotenje mora biti strokovno izvedeno, vse
evalvacijske ocene pa zapisane v učenčevo dokumentacijo. Samo na podlagi evalvacijskih
ocen je mogoče strokovno upravičeno sklepati, da posamezna oblika pomoči za učenca ni bila
primerna in uspešna, in na tej podlagi načrtovati novo ali intenzivnejšo pomoč« (prav tam, str.
32). Kot smo poudarili že v eni izmed prejšnjih točk tudi vrednotenje poteka po načelu
partnerskega sodelovanja s starši.
4.4.10 Načelo dolgoročne usmerjenosti

Kot smo že pisali se učne težave učencev razlikujejo glede na stopnjo in trajanje. Nekatere
učne težave trajajo le ob prestopih med stopnjami šolskega sistema, spet druge trajajo skozi
celotno osnovno šolo, nekatere pa celo v nadaljnjem izobraževanju ali vse življenje. Ko se
soočamo z učnimi težavami strmimo k temu, da je pomoč usmerjena v celotno življenjsko
obdobje. Načelo dolgoročne usmerjenosti si prizadeva za zgodnje odkrivanje najrazličnejših
kognitivnih primanjkljajev in trajno preprečevanje njihovih neugodnih posledic z namenom
večje kakovosti v življenju. »Če želimo razviti strategije za prilagajanje in kompenziranje
težav, ki bodo usmerjene dolgoročno, je treba natančno razumeti, kako različni kognitivni
primanjkljaji ovirajo učenčevo funkcioniranje in katere izmed ugotovljenih značilnosti imajo
odločilen vpliv na njegov življenjski in poklicni uspeh« (prav tam).
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5. SKLEPNE MISLI
Čas in družba, v kateri živimo, od nas zahteva prilagodljivost v danih situacijah, prilagajanje
na nenehne spremembe in pripravljenost na vseživljenjsko učenje. Vedno pogosteje slišimo,
kako se ljudje ne znamo več ustaviti in kako enostavno več ne zmoremo vseh zahtev, znanja
in fleksibilnosti, ki so od nas zahtevane. Če ne zmoremo mi, kako naj vse našteto zmorejo
učenci z učnimi težavami? Peklaj (2012, str. 5) v svojem delu dobro povzame zahteve
sodobnega časa ko pravi, da si v sodobni družbi uspeha ne moremo predstavljati brez zgoraj
naštetega, torej nenehnega prilagajanja spremembam, sledenja napredku znanosti,
neprestanega učenja. Ugotavlja, da so ena najbolj ogroženih skupin ravno osebe z učnimi
težavami, ker lahko učne težave posameznika zaznamujejo tako v obdobju šolanja, kot
posledično tudi v življenju. »Učne težave lahko vplivajo na učenčevo počutje v šoli, na
njegov občutek lastne kompetentnosti, na njegove odnose s sošolci in v veliki meri na
učenčevo šolsko uspešnost« (prav tam). To pomeni, da lahko učenci z učnimi težavami
zapustijo šolski sistem prej kot vrstniki in posledično dosežejo nižjo stopnjo izobrazbe.
Posledično to lahko pomeni slabšo zaposlitev oz. brezposelnost, ki lahko vodi v trajno
nezaposlenost. Da se prekine ta začaran krog in da se učencem z učnimi težavami omogoči
nemoten razvoj vseh njihovih potencialov, jim je potrebno v šolskem okolju nuditi vso
podporo in pomoč.
Polemik na temo, kdaj otroka s posebnimi potrebami vključiti v redni vzgojno-izobraževalni
proces, je bilo že ogromno. Povečuje se težnja po vključevanju čim večjega števila otrok s
posebnimi potrebami v redno izobraževanje »in tudi pri nas se iz leta v leto zmanjšuje delež
otrok, ki bi bili izključeni iz rednega izobraževanja in vključeni v »posebne« šole« (Magajna
idr. 2008a, str. 49). Vendar pa njihovo vključevanje v redno šolo še ne zagotavlja njihove
dejanske socialne vključenosti. Kot opozarjajo mnogi raziskovalci in kažejo številna
empirična dejstva, inkluzivni ukrepi ne dosežejo bolj subtilnih in manj vidnih oblik
izključevanja učencev v redni šoli. Še več: »po mnenju mnogih se izključevanje, nestrpnost
do učencev z učnimi težavami oziroma s posebnimi potrebami v rednih šolah celo povečuje in
stopnjuje, tako s strani otrok kot učiteljev« (prav tam). Vključevanje otrok s posebnimi
potrebami v redno izobraževanje, v katerem šolskega sistema, strokovnih delavcev ter
učencev ne pripravimo ustrezno na ta korak, lahko povzroči več škode kot koristi. Glavni
namen vključevanja te ciljne skupine otrok v reden sistem vzgoje in izobraževanja je namreč
pomoč in podpora učencem s posebnimi potrebami, da bodo dosegli standarde znanja in da jih
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bo šola opremila z znanjem, izkušnjami ter vrednotami, ki jih bodo lahko unovčili na svoji
poklicni in osebni poti.

Sami delimo mnenje Resmana, ki v delu Integracija/inkluzija med zamislijo in
uresničevanjem (2003, str. 75) integracijo zagovarja takrat, ko bi le-ta za učence z učnimi
težavami dokazano pomenila, da lahko v regularnih razredi napreduje pri svojem učenju in
razvoju. Če posamezniku program razreda in socialna vključenost pomagata pri doseganju
učnih rezultatov potem je naloga države, da mu to omogoči na normativni ravni, naloga
strokovnih in pedagoških delavcev pa je, da mu s prilagoditvami metod in oblik dela
omogočijo napredek. »To je ključ za odločanje o tem, ali naj učenca integriramo ali ne, za
utemeljitev individualizacije programov za uvajanje specialnih oblik in metod dela, za
diferenciacijo pouka in učnega procesa, za organizacijo časa in prostora in tudi izhodišče za
izobraževanje in usposabljanje učiteljev« (prav tam).
Brez vlaganja družbe v izobraževanje šolskih strokovnih delavcev, omogočanja usposabljanja
učiteljev in vpetosti celotne družbe v pomoč in podporo učencem s posebnimi potrebami je
vključevanje le-teh v redno osnovno šolo in njihova uspešnost in socialna vključenost le
iluzija na papirju. Menimo, da naša družba vedno bolj pozablja na vrednote solidarnosti,
podpore pomoči potrebnim in vlaganje truda, časa in energije v lastno osebnostno rast in
razvoj.
Pri delu z učenci z učnimi težavami je pomembno zavedanje, da se lahko od učenca, ki ima
učne težave, veliko naučimo. Posameznik je namreč ekspert, strokovnjak za svoje težave:
učenec najbolj pozna svoje težave in ve, kje nastopi ovira. Ravno tako pogosto sam najbolje
ve, kakšna prilagoditev, oblika pomoči in način dela bi mu najbolj ustrezal. Naša naloga je, da
mu v enakovrednem in spoštljivem odnosu pomagamo, da ubesedi težavo in mnenje, kaj bi
mu lahko bilo v pomoč. Otrok je torej naš pomemben sogovornik in brez njegove aktivne
vključenosti pri reševanju njegovih težav tavamo v temi.
Zavedati se moramo, da je otrokova osnovna pravica, da je vključen v sistem vzgoje in
izobraževanja ter da si pridobi znanje ne glede na to, da ima posebne potrebe, da je drugačen
od večine. »Človek kot posameznik s svojimi pravicami postaja univerzalna vrednota. Vsak
ima pravico biti individuum, ne glede na svoje lastnosti, potenciale ali druge značilnosti. Zato
ni dovoljena nikakršna diskriminacija. Te pravice postajajo univerzalni kriterij za presojanje
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razvitosti in demokratičnosti vsake družbe« (Opara 2003, str. 37). In učencem, ki potrebujejo
naše znanje, izkušnje, pripravljenost za pomoč in novo učenje jo moramo ponuditi.
Menimo, da soustvarjanje, kot eden izmed načinov pomoči učencem z učnimi težavami, gradi
na kvaliteti medsebojnih odnosov in poudarja načelo, da ima vsak pravico biti individuum.
Gradimo pa tudi posameznikov svet na pozitivnih izkušnjah, ki jih v življenju želimo vsi
pridobiti. Imeti dobro izkušnjo pomeni, da smo lahko uresničili neko lastno potrebo, med naše
temeljne težnje pa brez dvoma sodi izkušnja lastne uspešnosti in kompetentnosti, vrednosti in
dostojanstva. Naše stališče v svojem delu povzame Čačinovič Vogrinčič (2008, str. 20), ki
pravi, da vsi potrebujemo izkušnjo, da je sočloveku mar za nas. Vsak od nas je edinstven
ampak pogoste svoje izjemnosti ne vidimo. Ravno takrat potrebujemo ob sebi človeka, ki bo
»skupaj z nami spoštljivo raziskoval našo moč, jo skupaj z nami obnavljal in krepil, da bi jo
zmogli uporabiti za doseganje naših sanj« (prav tam).
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III. EMPIRIČNI DEL
1. Raziskovalni problem
Motnje pomanjkljive pozornosti in hiperaktivnosti so ena najbolj pogosto diagnosticiranih
težav v otroštvu in lahko: »pomembno ovirajo funkcioniranje posameznika na vseh
pomembnih področjih življenja (učnem, socialnem, šolskem in domačem). Težave se
primarno kažejo kot razvojno neprimerne oblike vedenj na področju pomanjkljive pozornosti,
nemirnosti in impulzivnosti.« (Rotvejn Pajič 2004, str. 42) Ker osnovne težave pogosto
spremljajo še znaki različnih drugih težav je prepoznavanje in diagnosticiranje tovrstne
motnje za strokovne delavce velik izziv. Prepoznava motnje, hitra obravnava ter strokovna
usposobljenost učitelja so tisti dejavniki, ki v pomoči učencem z učnimi težavami največ
pripomorejo. Motnja namreč pomembno vpliva na otrokovo učno uspešnost in nadaljnje
izobraževanje, kot tudi na poklicne možnosti ter kakovost življenja in ravno zato je
usmerjenost v čim boljšo obravnavo vsekakor cilj vsakega izobraževalnega sistema.
Temeljni raziskovalni problem diplomske naloge je ugotavljanje usposobljenosti učiteljev in
strokovnih delavcev za delo in pomoč učencem z učnimi težavami. Spoznanja v strokovni
literaturi kažejo na to, da se učenca z motnjo pozornosti in hiperaktivnosti zlahka zamenja s
katerimi drugimi težavami (npr. z vedenjskim težavam) in da učitelji zaradi tega pogosto ne
uvidijo pravih težav učne neuspešnosti. Pomembna je učiteljeva strokovna poučenost glede te
motnje, da jo lažje prepozna in da zna pravilno ukrepati.
Podrobneje smo analizirali dva učenca z motnjo pozornosti in hiperaktivnosti ter v raziskavi
poseben poudarek namenili prilagojenim oblikam dela, učnim metodam in pristopom
poučevanja, ki jih v svoje delo vključujejo strokovni delavci. Zanimalo nas je, ali pedagoški
delavci poznajo enega izmed, po našem mnenju, boljših pristopov za pomoč učencem z
učnimi težavami, torej princip soustvarjanja v šoli, ki ga je v slovenskem prostoru razvila dr.
Gabi Čačinovič Vogrinčič. Princip soustvarjanja v šoli se zavzema za prehod od
tradicionalnega pojmovanja učenja do učenja, katerega glavna sestavina je pogovor. Pogovor
oz. aktivna vključenost učenca z učnimi težavami v načrt pomoči pa je tisto, kar v največji
meri pripomore k uspešnemu reševanju učnih težav.
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1.1 Cilji



Analizirati samooceno intervjuvanih strokovnih delavcev ali se čutijo dovolj usposobljeni
za delo z učenci z motnjo pozornosti in hiperaktivnosti



Analizirati prilagojene oblike dela, učne metode in pristope poučevanja, ki jih v svoje delo
vključujejo intervjuvani strokovni delavci



Ugotoviti, ali intervjuvani strokovni delavci poznajo koncept soustvarjanja v šoli ter ali ga
uporabljajo kot eno izmed oblik pomoči



Analizirati izkušnje ter predloge intervjuvanih učencev z motnjo pozornosti in
hiperaktivnosti, ki bi pripomogli k uspešnejšemu projektu pomoči

1.2 Raziskovalna vprašanja

Raziskovalna vprašanja smo razdelili na vsebinske sklope, saj je tudi interpretacija odgovorov
zaradi boljše preglednost in sistematičnega prikaza urejena v obliki sklopov.
1. sklop: prepoznavanje učencev z učnimi težavami, ki so posledica motnje pozornosti in
hiperaktivnost
RV1: Kako posamezne skupine intervjuvanih strokovnih delavcev (učitelji predmetne stopnje
ter svetovalni delavki) prepoznavajo učence z učnimi težavami, ki so posledica motnje
pozornosti in hiperaktivnosti?
RV2: Kako intervjuvani učitelji ukrepajo, ko potrdijo svojo domnevo, da imajo v svojem
razredu učenca z učnimi težavami, ki so posledica motnje pozornosti in hiperaktivnosti?
RV3: Na kateri točki se intervjuvani učitelji obrnejo po pomoč k šolski svetovalni službi?
RV4: Kakšna je po mnenju intervjuvanih učiteljev ter šolskih svetovalnih delavk vloga šolske
svetovalne službe pri prepoznavanju in reševanju učenčevih učnih težav?
2. sklop: oblikovanje individualiziranega načrta dela
RV5: Ali intervjuvani učitelji za učence z učnimi težavami, ki nastanejo kot posledica motnje
pozornosti in hiperaktivnosti, sestavijo individualiziran načrt dela?
RV6: Katere elemente vsebuje individualiziran načrt dela?
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RV7: Kdo je koordinator uresničevanja individualiziranega načrta dela in kdo sodeluje pri
njegovi pripravi?
RV8: Kako bi intervjuvani učitelji in šolski svetovalni delavki ocenili svojo usposobljenost za
pripravo in uresničevanje individualiziranega načrta dela?
3. sklop: načini dela z učenci pri pouku
RV9: Katere učne oblike in metode dela intervjuvani učitelji uporabljajo pri delu z učenci z
učnimi težavami zaradi motnje pozornosti in hiperaktivnosti?
RV10: Za katere pristope, učne metode in oblike dela bi intervjuvani učitelji in šolski
svetovalni delavki dejali, da so najbolj učinkoviti pri delu z učenci z učnimi težavami?
RV11: Kaj bi intervjuvani učitelji in šolski svetovalni delavki izpostavili kot največjo oviro
pri delu z učenci z učnimi težavami zaradi motnje pozornosti in hiperaktivnosti?
4. sklop: medsebojno sodelovanje strokovnih delavcev in strokovnih delavcev s starši
učencev z učnimi težavami
RV12: Kako intervjuvani učitelji in šolski svetovalni delavki ocenjujejo sodelovanje s
strokovnimi delavci oz. z učitelji na ravni šole?
RV13: Kakšni so predlogi intervjuvanih učiteljev in šolskih svetovalnih delavk za izboljšanje
sodelovanja?
RV14: Na kakšen način šolski svetovalni delavci nudijo podporo učiteljem pri soočanju z
učenci z učnimi težavami (po mnenju intervjuvanih učiteljev in šolskih svetovalnih delavk)?
RV15: Na kakšen način poteka komunikacija intervjuvanih učiteljev oz. svetovalnih delavk s
starši učencev z učnimi težavami in kdo organizira komunikacijo s starši?
RV16: Katero vrsto podpore staršem učencev z učnimi težavami navajajo intervjuvani učitelji
in šolski svetovalni delavki?
5. sklop: poznavanje koncepta soustvarjanja v šoli in njegova uporaba
RV17: V kolikšni meri intervjuvani učitelji in šolski svetovalni delavki poznajo koncept
soustvarjanja v šoli?
RV18: Ali so intervjuvani učitelji in šolski svetovalni delavki kdaj delali po konceptu
soustvarjanja v šoli z učenci z učnimi težavami in kako ga ocenjujejo?
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RV19: V kolikšni meri koncept soustvarjanja intervjuvani učitelji in šolski svetovalni delavki
ocenjujejo kot uporaben in učinkovit za delo z učenci z učnimi težavami zaradi motnje
pozornosti in hiperaktivnosti?
RV20: Katere pomanjkljivosti koncepta soustvarjanja izpostavljajo intervjuvani učitelji in
šolski svetovalni delavki?
6. sklop: samoocena strokovne usposobljenosti učiteljev in šolske svetovalne službe za delo z
učenci z učnimi težavami, ki so posledica motnje pozornosti in hiperaktivnosti
RV21: Ali se intervjuvani učitelji in šolski svetovalni delavki čutijo dovolj usposobljeni za
delo z učenci z učnimi težavami?
RV22: Ali lahko intervjuvani učitelji in šolski svetovalni delavki izpostavijo področja, kjer
jim še posebej primanjkuje ustreznega znanja za delo z učenci z učnimi težavami?
RV23: Ali se intervjuvani učitelji in šolski svetovalni delavki dodatno izobražujejo na
področju dela z učenci z učnimi težavami?
RV24: Ali so dodatna izobraževanja, ki jih intervjuvani učitelji in šolski svetovalni delavki
obiskujejo, organizirana s strani šole ali se izobražujejo na lastno pobudo?
7. sklop: učinkovitost pomoči iz vidika učenca
RV25: Kako intervjuvana učenca opisujeta svoje počutje v razredu?
RV26: Kako po mnenju intervjuvanih učencev učitelji in sošolci obravnavajo učenca z učnimi
težavami zaradi motnje pozornosti in hiperaktivnosti?
RV27: Kako se po mnenju intervjuvanih učencev izražajo njune učne težave?
RV28: Ali intervjuvana učenca menita, da lahko k izboljšanju na področju učnih težav tudi
sama pripomoreta?
RV29: Koga intervjuvana učenca izpostavita kot tistega, ki jima nudi najbolj učinkovito
pomoč in na kakšen način jima pomaga?
RV30: Kako intervjuvanima učencema pomagajo učitelji, šolska svetovalna služba in starši?
RV31: Kakšni so predlogi intervjuvanih učencev za še bolj učinkovito pomoč učitelja ter
šolske svetovalna službe?
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RV32: Kateri načini dela pri pouku intervjuvanima učencema najbolj ustrezajo?
RV33: Kakšni so predlogi intervjuvanih učencev, ki bi olajšali njuno delo v šoli?

2. Metodologija
2.1 Opredelitev raziskovalne metode

Osnovna raziskovalna metoda je kvalitativne narave, kar pomeni, da raziskovalci uporabljajo
nestrukturirane tehnike, pri katerih se instrumenti za zbiranje oblikujejo sproti (Sagadin 2001,
str. 4). Podatki, ki jih pridobimo s kvalitativnim raziskovanjem pojava pa so v obliki vtisov,
besednih zvez, stavkov, kar pomeni, da »gre za podatke, pri katerih so vrednosti spremenljivk
atributivne, navedene z besedami« (Mesec 1997, str. 6). Namen kvalitativnega raziskovanja je
raziskovanje različnih tem z vidika subjektov, torej njihovi pogledi in izkušnje.
Uporabili smo deskriptivno metodo empiričnega pedagoškega raziskovanja. Za zbiranje
podatkov smo uporabili kvalitativno raziskovalno tehnike, in sicer polstrukturirani intervju, ki
»se uporablja, kadar želimo zbrati tudi nekatere dodatne informacije in priti do dodatnih
spoznanj, pri čemer je stopnja obvladljivosti tovrstnega intervjuja zadostna. V primerjavi z
nestrukturiranim je pri polstrukturiranem intervjuju večina vprašanj vnaprej določenih. Kljub
temu je pri vsakem vprašanju prostor za podrobnejši odgovor oziroma misel« (Wilkinson in
Birmingham 2003, str. 45).

2.2 Proučevana populacija

V raziskavo smo vključili 7 oseb: 3 učitelje, 2 svetovalni delavki oz. pedagoginji ter 2 učenca
z motnjo pozornosti in hiperaktivnostjo. Osebe prihajajo iz štirih osnovnih šol, od tega so 3
centralne osnovne šole in ena podružnična osnovna šola. Kar se tiče regijske zastopanosti je
ena šola iz ljubljanske regije, 2 šoli sta iz koroške regije (ena centralna in ena podružnična),
ena šola pa je iz notranjske regije.
Pedagoškim delavcem smo pred samim začetkom intervjuja postavili vprašanja o njihovi
starosti, letih delovne dobe ter o številu učencev z motnjo pozornosti in hiperaktivnostjo, ki
jih poučujejo oz. so jih poučevali/obravnavali. Pedagoški delavci imajo različno delovno dobo
od sedem pa do osemindvajset let in prihajajo iz raznolikih strokovnih področij. Vsak med
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njimi je že poučeval/obravnaval učenca z motnjo pozornosti in hiperaktivnosti. Šolski
svetovalni delavci imajo, razumljivo, z učenci z motnjo pozornosti in hiperaktivnosti v
povprečju več izkušenj kot posamezni profesorji.
Intervju smo opravili tudi z dvema učencema, ki imata učne težave kot posledico motnje
pozornosti in hiperaktivnosti. Oba učenca obiskujeta predmetno stopnjo osnovne šole in pri
napredovanju v višji razred nikoli nista bila neuspešna. Učitelji oba učenca opisujejo kot
pridna, delovna in predvsem kot osebi z močno voljo in starši, ki uspešno sodelujejo tako z
učencema kot s pedagoškimi delavci.

Intervjuvanec/ka

Učiteljica 1

Oznaka

Št. obravnavanih

Starost

Delovna

učencev z motnjo

(v

doba

pozornosti in hiperakt.

letih)

(v letih)

15

45 let

19 let

U1

Izobrazba

Univ. dipl.
glasbeni
pedagog

Učiteljica 2

U2

2

32 let

7 let

Univ. dipl. prof.
slovenščine

Učitelj 3

U3

11

56 let

28 let

Univ. dipl. prof.
zgodovine

Šolska svetovalna

ŠSD1

med 20 in 25

51 let

23 let

Univ.dipl.
defektolog –

delavka 1

logoped
Šolska svetovalna

ŠSD2

med 10 in 15

48 let

17 let

delavka 2

Univ. dipl.
pedagog

Tabela 1: proučevana populacija pedagoških delavcev

Intervjuvanec/ka Oznaka

Starost

Razred

(v letih)
Učenka 1

uu1

12 let

7. razred osnovne šole

Učenec 2

uu2

15 let

9. razred osnovne šole

Tabela 2: proučevana populacija učencev z učnimi težavami zaradi motnje pozornosti in
hiperaktivnosti
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2.3 Zbiranje podatkov

Za zbiranje podatkov smo najprej preko elektronske pošte ali telefonskega klica navezali stik
z odgovorno osebo, predstavili namen in cilj naše raziskave in se, po odobritvi odgovorne
osebe, srečali s pedagoškimi delavci. Za učence z učnimi težavami smo zaprosili razrednika,
da sta kontaktirala starše in od njih pridobila soglasje za izvedbo, snemanje in uporabo
intervjuja. Z vsakim intervjuvancem smo se srečali posebej, mu ponovno predstavili namen in
cilj raziskave ter pridobili dovoljenje za snemanje intervjuja. Posamezni intervju je v
povprečju trajal 40 minut s pedagoškimi delavci in 20 minut z učencema z učnimi težavami,
ki so posledica motnje pozornosti in hiperaktivnosti.
Odgovorov intervjuvancev ni mogoče posploševati na osnovno množico, saj je cilj
kvalitativnega vzorčenja le čim celoviteje spoznati proučevano osebo, institucijo, pojav ali
skupino (Vogrinc 2008).

2.4. Obdelava podatkov

Analizo intervjujev smo začeli z metodo zgoščevanja pomena, kjer smo vse intervjuje, ki smo
jih predhodno posneli, zapisal v obliki, ki je omogočala nadaljnjo obdelavo. Odgovore
udeležencev smo povezali v sklope, ki smo jih nato sistematično obdelali. Iskali smo
posamezne fraze oziroma odgovore, ki so se pojavljali večkrat in jih izpisali, jim dali pomen
ter jih glede na sorodnost združili v kategorije. Ugotovitve smo podali po sklopih glavnih
vprašanj intervjuja, razdeljenih na odgovore različnih skupin intervjuvancev.
Pri postopku analize smo sledili šestim korakom analize rezultatov kvalitativnega
raziskovanja, ki smo jih povzeli po Vogrinc (2008):

1. Urejanje gradiva (transkripcija intervjuja)
2. Določitev enot kodiranja (večkratno branje intervjujev, določitev in označitev vsebinsko
pomembnih delov besedila)
3. Odprto kodiranje (induktiven pristop)
4. Izbor in definiranje relevantnih pojmov in kategorij
5. Osno kodiranje
6. Oblikovanje končne teoretične formulacije (prav tam, str. 52-54).
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Najprej smo naredili transkripcijo intervjuja, ki smo ga dobesedno prepisali. V imenu lažje
berljivosti in razumevanja smo odstranili le večje slovnične napake in narečne izraze.
Intervjuje smo večkrat prebrali in določili vsebinsko pomembne dele besedila ter določili
enote kodiranja. Pri kodiranju smo uporabili induktiven pristop, kar pomeni, da smo kode
določili na podlagi kodiranih enot - nismo jih pripravili vnaprej. Najprej smo začeli s
skrajšanim zapisom pomembnih delov odgovorov intervjuvancev, torej s kodami prvega
razreda, ki smo jih kasneje povzeli v bolj specifične, v kode drugega razreda. Na ta način smo
pridobili končne kategorije za nadaljnjo obravnavo in primerjavo. Uporabili smo jih kot
izhodišče za interpretacijo intervjujev.

Pridobljene podatke smo nato povezali s cilji raziskave in pojasnili spoznanja in ugotovitve
ter na koncu oblikovali tudi poskus teorije.

3. Rezultati in njihova interpretacija
Prvih šest sklopov vprašanj smo zastavili učiteljem in šolskim svetovalnim delavcem, zadnji,
sedmi sklop, pa je namenjen izključno učencema, s katerima smo opravili intervju. Skladno s
pripadajočim sklopom vprašanj so v tabelah predstavljeni odgovori intervjuvancev.
1.1. Prepoznavanje učencev z učnimi težavami, ki so posledica motnje pozornosti in
hiperaktivnost
V prvem sklopu vprašanj nas je zanimalo, kako učitelji zaznajo prve znake motnje pozornosti
in hiperaktivnosti, kako in predvsem kdaj ukrepajo ter ali poiščejo pomoč šolske svetovalne
službe. Nadalje nas je zanimalo, na kakšen način se v samo prepoznavo vključuje šolska
svetovalna služba. Odgovore intervjuvancev smo kodirali in jih nato razvrstili v kategorije.
RV1: Kako posamezne skupine intervjuvanih strokovnih delavcev (učitelji predmetne stopnje
ter svetovalni delavki) prepoznavajo učence z učnimi težavami, ki so posledica motnje
pozornosti in hiperaktivnosti?

Oznaka

Postavka

Koda

U1

»težave pri zbranosti, sledenju učni uri«

-

težave s pozornostjo

U2

»veliko se giblje in ni skoncentriran«

-

gibalna aktivnost

-

težave s pozornostjo
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U3

ŠSD1

ŠSD2

»v razredu je vedno najglasnejši, moti

-

moteč v razredu

pouk, ni zbran in je izredno nemiren ter

-

težave s pozornostjo

težko obvladljiv«

-

težko obvladljiv

»nemir, hoja po razredu, oglašanje med

-

gibalna aktivnost

urami,

-

impulzivne reakcije

pozornost«

-

težave s pozornostjo

»moti pouk, v pogovorih se izgublja, ni

-

moteč v razredu

pozoren

-

impulzivne reakcije

-

težave s pozornostjo

impulzivne

na

reakcije,

okolico,

šibka

nepredvidljivo

obnašanje«

Tabela 3: Kako ste prepoznali učence z motnjo pozornosti in hiperaktivnosti?

Ureditev kod
Nezbranost in slaba koncentracija(U1, U2, U3, ŠSD1, ŠSD2)

Σ=5

Gibalna aktivnost po razredu (U2, ŠSD1)

Σ=2

Moteč za razred in težko obvladljiv (U3, ŠSD2)

Σ=2

Impulzivno odzivanje (ŠSD1, ŠSD2)

Σ=2

Kategorije RV1:
1. Težave s pozornostjo
2. Moteč v razredu: v kategorijo združujemo kodi gibalna aktivnost po razredu ter moteč za
razred in težko obvladljiv.
3. Impulzivno odzivanje
Vsi intervjuvanci so kot karakteristiko, na podlagi katere prepoznajo učenca z motnjo
pozornosti in hiperaktivnostjo, izpostavili težave s pozornostjo, nezbranost. V kategorijo
moteč v razredu smo združili karakteristike gibalna aktivnost po razredu, ki sta jo izpostavila
dva od petih intervjuvancev ter moteč za razred in težko obvladljiv, ki sta jo ravno tako
navedla dva od petih intervjuvancev. Dva intervjuvanca, oba šolska svetovalna delavca, sta
kot indikator učenca z motnjo pozornosti in hiperaktivnostjo izpostavila, med drugim,
impulzivno odzivanje. Intervjuvane osebe navajajo nekatere enake simptome, kot jih je
izpostavil že Altherr (v Passolt 2002), na primer: kombinacija prevelike aktivnosti z jasno
izraženo nepozornostjo ter gibalne dejavnosti in preobilna gibalna dejavnost. V teoretičnem
delu diplomskega dela smo po Magajna idr. (2008b) povzemali tudi osnovne karakteristike
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učencev z motnjo pozornosti in hiperaktivnosti, ki sovpadajo z odgovori intervjuvancev in
sicer lahko zaključimo, da gre za učence, ki so nezmožni ohranjanja koncentracije na neko
nalogo in vzdrževanja pozornosti, dokler naloga ni dokončana.
Šolski svetovalni delavki sta na vprašanje, kako prepoznata učenca z motnjo pozornosti in
hiperaktivnostjo odgovorili, da se učenec impulzivno odziva. S terminom impulzivno
odzivanje smo se ravno tako srečali pri avtorici Magajna idr. (2008b), ki ga razlaga kot težnjo
k hitremu odzivanju, brez premisleka o posledicah dejanja, izraženega kot težavo v kontroli
reakcije oz. odziva. Učenec posledično v dani situaciji reagira skladno s svojimi impulzi, brez
premisleka in navezovanja na dosedanje izkušnje.
Ena izmed šolskih svetovalnih delavk (ŠSD2) ter ena izmed intervjuvanih učiteljic (U3) sta
navedli, da so učenci z motnjo pozornosti moteči za razred ter težko obvladljivi. Interpretacijo
te kategorije smo podrobneje predstavili v nadaljevanju (RV11).
Če strnemo odgovore na raziskovalno vprašanje, so intervjuvanci izpostavili najbolj bistvene
karakteristike, ki se pojavljajo pri učencih z motnjo pozornosti in hiperaktivnosti, o katerih
smo pisali v drugem poglavju diplomskega dela, ko smo se ukvarjali s tematiko učne težave
zaradi motnje pozornosti in hiperaktivnosti. Na podlagi pridobljenih odgovorov lahko
sklepamo, da intervjuvani učitelji in šolski svetovalni delavki znajo prepoznati karakteristike
motnje pozornosti in hiperaktivnosti.
RV2: Kako intervjuvani učitelji ukrepajo, ko potrdijo svojo domnevo, da imajo v svojem
razredu učenca z učnimi težavami, ki so posledica motnje pozornosti in hiperaktivnosti?
Oznaka

Postavka

Koda

U1

»z učencem sem se najprej pogovorila,

-

pogovor z učencem

preverila

-

napotitev k razredniku in

svoja

ugotavljanja

z

razrednikom in učenec je bil napoten v

kasneje k šolski svetovalni

svetovalno službo, s katero smo skupaj

službi

sodelovali pri prilagoditvah za učenca«

-

sodelovanje učiteljev s
šolsko svetovalno službo

U2

»učenca sem takoj napotila s šolski
pedagoginji, ki se je z njim pogovorila
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-

napotitev k šolski
svetovalni službi

in mi svetovala, kako naj delam z

-

omenjenim učencem. 1x tedensko smo
se dobivali na sestankih«

sodelovanje učiteljev s
šolsko svetovalno službo

-

tedenska evalvacijska
srečanja

»prilagodil sem mu pisna preverjanja

U3

-

(pisal je na računalnik), večkrat je šlo za
ustno preverjanje znanja, v razredu je

prilagoditev preverjanja
znanja

-

prostor za odmik

-

individualno delo

»individualna obravnava – najprej samo

-

pogovor z učencem

z

-

sodelovanje z razrednikom

imel svoj kotiček za umiritev in z njim
sem večino časa delal individualno «
ŠSD1

učencem,

potem

še

skupaj

z

razrednikom in starši«.
»Naredimo
izobraževalni

in starši
individualiziran

načrt

in

preverjamo

-

evalvacijska srečanja

-

individualiziran

cilje/napredek.
ŠSD2

izobraževalni načrt

»individualiziran izobraževalni načrt in

-

tedenska srečanja z učencem«

individualiziran
izobraževalni načrt

-

evalvacijska srečanja

Tabela 4: Kakšen je postopek obravnave učenca z motnjo pozornosti in hiperaktivnosti?

Ureditev kod
Pogovor z učencem (U1, ŠSD1, ŠSD2)

Σ=3

Napotitev k razredniku (U1)

Σ=1

Napotitev k šolski svetovalni službi (U1, U2)

Σ=2

Sodelovanje učiteljev s šolsko svetovalno službo (U1,U2,ŠSD1)

Σ=3

Evalvacijska srečanja (U2, ŠSD1, ŠSD2)

Σ=3

Prilagoditev preverjanja znanja (U3)

Σ=1

Prostor za odmik (U3)

Σ=1

Sodelovanje s starši (ŠSD1)

Σ=1

Individualno delo z učencem (U3)

Σ=1

Individualiziran izobraževalni načrt (ŠSD1, ŠSD2)

Σ=2

Kategorije RV2:
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1. Pogovor z učencem
2. Nadaljnja napotitev učenca: v kategorijo združujemo kodi napotitev k razredniku in
napotitev k šolski svetovalni službi
3. Sodelovanje strokovnih delavcev na ravni šole: v kategorijo združujemo kodi sodelovanje
učiteljev s šolsko svetovalno službo ter evalvacijska srečanja.
4. Prilagoditev preverjanja znanja ter prilagoditve razreda: v kategorijo združujemo kodi
prilagoditev preverjanja znanja in prostor za odmik
5. Sodelovanje s starši
6. Individualna obravnava učenca znotraj razreda in individualni izobraževalni načrt: v
kategorijo združujemo kodi individualno delo z učencem in individualni izobraževalni načrt
Pri odgovorih na to raziskovalno vprašanje smo opazili pomembne razlike med odgovori
učiteljev. Dva med njimi (U1 in U3) obravnavo učenca z učnimi težavami pričneta sama, na
podlagi pogovora z učencem in uporabe svojega znanja ter izkušenj. Ena izmed učiteljic (U2)
pa otroka nemudoma napoti v šolsko svetovalno službo, brez predhodnega pogovora z
dotičnim učencem. Odgovor vsekakor izstopa in v nadaljevanju intervjuja (RV21, Tabela 23)
se je izkazalo, da se ta učiteljica ne čuti usposobljeno za delo z učenci z učnimi težavami.
Menimo, da je to glavni razlog, da delo s to ciljno skupino takoj prepusti šolski svetovalni
službi.
Trije od petih intervjuvancev so izpostavili medsebojno sodelovanje učiteljev in šolske
svetovalne službe (U1, U2, ŠSD1) ter evalvacijska srečanja, ki smo ju združili v kategorijo
sodelovanje strokovnih delavcev na ravni šole.
Le eden izmed intervjuvanih učiteljev je izpostavil individualno delo z učencem (U3), obe
intervjuvani šolski svetovalni delavki pa individualni izobraževalni načrt. Ravno tako je le ena
izmed intervjuvanih oseb (ŠSD1) pod obravnavo učencev z učnimi težavami zaradi motnje
pozornosti in hiperaktivnosti izpostavila sodelovanje s starši. Med priporočili za poučevanje
in pomoč učencem z učnimi težavami zaradi motnje pozornosti in hiperaktivnosti smo
predstavili izbrane prilagoditve učnega okolja, ki smo jih razdelili na prilagoditve fizičnega,
didaktičnega ter socialnega okolja. Le ena izmed intervjuvanih oseb (U3) je navedla
prilagoditev preverjanja znanja, ki spada pod prilagoditve didaktičnega okolja ter prostor za
odmik, ki ga uvrščamo pod prilagoditve fizičnega okolja. Menimo, da ostaja še veliko
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neizkoriščenega prostora pri prilagoditvah učnih oblik, metod ter okolja učencem z učnimi
težavami. Kot smo zapisali že v teoretičnem delu diplomske naloge je edina razlika med
učencem z učnimi težavami in učencem, ki učnih težav nima ta, da prvi za svoj uspeh
potrebuje določene prilagoditve.
Večina intervjuvancev deli izkušnjo medsebojnega sodelovanja učiteljev ter šolskih
svetovalnih delavcev, kot tudi evalvacijskih srečanj. Kot pozitivno delovanje bi v prvi vrsti
želeli izpostaviti medsebojno pomoč na ravni šole in vsekakor pomembno vključevanje
učenca z učnimi težavami v proces pomoči. Tukaj lahko zaznamo obrise koncepta
soustvarjanja v šoli, ki smo ga v teoretičnem delu diplomske naloge predstavili kot, po našem
mnenju, enega izmed boljših pristopov za pomoč učencem z učnimi težavami.
Izpostavljamo tudi večjo usmerjenost v bolj aktivno povezovanje šole s starši. Pozitivne
učinke tovrstnega sodelovanja smo izpostavili v teoretičnem delu diplomske naloge in
obenem predstavljajo tudi temelje koncepta soustvarjanja v šoli. V sam projekt pomoči torej
vključimo tudi starše, z njimi razvijemo partnerski odnos in jim omogočimo, da so aktivno
vpeti v reševanje učenčevih težav, da postanemo zavezniki, da predlagajo rešitve, delajo z
otrokom tudi od doma in pridobijo pomembno znanje in kompetence.
RV3: Na kateri točki se intervjuvani učitelji obrnejo po pomoč k šolski svetovalni službi?
Oznaka

Postavka

Koda

U1

»Najprej se vedno pogovorim z učencem

-

in razrednikom, da preverim svoje
domneve in šele potem se obrnem na

najprej pogovor z učencem
in razrednikom

-

šolska svetovalna služba

-

takojšnja

šolsko svetovalno službo«
U2

»Učenca

takoj

napotim

do

šolske

pomoč

šolske

svetovalne službe, kjer so za delo z

svetovalne službe (ŠSS je

učenci

usposobljena)

z

motnjo

pozornosti

in

hiperaktivnostjo usposobljeni«
U3

»Vedno najprej sam poskusim vse, da

-

najprej samostojna pomoč

učencu pomagam, saj menim, da smo

-

šele v primeru neuspeha po

učitelji najboljši pri pomoči učencem z

pomoč v šolsko svetovalno

učnimi težavami«

službo

»Če za odpravo težav oz. pomoč
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dotičnemu

učencu

nisem

dovolj

usposobljen, pomoč poiščem pri šolski
pedagoginji in psihologinji«
ŠSD1

»Učitelji se ob očitnih znakih takoj

-

obrnejo po pomoč k nam – takšna je tudi

takojšnja pomoč svetovalne
službe (vodilo šole)

politika šole«.
ŠSD2

»Ker osebno poznam vsakega učenca

-

sem na znake pri njih pozorna sama in

takojšnja obravnava učencev
z učnimi težavami

jih načeloma opazim prva«

Tabela 5: Kdaj oz. v katerem primeru pomoč poiščete pri šolski svetovalni službi?

Ureditev kod
Pogovor z učencem (U1, ŠSD1, ŠSD2)

Σ=3

Napotitev k razredniku (U1)

Σ=1

Takojšnja napotitev k šolski svetovalni službi (U2, ŠSD1, ŠSD2)

Σ=3

Napotitev k šolski svetovalni službi po potrebi (U1, U3)

Σ=2

Kategorije RV3:
1. Samostojna pomoč učencu
2. Nadaljnja napotitev učenca: v kategorijo združujemo kode napotitev k razredniku, takojšnja
napotitev k šolski svetovalni službi ter napotitev k šolski svetovalni službi po potrebi
Na to raziskovalno vprašanje smo odgovore delno dobili že pri prejšnjem raziskovalnem
vprašanju. Kot smo že povzeli, dva od treh intervjuvanih učiteljev (U1, U3) z učencem, ki ima
učne težave, najprej rešitve poskusita poiskati sama in šele v primeru neuspeha se obrneta na
razrednika oz. kasneje na šolsko svetovalno službo. Ena učiteljica (U2) pa učenca nemudoma
napoti k šolski pedagoginji.
Obe intervjuvanki iz šolske svetovalne službe sta odgovorili, da se z učenci z učnimi težavami
vedno ukvarjata v prvi vrsti onidve: ena zaradi majhnosti šoli oz. poznavanja vseh učencev
(podružnična šola), druga pa zaradi takšne politike šole.
Poglavitnega pomena pri reševanju težav učencev je zgodnja intervencija; torej hitro
odkrivanje težave in takojšnje ukrepanje. Iz odgovorov intervjuvancev se da razbrati, da se
tega zavedajo vsi med njimi, kar je zelo spodbudno. Menimo, da je poglavitnega pomena tudi
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strokovna usposobljenost pedagoških delavcev in prav je, da učencem z učnimi težavami
pomagajo tisti, ki so za to usposobljeni. Pri nekaterih odgovorih (U2, ŠSD1) smo dobili
občutek, da usposobljenost učiteljev za delo z učenci z učnimi težavami ni na najvišjem
nivoju. Ponekod (ŠSD1) celo do te mere, da je politika šole, da se z učenci z učnimi težavami
ukvarjajo izključno šolski svetovalni delavci. Podobno v svojem prispevku ugotavlja tudi
Kalin (2004), ki se naslanja na evalvacijsko študijo Avtonomija in strokovna odgovornost
učiteljev, v kateri so bili zajeti učitelji tako osnovnih, kot srednjih šol. Rezultati vzorca
kažejo, da učitelji »najniže ocenjujejo svojo usposobljenost za integracijo otrok s posebnimi
potrebami, prav tako nizka pa je tudi usposobljenost za uvajanje nivojskega pouka in uvajanje
učencev v strategije uspešnega učenja« (prav tam, str. 28). Kot lahko vidimo so najbolj
izražena ravno tista področja, ki lahko najbolj pripomorejo k reševanju učnih težav.
Zavedati se moramo, da bo učitelj lahko ukrepal, prenesel svoje znanje v prakso in se pomoči
lotil organizirano, postopoma in na ravni celotnega razreda šele, ko bo imel potrebno znanje
za delo z učenci z učnimi težavami. Zato politika šole, ki temelji na izključevanju učiteljev iz
področja pomoči učencem z učnimi težavami, ni pravi odgovor. Kot pa smo poudarili že više
v interpretaciji je bistvenega pomena, da se z učenci z učnimi težavami ukvarjajo tisti, ki so za
delo z njimi najbolj usposobljeni in zavedamo se, da je napotitev do šolske svetovalne službe
in strokovnjakov, ki so specializirani za posamezne motnje, nujno potrebna.
RV4: Kakšna je po mnenju intervjuvanih učiteljev ter šolskih svetovalnih delavk vloga šolske
svetovalne službe pri prepoznavanju in reševanju učenčevih učnih težav?
Oznaka

Postavka

Koda

U1

»Pedagoginja mi svetuje, kako naj

-

učencu prilagodim pouk, kako naj

metod in oblik

sošolce opozarjam, da smo vsi enaki.«

-

socialna vključenost učenca

»Sestavi individualiziran izobraževalni

-

individualiziran

načrt«
U2

svetuje o prilagoditvah učnih

izobraževalni načrt

»Svetovalna delavka prevzame delo z

-

individualno

delo

šolske

učencem v razredu in zanj sestavi

svetovalne službe z učencem

individualiziran izobraževalni načrt«

z učnimi težavami znotraj

»Pomaga mi s pripravo preverjanja

razreda

znanj, učnih listov, predstavitev itd.«

-

individualiziran
izobraževalni načrt
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prilagoditev

preverjanja

znanj ter učnih pripomočkov

U3

»Šolska pedagoginja mi pomaga pri
pripravi

-

izobraževalni načrt

individualiziranega

izobraževalnega načrta«

individualiziran

-

sodelovanje s starši

-

učitelji sami prepoznajo učno

»Vedno je prisotna pri pogovorih z
učenčevimi starši«
ŠSD1

»Na učno težavo nas načelom opozorijo
učitelji, tako da v prepoznavanje nismo
vključeni«

težavo
-

»Skozi celoten postopek odprave učnih

izobraževalni načrt

težav učenca smo aktivno vključeni z

-

sodelovanje s starši

izdelavo

-

svetuje o prilagoditvah učnih

individualiziranega

izobraževalnega načrta, svetovanjem o
prilagoditvah dela, pogovorih s starši,

metod in oblik
-

odpravljanju težav s sovrstniki«

ŠSD2

individualiziran

»Z vsakim učencem letno opravim 2 ali

preverjanja

znanj ter učnih pripomočkov
-

socialna vključenost učenca

-

več

3 pogovore in učne težave navadno
opazim sama. Učenci so tudi navajeni,

prilagoditev

letnih

pogovorov

z

učenci
-

pomoč pri učenju

da jim pomagam pri učenju in mi sami
povedo, kje imajo težave, katere potem
rešujemo.«

Tabela 6: Na kakšen način se v prepoznavanje in reševanje učnih težav učenca vključuje
šolska svetovalna služba?

Ureditev kod
Svetovanje o prilagoditvah učnih metod in oblik (U1, ŠSD1)

Σ=2

Skrb za socialno vključenost učencev (U1, ŠSD1)

Σ=2

Priprava individualiziranega izobraževalnega načrta (U1, U2, U3, ŠSD1)

Σ=4

Individualno delo z učencem v razredu (U2)

Σ=1

Svetovanje o prilagoditvah preverjanja znanj in učnih pripomočkov (U2, ŠSD1)

Σ=2

Sodelovanje s starši (U3, ŠSD1)

Σ=2

Več letnih pogovorov z učenci z učnimi težavami (ŠSD2)

Σ=1

Pomoč učencem pri učenju (ŠSD2)

Σ=1
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Kategorije RV4:
1. Svetovanje o prilagoditvah: v tej kategoriji združujemo kodi svetovanje o prilagoditvah
učnih metod in oblik ter svetovanje o prilagoditvah preverjanja znanj in učnih pripomočkov
2. Delo z učencem v razredu: v kategorijo združujemo kodi individualno delo z učencem v
razredu in skrb za socialno vključenost učencev
3. Priprava individualiziranega izobraževalnega načrta
4. Sodelovanje s starši
5. Individualno delo z učencem: kategorija združuje kodi več letnih pogovorov z učenci z
učnimi težavami in pomoč učencem pri učenju
Najbolj pogost odgovor na vprašanje, na kakšen način se v prepoznavanje in reševanje učnih
težav učenca vključuje šolska svetovalna služba je bil, da pripravijo individualiziran
izobraževalni načrt (U1, U2, U3, ŠSD1). Trije intervjuvanci (U1, U2, ŠSD1) so kot eno izmed
vlog šolske svetovalne službe izpostavili svetovanje o prilagoditvah učnim metod, preverjanja
znanj ter učnih pripomočkov, dva od petih intervjuvanih oseb (U1, ŠSD1) pa menita, da je
vloga šolske svetovalne službe tudi skrb za socialno vključenost učencev. Eden izmed
učiteljev (U3) ter ena šolska svetovalna delavka menita, da je naloga šolske svetovalne službe
sodelovanje s starši. Individualno delo z učencem pa je navedla ena izmed šolskih svetovalnih
delavk (ŠSD2).
O smernicah za delo šolske svetovalne službe podrobneje govorimo pri interpretaciji
odgovorov, ki smo jih prejeli na eno izmed naslednjih raziskovalnih vprašanj (RV31). Na tem
mestu bi želeli izpostaviti eno izmed smernic za delo šolske svetovalne službe: »Njena
temeljna naloga je, da se na podlagi svojega posebnega strokovnega znanja preko
svetovalnega odnosa in na strokovno avtonomni način vključuje v kompleksno reševanje
pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcu oziroma
šoli s tem, da pomaga in sodeluje z vsemi udeleženci v vrtcu oziroma šoli in po potrebi tudi z
ustreznimi zunanjimi ustanovami« (Programske smernice za delo svetovalne službe v osnovni
šoli 1999).
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1.2.Oblikovanje individualiziranega načrta dela
V tem sklopu smo se osredotočili izključno na uporabo individualiziranega načrta dela; ali ga
uporabljajo za vsakega posameznika z učnimi težavami, kdo ga sestavi, kaj vsebuje in kako
usposobljeni se čutijo pedagoški delavci za njegovo sestavo in uporabo. Odgovore
intervjuvancev smo kodirali in jih nato razvrstili v kategorije.
RV5: Ali intervjuvani učitelji za učence z učnimi težavami, ki nastanejo kot posledica motnje
pozornosti in hiperaktivnosti, sestavijo individualiziran načrt dela?
Oznaka

Postavka

Koda

U1

»Da«

-

da

U2

»Da«

-

da

U3

»Da«

-

da

ŠSD1

»Da«

-

da

ŠSD2

»Da«

-

da

Tabela 7:Ali za učence z motnjo pozornosti in hiperaktivnosti naredite individualiziran načrt
dela?

Ureditev kod
Da (U1,U2,U3,ŠSD1,ŠSD2)

Σ=5

Kategorije RV5:
1. Za učence z motnjo pozornosti in hiperaktivnostjo se sestavi individualiziran načrt dela
Pri tem raziskovalnem vprašanju smo prejeli enoten odgovor vseh petih intervjuvancev, ki
pravijo, da se za vse učence z motnjo pozornosti sestavi individualiziran načrt dela. Pozitivne
posledice tovrstnega načrta so zagotovo redno spremljanje učenčevega napredka, beleženje
uporabljenih načinov pomoči in posledično iskanje vedno novih, učinkovitejših, odkrivanje
učenčevih močnih področij ter doslednost in sledljivost izvajanja pomoči. Individualiziran
načrt dela lahko enačimo s pojmom individualni načrt pomoči (Magajna idr. 2008a), ki je
osnova za učiteljevo poučevanje in temelji na posameznikovih močnih področjih ter upošteva
njegove težave, vključuje učne cilje za učenca, navodila za delo z učencem ter vsebuje tudi
navodila za preverjanje napredka.
Tudi pri konceptu soustvarjanja v šoli smo se srečali s pojmom, ki vključuje podobne
elemente, in sicer izvirni delovni projekt pomoči, ki ga Čačinovič Vogrinčič (2008) opisuje kot
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dokument, ki vključuje opredelitev težav učenca, izbrane oblike in metode poučevanja,
prilagoditve, ki jih učenec potrebuje, soustvarjalce pomoči, način ugotavljanja učenčevega
napredka in cilje, ki naj bi jih učenec dosegel ob koncu šolskega leta. Izvirni delovni projekt
lahko posplošimo kot natančen načrt, ki vključuje podatke o tem kdo, kdaj, kako in s kakšnimi
cilji sodeluje pri pomoči učencu z učnimi težavami.
RV6: Katere elemente vsebuje individualiziran načrt dela?

Oznaka

Postavka

Koda

U1

»Individualiziran načrt dela vsebuje

-

prilagoditve

prilagoditve, ki jih učenec potrebuje,

-

cilji

dogovore o poteh, ki jih uberemo na poti
k uspešnemu reševanju težav ter splošno

in

strategije

za

doseganje ciljev
-

spremljanje napredka

-

ne vem

-

cilji

stanje/stopnjo, na kateri je učenec«
U2

»Individualiziran načrt dela pri nas

sestavi šolska svetovalna služba, zato
o njem nisem ravno poučena.«
U3

»Vanj zapisujemo zadane cilje, pot do
njih,

učenčeve

uspehe

in

naše

evalvacije«

ŠSD1

»Vsebuje odkrivanje in prepoznavanje
učnih

težav,

izobraževalnih
prilagoditev
preverjanj

načrtovanje
ciljev,
učnih

znanja

metod,
ter

pregled

vseh

strategije

za

doseganje ciljev
-

učenčevi uspehi

-

spremljanje napredka

-

odkrivanje in prepoznavanje

vzgojno-

seznam

in

učnih težav
-

oblik,

cilji

in

strategije

za

doseganje ciljev

nad

-

spremljanje napredka

»vanj zapisujemo napredek učenca,

-

spremljanje napredka

njegove uspehe, močna področja, končni

-

učenčevi uspehi

cilj in pot do le-tega«

-

učenčeva močna področja

-

cilji

zadanimi in realiziranimi cilji«
ŠSD2

in

strategije

doseganje ciljev
Tabela 8: Katere elemente vsebuje individualiziran načrt dela?
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za

Ureditev kod
Prilagoditve (U1, ŠSD1)

Σ=2

Cilji in strategije za doseganje ciljev (U1, U3, ŠSD1, ŠSD2)

Σ=4

Spremljanje napredka (U1, U3, ŠSD1, ŠSD2)

Σ=4

Ne vem (U2)

Σ=1

Učenčevi uspehi (U3, ŠSD2)

Σ=2
Σ=1

Odkrivanje in prepoznavanje učnih težav (ŠSD1)

Učenčeva močna področja (ŠSD2)

Σ=1

Kategorije RV6:
1. Prilagoditve učnih metod, oblik, učnih pripomočkov ter preverjanja znanj
2. Cilji in strategije za doseganje ciljev
3. Uspehi in napredek učenca: združujemo kode spremljanje napredka, učenčevi uspehi
ter učenčeva močna področja
4. Odkrivanje in prepoznavanje učnih težav
5. Nepoznavanje elementov individualiziranega načrta dela
Štirje od petih intervjuvancev so seznanjeni z najpomembnejšimi elementi individualiziranega
načrta dela. Le intervjuvana učiteljica (U2) z elementi individualiziranega načrta dela ni
seznanjena, ker ga, po njenih besedah, na njihovi šoli sestavi in izvaja šolska svetovalna
delavka.
Poleg prilagoditev učnih metod, oblih, pripomočkov ter preverjanja znanj, ciljev in strategij za
doseganje ciljev ter odkrivanja in prepoznavanja učnih težav, individualiziran načrt dela na
podlagi odgovorov štirih intervjuvancev (U1, U2, ŠSD1, ŠSD2) vsebuje tudi sklop o uspehih
in napredku učenca. To izpostavljamo, ker menimo, da je poznavanje učenčevih močnih
področij ter sistematično spremljanje učenčevih uspehov ključnega pomena pri iskanju
najboljših rešitev za odpravljanje učenčevih učnih težav. Pomembno je, da učitelj učenca
seznani z napredkom, saj ga učenec dostikrat sam ne opazi. Ravno tako so učenci z učnimi
težavami že nekako »vajeni« neuspeha, graje in občutka nemoči zato jim pohvala, ko je na
mestu, pomeni potrditev, da so na dobri poti in jih motivira, da v tej smeri tudi nadaljujejo.

75

RV7: Kdo je koordinator uresničevanja individualiziranega načrta dela in kdo sodeluje pri
njegovi pripravi?

Oznaka

Postavka

Koda

U1

»Koordinatorka je šolska pedagoginja,

-

-

učitelji, razrednik.«
U2

je

šolska

svetovalna služba

pri njegovi pripravi pa sodelujemo vsi,
ki učenca obdajamo: svetovalna delavka,

koordinator
pripravljajo

ga

pedagoški

delavci

»Individualiziran načrt dela pri nas

-

sestavi šolska svetovalna služba in

šolska svetovalna služba ga
pripravi in koordinira

tudi ona vodi vse potrebno«
U3

»Pripravimo

ga

v

sodelovanju

z

-

razrednikom, učiteljem predmeta, pri
katerem ima učenec učne težave in

koordinator

je

šolska

svetovalna služba
pripravljajo

ga

učencem«

delavci

sodelovanju

»Glavni koordinator je naša svetovalna

učencem

-

v

pedagoški
z

delavka.«
ŠSD1

»Koordinator sem sama, pri pripravi pa

-

sodeluje strokovni tim: učitelj, starši,
svetovalni delavci«

koordinator

je

šolska

svetovalna služba
-

pripravljajo

ga

pedagoški

delavci v sodelovanju s starši
ŠSD2

»Vodja sem jaz, pri pripravi pa sodeluje

-

strokovna skupina: razrednik, učitelji ter
šolska svetovalna služba«

koordinator

je

šolska

svetovalna služba
-

pripravljajo

ga

pedagoški

delavci

Tabela 9: Kdo je koordinator uresničevanja in izvajanja individualiziranega načrta dela in kdo
sodeluje pri pripravi?

Ureditev kod
Koordinator je šolska svetovalna služba (U1, U2, U3, ŠSD1, ŠSD2)

Σ=5

Pripravljajo ga pedagoški delavci (U1, ŠSD2)

Σ=2

Pripravljajo ga pedagoški delavci v sodelovanju z učencem (U3)

Σ=1

Pripravljajo ga pedagoški delavci v sodelovanju s starši (ŠSD1)

Σ=1

Šolska svetovalna služba ga pripravi in koordinira (U2)

Σ=1
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Kategorije RV7:
1. Individualiziran načrt dela pripravi in koordinira šolska svetovalna služba: v tej
kategoriji združujemo kodi koordinator je šolska svetovalna služba ter šolska
svetovalna služba ga pripravi in koordinira
2. Individualiziran načrt dela pripravijo pedagoški delavci
3. Individualiziran načrt dela pripravijo pedagoški delavci v sodelovanju z učencem
4. Individualiziran načrt dela pripravijo pedagoški delavci v sodelovanju s starši
Po odgovorih vseh petih intervjuvancev lahko zaključimo, da so koordinatorji izvajanja
individualiziranega načrta dela šolski svetovalni delavci. Razen pri odgovoru ene izmed
učiteljic (U2), kjer tako koordiniranje kot pripravo načrta prevzame šolska svetovalna služba,
pri pripravi individualiziranega načrta dela sodelujejo pedagoški delavci. Ponekod se pri
pripravi pedagoški delavci povezujejo z učencem (U3) ali ga pripravijo v sodelovanju s starši
(ŠSD1).
O pomembnostih vključevanja tako učencev z učnimi težavami, kot tudi njihovih staršev, smo
veliko govorili že v teoretičnem delu. Posameznik je ekspert, strokovnjak za svoje težave:
učenec najbolj pozna svoje težave in ve, kje nastopi ovira. Ravno tako pogosto sam najbolje
ve, kakšna prilagoditev, oblika pomoči in način dela bi mu najbolj ustrezal. Naša naloga je, da
mu v enakovrednem in spoštljivem odnosu pomagamo, da ubesedi težavo in mnenje, kaj bi
mu lahko bilo v pomoč. Otrok je torej naš pomemben sogovornik in brez njegove aktivne
vključenosti pri reševanju njegovih težav lahko tavamo v temi. Podoben dragocen vir znanja
so starši otrok z učnimi težavami, saj otroka najbolje poznajo in se z njegovimi težavami
srečujejo v vsakdanjem okolju. Pomagajo nam lahko pridobiti vpogled v načine razmišljanja,
ovire, ki nastopijo takrat, ko otrok ni v učnem okolju. Predlagamo torej, da se sodelovanje
pedagoških delavcev z učenci z učnimi težavami in njihovimi starši pri iskanju najboljših
rešitev za učenca okrepi.
RV8: Kako bi intervjuvani učitelji in šolski svetovalni delavki ocenili svojo usposobljenost za
pripravo in uresničevanje individualiziranega načrta dela?

Oznaka

Postavka

Koda

U1

»Glede na izkušnje, ki jih imam, lahko

-

da

-

ne

rečem da«.
U2

»Ne, nikoli nisem sodelovala pri
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sestavi in ne vem, kako to izgleda.
Če bi se tega lotila pa menim, da bi
bila uspešna«
»Menim, da sem s svojim dosedanjim

U3

-

da

delom dokazal, da sem sposoben«
ŠSD1

»Vsekakor«

-

da

ŠSD2

»Seveda, to je moja služba«.

-

da

Tabela 10: Ali se čutite sposobni za pripravo in uresničevanje individualiziranega načrta dela?

Ureditev kod
Da (U1,U3,ŠSD1,ŠSD2)

Σ=4

Ne (U2)

Σ=1

Kategorije RV8:
1. Učitelji in šolska svetovalna služba se čuti sposobna priprave in izvedbe
individualiziranega načrta dela
2. Učitelji in šolska svetovalna služba se ne čuti sposobna priprave in izvedbe
individualiziranega načrta dela
Skladno z odgovori na predhodna vprašanja, ki so se navezovala na uporabo in poznavanje
individualiziranega načrta dela, tudi tukaj štirje od petih intervjuvancev (U1, U3, ŠSD1,
ŠSD2) menijo, da so sposobni za pripravo individualiziranega načrta dela. Dva intervjuvanca
(U1, U3) svoj odgovor podkrepita z izjavo, da imata s tovrstnimi načrti pozitivne izkušnje iz
preteklosti, šolska svetovalna delavka (ŠSD2) pa na svojo usposobljenost za pripravo
individualiziranega načrta dela gleda kot na osnovno instanco svoje izobrazbe oz. poklica.
Kot zaskrbljujoč dojemamo odgovor učiteljice (U2), ki pravi, da še nikoli ni sodelovala pri
pripravi individualnega načrta dela. Ista intervjuvanka je tudi v preteklih vprašanjih
odgovarjala, da ni aktivno vpeta v samo pomoč učencem z učnimi težavami in se, kot bomo
izvedeli v prihajajočih odgovorih, ne čuti usposobljena za delo z učenci z učnimi težavami
(RV21, Tabela 23) ter se o tovrstni ciljni skupini ne izobražuje samoiniciativno (RV24, Tabela
26). Odgovor navaja k razmisleku o potrebnih znanjih za delo v razredu ter nalogi sistemske
šolske politike, da »spodbudi tudi kadrovske šole, da v dodiplomske in podiplomske oblike
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izobraževanja bolj kot doslej vgradijo znanja in veščine za delo z učenci z učnimi težavami«
(Magajna idr 2008a, str. 204)
1.3. Načini dela z učenci pri pouku
Vprašanja tega sklopa so temeljila na konkretno delo učiteljev in šolske svetovalne službe z
učenci z učnimi težavami, ki so posledica motnje pozornosti in hiperaktivnosti. Zanimalo nas
je, kakšne oblike in metoda dela učitelji uporabljajo, kakšne prilagoditve omogočajo, kaj bi
izpostavili kot najbolj uspešno strategijo dela s tovrstno ciljno skupino ter kaj navajajo kot
največjo oviro pri delu z učenci z učnimi težavami zaradi motnje pozornosti in hiperaktivnosti.
Odgovore intervjuvancev smo kodirali in jih nato razvrstili v kategorije.
RV9: Katere učne oblike in metode dela intervjuvani učitelji uporabljajo pri delu z učenci z
učnimi težavami zaradi motnje pozornosti in hiperaktivnosti?
RV10: Za katere pristope, učne metode in oblike dela bi intervjuvani učitelji in šolski
svetovalni delavki dejali, da so najbolj učinkoviti pri delu z učenci z učnimi težavami?
Združili smo dve raziskovalni vprašanji (RV9 IN RV10), ki smo ju intervjuvancem postavili
enega za drugim, saj intervjuvanci menijo, da so prilagoditve, ki jih uporabljajo za delo z
učenci z učnimi težavami zaradi motnje pozornosti in hiperaktivnosti, tudi najbolj učinkovite.
Zatorej bomo odgovore na vprašanji Ali za učence z motnjo pozornosti in hiperaktivnostjo
prilagajate učne oblike, metode, učila in učne pripomočke potrebam in značilnostim učencev
z motnjo pozornosti in hiperaktivnosti? ter Za katere pristope, učne metode in oblike dela bi
lahko dejali, da so najbolj učinkoviti pri delu z učenci z učnimi težavami? predstavili skupaj v
Tabeli 11.
Oznaka

Postavka

U1

»Z njimi delam individualno«

-

individualno delo

U2

»Z učenci z učnimi težavami v razredu

-

individualno

U3

Koda

največ dela svetovalna delavka, in sicer

svetovalne

individualno.«

razreda

delo

šolske

službe

znotraj

»Za učence z učnimi težavami zaradi

-

prilagojeni učni pripomočki

motnje pozornosti in hiperaktivnosti

-

prilagojeno

imam prilagojene delovne liste, navodila
za

delo

jim

preberem

znanja

večkrat,

-

daljši premori

preverjanje znanja navadno opravljamo

-

prostor za odmik
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preverjanje

ustno, večkrat naredim daljši premor,

-

individualno delo

učenci imajo prostor za umiritev«

-

dodatne ure pred in po pouku

»Seveda, med poukom dobivajo sprotne

-

sprotne povratne informacije

povratne informacije o vedenju, imajo

-

prilagojeno

»S

temi

učenci

individualno

in

ogromno
jim

delam

omogočam

ponavljanje snovi pred in po pouku«
ŠSD1

možnost
ŠSD2

umika,

preverjanje

znanja

znanja

pišejo po delih«

-

prostor za odmik

»Vsekakor. Učitelji učencem z motnjo

-

prilagojeno

pozornosti in hiperaktivnosti omogočajo
daljše

pisanje

preverjanja

preverjanje

preverjanje

znanja

znanja,

-

daljši premori

večkrat naredijo premor med šolsko uro,

-

prostor za odmik

lahko se umaknejo v moje prostore itd.«.

Tabela 11: Ali za učence z motnjo pozornosti in hiperaktivnostjo prilagajate učne oblike,
metode, učila in učne pripomočke potrebam in značilnostim učencev z motnjo pozornosti in
hiperaktivnosti?/ Za katere pristope, učne metode in oblike dela bi lahko dejali, da so najbolj
učinkoviti pri delu z učenci z učnimi težavami?

Ureditev kod
Individualno delo učitelja z učencem z učnimi težavami (U1, U3)

Σ=2

Individualno delo šolske svetovalne službe z učencem z učnimi težavami znotraj razreda med
šolsko uro (U2)

Σ=1

Prilagojeni učni pripomočki (U3)

Σ=1

Prilagojeno preverjanje znanja (U3, ŠSD1, ŠSD2)

Σ=3

Daljši premori (U3, ŠSD2)

Σ=2

Prostor za odmik (U3, ŠSD1, ŠSD2)

Σ=3

Dodatne ure pred in po pouku (U3)

Σ=1

Sprotne povratne informacije (ŠSD1)

Σ=1

Kategorije RV9:
1. Individualno delo učitelja z učencem z učnimi težavami
2. Individualno delo šolske svetovalne službe z učencem z učnimi težavami znotraj
razreda med šolsko uro
3. Prilagoditev učnih pripomočkov in preverjanja znanja: ta kategorija združuje kodi
prilagojeni učni pripomočki ter prilagojeno preverjanje znanja
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4. Prilagoditve na ravni razreda: združili smo kode daljši premori, prostor za odmik ter
sprotne povratne informacije
5. Dopolnilni pouk

Intervjuvanci kot najbolj pogoste ter najbolj učinkovite prilagoditve za učence z učnimi
težavami navajajo odgovore, ki smo jih združili v kategorijo prilagoditve na ravni razreda (U3,
ŠSD1, ŠSD2) in v kategorijo prilagoditev učnih pripomočkov ter preverjanja znanja (U3,
ŠSD1, ŠSD2). Učitelju (U3), ki je prilagoditve učnega okolja izpostavil že pri enem izmed
prejšnjih vprašanj (RV2, Tabela 4), se tukaj pridružita odgovora obeh šolskih svetovalnih
delavk.
Pri dveh intervjuvancih se kot prilagoditev izpostavi individualno delo z učencem z učnimi
težavami (U1, U3), po eden izmed intervjuvancev pa izpostavi individualno delo šolske
svetovalne službe z učencem z učnimi težavami znotraj razreda med šolsko uro (U2) ter
dopolnilni pouk (U3). Pomoč učencem z učnimi težavami znotraj razreda in med šolsko uro je
tisto, kar pogrešamo kot bolj pogosto pomoč učencem. Prizadevamo si za inkluzijo,
vključevanje učencev z učnimi težavami v redne osnovne šole, poudarjamo pomen
soustvarjanja ter temeljnih načel obravnave učencev z učnimi težavami, pomembnost
spoštljivega odnosa družbe itd. Nič od naštetega ne izpolnjujemo, če učenca z učnimi težavami
obravnavamo ločeno od skupine, izvzetega iz razreda.
Kot lahko zaključimo se intervjuvani pedagoški delavci zavedajo pomena prilagoditev metod
in oblik dela, kot opozarja Zakon o osnovni šoli: »Učenci z učnimi težavami (UUT) so učenci,
ki brez prilagoditev metod in oblik dela pri pouku težko dosegajo standarde znanja. Šole tem
učencem prilagodijo metode in oblike dela pri pouku ter jim omogočijo vključitev v dopolnilni
pouk in druge oblike individualne in skupinske pomoči« (Zakon o spremembah in dopolnitvah
ZOŠ 2011, člen 12.a).
Na eno izmed prejšnji raziskovalnih vprašanj (RV2), ki se je glasilo: Kakšen je postopek
obravnave učenca z motnjo pozornosti in hiperaktivnosti, smo kot pogost odgovor zasledili
(U3, ŠSD1, ŠSD2), da prevladuje delež individualnih oblik pomoči in ista oblika pomoči se
izpostavlja tudi pri tem raziskovalnem vprašanju (U1, U2, U3). Individualne oblike pomoči
niso inkluzivno usmerjenje, »saj bi morali biti učenci vključeni v dejavnosti v razredu, kjer naj
bi bili deležni ustreznih oblik pomoči učitelja in drugih strokovnih delavcev« (Magajna idr.
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2008a, str. 179). Na ta način se v razredu gradi na socialni vključenosti vseh učencev, na
sprejemanju drugačnih ter učenju solidarnosti ter medsebojne pomoči.
RV11: Kaj bi intervjuvani učitelji in šolski svetovalni delavki izpostavili kot največjo oviro pri
delu z učenci z učnimi težavami zaradi motnje pozornosti in hiperaktivnosti?

Oznaka

Postavka

Koda

U1

»Tekmovalnost šolskega sistema«

-

tekmovalnost

šolskega

sistema
U2

»Hiperaktivni otroci so zelo moteči za

-

moteči za razred

razred in mi vzamejo ogromno energije,

-

obremenitev za učitelja

-

nezavedanje močnih področij

truda ter napora«

U3

»Največja ovira je zagotovo ta, da se

učencev

okolica na zaveda njihove inteligence,
znanja in ustvarjalnosti, saj na prvi

-

imunost okolice

pogled izgledajo nemotivirani in leni in

-

nižji učni uspeh

-

nižji učni uspeh

-

nezmožnost sledenja pouku

posledično ne morejo doseči uspeha, ki
bi ga v bolj občutljivi družbi lahko«
ŠSD1

»Dosegajo nižji učni uspeh zaradi
narave motnje«

ŠSD2

»Nezmožnost sledenja pouku, reševanja
preverjanj in ocenjevanj – posledično
torej nedoseganje minimalnih učnih

in preverjanja znanja
-

nižji učni uspeh

standardov oz. slabše spričevalo ob
koncu šolskega leta«

Tabela 12: Kaj bi izpostavili kot največjo oviro pri delu z učenci z učnimi težavami zaradi
motnje pozornosti in hiperaktivnosti?

Ureditev kod
Tekmovalnost šolskega sistema (U1)

Σ=1

Moteči za razred (U2)

Σ=1

Obremenitev za učitelja (U2)

Σ=1

Nezavedanje močnih področij učencev (U3)

Σ=1

Imunost okolice (U3)

Σ=1

Nižji učni uspeh (U3, ŠSD1, ŠSD2)

Σ=3
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Nezmožnost sledenja pouku in preverjanja znanja (ŠSD2)

Σ=3

Kategorije RV11:
1. Tekmovalnost šolskega sistema
2. Premajhno poznavanje in sprejemanje narave potreb učencev z motnjo pozornosti in
hiperaktivnostjo: v tej kategoriji združujemo kode moteči za razred, obremenitev za
učitelja, nezavedanje močnih področij učencev in imunost okolice
3. Nižja šolska uspešnost: združujemo kodi nezmožnost sledenja pouku in preverjanja
znanja ter, posledično, nižji učni uspeh
Kategorija nižja šolska uspešnost, v kateri smo združili odgovore učiteljev: nezmožnost
sledenja pouku in preverjanja znanja ter nižji učni uspeh je kategorija, ki je bila najpogosteje
podana s strani intervjuvancev (U3, ŠSD1, ŠSD2). O učni neuspešnosti kot pogosti posledici
učencev z učnimi težavami zaradi motnje pozornosti in hiperaktivnosti govori tud Žerovnik
(2004), ki pravi, da so učenci z motnjo pozornosti in hiperaktivnostjo normalno inteligentni
otroci, katerih pozornost je lahko hitro prekinjena tako zaradi zunanjih kot notranjih
dražljajev. Iz tega lahko logično izpeljemo, da potemtakem učni dosežki pogosto niso
pokazatelj sposobnosti, ampak so nižje ocene posledica različnih dejavnikov in vplivov.
Dejstvo, da se intervjuvani pedagoški delavci tega zavedajo je spodbudno, saj lahko
predstavlja dobro osnovo za še bolj prilagojene učne metode, oblike ter preverjanja znanja.

Takoj na drugem mestu glede na pogostost odgovorov je kategorija premajhno poznavanje in
sprejemanje narave potreb učencev z motnjo pozornosti in hiperaktivnostjo v kateri smo
združili kode: moteči za razred, obremenitev za učitelja, nezavedanje močnih področij
učencev in imunost okolice. Odgovori temeljijo na prenizki strokovni usposobljenosti in
nepoznavanju potreb učencev z motnjo pozornosti in hiperaktivnosti. Kot smo že pisali v
teoretičnem delu diplomske naloge se morajo pedagoški delavci zavedati, da učenci z učnimi
težavami potrebujejo veliko potrpežljivosti, občutljivosti za njegove potrebe ter topline in
razumevanja. To je tisto, česar jim na podlagi neprestanih negativnih izkušenj, zbadanja s
strani vrstnikov, večkratnih neuspehov, primanjkuje: spodbude, pohvale, čustvenega
sprejemanja in predvsem posluha. Strah jih je namreč, da bodo zaradi nehotenega motečega
vedenja izgubili naklonjenost staršev, učitelja, vrstnikov. Njihova samopodoba je okrnjena, v
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šolsko delo morajo vložiti veliko več psihične energije kot drugi otroci in po vsem tem je
popolnoma razumljivo, da jim občasno zmanjka motivacije.
Eden izmed intervjuvanih učiteljev (U1) kot največjo oviro pri delu z učenci z učnimi
težavami zaradi motnje pozornosti in hiperaktivnosti izpostavi tekmovalnost šolskega sistema.
Res je, tekmovalnosti ne gre opaziti le znotraj šolskega sistema ampak lahko posplošimo, da
je infiltrirana na raven celotne družbe. V današnji družbi je še vedno v izobraževanju v
ospredju storilna naravnanost, individualna odgovornost ter tekmovalnost (Kobolt 2010).
Menimo, da bi moralo tekmovalnost nadomestiti sodelovanje, spoštovanje individualnosti ter
kvaliteta odnosov v skupini. In to se je že pred časom začelo uresničevati. Kobolt (2011)
namreč ugotavlja, da smo na šolah kot protiutež storilnostni naravnanosti in tekmovalnosti
začeli vedno bolj poudarjati celosten pogled na izobraževalni proces, ki poudarja sodelovalni
odnos, kakovost odnosov v skupini, skrb za učence s posebnimi potrebami, sodelovanje in
ustvarjanje pozitivnega vzdušja v razredih in na nivoju šole kot skupnosti.
1.4. Medsebojno sodelovanje strokovnih delavcev na ravni šole ter strokovnih delavcev s
starši učencev z učnimi težavami
Pri tem tematskem sklopu smo analizirali sodelovanje strokovnih delavcev med seboj, pomoč,
ki jo nudijo drug drugemu ter njihovo medsebojno komunikacijo. Zanimalo nas je, kje vidijo
prostor za bolj tesno sodelovanje ter na kakšen način so v sistem pomoči učencem z učnimi
težavami vključeni starši teh učencev. Odgovore intervjuvancev smo kodirali in jih nato
razvrstili v kategorije.
RV12: Kako intervjuvani učitelji in šolski svetovalni delavki ocenjujejo sodelovanje s
strokovnimi delavci oz. z učitelji na ravni šole?

Oznaka

Postavka

U1

»Menim,

Koda
da

med

seboj

dobro

-

dobro sodelovanje

»Sodelovanje je dobro, morda bi ga

-

dobro

sodelujemo«
U2

lahko bilo več.«

U3

vendar

nezadostno

sodelovanje

»Strokovni delavci med seboj dobro

-

dobro sodelovanje

sodelujemo«

-

sodelovanje prinaša boljše

»Zavedamo se pomena supervizije pri
preprečevanju poklicne izgorelosti«
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rezultate
-

supervizija

»Delamo po načelu več glav, več ve«
ŠSD1

»Sodelovanje znotraj šole ocenjujem kot

-

dobro sodelovanje

dobro.

-

sodelovanje prinaša boljše

Redno

imamo

supervizijska

srečanja in se zavedamo, da lahko le s
ŠSD2

rezultate

složnostjo dosegamo dobre rezultate«

-

supervizija

»Na šoli dobro sodelujemo«

-

dobro sodelovanje

Tabela 13: Kako ocenjujete medsebojno sodelovanje strokovnih delavcev na ravni šole pri
soočanju z učenci z učnimi težavami?

Ureditev kod
Dobro sodelovanje (U1, U2, U3, ŠSD1, ŠSD2)

Σ=5

Nezadostno sodelovanje (U2)

Σ=1

Zavedanje, da sodelovanje prinaša boljše rezultate (U3, ŠSD1)

Σ=2

Supervizija (U3, ŠSD1)

Σ=2

Kategorije RV12:
1. Sodelovanje in zavedanje pozitivnih vplivov le-tega: znotraj te kategorije združujemo
kode dobro sodelovanje, zavedanje, da sodelovanje prinaša boljše rezultate in
supervizija kot sredstvo preprečevanja poklicne izgorelosti
2. Nezadostno sodelovanje

Vseh pet intervjuvancev je mnenja, da je medsebojno sodelovanje strokovnih delavcev na
ravni šole dobro, eden izmed intervjuvancev pa dodaja, da je sicer dobro, ampak bi ga lahko
bilo več (U2). Kot bomo lahko videli in interpretirali pri naslednjem vprašanju (RV13, Tabela
14), ki se nanaša na predloge za izboljšanje sodelovanja, se z odgovorom imenovane
učiteljice, da se sodelovanje lahko poglobi, strinjata tudi druga dva učitelja (U1 in U3) ter ena
izmed šolskih svetovalni delavk (ŠSD2).
Zavedanje pomena supervizije se izrazi pri dveh intervjuvancih (U3, ŠSD1), eden izmed njiju
(U3) supervizijo izpostavi kot sredstvo proti poklicni izgorelosti. Značilnost supervizije je
izkustveno učenje, to je učenje iz lastnih izkušenj, ki se začne z refleksijo lastne izkušnje, ki
jo osmislimo in povežemo s teoretičnim znanjem ter na njeni podlagi zgradimo strategijo za
delo v prihodnje. Zakaj se ne bi učili eden od drugega, če imamo to možnost in če s tem
korakom pripomoremo, v našem primeru, k uspehu učencev z učnimi težavami?
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Kot navaja Magajna idr. (2008a) ima supervizija še eno pomembno vlogo in sicer pomaga
proti poklicnemu izgorevanju učiteljev. Delo z učenci s posebnimi potrebami je nemalokrat
izredno naporno, stresno in na trenutke tudi brezizhodno. Učitelji se soočajo z občutki, da se
borijo z mlini na veter, da je ves njihov trud zaman in da jih nihče od šolskih kolegov ne
razume. Na tovrstnih supervizijskih srečanjih pa spoznajo, da niso sami, da imajo drugi
učitelji podobne dvome in da lahko skupaj pripomorejo k poklicnemu in tudi osebnostnemu
napredku.
RV13: Kakšni so predlogi intervjuvanih učiteljev in šolskih svetovalnih delavk za izboljšanje
sodelovanja?

Oznaka

Postavka

Koda

U1

»Tukaj bi morda izpostavila, da bi se

aktivnejše

vključevanje

samo vodstvo šole lahko bolj aktivno

vodstva šole v reševanje

vključevalo v reševanje učnih težav«

učnih težav

»Moj predlog je, da bi se o posameznih

U2

-

-

težavah, s katerimi se srečujemo učitelji,

več pogovorov in skupnega
odkrivanja rešitev

morali več pogovarjati in skupaj iskati
rešitve«
»Prav bi prišlo več konkretnega znanja o

U3

-

učencih s posebnimi potrebami, ki jih je
na naši šoli vedno več. Predlagal bi torej
več

sodelovanja

z

področje

učencev

s

posebnimi potrebami
-

zunanjimi

povezovanje
strokovnjaki

z

zunanjimi
različnih

področij

strokovnjaki (npr. logopedi, psihologi
itd.)«
ŠSD1

»Menim, da je naše sodelovanje dobro
in

trenutno

ne

najdem

-

nobenega

ni potrebe po izboljšanju
sodelovanja

področja, ki bi šepalo«
ŠSD2

»Več sodelovanja bi lahko predlagala le

-

na področju boljšega poznavanja otrok s
posebnimi potrebami. Morda bi to
dosegli

z

bolj

organiziranim

vključevanjem staršev v šolo«

področje

učencev

posebnimi potrebami
-

bolj

organizirano

sodelovanje s starši učencev
s posebnimi potrebami

Tabela 14: Na katerih področjih menite, da je še prostor za okrepitev sodelovanja med
pedagoškimi delavci na šoli?
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Ureditev kod
Aktivnejše vključevanje vodstva šole v reševanje učnih težav (U1)

Σ=1

Več pogovorov in skupnega iskanja rešitev (U2)

Σ=1

Področje učencev s posebnimi potrebami (U3, ŠSD2)

Σ=2

Povezovanje z zunanjimi strokovnjaki različnih področij (U3)

Σ=1

Aktivnejše sodelovanje s starši učencev s posebnimi potrebami (ŠSD2)

Σ=1

Trenutno sodelovanje je odlično (ŠSD1)

Σ=1

Kategorije RV13:
1. Večja vloga vodstva šole
2. Vidnejše skupno iskanje rešitev
3. Potreba po boljšem poznavanju področja učencev s posebnimi potrebami
4. Povezovanje z zunanjimi subjekti: na tem mestu združujemo kodi povezovanje z
zunanjimi strokovnjaki različnih področij ter aktivnejše sodelovanje s starši
5. Trenutno sodelovanje zadostuje
Kljub enoznačnim odgovorom na prejšnje raziskovalno vprašanje, da je medsebojno
sodelovanje pedagoških delavcev dobro, se je pri tem raziskovalnem vprašanju izkazalo, da je
na nekaterih področjih poglobitev znanja in boljše sodelovanje potrebno.
Razen ene izmed intervjuvank (ŠSD1), ki meni, da je trenutno sodelovanje odlično, so se kot
področja, ki terjajo poglobljeno znanje in aktivnejše sodelovanje, najpogosteje pojavila
povezovanje z zunanjimi subjekti oz. zunanjimi strokovnjaki različnih področij ter
sodelovanje s starši (U3, ŠSD2) ter potreba po boljšem poznavanju področja učencev s
posebnimi potrebami (U3, ŠSD2). Po ena izmed intervjuvanih učiteljic je izpostavila
aktivnejše vključevanje vodstva šole v reševanje učnih težav (U1) ter več pogovorov in
skupnega iskanja rešitev (U2).
Na podlagi odgovorov lahko zaključimo, da so učenci s posebnimi potrebami tista skupina
učencev, za delo s katero intervjuvanim pedagoškim delavcev primanjkuje strokovnega
znanja ter da si pedagoški delavci želji več povezovanja z zunanjimi institucijami. Da bi učitelj učencem s posebnimi potrebami omogočil uspešno učenje, mora načrtovati in sodelovati z
drugimi strokovnjaki, oblikovati jasno strukturo dela v razredu z jasnimi pravili in pričakovanji, poučevati učne vsebine na smiseln način, tako, na taki ravni, da si jih učenci lahko zapom87

nijo. Kot pravi Magajna idr. (2008a) je sodelovanje s strokovnjaki različnih področij
izjemnega pomena tako pri ugotavljanju učenčevih šibkih in močnih področij, kot pri
oblikovanju načrta pomoči. Šola naj se torej na področju učencev s posebnimi potrebami bolj
odpre v skupnost, da v večji meri razišče in poveže tudi druge, širše vire pomoči. Vse našteto
prispeva k večji strokovnosti, izobraževanju učiteljev ter večji verjetnosti za učenčev uspeh.
Pomemben korak k izboljšanju stanja na področju učencev z učnimi težavami je izpostavila
ena izmed intervjuvanih učiteljic (U1), ki si želi aktivnejšega vključevanje vodstva šole v
reševanje učnih težav. Menimo, da je za uspešno in pravočasno odkrivanje učnih težav
izjemnega pomena dobro opredeljen program šole, ki jasno razdeli vloge in odgovornost
vodstva za načrtovanje, organizacijo in evalvacijo dela šole na področju preprečevanja in reševanja težav pri učenju ter šolske neuspešnosti tako učencev kot oddelkov in nenazadnje šole
(Magajna idr. 2008a) Vodstvo se mora zavedati, da se spremembe začnejo dogajati, ko so
sprejete in podprte na ravni šole zato je vizija šole tista, ki lahko pomembno vpliva na
problematiko učencev s posebnimi potrebami.
RV14: Na kakšen način šolski svetovalni delavci nudijo podporo učiteljem pri soočanju z
učenci z učnimi težavami (po mnenju intervjuvanih učiteljev in šolskih svetovalnih delavk)?

Oznaka

Postavka

U1

»Naša

U2

U3

Koda

pedagoginja

nam

predlaga

-

vsebina učne ure

vsebine, spremembe in učne oblike ter

-

spremembe

metode, ki naj jih uporabljamo«

-

učne oblike in metode

»Glede na to, da z učenci z učnimi

-

opazovanje

dela

težavami večinoma dela ona znotraj

svetovalne

službe

razreda mi to omogoča, da jo pri delu

posredovanje

opazujem in se od nje učim«

znanja

»Kot sem že dejal mi pomagajo pri
preprečevanju

poklicne

-

izgorelosti,

preprečevanje

poklicne

izgorelosti
-

pogovor in nasvet

nasvet

-

posredovanje

strokovno

pripravljene
znanje,

kjer

posredovati
ga

in

konkretnega

vedno so mi na voljo za pogovor ali
ter

šolske

meni

konkretnega

znanja

zmanjka«
ŠSD1

»Nasveti, kako ravnati, vključevanje

-

pogovor in nasvet

drugih strokovnjakov, hospitiranje pri

-

vključevanje

učnih urah«

strokovnjakov
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drugih

ŠSD2

»Razgovori,

nasveti

staršem

učiteljem«

in

-

hospitiranje

-

pogovor in nasvet

-

svetovanje staršem

Tabela 15: Na kakšen način šolski svetovalni delavci nudijo podporo učiteljem pri soočanju z
učenci z učnimi težavami?

Ureditev kod
Vsebina učne ure (U1)

Σ=1

Spremembe učne ure (U1)

Σ=1

Učne oblike in metode (U1)

Σ=1

Opazovanje dela šolske svetovalne službe (U2)

Σ=1

Posredovanje konkretnega znanja (U2, U3)

Σ=2

Preprečevanje poklicne izgorelosti (U3)

Σ=1

Pogovor in nasvet (U3, ŠSD1, ŠSD2)

Σ=3

Vključevanje drugih strokovnjakov (ŠSD1)

Σ=1

Hospitiranje pri pouku (ŠSD1)

Σ=1

Svetovanje staršem (ŠSD2)

Σ=1

Kategorije RV14:
1. Nasveti in pomoč znotraj učne ure: kategorijo smo povzeli iz kod vsebina učne ure,
spremembe učne ure, učne oblike in metode ter hospitiranje pri pouku
2. Direktna pomoč učiteljem: tukaj združujemo kode opazovanje dela šolske svetovalne
službe, posredovanje konkretnega znanja, preprečevanje poklicne izgorelosti ter
pogovor in nasvet
3. Sodelovanje z zunanjimi strokovnjaki različnih področij
4. Svetovanje staršem
Izmed petih intervjuvancev so kar štirje (U2, U3, ŠSD1, ŠSD2) kot najbolj vidno podporo
učiteljem pri soočanju z učenci z učnimi težavami izpostavili kategorijo direktna pomoč
učiteljem, v katero smo združil opazovanje dela šolske svetovalne službe, posredovanje
konkretnega znanja, preprečevanje poklicne izgorelosti ter pogovor in nasvet.
Dva intervjuvanca (U1, ŠSD1) sta kot najbolj pogosto pomoč učiteljem s strani šolske
svetovalne službe navedla nasvete in pomoč znotraj učne ure, ki združujejo vsebino učne ure,
spremembe učne ure, učne oblike in metode ter hospitiranje pri pouku.
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Ena izmed šolskih svetovalnih delavk (ŠSD1) je poudarila povezovanje z zunanjimi
strokovnjaki, druga pa svetovanje staršem (ŠSD2).
Med obema skupinama intervjuvancev, torej med učitelji in šolskimi svetovalni delavci, ni
opaziti vidnejših razhajanj v odgovorih.
Iz predstavljenega lahko sklepamo, da se intervjuvani šolski svetovalni delavki zavedata
pomena dobre usposobljenosti pedagoških delavcev in si prizadevata, da sta učiteljem na
voljo na vseh področjih. Če se navežemo na prejšnje raziskovalno vprašanje oz. na odgovore
intervjuvancev lahko zaključimo, da je potrebna večja angažiranost pomoči učiteljem na tistih
področjih, ki jih sami izpostavljajo kot njihova šibka, torej več povezovanja s strokovnjaki
zunanjih institucij ter potreba po boljšem poznavanju sistema pomoči učencem s posebnimi
potrebami.
RV15: Na kakšen način poteka komunikacija intervjuvanih učiteljev oz. svetovalnih delavk s
starši učencev z učnimi težavami in kdo organizira komunikacijo s starši?

Oznaka

Postavka

U1

»Komunikacijo s starši vodi razrednik

-

razrednik

preko

-

govorilne ure

strokovnih skupin«

-

sestanki strokovnih skupin

»Komunikacijo s starši vodi šolska

-

šolska svetovalna služba

svetovalna služba preko pogovorov s

-

pogovori s starši

-

postopoma:

U2

Koda

govorilnih

ur

in

sestankov

starši«

U3

»komunikacijo s starši najprej vodi

nato

posamezni učitelj na govorilnih urah,

razrednik, po potrebi šolska

kasneje razrednik in po potrebi šolska

svetovalna služba

svetovalna

ŠSD1

učitelj,

služba

na

evalvacijskih

-

govorilne ure

srečanjih strokovnega tima«

-

sestanki strokovnih skupin

»Komunikacijo s starši v primeru učnih

-

postopoma:

učitelj,

nato

težav vodi šolska svetovalna služba, v

razrednik, po potrebi šolska

kolikor izboljšanja ne doseže učitelj ali

svetovalna služba

kasneje razrednik«

-

govorilne ure

»Vključenost staršev v šolo poteka

-

svet staršev

preko govorilnih ur, sveta staršev,

-

interesne dejavnosti

nekaterih interesnih dejavnosti«
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ŠSD2

»Komunikacijo vodi najprej učitelj, nato
razrednik,

ostali

učitelji

-

svetovalna

postopoma:

učitelj,

nato

razrednik, po potrebi šolska

služba in vodstvo šole – odvisno od

svetovalna služba

stopnje zahtevnosti težav«

-

govorilne ure

»S starši se srečujemo na govorilnih

-

sestanki strokovnih skupin

urah in na sestankih strokovnih timov«

Tabela 16: Na kakšen način poteka komunikacija učiteljev oz. šolskih svetovalni delavcev s
starši učencev z učnimi težavami in kdo jo organizira?

Ureditev kod
Vodja komunikacije je razrednik (U1)

Σ=1

Vodja komunikacije je šolska svetovalna služba (U2)

Σ=1

Komunikacija postopna: učitelj, razrednik, šolska svetovalna služba (U3,ŠSD1,ŠSD2)

Σ=3

Kategorije RV15:
1. Razrednik je glavna vez med šolo in starši učencev z učnimi težavami
2. Glavna vez med šolo in starši učencev z učnimi težavami je šolska svetovalna služba
3. Vodja komunikacije s starši učencev z učnimi težavami se določa hierarhično po
potrebi
Na vprašanje, kdo organizira komunikacijo s starši učencev z učnimi težavami, so tri od petih
intervjuvanih oseb (U3, ŠSD1, ŠSD2) odgovorile, da je komunikacija postopna in se določa
glede na potrebe: najprej se s starši pogovori učitelj, potem razrednik ter šolski svetovalni
delavci.
Da je razrednik glavna vez med šolo in starši učencev z učnimi težavami je odgovorila ena
izmed intervjuvanih učiteljic (U1), šolsko svetovalno službo kot glavni komunikacijski kanal
pa je navedla druga izmed intervjuvanih učiteljic (U2) .
Zavedati se moramo, da se otrok oblikuje v medsebojnem sovplivanju: družina, šola in širše
družbeno okolje in med sistemi je potrebna komunikacija, s katero pride do uskladitve in
optimalne rešitve za otroka (Valentinčič 1981). V pogovoru med pedagoškimi delavci in starši
ne sme biti vodilna enosmerna komunikacija, kjer učitelj starše le seznanja z učenčevim
uspehom v šoli. Pogovor mora biti konstruktiven in usmerjen k iskanju najboljših rešitev za
učenčeve težave.
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RV15: Na kakšen način poteka komunikacija učiteljev oz. šolskih svetovalnih delavcev s starši
učencev z učnimi težavami in kdo organizira komunikacijo s starši?

Oznaka

Postavka

U1

»Komunikacijo s starši vodi razrednik

-

razrednik

preko

-

govorilne ure

strokovnih skupin«

-

sestanki strokovnih skupin

»Komunikacijo s starši vodi šolska

-

šolska svetovalna služba

svetovalna služba preko pogovorov s

-

pogovori s starši

-

postopoma:

U2

Koda

govorilnih

ur

in

sestankov

starši«
»komunikacijo s starši najprej vodi

U3

nato

posamezni učitelj na govorilnih urah,

razrednik, po potrebi šolska

kasneje razrednik in po potrebi šolska

svetovalna služba

svetovalna

ŠSD1

učitelj,

služba

na

evalvacijskih

-

govorilne ure

srečanjih strokovnega tima«

-

sestanki strokovnih skupin

»Komunikacijo s starši v primeru učnih

-

postopoma:

učitelj,

nato

težav vodi šolska svetovalna služba, v

razrednik, po potrebi šolska

kolikor izboljšanja ne doseže učitelj ali

svetovalna služba

kasneje razrednik«

-

govorilne ure

»Vključenost staršev v šolo poteka

-

svet staršev

preko govorilnih ur, sveta staršev,

-

interesne dejavnosti

-

postopoma:

nekaterih interesnih dejavnosti«
ŠSD2

»Komunikacijo vodi najprej učitelj, nato
razrednik,

ostali

učitelji

svetovalna

učitelj,

nato

razrednik, po potrebi šolska

služba in vodstvo šole – odvisno od

svetovalna služba

stopnje zahtevnosti težav«

-

govorilne ure

»S starši se srečujemo na govorilnih

-

sestanki strokovnih skupin

urah in na sestankih strokovnih timov«

Tabela 17: Na kakšen način poteka komunikacija učiteljev oz. šolskih svetovalnih
delavcev s starši učencev z učnimi težavami in kdo jo organizira?

Ureditev kod
Govorilne ure (U1, U3, ŠSD1, ŠSD2)

Σ=4

Sestanki strokovnih skupin (U1, U3, ŠSD2)

Σ=3

Pogovori svetovalne službe s starši (U2)

Σ=1
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Svet staršev (ŠSD1)

Σ=1

Interesne dejavnosti (ŠSD1)

Σ=1

Kategorije RV15:
1. Komunikacija s starši učencev z učnimi težavami poteka na govorilnih urah
2. Komunikacija s starši učencev z učnimi težavami poteka na za to organiziranih
srečanjih: v to kategorijo smo združili kodi sestanki strokovnih skupin in pogovori
svetovalne službe s starši
3. Komunikacija s starši učencev z učnimi težavami poteka znotraj srečanj, kjer prvoten
namen ni tovrstna komunikacija: združujemo kodi svet staršev in interesne dejavnosti
Ozirajoč se na odgovore intervjuvancev so najbolj pogost način komunikacije učiteljev oz.
šolskih svetovalnih delavcev s starši učencev z učnimi težavami govorilne ure – poudarili so
jih štirje od petih intervjuvancev (U1, U3, ŠSD1, ŠSD2). Ravno tako so štiri od petih
intervjuvanih oseb (U1, U2, U3, ŠSD2) izpostavile komunikacijo s starši na za to
organiziranih srečanjih (sestanki strokovnih skupin ter pogovori svetovalne službe s starši).
Ena izmed intervjuvanih šolskih svetovalnih delavk (ŠSD1) pa je izpostavila pogovor
pedagoških delavcev s starši znotraj sveta staršev ter interesnih dejavnosti.
Kot smo izpostavili že v interpretaciji prejšnjega raziskovalnega vprašanja je komunikacija
staršev učencev z učnimi težavami s šolo izrednega pomena. Bolj kot to, ob kakšnih
priložnostih poteka, je pomembno, da gre za obojestransko komunikacijo, ki starše aktivno
vključuje v sistem pomoči njihovim otrokom ter jim obenem ponuja novo znanje ter nasvete,
kako pomagati svojim otrokom. Komunikacija šole s starši pa ima še dva pomembna vidika,
ki smo ju bolj natančno opisali že v teoretičnem delu diplomske naloge, in sicer: ko bodo
starši videli, da učitelj izraža iskreno skrb za njihovega otroka bodo z njim lažje delili
informacije o otroku, ki jih drugače ne bi in katere lahko pomembno vplivajo na učni proces.
Kot drugo pa starši potrebujejo podporo, pomoč, nasvet strokovnjaka in predvsem afirmacijo,
da je njihov trud opazen, dobrodošel in odločilen.
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RV16: Katero vrsto podpore staršem učencev z učnimi težavami navajajo intervjuvani učitelji
in šolski svetovalni delavki?

Oznaka

Postavka

Koda

U1

»Staršem pojasnjujejo vzroke za otrokov

-

obnašanje in dajejo nasvete za ravnanje«

pojasnitev vzrokov za
določeno obnašanje

-

nasveti za ravnanje z
otrokom

»Šolska

U2

svetovalna

služba

staršem

-

pomaga pri nasvetih staršem, kako

nasveti za ravnanje z
otrokom

pomagati otroku, da mu bo lažje«
»Šolska

U3

svetovalna

služba

staršem

-

poskuša razložiti, iz kje izhajajo vzroki
za določene motnje, jim svetuje, kaj

določeno obnašanje
-

otrokom pomaga tudi v domačem okolju
ter jim nudi oporo, ko so preobremenjeni

nasveti za ravnanje z
otrokom

-

in na koncu z močmi«

ŠSD1

pojasnitev vzrokov za

opora preobremenjenim
staršem

»Šolska svetovalna služba lahko staršem

-

skupno načrtovanje dela

»V obliki razgovorov, svetovanja in

-

razgovori

poudarjanja otrokovih nočnih področij«

-

nasveti

največ pripomore na področju skupnega
načrtovanja dela«
ŠSD2

za

ravnanje

z

otrokom
-

poudarjanje močnih področij
otroka

Tabela 18: Na kakšen način učitelji in šolski svetovalni delavci nudijo podporo staršem
učencev z učnimi težavami?

Ureditev kod
Pojasnitev vzrokov za določeno obnašanje (U1, U3)

Σ=2

Nasveti za ravnanje z otrokom (U1, U2, U3, ŠSD2)

Σ=4
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Opora preobremenjenim staršem (U3)

Σ=1

Skupno načrtovanje dela (ŠSD1)

Σ=1

Razgovori (ŠSD2)

Σ=1

Poudarjanje učenčevih močnih področij (ŠSD2)

Σ=1

Kategorije RV16:
1. Poskus razlage vzrokov za nastanek določenih učnih težav
2. Skupno iskanje rešitev in zastavljanje ciljev, ki jih želimo doseči: nasveti za ravnanje z
otrokom, skupno načrtovanje dela, razgovori, poudarjanje učenčevih močnih področij
3. Posluh in psihična podpora staršem
Sklepamo lahko, da intervjuvani pedagoški delavci nudijo največ podpore staršem učencev z
učnimi težavami na tistih področjih, na kateri starši izražajo največji interes in skrb. Vse
intervjuvane osebe so izpostavile kategorijo skupnega iskanje rešitev in zastavljanje ciljev, ki
jih želimo doseči, znotraj katere smo združili nasvete za ravnanje z otrokom, skupno
načrtovanje dela, razgovore ter poudarjanje učenčevih močnih področij. Vse našteto so
značilnosti izvirnega delovnega projekta pomoči.
Dva (U1, U3) izmed petih intervjuvancev sta dejala, da učiteljem pojasnjujeta vzroke za
nastanek določenih učnih težav, eden (U3) izmed njih pa, da preobremenjeni in utrujeni starši
pri njemu večkrat iščejo oporo v težkih trenutkih.
Pridobljeni odgovori so dober vpogled v teme, o katerih starši nimajo zadostnega znanja in za
katere jim primanjkuje odgovorov. Menimo, da bi sistematična predavanja o najbolj pogostih
vprašanjih staršev pripomogla k boljšemu poznavanju področja učencev z učnimi težavami, k
bolj aktivnemu vključevanju staršev v delovanje šole ter k boljši samopodobi staršev učencev
z učnimi težavami.
1.5. Poznavanje koncepta soustvarjanja v šoli in njegova uporaba
Peti sklop predstavlja naše zanimanje o poznavanju in uporabi koncepta soustvarjanja v šoli, ki
ga je slovenskemu prostoru predstavila dr. Čačinovič Vogrinčič in za katerega menimo, da je
eden boljših konceptov za delo z učenci z učnimi težavami, saj gradi na kvaliteti medsebojnih
odnosov in poudarja načelo, da ima vsak pravico biti individuum.
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Intervjuvancem smo postavili vprašanja o poznavanju omenjenega koncepta, njegovih
pozitivnih in negativnih straneh ter uporabnosti koncepta pri delu z učenci z učnimi težavami,
ki so posledica motnje pozornosti in hiperaktivnosti. Odgovore intervjuvancev smo kodirali in
jih nato razvrstili v kategorije.
RV17: V kolikšni meri intervjuvani učitelji in šolski svetovalni delavki poznajo koncept
soustvarjanja v šoli?

Oznaka

Postavka

Koda

U1

»Zanj sem že slišala ampak ga nikoli

-

koncept bežno znan

-

nepoznavanje koncepta

-

koncept bežno znan

nisem uporabljala«
»Ne, za ta koncept pa res še nisem

U2

slišala«
»O tem konceptu sem nekje nekaj bral

U3

ampak se nikoli nisem odločil, da ga
preizkusim v praksi«
ŠSD1

»Ne«

-

nepoznavanje koncepta

ŠSD2

»Da, koncept soustvarjanja poznam in

-

poznavanje

ga

pri

nekaterih

učencih

tudi

in

uporaba

koncepta

uporabljam«

Tabela 19: Ali poznate koncept soustvarjanja v šoli in ali ste ga kdaj uporabili pri svojem delu
z učenci z učnimi težavami?

Ureditev kod
Koncept se zdi bežno znan (U1, U3)

Σ=2

Nepoznavanje koncepta (U2, ŠSD1)

Σ=2

Poznavanje in uporaba koncepta (ŠSD2)

Σ=1

Kategorije RV17:
1. Nepoznavanje in neuporaba koncepta: znotraj kategorije smo združili kodi koncept se
zdi bežno znan ter nepoznavanje koncepta
2. Poznavanje in uporaba koncepta
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Le eden (ŠSD2) izmed pedagoških delavcev, ki smo ga intervjuvali, pozna in uporablja
koncept soustvarjanja v šoli, ostali štirje intervjuvanci pa so odgovorili, da jim je koncept
popolnoma nepoznan ali pa da so zanj bežno že slišali. O konceptu soustvarjanja v šoli smo
spraševali, ker smo ga v teoretičnem delu diplomske naloge izpostavili kot enega, po našem
mnenju, boljših pristopov k reševanju učnih težav učencev. Njegova glavna teza, ki
predstavlja učenje kot proces soustvarjanja in pogovora ter vlogo učenca preusmerja od
prejemnika znanja k soustvarjalcu le-tega je uporabna tudi pri reševanju učnih težav, ko je
učenec razumljen kot aktiven soustvarjalec pomoči. Kot glavni prvini procesa pomoči sta
izpostavljena soustvarjanje in pogovor, torej sodelovanje vseh vpetih, vključno z učencem z
učnimi težavami. Razmerje vlog v projektu pomoči se je spremenilo; učenec z učnimi
težavami ni več samo prejemnik predlogov pomoči ampak je njihov soustvarjalec. V procesu
pomoči sta torej učitelj in učenec sogovornika, soustvarjalca. V dialogu se učitelj in učenec
spoznata, delita svoja mnenja, izkušnje ter kompetence in sta tako soudeležena v iskanju
rešitev. »Pogovor v delovnem odnosu zagotavlja učitelju in učencu izkušnje, ki jih je v šoli
premalo: izkušnje sodelovanja v pogovoru, kjer učitelj učencu zagotovi, da ga posluša in sliši,
ter mu odgovori, da bi on poslušal, slišal, odgovoril« (Čačinovič Vogrinčič 2008, str. 12).
Glede na to, da koncept soustvarjanja pomeni korak naprej k učencu, njegovi individualnosti
ter posluhu za njegove potrebe menimo, da bi z znanjem o konceptu ter s praktičnimi
smernicami izvajanja koncepta morali seznaniti pedagoške delavce. Več predlogov, ki smo jih
strnili na osnovi rezultatov empiričnega dela, navajamo v zaključku, kjer predstavimo tudi
prostor za poznavanje koncepta soustvarjanja. Pedagoške delavce bi z njim lahko seznanili v
samem procesu njihovega izobraževanja ali kasneje, v okviru izobraževanja, ki ga organizira
šola za svoje zaposlene.
RV18: Ali so intervjuvani učitelji in šolski svetovalni delavki kdaj delali po konceptu
soustvarjanja v šoli z učenci z učnimi težavami in kako ga ocenjujejo?
To in naslednji dve vprašanji (RV18, RV19 in RV20) smo naslovili na tiste intervjuvance, ki so
na prejšnje vprašanje odgovorili pritrdilno – torej le na intervjuvanko, ki koncept
soustvarjanja v šoli pozna. Iz tega razloga so pri tem in naslednjih dveh vprašanjih v tabelo
zapisali le odgovore intervjuvanke z oznako ŠSD2.
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Oznaka

Postavka

Koda

U1

/

/

U2

/

/

U3

/

/

ŠSD1

/

/

ŠSD2

»Koncept uporabljam. Dosegla sem

-

uporaba koncepta

dobre rezultate in vzpostavila pristen

-

dobri rezultati

stik z učencem«

-

pristen stik z učencem

Tabela 20: Če ste kdaj uporabili koncept soustvarjanja za delo z učencem z učnimi težavami
nas zanima, kakšne rezultate ste dosegli?

Ureditev kod
Koncepta nikoli niso uporabili (U1, U2, U3, ŠSD1)

Σ=4

Uporaba koncepta (ŠSD2)

Σ=1

Dobri rezultati (ŠSD2)

Σ=1

Pristen stik z učenci (ŠSD2)

Σ=1

Kategorije RV18:
1. Koncept ni bil uporabljen
2. Koncept je bil uporabljen in ocenjen kot dober: kategorija združuje kode uporaba
koncepta, dobri rezultati ter pristen stik z učenci
Štirje (U1, U2, U3, ŠSD1) izmed petih intervjuvanih oseb ne poznajo koncepta soustvarjanja
v šoli in ga nikoli niso uporabljali. Ena izmed intervjuvank (ŠSD2), ki koncept pozna in ga
tudi uporablja, meni, da delo po omenjenem konceptu prinaša dobre rezultate. Odgovorila je:
»Dosegla sem dobre rezultate in vzpostavila pristen stik z učencem«. V svojem odgovoru je
torej izpostavila pristen stik z učencem, kar se kot pozitiven učinek izpostavlja tudi v delu
Čačinovič Vogrinčič (2008). Veliko pove že beseda sama: soustvarjanje pojmuje učenje kot
proces, ki ga učenec in učitelj sooblikujeta v dialogu, ki omogoča, da učitelj učenca posluša,
ga sliši in razume, kaj zna in kje ima težave, in učencu odgovori tako, da se začne
raziskovanje učenčevega znanja in težav, da bi oba ugotovila, kakšno pomoč učenec potrebuje
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in kako mu jo učitelj lahko posreduje. Povsem pričakovano se v tovrstnem dialogu in
medsebojnem prilaganju razvije pristen stik z učencem, kot je navedla intervjuvanka (ŠSD2).
RV19: V kolikšni meri koncept soustvarjanja intervjuvani učitelji in šolski svetovalni delavki
ocenjujejo kot uporaben in učinkovit za delo z učenci z učnimi težavami zaradi motnje
pozornosti in hiperaktivnosti?

Oznaka

Postavka

Koda

U1

/

/

U2

/

/

U3

/

/

ŠSD1

/

/

ŠSD2

»Na to vprašanje ne morem odgovoriti,

-

nima izkušenj

ker z učenci z motnjo pozornosti in
hiperaktivnosti nisem delala po tem
konceptu«

Tabela 21: Ali koncept soustvarjanja ocenjujete kot uporaben za delo z učenci z motnjo
pozornosti in hiperaktivnosti?

Ureditev kod
Koncepta nikoli niso uporabili (U1, U2, U3, ŠSD1)

Σ=4

Nima izkušenj (ŠSD2)

Σ=1

Kategorije RV19:
1. Koncept ni bil uporabljen
2. Nima izkušenj z uporabo koncepta soustvarjanja pri učencih z učnimi težavami kot
posledico motnje pozornosti in hiperaktivnosti
Na to raziskovalno vprašanje nam zaradi neuporabe koncepta soustvarjanja pri delu z učenci z
učnimi težavami zaradi motnje pozornosti in hiperaktivnosti ni mogel odgovoriti nihče.
V teoretičnem delu smo predstavili koncept soustvarjanja in nekaj najpomembnejših
pozitivnih učinkov tega koncepta povzemamo v nadaljevanju. Začenjamo z mislijo Čačinovič
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Vogrinčič (2011): »Žal mi je za vse tiste mlade, ki nimajo priložnosti v šoli, da se najdejo in
dokažejo ali da propadejo, ker nimajo človeka, ki bi jih stvari razložil tako, da razumejo«
(Čačinovič Vogrinčič 2011 b, str. 23). Koncept soustvarjanja temelji na učencu, na njegovem
predznanju, na njegovih potrebah. Sistem se ne prilagaja ampak se snov nadaljuje tam, kjer je
primerno za določeno starostno skupino. Koncept soustvarjanja to spreminja, za otroka je
pomembno, da se mu pridružimo na stopnji, na kateri se trenutno nahaja. To v otroku vzbuja
večjo samozavest, večjo samostojnost pri delu, dobre ocene, premagovanje predsodkov ter
pridobljeno zaupanje v učitelja, šolskega svetovalnega delavca, starša. Vse našteto krepi tudi
odnos med učencem in pedagoškimi delavci, ki temelji na sodelovanju, znotraj katerega kot
enakovredni partnerji odkrivajo cilje, pot do le-teh ter odpravljajo učne težave.
RV20: Katere pomanjkljivosti koncepta soustvarjanja izpostavljajo intervjuvani učitelji in
šolski svetovalni delavki?

Oznaka

Postavka

Koda

U1

/

/

U2

/

/

U3

/

/

ŠSD1

/

/

ŠSD2

»Na podlagi mojih izkušenj z delom z

-

poznavanje

učenci z disleksijo in diskalkulijo lahko

koncepta

rečem, da se je koncept soustvarjanja

proces

izkazal kot zelo učinkovit«

-

in
je

uvajanje
dolgotrajen

za spremembo ni dovolj

»Pod negativne strani koncepta bi lahko

posameznik,

uvrstila le to, da je poznavanje in

koncept postati vodilo šole

ampak

mora

uvajanje koncepta zares dolgotrajen
proces, ki ga mora sprejeti celotna šola
kot

svoje

vodilo

oz.

politiko

–

posameznik ni dovolj«

Tabela 22: Lahko izpostavite kakšno pomanjkljivost koncepta?

Ureditev kod
Koncepta nikoli niso uporabili (U1, U2, U3, ŠSD1)
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Σ=4

Poznavanje in uvajanje koncepta je dolgotrajen proces (ŠSD2)

Σ=1

Za spremembo ni dovolj posameznik, ampak mora koncept postati vodilo šole (ŠSD2)

Σ=1

Kategorije RV20:
1. Koncept ni bil uporabljen
2. Dolgotrajen proces, ki zahteva spremembo na ravni celotne institucije: v tej kategoriji
smo združili kodi poznavanje in uvajanje koncepta je dolgotrajen proces ter za
spremembo ni dovolj posameznik, ampak mora koncept postati vodilo šole.
Edina intervjuvana oseba, ki koncept soustvarjanja v šoli pozna in uporablja (ŠSD2), je
dejala, da gre za dolgotrajen proces, ki zahteva spremembo na ravni celotne institucije in to
izpostavila kot pomanjkljivost. Strinjamo se, da je omejitev, ki bi znala postati ovira, da tako
delo potrebuje in zahteva čas. To vključuje tako čas učiteljev, svetovalne delavke, kot tudi čas
staršev, otroka. Celoten šolski sistem še ni povsem v podporo takemu načinu dela.
Glede na to, da iz empirične raziskave nismo dobili globljega in bolj razširjenega vpogleda v
pomanjkljivosti koncepta soustvarjanja v šoli, smo si že v teoretičnem delu pomagali z
magistrskim delom Grah (2009). Njeni pridobljeni rezultati kažejo, da se kot glavne
pomanjkljivosti koncepta soustvarjanja v šoli pojavljajo prenizka strokovna usposobljenost
učiteljev, pomanjkanje časa ter preobremenjenost, strah pred spremembami, statičnost
tradicionalnih pogledov na proces poučevanja, šolskega sistema, standardov znanja in učnih
načrtov ter dezorientacija učencev z učnimi težavami in njihovih staršev v novi vlogi.
Vse naštete pomanjkljivosti bi težko pripisali direktno konceptu soustvarjanja. Gre bolj za
pomanjkljivosti celotnega sistema izobraževanja, ki na tovrstne spremembe še ni pripravljen.
1.6. Samoocena strokovne usposobljenosti učiteljev in šolske svetovalne službe za delo z
učenci z učnimi težavami
Poglavje se navezuje na predstavitev in interpretacijo rezultatov odgovorov intervjuvancev, od
katerih smo želeli samooceno lastne usposobljenosti za delo z učenci z učnimi težavami ter
usposobljenost za delo v timu. Zanimalo nas je tudi, na katerih področjih bi želeli svoje znanje
poglobiti in ali se dodatno izobražujejo. Ravno tako smo jim postavili vprašanje, ali je to
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dodatno izobraževanje samoiniciativno ali je organizirano s strani šole. Odgovore
intervjuvancev smo kodirali in jih nato razvrstili v kategorije.
RV21: Ali se intervjuvani učitelji in šolski svetovalni delavki čutijo dovolj usposobljeni za
delo z učenci z učnimi težavami?

Oznaka

Postavka

Koda

U1

»Povsem odvisno od vzroka nastanka

-

odvisno od motenj, zaradi
katerih nastajajo učne težave

-

ne

-

odvisno od motenj, zaradi
katerih nastajajo učne težave
v primeru neusposobljenosti
se izobrazim

učnih težav. Težje kot so motnje, težja je
pot odpravljanja učnih težav«
»Jaz zase lahko rečem, da definitivno

U2

ne«
»Z nekaterimi učenci da, z drugimi malo

U3

manj. Odvisno od težav, ki jih ima
-

učenec«
»Če so učne težave posledica posebnih
potreb, ki jih poznam, sem bolj suveren
in samozavesten. V nasprotnem primeru
pa se vedno trudim, da pridobim znanja
o motnjah in tako lahko pomagam
učencem.«
ŠSD1

»Da,

moja

izobrazba

je

profesor

-

da

»Meni, da sem usposobljena za delo z

-

da

defektologije«
ŠSD2

učenci z učnimi težavami«

Tabela 23: Ali se čutite dovolj usposobljeni za delo z učenci z učnimi težavami?

Ureditev kod
Odvisno od motenj, zaradi katerih nastajajo učne težave (U1, U3)

Σ=2

V primeru neusposobljenosti se izobrazim (U3)

Σ=1

Da (ŠSD1, ŠSD2)

Σ=2

Ne (U2)

Σ=1
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Kategorije RV21:
1. Usposobljenost je odvisna od vzrokov za nastanek učnih težav: kategorija združuje kodi
odvisno od motenj, zaradi katerih nastajajo učne težave ter v primeru neusposobljenosti se
izobrazim
2. Da, čutim se usposobljen
3. Ne, ne čutim se usposobljen
Intervjuvanci so lastno usposobljenost za ravnanje z učenci z učnimi težavami ocenjevali zelo
različno. Ena izmed intervjuvank (U2) je dejala, da se za delo z učenci z učnimi težavami
definitivno ne čuti dovolj sposobna. Dva izmed intervjuvanih učiteljev (U1, U3) sta
odgovorila, da je njuna usposobljenost odvisna od vzrokov za nastanek učnih težav, obe
intervjuvani šolski svetovalni delavki (ŠSD1, ŠSD2) pa sta enotni, da se za delo z učenci z
učnimi težavami čutita usposobljeni. Menimo, da na večjo samozavest ter dejansko višjo
usposobljenost šolskih svetovalnih delavk vplivata tako predhodno pridobljena izobrazba kot
dosedanje delovne izkušnje.
Kot smo že pisali je strokovna usposobljenost pedagoških delavcev pogoj za uspešno
obravnavo učencev z učnimi težavami. V nadaljevanju (RV24, Tabela 26) smo se osredotočili
na vprašanje, ali se intervjuvanci udeležujejo le izobraževanj, ki jih organizira šola ali tudi
samoiniciativno iščejo znanje tam, kjer se zavedajo svojih vrzeli.
RV22: Ali lahko intervjuvani učitelji in šolski svetovalni delavki izpostavijo področja, kjer jim
še posebej primanjkuje ustreznega znanja za delo z učenci z učnimi težavami?
Na to vprašanje so odgovarjali samo učitelji, ker sta obe svetovalni delavki že na prejšnje
vprašanje odgovorili, da se čutita dovolj usposobljeni za delo z učenci z učnimi težavami. Iz
tega razloga so predstavljeni le odgovori učiteljev.

Oznaka

Postavka

U1

»Pri

učinkovanju

Koda
zdravil,

ki

se

-

učinki zdravil

»Na splošno na področju dela z učenci s

-

učenci s posebnimi
potrebami

-

otroci z motnjami vedenja

uporabljajo«
U2

posebnimi potrebami«

U3

»Otroci z motnjami vedenja«

ŠSD1

/

/

ŠSD2

/

/
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Tabela 24: Na katerem področju vam še posebej primanjkuje ustreznega znanja za delo z
učenci z učnimi težavami?
Ureditev kod
Poznavanje učinkov zdravil (U1)

Σ=1

Učenci s posebnimi potrebami (U2)

Σ=1

Otroci z motnjami vedenja (U3)

Σ=1

Kategorije RV22:
1. Poznavanje učinkov zdravil
2. Področje učencev s posebnimi potrebami: združujemo kodi učenci s posebnimi
potrebami ter otroci z motnjami vedenja
Na zastavljeno raziskovalno vprašanje sta dva (U2, U3) od treh intervjuvanih učiteljev
odgovorila, da jima največ znanja primanjkuje na področju učencev s posebnimi potrebami,
eden (U1) pa, da bi želel poglobiti svoje znanje na temo poznavanja učinkov zdravil – lahko
sklepamo, da gre tudi tukaj za poznavanje skupine učencev s posebnimi potrebami, ki morajo
zaradi narave svoje motnje jemati zdravila.
Vse več učencev s posebnimi potrebami je vključenih v redno osnovno šolo in delo s to
skupino učencev v praksi postavi na preizkušnjo še tako dobrega in izkušenega učitelja. Ni
dovolj le individualno delo strokovnih služb s temi učenci ampak je potrebno prilagajati tudi
pouk v razredu. Ker je naloga šole, da poskrbi, da vsi učenci razvijajo svoje zmožnosti, je
pomembno poskrbeti tudi za ustrezno izobrazbo učiteljev. Da je učitelj učinkovit pri delu z
učenci s posebnimi potrebami je bistvenega pomena, da pozna otroka in njegove razvojne
značilnosti. Poznati pa mora tudi specialno metodiko in didaktiko, da lahko najde možne
prilagoditve, podporne tehnike in strategije dela. Kot smo že pisali je vsak učenec individuum
in torej kliče po individualni obravnavi – enaki pristopi torej niso ustrezni za različne učence.
Vloga, breme in odgovornost učitelja je vse prej kot majhna in nujno je, da učiteljem nudimo
tako izobraževanje na področjih, kjer niso suvereni kot tudi podporo s strani šolskih
svetovalnih delavcev.
RV23: Ali se intervjuvani učitelji in šolski svetovalni delavki dodatno izobražujejo na
področju dela z učenci z učnimi težavami?
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Oznaka

Postavka

Koda

U1

»Seveda, potrebno je ostati na tekočem z

-

da

novostmi«
U2

»Da«

-

da

U3

»Absolutno, vsak dan in celo življenje«

-

da

ŠSD1

»Dodatno izobraževanje je samoumevno

-

da

-

da

in nujno potrebno«
ŠSD2

»Brez dodatnega izobraževanja bi naše
metode dela že zdavnaj zastarele, tako
da je odgovor da.«

Tabela 25: Ali se dodatno izobražujete na področju dela z učenci z učnimi težavami?

Ureditev kod
Da (U1, U2, U3, ŠSD1, ŠSD2)

Σ=5

Kategorije RV23:
1. Učitelji in šolski svetovalni delavci se dodatno izobražujejo.
Spodbudni so rezultati, ki pričajo o tem, da prav vse izmed intervjuvanih oseb navajajo, da se
dodatno izobražujejo na področju dela z učenci z učnimi težavami. Ravno tako so kar štirje
intervjuvanci (U1, U3, ŠSD1, ŠSD2) izpostavili, da je izobraževanje nujno, saj predstavlja
temelj dela z otroki z učnimi težavami ter omogoča poznavanje novih in bolj učinkovitih
strategij.
Že pri interpretaciji prejšnjega odgovora smo pisali, da je izobraževanje oz. usposobljenost
pedagoških delavcev pogoj za uspešnost dela z vsemi učenci.
RV24: Ali so dodatna izobraževanja, ki jih intervjuvani učitelji in šolski svetovalni delavki
obiskujejo, organizirana s strani šole ali se izobražujejo na lastno pobudo?

Oznaka

Postavka

U1

»Oboje«

U2

»Večinoma

Koda

gre

za

organizirana
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-

oboje

-

izobraževanja, organizirana s

izobraževanja, na katere nas pošilja

strani šole

šola«
»Ogromno se učim sam in iščem rešitve,

U3

-

oboje

-

oboje

-

oboje

resnica pa je tudi ta, da je na naši šoli
kakovostnemu izobraževanju zaposlenih
namenjeno veliko pozornosti «
ŠSD1

»Veliko

je

izobraževanja,

ki

ga

organizira šola ampak osebno meni, da
mora v svojo kariero vlagati najprej vsak
posameznik«
ŠSD2

»Pri nas organiziramo izobraževanja za
učitelje in menim, da so izobraževanja s
strani

šole

zadostna.

Sama

se

izobražujem tudi v lastni režiji, ker to
potrebujem in ker rada obvladam svoje
delo«

Tabela 26: Ali so dodatna izobraževanja organizirana s strani šole ali so rezultat vaše
individualne odločitve in želje po dodatnem znanju?

Ureditev kod
Oboje (U1, U3, ŠSD1, ŠSD2)

Σ=4

Izobraževanja organizirana s strani šole (U2)

Σ=1

Kategorije RV24:
1. Dodatna izobraževanja so tako rezultat organizacije s strani šole kot samoiniciative
vsakega posameznika
2. Dodatna izobraževanja potekajo le na pobudo šole
Kar 4 intervjuvane osebe (U1, U3, ŠSD1, ŠSD2) navajajo, da se dodatno izobražujejo na
predavanjih, organiziranih s strani šole in tudi samoiniciativno. Le ena izmed intervjuvanih
učiteljic (U2) je na to vprašanje odgovorila, da se izobražuje le na izobraževanjih, ki jih
organizira šola. Če analiziramo njene prejšnje odgovore lahko opazimo prav poseben vzorec:
izobražuje se le, ko je nujno potrebno, za delo z učenci z učnimi težavami se ne čuti
usposobljena, učence z učnimi težavami ob prvih znakih le-teh napoti do šolske pedagoginje,
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ne sodeluje pri pripravi individualiziranega načrta dela niti ne pozna njegovih elementov in
edina med vsemi vprašanimi je na RV11, kjer smo spraševali o največji oviri pri delu z učenci
z učnimi težavami zaradi motnje pozornosti in hiperaktivnosti izpostavila dejavnike, ki
ovirajo njo in ne tistih, ki negativno vplivajo na učence. Če smo natančnejši, je odgovorila:
»Hiperaktivni otroci so zelo moteči za razred in mi vzamejo ogromno energije, truda ter
napora«, medtem ko so ostali intervjuvanci odgovarjali: »Tekmovalnost šolskega sistema«
(U1), »največja ovira je zagotovo ta, da se okolica na zaveda njihove inteligence, znanja in
ustvarjalnosti, saj na prvi pogled izgledajo nemotivirani in leni in posledično ne morejo doseči
uspeha, ki bi ga v bolj občutljivi družbi lahko« (U3), »dosegajo nižji učni uspeh zaradi narave
motnje« (ŠSD1), »nezmožnost sledenja pouku, reševanja preverjanj in ocenjevanj –
posledično torej nedoseganje minimalnih učnih standardov oz. slabše spričevalo ob koncu
šolskega leta« (ŠSD2).
Kot pravi Peklaj (2012) najverjetneje vsak učitelj, ki se sreča z otrokom s posebnimi
potrebami in prav tako z učencem z učnimi težavami najprej pomisli na to, ali bo znal
poučevati otroka, ki ima določene specifike, ali je dovolj usposobljen za to delo ter ali
poseduje dovolj strokovnega znanja, razumevanja ter avtonomije. Ta vprašanja so še glasnejša
v primeru, ko gre za učenca s hujšimi učnimi težavami. Če si učitelj ta vprašanja zastavi, je na
dobri poti, da bo učencu pomagal po svoji najboljših močeh. Učitelj se mora dodatno
izobraževati zaradi svoje strokovnosti, profesionalnosti ter avtonomije, znati pa se mora
soočiti tudi s svojimi strahovi ter predsodki in stereotipi o otrocih s posebnimi potrebami.
1.7. Učinkovitost pomoči iz vidika učenca
Zadnji sklop vprašanj prikazuje odgovore in interpretacije odgovorov na vprašanja, ki smo jih
zastavili učencema, s katerima smo opravili intervju. Na celotno temo učencev z učnimi
težavami zaradi motnje pozornosti in hiperaktivnosti smo pogledali iz zornega kota učencev,
ki imata učne težave zaradi motnje pozornosti in hiperaktivnosti. Zanimalo nas je, kako
opazita učne težave, kako pri iskanju ustreznih rešitev sodelujeta in kdo jima najbolj pomaga.
Za konec intervjuja smo ju povprašali še o predlogih, ki jima bi olajšali delo v razredu.
Odgovore intervjuvancev smo kodirali in jih nato razvrstili v kategorije.
RV25: Kako intervjuvana učenca opisujeta svoje počutje v razredu?

Oznaka

Postavka

Koda
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uu1

»V razredu se počutim super«

-

super

uu2

»Počutim se v redu«

-

v redu

Tabela 27: Kako bi opisal svoje počutje v razredu?
Ureditev kod
Super (uu1)

Σ=1

V redu (uu2)

Σ=1

Kategorije RV25:
1. Učenec/učenka se v razredu dobro počuti: v kategorijo združujemo kodi super in v
redu
Oba intervjuvana učenca odgovarjata, da se v razredu dobro počutita.
Zdravi medosebni odnosi so nepogrešljiv del življenja in vir dobrega počutja vsakega
posameznika. Enako je tudi z odnosi v šoli, kje otroci preživijo dobršen del dneva. O tej
tematiki v svojem prispevku piše Jereb (2011), ki meni, da morajo biti šole varne, predvidljive
pozitivne, fleksibilne te nenehno slediti rasti učencev. Šola namreč ni le prostor pridobivanja
znanja temveč marsikomu predstavlja drugi dom. Šola in odnosi v njej bi morali postati zgled
vsakemu učencu, predvsem tistim, ki nimajo drugih zgledov pozitivnih in funkcionalnih zrelih
odnosov med ljudmi. Ravno zato je učinkovito učno okolje pomembno, saj pomaga pri
zbranosti in motivaciji za šolsko delo, medsebojni pomoči ter hitrejšemu učenju.
RV26: Kako po mnenju intervjuvanih učencev učitelji in sošolci obravnavajo učence z učnimi
težavami zaradi motnje pozornosti in hiperaktivnosti

Oznaka

Postavka

Koda

uu1

»Veliko učiteljev je vedno pripravljenih
pomagati«
»Imam individualne ure«
»Razrednik mi pomaga pred kontrolnimi

-

pripravljeni pomagati
individualne ure
pomoč pred preverjanjem
znanja
dodatne ure utrjevanja

-

pripravljen pomagati

in pri dogovarjanju za dodatne ure
utrjevanja«
uu2

»Učitelj veliko pomaga meni in mojim
sošolcem«
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Tabela 28: Kako te obravnava učitelj, kako sodeluješ s sošolci?

Ureditev kod
Pripravljen pomagati (uu1, uu2)

Σ=2

Individualne ure (uu1)

Σ=1

Pomoč pred preverjanjem znanja (uu1)

Σ=1

Dodatne ure utrjevanja (uu1)

Σ=1

Kategorije RV26:
1. Učenec/učenka učitelja dojema kot osebo, ki je pripravljena pomagati na različne
načine: v kategorijo združujemo naslednje kode: pripravljen pomagati, individualne
ure, pomoč pred preverjanjem znanja ter dodatne ure utrjevanja
Dojemanje učitelja kot osebe, ki je pripravljena pomagati na različne načine, je prisotno pri
obeh učencih, ki smo ju intervjuvali. Vsekakor spodbuden podatek, ki učencema sporoča, da
se na učitelja lahko vedno zaneseta in da jima bo pomagal po svojih najboljših močeh.
Strinjamo se z Marentič Požarnik, ki pravi: »Učitelj, ki zna ustvariti vsem, še posebno pa
otrokom s posebnimi potrebami, primerno socialno in učno okolje, je osrednji člen uspešnosti
inkluzije« (Marentič Požarnik 2003, str. 105).
RV26: Kako po mnenju učenca učitelji in sošolci obravnavajo učenca z učnimi težavami
zaradi motnje pozornosti in hiperaktivnosti?
Oznaka

Postavka

uu1

»Z večino sošolcev se dobro razumemo«
»Nanje se lahko

Koda
-

vedno obrnem, ko
-

rabim pomoč«
»Nekateri sošolci me zafrkavajo«
uu2

»V šoli se razumemo, vendar samo z

-

enimi sošolci«
»Eni sošolci so pametnejši in se jim ni

-

dobri odnosi z večino
sošolcev
pripravljeni pomagati
nekateri med njimi imajo
negativen odnos
dobri odnosi z večino
sošolcev
nekateri med njimi imajo
negativen odnos

potrebno družiti z manj pametnimi«

Tabela 29: Kako te obravnava učitelj, kako sodeluješ s sošolci?
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Ureditev kod
Dobri odnosi z večino sošolcev (uu1, uu2)

Σ=2

Pripravljeni pomagati (uu1)

Σ=1

Nekateri med njimi imajo negativen odnos (uu1, uu2)

Σ=2

Kategorije RV26:
1. Konstruktivni odnos z večino sošolcev: ta kategorija združuje kodi: dobri odnosi z
večino sošolcev in pripravljeni pomagati
2. Negativen odnos nekaterih posameznikov
Intervjuvana učenca odnos sovrstnikov v splošnem označujeta kot dober vendar izpostavljata
negativen odnos nekaterih posameznikov.
Pomemben dejavnik za učenčevo dobro počutje in ne nazadnje njegovo učno uspešnost
predstavlja socialno okolje. Zaradi impulzivnega vedenja, nerodnega pristopa do sovrstnikov
ter nezmožnosti dolgotrajne pozornosti, se pogosto zgodi, da vrstniška skupina učenca z
učnimi težavami zaradi motnje pozornosti in hiperaktivnosti ne sprejema najbolje. Tukaj
lahko učitelj z jasno postavljenimi mejami vedenja v razredu do vrstnikov in učiteljev, s
sprotnim obveščanjem staršev o vedenju učenca, vzpostavljanjem in vzdrževanjem aktivnega
partnerskega odnosa ter različnimi metodami izboljševanja vrstniških odnosov (pozitivna
razredna klima, pogovor o različnosti učencev, učenje socialnih veščin, igre vlog, prosocialno
vedenje, kakovostna komunikacija) pomembno vpliva na odnose tako na razredni ravni kot na
ravni šole. Kot smo pisali v splošnih priporočilih se kot uspešno pri učencih z učnimi
težavami zaradi motnje pozornosti in hiperaktivnosti izkaže tudi tutorstvo in medvrstniška
pomoč, občutljivost učitelja ter sošolcev pri podajanju povratnih informacij (predvsem pri
izrekanju kritike) ter praksa dobre socializacije učenca v razredu (Jereb 2011, str. 75-80).
RV27: Kako se po mnenju intervjuvanih učencev izražajo njune učne težave?

Oznaka

Postavka

Koda

uu1

»Pri pouku ne morem slediti«
»Imam premalo časa, da bi si snov
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-

ne sledi pouku
pomanjkanje časa

zapisala v zvezek, kaj šele, da bi
poskusila razumeti«

-

nerazumevanje snovi
manko koncentracije in
zbranosti

-

pomanjkanje časa
nerazumevanje snovi
potrebujem veliko pomoči
učitelja
veliko vloženega truda

»Pri jezikih več kot pol učne ure ne
razumem«
»Manjka mi koncentracija in zbranost«
»Dostikrat

uu2

končam

zadnji

kakšno

nalogo«
»Učitelj mi mora veliko pomagati, da
razumem snov«

-

»Moram veliko delati, da dobim dobro
oceno«
»Potrebujem veliko časa«

Tabela 30: Kako se izražajo tvoje učne težave oz. kako jih ti opaziš?

Ureditev kod
Oslabljeno spremljanje pouka (uu1)

Σ=1

Pomanjkanje časa (uu1, uu2)

Σ=2

Nerazumevanje snovi (uu1, uu2)

Σ=2

Manko koncentracije in zbranosti (uu1)

Σ=1

Potreba po pomoči učitelja (uu2)

Σ=1

Veliko vloženega truda (uu2)

Σ=1

Kategorije RV27:
1. Zmanjšana pozornost: v to kategorijo smo združili kode: oslabljeno spremljanje
pouka, manko koncentracije in zbranosti ter pomanjkanje časa
2. Slabše razumevanje in posledice le tega: kategorija združuje kode: nerazumevanje
snovi, potreba po pomoči učitelja ter veliko vloženega truda
Tako kot pedagoški delavci tudi intervjuvana učenca svoje težave, ki so posledica motnje
pozornosti in hiperaktivnosti, opazita kot zmanjšano pozornost in slabše razumevanje snovi
ter potrebo po pomoči učitelja.
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Učenci z motnjami pozornosti in hiperaktivnostjo se v zavedajo svojih primanjkljajev in
pogosto občutijo strah, da bodo zaradi nehotenega motečega vedenja izgubili naklonjenost
staršev, učitelja, vrstnikov. Njihova samopodoba je okrnjena, v šolsko delo morajo vložiti
veliko več psihične energije kot drugi otroci in po vsem tem je razumljivo, da jim občasno
zmanjka motivacije.
Pedagoški delavci in v prvi vrsti učitelj so tisti, ki mu morajo na poti do uspeha nuditi oporo
ter strokovno pomoč.
RV28: Ali intervjuvana učenca menita, da lahko k izboljšanju na področju učnih težav tudi
sama pripomoreta?

Oznaka

Postavka

Koda

uu1

»Reševanje dodatnih nalog doma«
»Plonk listki, ki jih nosim s seboj in jim
prebiram, ko se vozim z avtobusom,

-

dodatno delo doma
zapiski
miselni vzorec

-

dodatno delo doma
samostojna domača naloga
pomoč staršev

čakam v čakalnici«
»Začela sem si izdelovati miselne vzorce
in se mi zdi, da je bolje«
uu2

»Ko pridem iz šole moram še enkrat
predelati snov«
»Narediti moram domačo nalogo sam
brez pomoči«
»Če mi res ne gre, prosim starše, da mi
pomagajo«

Tabela 31:Kje vidiš možnost, da tudi sam pripomoreš k izboljšanju stanja na področju učnih težav?

Ureditev kod
Dodatno delo doma (uu1, uu2)

Σ=2

Izdelava zapiskov (uu1)

Σ=1

Miselni vzorec (uu1)

Σ=1

Samostojna domača naloga (uu2)

Σ=1

Pomoč staršev (uu2)

Σ=1
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Kategorije RV28:
1. Dodatno delo doma: kategorija združuje istoimensko kodo ter kode: izdelava
zapiskov, miselni vzorec, samostojna domača naloga ter pomoč staršev
Zanimivo je, da se oba intervjuvana učenca zavedata, da njuna lastna aktivnost pripomore k
izboljšanju njunih težav. Oba sta kot način samopomoči navedla dodatno delo od doma, eden
izmed učencev (uu2) je izpostavil tudi, da starše zaprosi za pomoč šele, če sam resnično ne
zmore.
Na podlagi njunih odgovorov lahko sklepamo, da sta se o svojih učnih težavah in o načinih,
kako jih premagovati, že veliko pogovarjala z učitelji oz. šolsko svetovalno službo. To
nakazuje na obravnavo obeh učencev in skupno iskanje najboljših rešitev zanju.
Razmišljamo o tem, da sta oba učenca kot strategije samopomoči navedla več dela od doma,
kar posledično s seboj prinaša tudi večje obremenjenost tako učencev kot tudi staršev.
Pogrešamo nasvete, da naj učenca takoj, ko imata težave, to jasno povesta; naj sama
predlagata način dela, ki njima bi bolj ustrezal; način podajanja učne snovi, ki bo omogočil
boljše razumevanje itd. Dobili smo občutek, da pedagoški delavci preveč poudarjajo delo od
doma in se v sistem izboljšav oz. pomoči premalo aktivno vključujejo. Vsekakor je ta
ugotovitev sklenjena na podlagi odgovorov dveh intervjuvanih učencev in je ne gre
posploševati.
RV29: Koga intervjuvana učenca izpostavita kot tistega, ki jima nudi najbolj učinkovito
pomoč in na kakšen način jima pomaga?

Oznaka

Postavka

Koda

uu1

»Najbolj mi pomaga moja sošolka s

-

pomoč sošolke

-

pomoč učitelja

katero se vsaj trikrat na teden skupaj
učiva«
uu2

»Pri reševanju učnih težav mi je
vsekakor v največjo pomoč učitelj«

Tabela 32: Kdo ti je v največjo pomoč pri reševanju težav in na kakšen način, kako ti
pomaga?
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Ureditev kod
Pomoč sošolke (uu1)

Σ=1

Pomoč učitelja (uu2)

Σ=1

Kategorije RV29:
1. Učenki je v največjo pomoč sošolka
2. Učencu je v največjo pomoč učitelj
V interpretaciji tega raziskovalnega vprašanja bomo zajeli oba dela odgovora na vprašanje:
»Kdo ti je v največjo pomoč pri reševanju težav (1. del) in na kakšen način, kako ti pomaga
(2. del)«, ki smo ju zaradi večje jasnosti prikazali ločeno v tabelah 32 in 33.
Učenka (uu1), s katero smo opravili intervju, kot osebo, ki ji nudi najbolj učinkovito pomoč,
navaja sošolko. Večkrat tedensko se skupaj učita, sošolka ji pomaga pri reševanju nalog, ji
nudi ponovno razlago ter ji pomaga pri utrjevanju znanja. Gre za pojav t.i. »vrstniškega
tutorstva«, ki smo ga podrobno opisali v teoretičnem delu diplomske naloge. Pri vrstniškem
tutorstvu ge za proces, kjer se dva učenca učita eden od drugega. Praviloma se te vrste učenja
poslužujemo z namenom, da eden od učencev pomaga drugemu, kar je v osnovi tudi resnica,
ampak v tem procesu prihaja do učenja obeh subjektov znotraj tutorstva. »Učenci so aktivno
vključeni v učenje in sproti spremljajo svoj učni napredek. Počutijo se odgovorne za svoj
dosežek, motivirajo pa jih vrstniki« (Pulec Lah in Velikonja 2011, str. 96)
Z vrstniškim tutorstvom je razbremenjen tudi učitelj, ki ga priganjajo omejen čas šolske ure,
različne kurikularne zahteve ter velike skupine učencev v razredu.
Intervjuvan učenec (uu2) kot osebo, ki mu nudi največ pomoči, navaja učitelja. Menimo, da je
učitelj prepoznal učenčev interes in lažjo zapomnitev, če pri učni uri uporablja didaktične igre
in zato uporablja tisto učno metodo, ki najbolj ustreza učencu. Učitelj je učencu prisluhnil, mu
prilagodil pouk in mu tako omogočil, da se v razredu dobro počuti in da učno snov prejema na
način, ki mu ustreza.
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RV29: Koga učenec izpostavlja kot najbolj učinkovito pomoč in na kakšen način mu pomaga?

Oznaka

Postavka

Koda

uu1

»Najbolj mi pomaga moja sošolka s

-

skupno učenje s sošolko
večkrat tedensko
pomoč pri reševanju nalog,
razlagi postopkov in
utrjevanju snovi

-

didaktične igre

-

katero se vsaj trikrat na teden skupaj
učiva«
»Pomaga mi reševati naloge, mi razlaga
postopke, me sprašuje snov«
»Rad imam kvize v obliki vprašanj,

uu2

izpolnjevanje

praznih

prostorov,

uganke«

Tabela 33: Kdo ti je v največjo pomoč pri reševanju težav in na kakšen način, kako ti
pomaga?
Ureditev kod
Skupno učenje s sošolko večkrat tedensko (uu1)

Σ=1

Pomoč pri reševanju nalog, razlagi postopkov in utrjevanju snovi (uu1)

Σ=1

Didaktične igre (uu2)

Σ=1

Kategorije RV29:
1. Pomoč sošolke: v to kategorijo smo združili kodi: skupno učenje s sošolko večkrat
tedensko in pomoč pri reševanju nalog, razlagi postopkov in utrjevanju snovi
2. Didaktične igre
RV30: Kako intervjuvanima učencema pomagajo učitelji, šolska svetovalna služba in starši?

Oznaka

Postavka

uu1

»Sedaj

Koda
mi

zelo veliko pomagajo:

dopolnilne ure, dodatna razlaga učitelja,
sestanki s socialno delavko«
»Starši

mi

pomagajo

pri

-

dopolnilni pouk
dodatna razlaga
pogovor s svetovalno službo
pomoč staršev pri domačih
nalogah

-

dopolnilni pouk
popolna osredotočenost
učitelja

domačih

nalogah«
uu2

»Potreben je dopolnilen pouk in dodatne
ure po koncu pouka – tako se učitelj
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ukvarja samo z nami«
»Svetovalna služba lahko pomaga samo
s pogovorom, ampak nas ne poznajo

-

pogovor s svetovalno službo
pomoč staršev pri domačih
nalogah

dovolj dobro«
»S starši skupaj delam domačo nalogo«

Tabela 34: Lahko opišeš na kakšen način ti pri reševanju učnih težav pomagajo učitelji in
šolski svetovalni delavci?
Ureditev kod
Dopolnilni pouk (uu1, uu2)

Σ=2

Dodatna razlaga (uu1)

Σ=1

Pogovor s svetovalno službo (uu1, uu2)

Σ=2

Pomoč staršev pri domačih nalogah (uu1, uu2)

Σ=2

Popolna osredotočenost učitelja (uu2)

Σ=1

Kategorije RV30:
1. Pomoč učitelja: v to kategorijo združujemo kode: dopolnilni pouk, dodatna
razlaga, popolna osredotočenost učitelja
2. Pomoč šolske svetovalne službe
3. Pomoč staršev
Oba intervjuvana učenca (uu1, uu2) odgovarjata, da jima pri reševanju učnih težav pomagajo
učitelji, šolska svetovalna služba ter starši. Učitelji jima pomagajo pri dopolnilnem pouku, z
dodatno razlago ter z njihovo osredotočenostjo oz. individualno pomočjo. Kot pomoč s strani
šolske svetovalne službe navajata pogovor, starši pa obema pomagajo pri opravljanju domačih
nalog.
Podobno kot pri RV10 tudi tukaj izpostavljamo poudarjeno individualno pomoč učencem z
učnimi težavami. Kot smo že dejali pa individualne oblike pomoči niso inkluzivno usmerjenje, »saj bi morali biti učenci vključeni v dejavnosti v razredu, kjer naj bi bili deležni ustreznih oblik pomoči učitelja in drugih strokovnih delavcev« (Magajna idr. 2008a, str. 179).
Vsekakor pa razumemo, da so učitelji zelo obremenjeni, da v razredu nimajo samo učencev z
učnimi težavami in da morajo posvetiti enako pozornost vsem; da imajo jasno začrtane učne
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cilje ter da so odgovorni za doseganje minimalnih standardov znanja. Individualne oblike
pomoči so tiste, kjer imajo učitelji možnost, da se v celoti posvetijo učencem, ki njihovo
pomoč najbolj potrebujejo.
RV31: Kakšni so predlogi intervjuvanih učencev za še bolj učinkovito pomoč učitelja ter
šolske svetovalna službe?

Oznaka

Postavka

Koda

uu1

»Lahko bi organizirali kakšno skupino

-

dodatna učna pomoč

-

prisotnost šolske svetovalne
službe

kjer bi vsaj dvakrat ali trikrat imeli
možnost inštrukcij ali pa učne pomoči«
»Če bi bila svetovalna služba kdaj v

uu2

razredu med poukom, bi nas poznali in
bi lahko veliko bolj pomagali vsem«

Tabela 35: Bi ti lahko pomagali še kako drugače?
Ureditev kod
Dodatna učna pomoč (uu1)

Σ=1

Prisotnost šolske svetovalne službe (uu2)

Σ=1

Kategorije RV31:
1. Dodatna učna pomoč
2. Hospitiranje šolske svetovalne službe
Intervjuvana učenka (uu1) si želi več učne pomoči v obliki tedenskih srečanj, učenec (uu2) pa
poudari aktivnejšo vlogo šolskih svetovalnih delavcev: »Če bi bila svetovalna služba kdaj v
razredu med poukom, bi nas poznali in bi lahko veliko bolj pomagali vsem«. Aktivnejše

vključevanje šolske svetovalne službe v razred omogoča točno to, kar izpostavi učenec in kar
izpostavlja Čačinovič Vogrinčič v svojem konceptu soustvarjanja, da je osnovni pogoj za
pomoč učencem to, da jih tisti, ki so usposobljeni za pomoč, poznajo.
Šolska svetovalna služba pomaga učencem, njihovem staršem in učiteljem. Sodeluje z učenci
in njihovimi starši, z učitelji, drugimi strokovnimi delavci, prostovoljci, vodstvom šole in
strokovnjaki iz zunanjih ustanov (svetovalnih centrov, centrov za socialno delo, zdravstvenih
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služb, fakultet, inštitutov …). Na tem mestu bomo izpostavili nekaj nalog šolske svetovalne
službe, ki se nanašajo neposredno na obravnavo učencev z učnimi težavami in jih povzemamo
po Magajna idr. (2008a):


pomaga učitelju pri pripravi individualnega delovnega načrta pomoči in pri evalvaciji
nudenja pomoči, ko ga za pomoč zaprosi sam učitelj;



v okviru pomoči druge stopnje (če učenec z učnimi težavami kljub vsem učiteljevim
prilagoditvam pri rednem in dopolnilnem pouku ter v okviru podaljšanega bivanja ne
napreduje) učitelju pomaga pri poglobljenemu in bolj občutljivemu raziskovanju ter
opredelitvi učenčevih težav, močnih področij in talentov. Poleg tega pomaga učitelji
pri presoji, izbiri in določanju prilagojenih metod in oblik dela pri pouku, dopolnilnem
pouku in v okviru podaljšanega bivanja in podobno;



pomaga razredniku (nosilcu izvirnega projekta pomoči učencu z učnimi težavami) kot
koordinator, ki poveže vse potrebne strokovne moči oziroma vire pomoči, da so
učencu zagotovljeni optimalni pogoji za napredovanje v razvoju in učenju;



če učiteljeva in občasna pomoč svetovalnega delavca nista privedli do zadovoljivega
uspeha, svetovalni delavec pripravi sklepno evalvacijsko oceno druge stopnje, v kateri
učitelj in svetovalni delavec utemeljita potrebo po dodatni individualni in skupinski
pomoči (pomoči tretje stopnje);



organizira pomoč četrte stopnje (dodatno strokovno mnenje in/ali dodatno strokovno
pomoč ustrezne zunanje strokovne ustanove – svetovalni center, zdravstveno
mentalnohigienska služba …);



v skladu s svojo strokovno usposobljenostjo učencem, staršem in učiteljem z nasveti
in svetovanjem nudi tudi neposredno pomoč;



v strokovnih organih in v sodelovanju z vodstvom šole sodeluje pri oblikovanju
politike šole na področju dela z učenci z učnimi težavami;



pri učiteljih in drugih strokovnih delavcih ugotavlja potrebe po dodatnem strokovnem
usposabljanju in izobraževanju na področju učnih težav;



v sodelovanju z vodstvom šole načrtuje in organizira supervizijo za učitelje in
svetovalne delavce.

Področij, ki so pri pomoči učencem z učnimi težavami domena šolske svetovalne službe, je
veliko. Tudi šolska svetovalna služba nosi obremenitev, odgovornost in trpi pomanjkanje
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časa. Zato je še bolj pomembno, da pedagoški delavci v čim večji meri združijo moči in se
reševanja učnih težav lotijo skupaj, s sodelovanjem.
RV32: Kateri načini dela pri pouku intervjuvanima učencema najbolj ustrezajo?

Oznaka

Postavka

Koda

uu1

»Najbolj si zapomnim snov iz video
predstavitev in tisto snov, ki se vežejo
na primere iz življenja«
»Najboljše

mi

gre,

ko

delam

-

video predstavitve
konkretni primeri iz življenja
delo v skupinah

-

individualna razlaga učitelja
sodelovanje s sošolci
delo v skupinah

v

skupinah«
»Najlažje si snov zapomnim, če mi

uu2

učitelj pri moji mizi še enkrat razloži
snov in pa tudi pogovarjanje s sošolci«
»Oblikovanje skupin v razredu mi je
všeč, saj na tak način sodelujemo čisto
vsi in s skupnimi močmi pridemo do
rezultata«

Tabela 36: Kateri načini dela ti najbolj ustrezajo oz. pri katerih načinih podajanja snovi si
snov najlažje zapomniš?
Ureditev kod
Video predstavitve (uu1)

Σ=1

Konkretni primeri iz življenja (uu1)

Σ=1

Delo v skupinah (uu1, uu2)

Σ=2

Individualna razlaga učitelja (uu2)

Σ=1

Sodelovanje s sošolci (uu2)

Σ=1

Kategorije RV32:
1. Zanimiv, konkreten način podajanja učne snovi: v to kategorijo združujemo kode:
video predstavitve, individualna razlaga učitelja in konkretni primeri iz življenja
2. Povezovanje s sošolci: kategorija združuje kodi: delo v skupinah ter sodelovanje s
sošolci
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Oba intervjuvana učenca (uu1, uu2) sta v odgovorih izpostavila zanimiv, konkreten način
podajanja učne snovi (video predstavitev, ponovna razlaga učitelja, konkretni primeri iz
življenja) ter pozitiven vpliv povezovanja s sošolci (delo v skupinah), ki smo ga podrobneje
analizirali pri RV26.
V teoretičnem delu navajamo pomembnost občutka smisla in prihodnosti (Bernard 1997),
torej da učenec osmisli neko dogajanje, učno snov ali željo po spremembi, mora biti v našteto
aktivno vključen. On lahko verjame učitelju, da je zanj dobro, da zna poštevanko ampak ne bo
videl smisla v tem, da se jo nauči, ker sam ne more uvideti uporabnosti. Če pa učitelj učencu
na pravi način predstavi določeno učno snov, pa bo učenec to hitreje dojel, ker bo v tej snovi
videl smisel in uporabnost v prihodnosti. Učna snov, ki jo lahko vežemo na lastno življenje,
na asociacije iz preteklih izkušenj in v kateri vidimo smisel je tista, ki jo učenci lažje
razumejo in ponotranjijo. Enaka potreba, izražena v še močnejši obliki, velja tudi za učence z
učnimi težavami. Menimo, da se veliko lažje poglobijo v učno snov, ki se jim zdi uporabna,
praktična in življenjska. Zato kot smiseln korak predlagamo, da se podajanje učne snovi čim
bolj povezuje s primeri iz življenja, razlaga naj izhaja iz praktične uporabe, smisel naučenega
pa naj poveže z učenčevimi poklicnimi aspiracijami.
RV33: Kakšni so predlogi intervjuvanih učencev, ki bi olajšali njuno delo v šoli?

Oznaka

Postavka

Koda

uu1

»Če pri urah ne bi bilo treba celo uro
sedeti in prepisovati iz table«
»Lahko bi bilo več dela v skupinah«

-

možnost gibanja po razredu
več dela v skupinah
bolj zanimiv pouk

-

manj šolskih predmetov
obisk uspešne osebe

»Bolj zanimiv pouk«
uu2

»Če bi bilo manj predmetov bi nam
olajšali učenje«
»Učenje bi bilo veliko lažje, če bi prišel
na obisk kakšen športnik, pisatelj«

Tabela 37: Imaš kakšen predlog, ki bi ti olajšal delo v šoli?

Ureditev kod
Možnost gibanja po razredu (uu1)

Σ=1

Več dela v skupinah (uu1)

Σ=1
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Bolj zanimiv pouk (uu1)

Σ=1

Manj šolskih predmetov (uu2)

Σ=1

Obisk uspešne osebe (uu2)

Σ=1

Kategorije RV33:
1. Možnost gibanja
2. Popestritev pouka: združene so kode: več dela v skupinah, bolj zanimiv pouk ter obisk
uspešne osebe
3. Zmanjšanje obsega šolskih predmetov
Kategorija, skupna obema učencema je popestritev pouka, ki združuje odgovore več dela v
skupinah, bolj zanimiv pouk ter obisk uspešne osebe (pisatelja, športnika itd.). Učenka (uu1) je
poleg tega izpostavila še možnost gibanja po razredu, učenec (uu2) pa zmanjšanje obsega
šolskih predmetov.
Kot lahko vidimo, si oba intervjuvana učenca želita bolj pestrega, zanimivega pouka ter več
sodelovanja s sošolci. Socialna vključenost se tudi pri tem vprašanju izkaže kot izražena želja
obeh učencev, ki pozitivno vpliva na samozavest ter gradi samopodobo, občutek pripadnosti
ter varnosti posameznika. Izražena je tudi želja po več zunanjih obiskovalcih, ki so medijsko
izpostavljene osebnosti, kar kaže na potrebo po novostih, pa lastnih izkušnjah in konkretnih
primerih ljudi, ki so v življenju uspeli. Možnost gibanja po razredu smo podrobneje
predstavili že pri fizičnih prilagoditvah učnega okolja, zmanjšanje obsega šolskih predmetov
pa je vprašanje širšega značaja in tukaj posamezni pedagoški delavci ne morejo kaj dosti
doprinesti.

4. Poskus oblikovanja teorije
Na podlagi empiričnih podatkov, ki smo jih pridobili s pomočjo intervjuja in jih nato obdelali
po načelih kvalitativne analize (Mesec 1998), sledi še zaključni del, ki ga avtor Mesec (1998)
poimenuje oblikovanje končne teoretične formulacije. Kot smo opozorili v našem delu, ne gre
za oblikovanje »velike teorije«, ampak za bolj ozke pojmovne opredelitve, ki jih je mogoče le
omejeno posploševati. Kar pa vidimo kot dodano vrednost, je to, da ugotovitve širijo naše
razumevanje in omogočajo boljši vpogled v področje učencev z učnimi težavami, njihovo
obravnavno ter usposobljenost pedagoških delavcev za delo z njimi.
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Dober temelj za reševanje učnih težav je zavedanje in pravočasno odkrivanje le-teh, potrebne
prilagoditve metod in oblik dela ter vsekakor strokovno znanje in usposobljenost strokovnih
in pedagoških delavcev. Z individualno obravnavo, potrebnim znanjem in usposobljenostjo
ter z razumevanjem in motiviranostjo tako strokovnih delavcev kot tudi učencev se lahko
večina učnih težav odpravi ali vsaj omili.
Na podlagi opravljene raziskave lahko zaključimo, da učitelji in šolski svetovalni delavci
navajajo, da hitro prepoznajo učence z učnimi težavami, ki so posledica motnje pozornosti in
hiperaktivnosti. Tudi oba intervjuvana učenca s to motnjo sta izpostavila osnovne
karakteristike motnje, kot so: pomanjkanje pozornosti, pomanjkanje časa pri določenih
nalogah ter izražena potreba po dodatni pomoči učitelja. Učitelji se obravnave učencev z
motnjo pozornosti in hiperaktivnosti najprej lotevajo sami, izhajajo iz svojega znanja in
dosedanjih izkušenj. Večinoma se po pomoč šolske svetovalne službe obrnejo, ko ugotovijo,
da sami ne posedujejo dovolj znanja in strokovne usposobljenosti, da bi učencu lahko
pomagali. V procesu nudenja pomoči učencem z učnimi težavami se najpogosteje poslužujejo
individualne obravnave ter fizičnih in didaktičnih prilagoditev učnega okolja (urejanje
prostora za umik, prilagajanje preverjanja znanja itd.), izpostavljajo pa tudi dobro medsebojno
sodelovanje s strokovnimi delavci šole. Kot premalo izkoriščeno možnost bi želeli, na podlagi
pridobljenih rezultatov, izpostaviti več prilagoditev učnih metod in oblik znotraj pouka, kar
omogoča inkluzijo ter bolj aktivno povezovanje učiteljev s starši učencev z učnimi težavami.
O pozitivnih učinkih povezovanja šole s starši smo že pisali in ugotovili, da prinaša boljši in
globlji vpogled v naravo otrokovih potreb ter tako ponuja možnost še boljše prilagoditve
pomoči vsakemu individuumu. Predmet razmisleka je vsekakor tudi bolj aktivno vključevanje
učenca v pripravo in uresničevanje individualiziranega načrta dela, ki ga izvajajo na šolah
vseh intervjuvanih oseb in ki predstavlja temelj ter smernice za delo z učenci z učnimi
težavami. Kot smo poudarili že nekajkrat pri delu z učenci z učnimi težavami ni običajno, da
učenec soraziskuje, sodefinira in soodloča o procesu pomoči, ki mu bo namenjena. Kar smo
se naučili skozi proces priprave diplomskega dela je neizpodbitno dejstvo: učna pomoč ne bo
dovolj učinkovita, če učenec v njej ni udeležen kot soustvarjalec pomoči. Od učenca moramo
želeti, da ubesedi sebe, svoje izkušnje, misli, doživljanje in svoje težave. Odrasli ne vemo
vsega in pomoč na osnovi naših opažanj, znanja in dognanj o učencu, ne da se o tem
pogovorimo z učencem, ni pravi pristop k reševanju težav. V kolikor učenca ne vključimo v
soustvarjanje in raziskovanje tako učenja kot procesa pomoči smo tako mi kot učenec sam
prikrajšani za znanje o tem, kako kompetenten je učenec. Tudi intervjuvana učenca sta
122

poudarila, da se zavedata svoje vloge pri iskanju rešitev za njune učne težave in nanizala
predloge, ki jima bi olajšali delo v razredu, npr. bolj zanimiv, pester pouk, več dela v
skupinah, večja uporaba didaktičnih iger te predvsem podajanje učne snovi na način, da si jo
učenci lažje zapomnijo; na podlagi konkretnih primerov iz življenja, da učenci znanje lažje
usvojijo in ga osmislijo. Eden izmed odgovorov učencev je jasno izražal željo po aktivnejšem
vključevanju šolske svetovalne službe v razred z obrazložitvijo, da če bi šolski svetovalni
delavci učence poznali, bi jim lahko bolj pomagali. Vzpostavimo lahko vzporednico s
konceptom osebnega vodenja De Vriesa (v Čačinovič Vogrinčič 2008, str. 22), ki poudarja, da
učitelj učenca vodi k dobrim izidom – k uspešnem učenju ali omilitvi težave. Vendar je
delovni odnos tudi oseben odnos. Učiteljica se osebno odziva: podeli svoje izkušnje ali
zgodbo, ki odpira alternativen pogled na mogoče rešitve; ravna empatično, osebno se odzove
na dogajanje v odnosu, ki nastaja. Pomembna izkušnja učenca, da je spoštovan, je lahko le
osebna izkušnja v dialogu in sodelovanju z učiteljem. V procesu osebnega vodenja ustvarjamo
odrasli varovalne dejavnike za otroke, ko soustvarjamo izkušnjo, da skrbimo zanje in jih
podpiramo, ko jim zagotavljamo živo udeleženost, ko jim sporočamo, da pričakujemo
spremembe v dobrem in vztrajno delamo na zadanih želenih in mogočih korakih. De Vriesov
koncept sicer govori o učitelju, ki pa ga lahko v tem kontekstu brez zadržkov projiciramo na
delo šolske svetovalne službe.
Skozi interpretacijo pridobljenih odgovorov intervjuvanih oseb se kot zaskrbljujoče pojavlja
premajhno poznavanje in sprejemanje narave potreb učencev z motnjo pozornosti in
hiperaktivnosti in, dalje, celotne populacije učencev s posebnimi potrebami. Ravno to
področje je bilo s strani intervjuvancev izpostavljeno kot tisto, kjer tudi sami opažajo največji
primanjkljaj v svojem znanju in strokovni usposobljenosti. Nadalje so izpostavili potrebo po
večjem sodelovanju s strokovnjaki zunanjih institucij ter aktivnejšem vključevanju vodstva
šole v reševanje učnih težav oz. na področje učencev s posebnimi potrebami. Menimo, da je
za uspešno in pravočasno odkrivanje učnih težav izjemnega pomena dobro opredeljen program šole, ki jasno razdeli vloge in odgovornost vodstva za načrtovanje, organizacijo in evalvacijo dela šole na področju preprečevanja in reševanja težav pri učenju ter šolske neuspešnosti tako učencev kot oddelkov in nenazadnje šole (Magajna idr. 2008a). Vodstvo se mora
zavedati, da se spremembe začnejo dogajati, ko so sprejete in podprte na ravni šole zato je
vizija šole tista, ki lahko pomembno vpliva na problematiko učencev s posebnimi potrebami.
V primerih, ko strokovna usposobljenost učiteljev in šolskih svetovalnih delavcev ni dovolj za
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pomoč posameznim učencem z učnimi težavami je nujno, da se pomoč poišče v zunanjih
institucijah in se tako učencu zagotovi vsa potrebna pomoč.
O konceptu soustvarjanja, ki ga je slovenskemu prostoru predstavila Čačinovič Vogrinčič
(2008) in katerega izpostavljamo kot dober model učne pomoči, smo lahko le malo ugotovili.
Razlog je v tem, da kar štiri od petih intervjuvanih oseb koncepta soustvarjanja ne pozna oz.
ga poznajo bežno. Sami koncept smatramo kot uspešen, saj poudarja vlogo učenca z učnimi
težavami in njegovo vlogo pri iskanju rešitev, ki mu bodo v pomoč. Šola je ustanova, kjer
učenci preživijo veliko časa in se izobražujejo. Vsi otroci so odprti za znanje, ki pa mora pa
biti osmišljeno. Glavno vlogo vsekakor prevzema odnos med učiteljem in učencem in v
preteklosti je veljalo prepričanje, da v šoli ni posameznika ampak skupina in zatorej tudi
odnos med učiteljem in učencem ne sme biti oseben. Danes se zavedamo, da skupino
sestavljajo posamezniki in si želimo, da bi bil odnos med učiteljem in učencem delovno
oseben, da bi bila v delovnem projektu (Čačinovič Vogrinčič 2011 b). Želimo si, da bi bila
šola prostor, kjer bi vsak učenec lahko napredoval in prostor, naravnan v podporo otroku, ne v
izločanje, ocenjevanje, razvrščanje, v iskanje neznanja. To bo mogoče takrat, ko bo učitelj
vsakega otroka sprejemal kot posameznika.
Kot smo razbrali iz odgovorov intervjuvanih oseb je razvidno, da si pedagoški delavci želijo
večjega doprinosa vodstva šole na področju učencev z učnimi težavami. Razumljivo je, da se
spremembe ne morejo zgoditi čez noč in da je šolski sistem kot takšen tisti, ki bi moral
postopno in strukturirano začeti z uvajanjem sprememb, po katerih kličejo pedagoški delavci
in otroci z učnimi težavami ter njihovi starši. Pričakovati od učiteljev, ki so tudi v odgovorih
na naša vprašanja odločno izjavili, da so preobremenjeni, da bijejo nenehno bitko s časom in
doseganjem učnih ciljev, da bodo ustvarili čudež, je nerealno. Kot pravi Čačinovič Vogrinčič
(prav tam) mora imeti učitelj podporo šolske svetovalne službe, podporo vodstva šole ter
podporo družbe kot sistema, da je spoštljiv in odgovoren zaveznik otroka. Ko bo imel
podporo, se bo lahko naučil kako postati otrokov zaveznik. In podpora vodstva šole ter
celotnega šolskega sistema je tisto, kar učitelji in šolski svetovalni delavci potrebujejo, da
bodo lahko iskali in uvajali nove pristope k reševanju učnih težav učencev.
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IV. SKLEP
Skozi proces nastajanja diplomske naloge smo ugotovili, da so ključni elementi uspešne
obravnave učencev z učnimi težavami spremembe v miselnosti in usposobljenosti učiteljev ter
podpora s strani ožjega in širšega okolja. Primerna zakonodaja, ki določa smernice obravnave
otrok z učnimi težavami je pomemben prvi pogoj, nikakor pa ne zadostuje. Najpomembnejšo
vlogo vsekakor zavzema učitelj in tisti učitelj, ki zna ustvariti primerno socialno in učno
okolje za vse, še posebej pa za učence z učnimi težavami, je osrednji člen uspešne pomoči
tistim, ki jo potrebujejo. Da pa se učitelj lahko sooči s tako pomembno vlogo je ključna
njegova strokovna usposobljenost, strokovna avtonomija ter premiki v pojmovanju znanja,
učenja učiteljev ter učiteljeve vloge (Marentič Požarnik 2003). Tega ni moč doseči z
izoliranimi posegi (npr. dodajanje nove vsebine ali kakšnega predmeta v izobraževanje
učiteljev) marveč so spremembe potrebne v širšem kontekstu in veseli nas, da se spremembe
že dolgo in uspešno dogajajo. Opara (2003), ki svoje zaključke sicer navezuje na otroke s
posebnimi potrebami, že takrat izpostavi pomemben premik v smeri cilja, da se moramo
zavedati, da je pomoč učencem s posebnimi potrebami domena celotne družbe, ne le
majhnega dela za to usposobljene populacije.
Da lahko govorimo o uspešnih, avtonomnih in strokovno podkovanih učiteljih jim je potrebno
omogočiti kakovostno izobraževanje, konkretne izkušnje ter podporo celotnega sistema
vzgoje in izobraževanja. Menimo, da je veliko odvisno od vsakega posameznika, njegove
lastne želje po izobraževanju in samoiniciativnosti tam, kjer jim znanja primanjkuje. Nikakor
pa ne moremo od učitelja zahtevati znanja, strokovnosti ter obvladovanja svojega poklica, če
mu nismo omogočili osnovnih pogojev za dosego le tega. Že v dodiplomsko izobraževanje ter
kasneje v stalno strokovno izpopolnjevanje učiteljev je potrebno vključiti tista področja, ki jih
učitelji izpostavljajo kot področja, kjer jim primanjkuje strokovnega znanja. Tudi naš
empiričen del diplomske naloge dokazuje, da se učitelji najmanj suvereni počutijo pri
obravnavi učencev s posebnimi potrebami in to področje izpostavljajo kot tisto, kjer bi si
želeli več znanja. Pri tem ne gre za to, da bi osnovnošolske učitelje izobraževali kot specialne
pedagoge, čeravno bi jim koristilo več informacij o naravi posebnih potreb učencev ter več
znanja o načrtovanju in izvajanju individualnih programov. Govorimo o osnovnem
poznavanju narave učencev s posebnimi potrebami ter znanju, ki ga učitelj pridobi na ravni
prakse. Menimo, da dodiplomski študij ne omogoča dovolj možnosti, da študent svoje
teoretično znanje osmisli v konkretnih okoliščinah in tukaj izhajamo iz svoje izkušnje.
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Teoretično znanje je osnova, dober temelj, ki pa ne pride do izraza, če ga posameznik nikoli
ne implicira v konkretno izkušnjo. Od samoiniciativnosti, želje po znanju ter težnje po
profesionalni usposobljenosti posameznika je torej v veliki meri odvisno, ali se bo razvil v
strokovnjaka na svojem področju ali pa mu bo služba pomenila le preživetje. Predlagamo
torej bolj sistematičen dodiplomski študij, ki bo študentom nudil tako teoretične osnove o
posameznih skupinah učencev s posebnimi potrebami kot tudi več možnosti praktične
uporabe teoretičnega znanja.
V empiričnem delu diplomske naloge smo se srečali z zanimivim paradoksom, ko učenci s
svojimi besedami izpostavijo, da bi si pri pouku želeli več raznovrstnih učnih metod in oblik,
učitelji pa se večinoma poslužujejo, ravno obratno, individualne obravnave učencev z motnjo
pozornosti in hiperaktivnost izven razreda. Učenci med predlogi, ki bi jim še olajšali učne
težave, izpostavijo več dela v skupinah, pogostejšo uporabo didaktičnih iger, organiziranje
skupin za pomoč pri učenju, bolj zanimiv način podajanja snovi, aktivnejše vključevanje
šolske svetovalne službe v delo razreda itd., medtem ko učitelji kot uspešne pristope navajajo
dopolnilni pouk, individualno delo z učenci, individualno delo šolske svetovalne službe z
učencem z učnimi težavami. Individualne oblike pomoči niso inkluzivno usmerjenje, »saj bi
morali biti učenci vključeni v dejavnosti v razredu, kjer naj bi bili deležni ustreznih oblik pomoči učitelja in drugih strokovnih delavcev« (Magajna idr. 2008a, str. 179). Na ta način se v
razredu gradi na socialni vključenosti vseh učencev, na sprejemanju drugačnih ter učenju
solidarnosti ter medsebojne pomoči. Primerjava odgovorov učencev in učiteljev nazorno
pokaže, da moramo v ospredje postaviti učenca, saj bomo od njega iz prve roke izvedeli, kaj
je tisto, kar mu lajša delo pri pouku in kakšen način podajanja učne snovi mu je najbližji. To
nas zopet pripelje do koncepta soustvarjanja, kjer je ravno posameznik tisti, ki skupaj z
učitelji, šolskimi svetovalnimi delavci ter starši pomaga pri iskanju najboljših rešitev za
njegove učne težave.
O konceptu soustvarjanja v empiričnem delu diplomske naloge nismo dobili veliko
informacij, saj je med intervjuvanimi osebami nepoznan. Mi ga prepoznavamo kot dober
koncept, znotraj katerega lahko zagotovimo vsakemu otroku individualno obravnavo, dovolj
dobrih izkušenj ter možnost, da soustvarjajo svoje znanje ter so vključeni v proces iskanja
najboljših rešitev za svoje učne težave. Učitelje lahko o konceptu soustvarjanja poučimo v
okviru delavnic, ki potekajo v konkretnem okolju in na ta način udeležencem zagotovimo
neposredno izkušnjo ter jasen, praktičen vpogled v koncept soustvarjanja.
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Kot predlog za prihodnje bi vsekakor želeli izpostaviti več praktičnih vsebin v dodiplomskem
študiju učiteljev s področja učencev s posebnimi potrebami, pomembnost posluha za učitelje,
ko le-ti izražajo potrebo po dodatnem izobraževanju na določenih področjih ter vpeljavo
koncepta soustvarjanja v stalno izobraževanje učiteljev.

127

V. LITERATURA IN VIRI

Barkley, R.A. (1998). Attention-deficit hyperactivity disorder: a handbook for diagnosing and
treatment (2. izdaja). New York: The Guilford Press.
Barle, A. (2002). Šola in sistemski ukrepi za preprečevanje učne neuspešnosti. V K. Bergant
(ur.), K. Musek Lešnik (ur.). Šolska neuspešnost med otroki in mladostniki: vzroki – posledice
– preprečevanja. Ljubljana: Inštitut za psihologijo osebnosti, str. 86–88.
Bernard, B. (1997). Fostering resiliency in children and youth: promoting protective factors in
the school. V D. Saleebey. (ur.). The strength perspective in social work practice. New York:
Longman, str. 123–142.
Biederman, J., Faraone, S.V., Spencer, T., Wilens, T. Noramn, D. Lapey, K.A., Mick, E.,
Lehman, B.K., Doyle, A.E. (1993). Patterns of psychiatric comorbidity, cognition and
psychosocial functioning in adults with attention deficit hyperactivity disorder. American
Journal of Psychiatry, 150(2), 1792-1798.
Čačinovič Vogrinčič, G. (2008). Soustvarjanje v šoli: učenje kot pogovor. Ljubljana: Zavod
Republike Slovenije za šolstvo.
Čačinovič Vogrinčič, G. (2011). Dajte mi pomoč za moč. Revija Ona. Dostopno na:
http://familylab.si/dajte-mi-pomoc-za-moc-intervju-z-gabi-cacinovic-vogrincic-ona-23avgust-2011/ (pridobljeno: 29.05.2016)
Grah, J. (2009). Koncept timskega soustvarjanja v pedagoški praksi. Magistrsko delo,
Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, str. 99–102.
Janežič, T. (2009). Varovalni dejavniki v procesu reševanja učnih težav v osnovni šoli.
Diplomsko delo, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo, str. 34–52.
Janželj, L. (2011). Pravni vidik učnih težav. V S. Pulec Lah in M. Velikonja. (ur.). Učenci z
učnimi težavami: izbrane teme. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, str. 38–
50.
Jereb, A. (2011). Učno okolje kot dejavnik pomoči učencem z učnimi težavami. V S. Pulec
Lah in M. Velikonja. (ur.). Učenci z učnimi težavami: izbrane teme. Ljubljana: Univerza v
Ljubljani, Pedagoška fakulteta, str. 68–78.
128

Kalin, J. (2004). Sodelovanje učitelja in razrednika s svetovalno službo. Šolsko svetovalno
delo, 9, št. 3/4, str. 27–32.
Kobolt, A. (2010). Oblike in pogostost motečega vedenja ter razlogi, ki jih učitelji pripisujejo
takemu vedenju. V: Kobolt, A. (ur.) Izstopajoče vedenje in pedagoški odzivi. Ljubljana:
Pedagoška fakulteta, str. 115–153.
Kobolt, A. (2011). Razumevanje in odzivanje na čustvene in vedenjske težave. Socialna
pedagogika, vol. 15, št. 2, str. 153–173.
Lewis, R. B., Doorlag, D. H. (1987). Teaching Special Students in the Mainstream. London:
Merrill Publishing Company
Magajna, L., Pečjak, S., Peklaj, C., Čačinovič Vogrinčič, G., Bregar Golobič, K., Kavkler, M.,
Tancig, S. (2008a). Učne težave v osnovni šoli: problemi, perspektive, priporočila. Ljubljana:
Zavod Republike Slovenije za šolstvo.
Magajna, L., Kavkler, M., Čačinovič Vogrinčič, G., Pečjak, S., Bregar Golobič, K. (2008b).
Učne težave v osnovni šoli, Koncept dela: program osnovnošolskega izobraževanja.
Ljubljana: Zavod republike Slovenije za šolstvo.
Magajna, L. in Velikonja M. (ur.). (2011). Učenci z učnimi težavami: prepoznavanje in
diagnostično ocenjevanje. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta.
Marentič Požarnik, B. (2002). Nekatere kritične točke sistema izobraževanja v Sloveniji,
zlasti izobraževanja učiteljev. V K. Bergant (ur.), K. Musek Lešnik (ur.). Šolska neuspešnost
med otroki in mladostniki: vzroki – posledice – preprečevanja. Ljubljana: Inštitut za
psihologijo osebnosti, str. 48–53.
Marentič Požarnik, B. (2003). Temelj uspešnega vključevanja učencev s posebnimi potrebami
so ustrezno usposobljeni učitelji. V M. Resman (ur.). Integracija, inkluzija v vrtcu, osnovni in
srednji šoli: teorija in praksa. Ljubljana: Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije, str.
104–113.
Marjanovič Umek, L. in Zupančič, M. (ur.). (2011). Razvojna psihologija: izbrane teme.
Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.
Mesec, B. (1997). Kvalitativna metodologija: izhodišča in načela. Uvod v kvalitativno
raziskovanje

v

socialnem

delu

(poglavje
129

št.

1).

Dostopno

na:

https://sites.google.com/site/kvalitativnametodologija/kvalitativna-metodologija/uvod-vkvalitativno-raziskovanje-v-socialnem-delu-knjiga- (pridobljeno: 12.04.2016).
Mesec, B. (1998). Uvod v kvalitativno raziskovanje v socialnem delu. Ljubljana: Visoka šola
za socialno delo.
Mikuš Kos, A. (2001). Psihična odpornost, varovalni dejavniki in procesi ter obvladovanje
travme. V: T. Samec in V. Slodnjak. (ur.). Psihične travme v otroštvu in adolescenci.
Ljubljana: Inštitut za psihologijo osebnosti, str. 36–48.
National Colaborating Centre for Mental Health (2009). Attention Deficit Hyperactivity
Disorder. The NICE Guideline on Diagnosis and Management of ADHD in Children, Young
People and Adults. Leicester, London: The British Psychological Society in The Royal
College of Psychiatrists.
Opara, B. (2003): Otroci s posebnimi potrebami so del celotnega sistema vzgoje in
izobraževanja. Sodobna pedagogika, št. 54, str. 36–51.
Passolt, M. (ur.). (2002). Hiperaktiven otrok: psihomotorična terapija. Ljubljana: Zveza
Sožitje – zveza društev za pomoč duševno prizadetim Slovenije.
Peklaj, C. (2012). Učenci z učnimi težavami v šoli in kaj lahko stori učitelj. Ljubljana:
Znanstvena založba Filozofske fakultete.
Programske smernice za delo svetovalne službe v osnovni šoli. (1999). Dostopno na:
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/program_d
rugo/Programske_smernice_za_svetovalno_sluzbo_v_osnovni_soli.pdf

(pridobljeno

06.06.2016)
Pulec Lah, S. (2002). Otrok s pomanjkljivo pozornostjo in hiperaktivnostjo v razredu:
pedagoška praksa in izzivi. V: M. Kavkler. (ur.). Razvijanje potencialov otrok in mladostnikov
s specifičnimi učnimi težavami: zbornik prispevkov za konferenco. Ljubljana: Svetovalni
center za otroke, mladostnike in starše, str. 97–106.
Pulec Lah, S. in Rotvejn Pajič, L. (2011). Spodbujanje učne uspešnosti učencev z učnimi
težavami zaradi motnje pozornosti in hiperaktivnosti. V M. Babuder Košak in M. Velikonja.
(ur.). Učenci z učnimi težavami: Pomoč in podpora. Ljubljana: Univerza v Ljubljani,
Pedagoška fakulteta, str. 158–177.
130

Pulec Lah, S. in Velikonja, M. (ur.). (2011). Učenci z učnimi težavami: izbrane teme.
Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta.
Resman, M. (2003). Integracija/inkluzija med zamislijo in uresničevanjem. V M. Resman.
(ur.). (2003). Integracija, inkluzija v vrtcu, osnovni in srednji šoli: teorija in praksa.
Ljubljana: Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije, str. 64–83.
Rotvejn Pajič, L. (2004). Premagovanje težav s pozornostjo. V M. Kavkler in N. Končnik
Goršič. (ur.). Nekaj v pomoč učiteljem: Vodnik za poučevanje skupine učencev z učnimi
težavami, ki počasi usvajajo znanja. Ljubljana: Svetovalni center za otroke, mladostnike in
starše, str. 35–44.
Sagadin, J. (2001). Pregledno o kvalitativnem empiričnem pedagoškem raziskovanju.
Sodobna pedagogika. Dostopno na:
http://www.sodobnapedagogika.net/?option=com_content&task=view&id=1501&Itemid=22
(pridobljeno 12.04.2016)
Skalar, V. (2003). Kako vrtec in šolo približati otrokom s posebnimi potrebami? Sodobna
pedagogika, 54, posebna izdaja, str. 52–56.
Štemberger, T. (2013). Učiteljeva pripravljenost na inkluzivno vzgojo in izobraževanje. V: D.
Hozjan in M. Strle. (ur.). (2013). Inkluzija v sodobni šoli. Koper: Univerza na Primorskem,
Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, str. 55–62
Valentinčič, J. (1981). Sodelovanje s starši (Priročnik za učitelje in vzgojitelje). Ljubljana:
Dopisna delavska univerza Univerzum.
Vogrinc, J. (2008). Kvalitativno raziskovanje na pedagoškem področju. Univerza v Ljubljani:
Pedagoška fakulteta.
Wilkinson, D. in Birmingham, P. (2003). Using Research Instruments: A Guide for
Researchers. London: Routledge Falmer.
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI). (1996). Dostopno na:
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO445 (pridobljeno 14.01.2016)
Zakon o Osnovni šoli (ZOsn- UPB3). (2006). Dostopno na: http://www.uradnilist.si/1/objava.jsp?urlid=200681&stevilka=3535 (pridobljeno: 28.02.2016)

131

Zakon

o

Osnovni

šoli

(ZOsn).

(2011).

Dostopno

na:

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO448 (pridobljeno 01.03.2016)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (ZOsn-H). Št.87. (2011).
Dostopno na: https://www.uradni-list.si/1/content?id=105682 (pridobljeno 14.01.2016).
Žerovnik, A. (2004). Otroci s posebnimi potrebami. Ljubljana: Družina.
Žunko Vogrinc, S. (2011). Težave na področju pozornosti in hiperaktivnosti. V: Otroci s
težavami na področju pozornosti s hiperaktivnostjo: Kako z njimi vzpostavimo dober odnos in
jim učinkovito pomagamo. Maribor: Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše, str.
14–23.

132

VI. PRILOGE
SEZNAM PRILOG
Priloga A: Protokol polstrukturiranega intervjuja za učitelje in šolske svetovalne delavce
Priloga B: Protokol polstrukturiranega intervjuja za učence z učnimi težavami zaradi motnje
pozornosti in hiperaktivnosti
Priloga C: Transkripcija intervjuja s šolsko svetovalno delavko iz območja Osrednjeslovenske
regije
Priloga D: Transkripcija intervjuja s šolsko svetovalno delavko iz območja Koroške regije
Priloga E: Transkripcija intervjuja z učiteljico iz območja Koroške regije
Priloga F: Transkripcija intervjuja z učiteljico iz območja Notranjske regije
Priloga G: Transkripcija intervjuja z učiteljem iz območja Osrednjeslovenske regije
Priloga H: Transkripcija intervjuja z učenko iz območja Osrednjeslovenske regije
Priloga I: Transkripcija intervjuja z učencem iz območja Notranjske regije

133

Priloga A: Protokol polstrukturiranega intervjuja za učitelje in šolske svetovalne delavce
(starost; delovna doba; izobrazba; število učencev z motnjo pozornosti in hiperaktivnostjo, ki
jih poučujejo oz. so jih poučevali/obravnavali)
1. Kako ste prepoznali učence z motnjo pozornosti in hiperaktivnosti?
2. Kakšen je postopek obravnave učenca z motnjo pozornosti in hiperaktivnosti?
3. Kdaj oz. v katerem primeru pomoč poiščete pri šolski svetovalni službi?
4. Na kakšen način se v prepoznavanje in reševanje učnih težav učenca vključuje šolska
svetovalna služba?
5. Ali za učence z motnjo pozornosti in hiperaktivnosti naredite individualiziran načrt
dela?
6. Katere elemente vsebuje individualiziran načrt dela?
7. Kdo je koordinator uresničevanja in izvajanja individualiziranega načrta dela in kdo
sodeluje pri pripravi?
8. Ali se čutite sposobni za pripravo in uresničevanje individualiziranega načrta dela?
9. Ali za učence z motnjo pozornosti in hiperaktivnostjo prilagajate učne oblike, metode,
učila in učne pripomočke potrebam in značilnostim učencev z motnjo pozornosti in
hiperaktivnosti?
10. Za katere pristope, učne metode in oblike dela bi lahko dejali, da so najbolj učinkoviti
pri delu z učenci z učnimi težavami?
11. Kaj bi izpostavili kot največjo oviro pri delu z učenci z učnimi težavami zaradi motnje
pozornosti in hiperaktivnosti?
12. Kako ocenjujete medsebojno sodelovanje strokovnih delavcev na ravni šole pri
soočanju z učenci z učnimi težavami?
13. Na katerih področjih menite, da je še prostor za okrepitev sodelovanja med
pedagoškimi delavci na šoli?
14. Na kakšen način šolski svetovalni delavci nudijo podporo učiteljem pri soočanju z
učenci z učnimi težavami?
15. Na kakšen način poteka komunikacija učiteljev oz. šolskih svetovalni delavcev s starši
učencev z učnimi težavami in kdo jo organizira?
16. Na kakšen način učitelji in strokovni delavci nudijo podporo staršem učencev z učnimi
težavami?
17. Ali poznate koncept soustvarjanja v šoli in ali ste ga kdaj uporabili pri svojem delu z
učenci z učnimi težavami?
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18. Če ste kdaj uporabili koncept soustvarjanja za delo z učencem z učnimi težavami nas
zanima, kakšne rezultate ste dosegli?
19. Ali koncept soustvarjanja ocenjujete kot uporaben za delo z učenci z motnjo
pozornosti in hiperaktivnosti?
20. Lahko izpostavite kakšno pomanjkljivost koncepta?
21. Ali se čutite dovolj usposobljeni za delo z učenci z učnimi težavami?
22. Na katerem področju vam še posebej primanjkuje ustreznega znanja za delo z učenci z
učnimi težavami?
23. Ali se dodatno izobražujete na področju dela z učenci z učnimi težavami?
24. Ali so dodatna izobraževanja organizirana s strani šole ali so rezultat vaše individualne
odločitve in želje po dodatnem znanju?

Priloga B: Protokol polstrukturiranega intervjuja za učence z učnimi težavami zaradi
motnje pozornosti in hiperaktivnosti
1. Kako bi opisal/a svoje počutje v razredu?
2. Kako te obravnava učitelj, kako sodeluješ s sošolci?
3. Kako se izražajo tvoje učne težave oz. kako jih ti opaziš?
4. Kje vidiš možnost, da tudi sam/a pripomoreš k izboljšanju stanja na področju učnih
težav?
5. Kdo ti je v največjo pomoč pri reševanju težav in na kakšen način, kako ti pomaga?
6. Lahko prosim opišeš na kakšen način ti pri reševanju učnih težav pomagajo učitelji in
šolski svetovalni delavci?
7. Bi ti lahko pomagali še kako drugače?
8. Kateri načini dela ti najbolj ustrezajo oz. pri katerih načinih podajanja snovi si snov
najlažje zapomniš?
9. Imaš kakšen predlog, ki bi ti olajšal delo v šoli?
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Priloga C: Transkripcija intervjuja s šolsko svetovalno delavko iz območja
Osrednjeslovenske regije
1. Kako ste prepoznali učence z motnjo pozornosti in hiperaktivnosti?
Za učence s to motnjo je značilen predvsem nemir, hoja po razredu, oglašanje med urami,
impulzivne reakcije, šibka pozornost. To bi izpostavila.
2. Kakšen je postopek obravnave učenca z motnjo pozornosti in hiperaktivnosti?
Pri nas učence z motnjo pozornosti in hiperaktivnostjo individualno obravnavamo – najprej
samo z učencem, potem še skupaj z razrednikom in starši. Naredimo individualiziran
izobraževalni načrt in preverjamo cilje/napredek.
3. Kdaj oz. v katerem primeru pomoč poiščete pri šolski svetovalni službi?
Verjamemo, da je hitro ukrepanje ključ do uspeha in zato se učitelji ob očitnih znakih takoj
obrnejo po pomoč k nam – takšna je tudi politika šole.
4. Na kakšen način se v prepoznavanje in reševanje učnih težav učenca vključuje šolska
svetovalna služba?
Na učno težavo nas načelom opozorijo učitelji, tako da v prepoznavanje nismo vključeni«.
Navadno učence z učnimi težavami najprej opazi učitelj. Skozi celoten postopek odprave
učnih težav učenca pa smo aktivno vključeni z izdelavo individualiziranega izobraževalnega
načrta, svetovanjem o prilagoditvah dela, pogovorih s starši, odpravljanju težav s sovrstniki
skratka v vse korake, ki so nekako naloga šolske svetovalne službe.
5. Ali za učence z motnjo pozornosti in hiperaktivnosti naredite individualiziran načrt
dela?
Da
6. Katere elemente vsebuje individualiziran načrt dela?
Vsebuje odkrivanje in prepoznavanje učnih težav, načrtovanje vzgojno-izobraževalnih ciljev,
seznam vseh prilagoditev učnih metod, oblik, preverjanj znanja ter pregled nad zadanimi in
realiziranimi cilji.
7. Kdo je koordinator uresničevanja in izvajanja individualiziranega načrta dela in kdo
sodeluje pri pripravi?
Koordinator sem sama, pri pripravi pa sodeluje strokovni tim: učitelj, starši, svetovalni
delavci.
8. Ali se čutite sposobni za pripravo in uresničevanje individualiziranega načrta dela?
Vsekakor.
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9. Ali za učence z motnjo pozornosti in hiperaktivnostjo prilagajate učne oblike, metode,
učila in učne pripomočke potrebam in značilnostim učencev z motnjo pozornosti in
hiperaktivnosti?
Seveda, med poukom dobivajo sprotne povratne informacije o vedenju, imajo možnost umika,
preverjanje znanja pišejo po delih. Brez prilagoditev učenci z učnimi težavami ne bi bili
uspešni in skrajno nepošteno bi bilo, da jih še mi marginaliziramo z nefleksibilnostjo.
10. Za katere pristope, učne metode in oblike dela bi lahko dejali, da so najbolj učinkoviti
pri delu z učenci z učnimi težavami?
Odgovorila bi enako, kot sem odgovorila na prejšnje vprašanje.
11. Kaj bi izpostavili kot največjo oviro pri delu z učenci z učnimi težavami zaradi motnje
pozornosti in hiperaktivnosti?
Vsekakor to, da dosegajo nižji učni uspeh zaradi narave motnje.
12. Kako ocenjujete medsebojno sodelovanje strokovnih delavcev na ravni šole pri
soočanju z učenci z učnimi težavami?
Sodelovanje znotraj šole ocenjujem kot dobro. Redno imamo supervizijska srečanja in se
zavedamo, da lahko le s složnostjo dosegamo dobre rezultate. Težko bi s prstom pokazala na
neustrezno ali nezadostno sodelovanje.
13. Na katerih področjih menite, da je še prostor za okrepitev sodelovanja med
pedagoškimi delavci na šoli?
Kot sem odgovorila že pri prejšnjem vprašanju menim, da je naše sodelovanje dobro in
trenutno ne najdem nobenega področja, ki bi šepalo.
14. Na kakšen način šolski svetovalni delavci nudijo podporo učiteljem pri soočanju z
učenci z učnimi težavami?
Predvsem z vsakdanjimi nasveti, kako ravnati, vključevanje drugih strokovnjakov,
hospitiranje pri učnih urah. Pomagamo jim na vseh področjih.
15. Na kakšen način poteka komunikacija učiteljev oz. šolskih svetovalni delavcev s starši
učencev z učnimi težavami in kdo jo organizira?
Komunikacijo s starši v primeru učnih težav vodi šolska svetovalna služba, v kolikor
izboljšanja ne doseže učitelj ali kasneje razrednik. Vključenost staršev v šolo poteka preko
govorilnih ur, sveta staršev, nekaterih interesnih dejavnosti.
16. Na kakšen način učitelji in strokovni delavci nudijo podporo staršem učencev z učnimi
težavami?
Šolska svetovalna služba lahko staršem največ pripomore na področju skupnega načrtovanja
dela.
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17. Ali poznate koncept soustvarjanja v šoli in ali ste ga kdaj uporabili pri svojem delu z
učenci z učnimi težavami?
Ne.
18. Če ste kdaj uporabili koncept soustvarjanja za delo z učencem z učnimi težavami nas
zanima, kakšne rezultate ste dosegli?
/
19. Ali koncept soustvarjanja ocenjujete kot uporaben za delo z učenci z motnjo
pozornosti in hiperaktivnosti?
/
20. Lahko izpostavite kakšno pomanjkljivost koncepta?
/
21. Ali se čutite dovolj usposobljeni za delo z učenci z učnimi težavami?
Da, moja izobrazba je profesor defektologije tako da sem v svoje znanje prepričana in trdno
stojim za svojimi metodami in prepričanji.
22. Na katerem področju vam še posebej primanjkuje ustreznega znanja za delo z učenci z
učnimi težavami?
/
23. Ali se dodatno izobražujete na področju dela z učenci z učnimi težavami?
Dodatno izobraževanje je samoumevno in nujno potrebno.
24. Ali so dodatna izobraževanja organizirana s strani šole ali so rezultat vaše individualne
odločitve in želje po dodatnem znanju?
Veliko je izobraževanja, ki ga organizira šola ampak osebno menim, da mora v svojo kariero
vlagati najprej vsak posameznik.
Priloga D: Transkripcija intervjuja s šolsko svetovalno delavko iz območja Koroške
regije
1. Kako ste prepoznali učence z motnjo pozornosti in hiperaktivnosti?
Oh, kaj pa vem. Najbolj očitni znaki so, da moti pouk, v pogovorih se izgublja, ni pozoren na
okolico, ima nepredvidljivo obnašanje. To je vse, česar se trenutno spomnim iz prakse.
2. Kakšen je postopek obravnave učenca z motnjo pozornosti in hiperaktivnosti?
Pri nas se vseh učencev z učnimi težavami lotevamo podobno: najprej individualiziran
izobraževalni načrt in tedenska srečanja z učencem. Pri tem je potrebno biti vesten, odgovoren
in dosleden.
138

3. Kdaj oz. v katerem primeru pomoč poiščete pri šolski svetovalni službi?
Ker osebno poznam vsakega učenca sem na znake pri njih pozorna sama in jih načeloma
opazim prva.
4. Na kakšen način se v prepoznavanje in reševanje učnih težav učenca vključuje šolska
svetovalna služba?
Jaz z vsakim učencem letno opravim 2 ali 3 pogovore in učne težave navadno opazim sama.
Učenci so tudi navajeni, da jim pomagam pri učenju in mi sami povedo, kje imajo težave,
katere potem rešujemo.
5. Ali za učence z motnjo pozornosti in hiperaktivnosti naredite individualiziran načrt
dela?
Da.
6. Katere elemente vsebuje individualiziran načrt dela?
Vanj zapisujemo napredek učenca, njegove uspehe, močna področja, končni cilj in pot do letega. Pri tem se trudimo biti čim bolj dosledni in transparentni.
7. Kdo je koordinator uresničevanja in izvajanja individualiziranega načrta dela in kdo
sodeluje pri pripravi?
Vodja sem jaz, pri pripravi pa sodeluje strokovna skupina: razrednik, učitelji ter šolska
svetovalna služba.
8. Ali se čutite sposobni za pripravo in uresničevanje individualiziranega načrta dela?
Seveda, to je moja služba.
9. Ali za učence z motnjo pozornosti in hiperaktivnostjo prilagajate učne oblike, metode,
učila in učne pripomočke potrebam in značilnostim učencev z motnjo pozornosti in
hiperaktivnosti?
Vsekakor. Učitelji učencem z motnjo pozornosti in hiperaktivnosti omogočajo daljše
pisanje preverjanja znanja, večkrat naredijo premor med šolsko uro, lahko se umaknejo v
moje prostore itd. Brez prilagoditev definitivno ne bi prišli nikamor.
10. Za katere pristope, učne metode in oblike dela bi lahko dejali, da so najbolj učinkoviti
pri delu z učenci z učnimi težavami?
Prilagoditve, ki sem vam jih ravnokar naštela.
11. Kaj bi izpostavili kot največjo oviro pri delu z učenci z učnimi težavami zaradi motnje
pozornosti in hiperaktivnosti?
Nezmožnost sledenja pouku, reševanja preverjanj in ocenjevanj – posledično torej
nedoseganje minimalnih učnih standardov oz. slabše spričevalo ob koncu šolskega leta.

139

12. Kako ocenjujete medsebojno sodelovanje strokovnih delavcev na ravni šole pri
soočanju z učenci z učnimi težavami?
Na šoli dobro sodelujemo.
13. Na katerih področjih menite, da je še prostor za okrepitev sodelovanja med
pedagoškimi delavci na šoli?
Več sodelovanja bi lahko predlagala le na področju boljšega poznavanja otrok s posebnimi
potrebami. Morda bi to dosegli z bolj organiziranim vključevanjem staršev v šolo, kaj pa vem,
razmišljam na glas.
14. Na kakšen način šolski svetovalni delavci nudijo podporo učiteljem pri soočanju z
učenci z učnimi težavami?
Predvsem v obliki razgovorov, nasvetov staršem in učiteljem.
15. Na kakšen način poteka komunikacija učiteljev oz. šolskih svetovalni delavcev s starši
učencev z učnimi težavami in kdo jo organizira?
Komunikacijo vodi najprej učitelj, nato razrednik, ostali učitelji svetovalna služba in vodstvo
šole – odvisno od stopnje zahtevnosti težav. S starši se srečujemo na govorilnih urah in na
sestankih strokovnih timov.
16. Na kakšen način učitelji in strokovni delavci nudijo podporo staršem učencev z učnimi
težavami?
V obliki razgovorov, svetovanja in poudarjanja otrokovih močnih področij.
17. Ali poznate koncept soustvarjanja v šoli in ali ste ga kdaj uporabili pri svojem delu z
učenci z učnimi težavami?
Da, koncept soustvarjanja poznam in ga pri nekaterih učencih tudi uporabljam.
18. Če ste kdaj uporabili koncept soustvarjanja za delo z učencem z učnimi težavami nas
zanima, kakšne rezultate ste dosegli?
Koncept uporabljam, kot sem že dejala. Dosegla sem dobre rezultate in vzpostavila pristen
stik z učencem.
19. Ali koncept soustvarjanja ocenjujete kot uporaben za delo z učenci z motnjo
pozornosti in hiperaktivnosti?
Na to vprašanje ne morem odgovoriti, ker z učenci z motnjo pozornosti in hiperaktivnosti
nisem delala po tem konceptu.
20. Lahko izpostavite kakšno pomanjkljivost koncepta?
Na podlagi mojih izkušenj z delom z učenci z disleksijo in diskalkulijo lahko rečem, da se je
koncept soustvarjanja izkazal kot zelo učinkovit. Pod negativne strani koncepta bi lahko
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uvrstila le to, da je poznavanje in uvajanje koncepta zares dolgotrajen proces, ki ga mora
sprejeti celotna šola kot svoje vodilo oz. politiko – posameznik ni dovolj.
21. Ali se čutite dovolj usposobljeni za delo z učenci z učnimi težavami?
Menim, da sem usposobljena za delo z učenci z učnimi težavami.
22. Na katerem področju vam še posebej primanjkuje ustreznega znanja za delo z učenci z
učnimi težavami?
/
23. Ali se dodatno izobražujete na področju dela z učenci z učnimi težavami?
Brez dodatnega izobraževanja bi naše metode dela že zdavnaj zastarele, tako da je odgovor
da.
24. Ali so dodatna izobraževanja organizirana s strani šole ali so rezultat vaše individualne
odločitve in želje po dodatnem znanju?
Pri nas organiziramo izobraževanja za učitelje in menim, da so izobraževanja s strani šole
zadostna. Sama se izobražujem tudi v lastni režiji, ker to potrebujem in ker rada obvladam
svoje delo.
Priloga E: Transkripcija intervjuja z učiteljico iz območja Koroške regije
1. Kako ste prepoznali učence z motnjo pozornosti in hiperaktivnosti?
Pojavljali so se znaki, kot so: težave pri zbranosti, sledenju učni uri in tako naprej.
2. Kakšen je postopek obravnave učenca z motnjo pozornosti in hiperaktivnosti?
Z učencem sem se najprej pogovorila, preverila svoja ugotavljanja z razrednikom in učenec je
bil napoten v svetovalno službo, s katero smo skupaj sodelovali pri prilagoditvah za učenca.
3. Kdaj oz. v katerem primeru pomoč poiščete pri šolski svetovalni službi?
Najprej se vedno pogovorim z učencem in razrednikom, da preverim svoje domneve in šele
potem se obrnem na šolsko svetovalno službo. Če lahko kaj storim sama mi je to v večji izziv.
4. Na kakšen način se v prepoznavanje in reševanje učnih težav učenca vključuje šolska
svetovalna služba?
Pedagoginja mi svetuje, kako naj učencu prilagodim pouk, kako naj sošolce opozarjam, da
smo vsi enaki. Sestavi tudi individualiziran izobraževalni načrt.
5. Ali za učence z motnjo pozornosti in hiperaktivnosti naredite individualiziran načrt
dela?
Da.
6. Katere elemente vsebuje individualiziran načrt dela?
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Individualiziran načrt dela vsebuje prilagoditve, ki jih učenec potrebuje, dogovore o poteh, ki
jih uberemo na poti k uspešnemu reševanju težav ter splošno stanje/stopnjo, na kateri je
učenec.
7. Kdo je koordinator uresničevanja in izvajanja individualiziranega načrta dela in kdo
sodeluje pri pripravi?
Koordinatorka je šolska pedagoginja, pri njegovi pripravi pa sodelujemo vsi, ki učenca
obdajamo: svetovalna delavka, učitelji, razrednik.
8. Ali se čutite sposobni za pripravo in uresničevanje individualiziranega načrta dela?
Glede na izkušnje, ki jih imam, lahko rečem da
9. Ali za učence z motnjo pozornosti in hiperaktivnostjo prilagajate učne oblike, metode,
učila in učne pripomočke potrebam in značilnostim učencev z motnjo pozornosti in
hiperaktivnosti?
Z njimi delam individualno.
10. Za katere pristope, učne metode in oblike dela bi lahko dejali, da so najbolj učinkoviti
pri delu z učenci z učnimi težavami?
Individualno delo.
11. Kaj bi izpostavili kot največjo oviro pri delu z učenci z učnimi težavami zaradi motnje
pozornosti in hiperaktivnosti?
Tekmovalnost šolskega sistema, definitivno.
12. Kako ocenjujete medsebojno sodelovanje strokovnih delavcev na ravni šole pri
soočanju z učenci z učnimi težavami?
Menim, da med seboj dobro sodelujemo.
13. Na katerih področjih menite, da je še prostor za okrepitev sodelovanja med
pedagoškimi delavci na šoli?
Tukaj bi morda izpostavila, da bi se samo vodstvo šole lahko bolj aktivno vključevalo v
reševanje učnih težav.
14. Na kakšen način šolski svetovalni delavci nudijo podporo učiteljem pri soočanju z
učenci z učnimi težavami?
Pri nas nam naša pedagoginja nam predlaga vsebine, spremembe in učne oblike ter metode, ki
naj jih uporabljamo.
15. Na kakšen način poteka komunikacija učiteljev oz. šolskih svetovalni delavcev s starši
učencev z učnimi težavami in kdo jo organizira?
Komunikacijo s starši vodi razrednik preko govorilnih ur in sestankov strokovnih skupin.
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16. Na kakšen način učitelji in strokovni delavci nudijo podporo staršem učencev z učnimi
težavami?
Staršem pojasnjujejo vzroke za otrokov obnašanje in dajejo nasvete za ravnanje. Saj je ravno
to tisto, kar najbolj rabijo.
17. Ali poznate koncept soustvarjanja v šoli in ali ste ga kdaj uporabili pri svojem delu z
učenci z učnimi težavami?
Zanj sem že slišala ampak ga nikoli nisem uporabljala.
18. Če ste kdaj uporabili koncept soustvarjanja za delo z učencem z učnimi težavami nas
zanima, kakšne rezultate ste dosegli?
/
19. Ali koncept soustvarjanja ocenjujete kot uporaben za delo z učenci z motnjo
pozornosti in hiperaktivnosti?
/
20. Lahko izpostavite kakšno pomanjkljivost koncepta?
/
21. Ali se čutite dovolj usposobljeni za delo z učenci z učnimi težavami?
Povsem odvisno od vzroka nastanka učnih težav. Težje kot so motnje, težja je pot
odpravljanja učnih težav, kot pri vsaki stvari. Ni enoznačnega odgovora na to vprašanje.
22. Na katerem področju vam še posebej primanjkuje ustreznega znanja za delo z učenci z
učnimi težavami?
Pri učinkovanju zdravil, ki se uporabljajo.
23. Ali se dodatno izobražujete na področju dela z učenci z učnimi težavami?
Seveda, potrebno je ostati na tekočem z novostmi.
24. Ali so dodatna izobraževanja organizirana s strani šole ali so rezultat vaše individualne
odločitve in želje po dodatnem znanju?
Oboje.
Priloga F: Transkripcija intervjuja z učiteljico iz območja Notranjske regije
1. Kako ste prepoznali učence z motnjo pozornosti in hiperaktivnosti?
Hitro jih prepoznam, ker se tak učenec veliko giblje in ni skoncentriran.
2. Kakšen je postopek obravnave učenca z motnjo pozornosti in hiperaktivnosti?
Učenca sem takoj napotila s šolski pedagoginji, ki se je z njm pogovorila in mi svetovala,
kako naj delam z omenjenim učencem. Kasneje smo se kontinuirano 1x tedensko dobivali na
sestankih.
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3. Kdaj oz. v katerem primeru pomoč poiščete pri šolski svetovalni službi?
Učenca takoj napotim do šolske svetovalne službe, kjer so za delo z učenci z motnjo
pozornosti in hiperaktivnostjo usposobljeni.
4. Na kakšen način se v prepoznavanje in reševanje učnih težav učenca vključuje šolska
svetovalna služba?
Svetovalna delavka prevzame delo z učencem v razredu in zanj sestavi individualiziran
izobraževalni načrt. Pomaga mi s pripravo preverjanja znanj, učnih listov, predstavitev itd.
5. Ali za učence z motnjo pozornosti in hiperaktivnosti naredite individualiziran načrt
dela?
Da.
6. Katere elemente vsebuje individualiziran načrt dela?
Individualiziran načrt dela pri nas sestavi šolska svetovalna služba, zato o njem nisem ravno
poučena.
7. Kdo je koordinator uresničevanja in izvajanja individualiziranega načrta dela in kdo
sodeluje pri pripravi?
Individualiziran načrt dela pri nas sestavi šolska svetovalna služba in tudi ona vodi vse
potrebno, ta vprašanja so bolj za njo, kot zame.
8. Ali se čutite sposobni za pripravo in uresničevanje individualiziranega načrta dela?
Ne, nikoli nisem sodelovala pri sestavi in ne vem, kako to izgleda. Če bi se tega lotila pa
menim, da bi bila uspešna.
9. Ali za učence z motnjo pozornosti in hiperaktivnostjo prilagajate učne oblike, metode,
učila in učne pripomočke potrebam in značilnostim učencev z motnjo pozornosti in
hiperaktivnosti?
Z učenci z učnimi težavami v razredu največ dela svetovalna delavka, in sicer individualno,
ena na ena.
10. Za katere pristope, učne metode in oblike dela bi lahko dejali, da so najbolj učinkoviti
pri delu z učenci z učnimi težavami?
Ja učinkovito je to, kar delamo. Se pravi individualno delo šolske svetovalne službe s temi
učenci.
11. Kaj bi izpostavili kot največjo oviro pri delu z učenci z učnimi težavami zaradi motnje
pozornosti in hiperaktivnosti?
Hiperaktivni otroci so zelo moteči za razred in mi vzamejo ogromno energije, truda ter
napora.
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12. Kako ocenjujete medsebojno sodelovanje strokovnih delavcev na ravni šole pri
soočanju z učenci z učnimi težavami?
Sodelovanje je dobro, morda bi ga lahko bilo več.
13. Na katerih področjih menite, da je še prostor za okrepitev sodelovanja med
pedagoškimi delavci na šoli?
Moj predlog je, da bi se o posameznih težavah, s katerimi se srečujemo učitelji, morali več
pogovarjati in skupaj iskati rešitve.
14. Na kakšen način šolski svetovalni delavci nudijo podporo učiteljem pri soočanju z
učenci z učnimi težavami?
Glede na to, da z učenci z učnimi težavami večinoma dela ona znotraj razreda mi to omogoča,
da jo pri delu opazujem in se od nje učim.
15. Na kakšen način poteka komunikacija učiteljev oz. šolskih svetovalni delavcev s starši
učencev z učnimi težavami in kdo jo organizira?
Komunikacijo s starši vodi šolska svetovalna služba preko pogovorov s starši.
16. Na kakšen način učitelji in strokovni delavci nudijo podporo staršem učencev z učnimi
težavami?
Šolska svetovalna služba staršem pomaga pri nasvetih staršem, kako pomagati otroku, da mu
bo lažje.
17. Ali poznate koncept soustvarjanja v šoli in ali ste ga kdaj uporabili pri svojem delu z
učenci z učnimi težavami?
Ne, za ta koncept pa res še nisem slišala.
18. Če ste kdaj uporabili koncept soustvarjanja za delo z učencem z učnimi težavami nas
zanima, kakšne rezultate ste dosegli?
/
19. Ali koncept soustvarjanja ocenjujete kot uporaben za delo z učenci z motnjo
pozornosti in hiperaktivnosti?
/
20. Lahko izpostavite kakšno pomanjkljivost koncepta?
/
21. Ali se čutite dovolj usposobljeni za delo z učenci z učnimi težavami?
Jaz zase lahko rečem, da definitivno ne. Sicer na to nisem ponosna, ampak taka je resnica.
22. Na katerem področju vam še posebej primanjkuje ustreznega znanja za delo z učenci z
učnimi težavami?
Na splošno na področju dela z učenci s posebnimi potrebami.
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23. Ali se dodatno izobražujete na področju dela z učenci z učnimi težavami?
Da.
24. Ali so dodatna izobraževanja organizirana s strani šole ali so rezultat vaše individualne
odločitve in želje po dodatnem znanju?
Večinoma gre za organizirana izobraževanja, na katere nas pošilja šola.
Priloga G: Transkripcija intervjuja z učiteljem iz območja Osrednjeslovenske regije
1. Kako ste prepoznali učence z motnjo pozornosti in hiperaktivnosti?
Tole je pa lahko vprašanje. V razredu je vedno najglasnejši, moti pouk, ni zbran in je izredno
nemiren ter težko obvladljiv.
2. Kakšen je postopek obravnave učenca z motnjo pozornosti in hiperaktivnosti?
Jaz sem z učenci do sedaj delal tako: prilagodil sem mu pisna preverjanja (pisal je na
računalnik), večkrat je šlo za ustno preverjanje znanja, v razredu je imel svoj kotiček za
umiritev in z njim sem večino časa delal individualno. To se je kar dobro obneslo.
3. Kdaj oz. v katerem primeru pomoč poiščete pri šolski svetovalni službi?
Vedno najprej sam poskusim vse, da učencu pomagam, saj menim, da smo učitelji najboljši
pri pomoči učencem z učnimi težavami. Če za odpravo težav oz. pomoč dotičnemu učencu
nisem dovolj usposobljen, pomoč poiščem pri šolski pedagoginji in psihologinji.
4. Na kakšen način se v prepoznavanje in reševanje učnih težav učenca vključuje šolska
svetovalna služba?
Šolska pedagoginja mi pomaga pri pripravi individualiziranega izobraževalnega načrta.
Ravno tako je vedno prisotna pri pogovorih z učenčevimi starši.
5. Ali za učence z motnjo pozornosti in hiperaktivnosti naredite individualiziran načrt
dela?
Da.
6. Katere elemente vsebuje individualiziran načrt dela?
Vanj zapisujemo zadane cilje, pot do njih, učenčeve uspehe in naše evalvacije. Standardne
stvari.
7. Kdo je koordinator uresničevanja in izvajanja individualiziranega načrta dela in kdo
sodeluje pri pripravi?
Pripravimo ga v sodelovanju z razrednikom, učiteljem predmeta, pri katerem ima učenec učne
težave in učencem. Glavni koordinator je, seveda, naša svetovalna delavka.
8. Ali se čutite sposobni za pripravo in uresničevanje individualiziranega načrta dela?
Menim, da sem s svojim dosedanjim delom dokazal, da sem sposoben.
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9. Ali za učence z motnjo pozornosti in hiperaktivnostjo prilagajate učne oblike, metode,
učila in učne pripomočke potrebam in značilnostim učencev z motnjo pozornosti in
hiperaktivnosti?
Za učence z učnimi težavami zaradi motnje pozornosti in hiperaktivnosti imam prilagojene
delovne liste, navodila za delo jim preberem večkrat, preverjanje znanja navadno opravljamo
ustno, večkrat naredim daljši premor, učenci imajo prostor za umiritev. S temi učenci
ogromno delam individualno in jim omogočam ponavljanje snovi pred in po pouku.
10. Za katere pristope, učne metode in oblike dela bi lahko dejali, da so najbolj učinkoviti
pri delu z učenci z učnimi težavami?
Do sedaj so se kot najbolj učinkoviti izkazali pristopi, ki sem jih naštel pri prejšnjem
vprašanju, zato jih tudi uporabljam.
11. Kaj bi izpostavili kot največjo oviro pri delu z učenci z učnimi težavami zaradi motnje
pozornosti in hiperaktivnosti?
Največja ovira je zagotovo ta, da se okolica na zaveda njihove inteligence, znanja in
ustvarjalnosti, saj na prvi pogled izgledajo nemotivirani in leni in posledično ne morejo doseči
uspeha, ki bi ga v bolj občutljivi družbi lahko.
12. Kako ocenjujete medsebojno sodelovanje strokovnih delavcev na ravni šole pri
soočanju z učenci z učnimi težavami?
Strokovni delavci med seboj dobro sodelujemo. Zavedamo se pomena supervizije pri
preprečevanju poklicne izgorelosti. Delamo po načelu več glav, več ve.
13. Na katerih področjih menite, da je še prostor za okrepitev sodelovanja med
pedagoškimi delavci na šoli?
Prav bi prišlo več konkretnega znanja o učencih s posebnimi potrebami, ki jih je na naši šoli
vedno več. Predlagal bi torej več sodelovanja z zunanjimi strokovnjaki (npr. logopedi,
psihologi itd.)
14. Na kakšen način šolski svetovalni delavci nudijo podporo učiteljem pri soočanju z
učenci z učnimi težavami?
Kot sem že dejal mi pomagajo pri preprečevanju poklicne izgorelosti, vedno so mi na voljo za
pogovor ali nasvet ter pripravljene posredovati strokovno znanje, kjer ga meni zmanjka.
15. Na kakšen način poteka komunikacija učiteljev oz. šolskih svetovalni delavcev s starši
učencev z učnimi težavami in kdo jo organizira?
Komunikacijo s starši najprej vodi posamezni učitelj na govorilnih urah, kasneje razrednik in
po potrebi šolska svetovalna služba na evalvacijskih srečanjih strokovnega tima.
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16. Na kakšen način učitelji in strokovni delavci nudijo podporo staršem učencev z učnimi
težavami?
Šolska svetovalna služba staršem poskuša razložiti, iz kje izhajajo vzroki za določene motnje,
jim svetuje, kaj otrokom pomaga tudi v domačem okolju ter jim nudi oporo, ko so
preobremenjeni in na koncu z močmi. Tovrstne pogovore starši najbolj cenijo in se jih res
dotaknejo v srce.
17. Ali poznate koncept soustvarjanja v šoli in ali ste ga kdaj uporabili pri svojem delu z
učenci z učnimi težavami?
O tem konceptu sem nekje nekaj bral ampak se nikoli nisem odločil, da ga preizkusim v
praksi.
18. Če ste kdaj uporabili koncept soustvarjanja za delo z učencem z učnimi težavami nas
zanima, kakšne rezultate ste dosegli?
/
19. Ali koncept soustvarjanja ocenjujete kot uporaben za delo z učenci z motnjo
pozornosti in hiperaktivnosti?
/
20. Lahko izpostavite kakšno pomanjkljivost koncepta?
/
21. Ali se čutite dovolj usposobljeni za delo z učenci z učnimi težavami?
Z nekaterimi učenci da, z drugimi malo manj. Odvisno od težav, ki jih ima učenec. Če so učne
težave posledica posebnih potreb, ki jih poznam, sem bolj suveren in samozavesten. V
nasprotnem primeru pa se vedno trudim, da pridobim znanja o motnjah in tako lahko
pomagam učencem.
22. Na katerem področju vam še posebej primanjkuje ustreznega znanja za delo z učenci z
učnimi težavami?
Otroci z motnjami vedenja.
23. Ali se dodatno izobražujete na področju dela z učenci z učnimi težavami?
Absolutno, vsak dan in celo življenje.
24. Ali so dodatna izobraževanja organizirana s strani šole ali so rezultat vaše individualne
odločitve in želje po dodatnem znanju?
Ogromno se učim sam in iščem rešitve, resnica pa je tudi ta, da je na naši šoli kakovostnemu
izobraževanju zaposlenih namenjeno veliko pozornosti. Vse pohvale za to.
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Priloga H: Transkripcija intervjuja z učenko iz območja Osrednjeslovenske regije
1. Kako bi opisal/a svoje počutje v razredu?
V razredu se počutim super.
2. Kako te obravnava učitelj, kako sodeluješ s sošolci?
Veliko učiteljev je vedno pripravljenih pomagati in z večino sošolcev se dobro razumemo.
Nanje se lahko vedno obrnem, ko rabim pomoč. Nekateri sošolci pa me zafrkavajo.
3. Kako se izražajo tvoje učne težave oz. kako jih ti opaziš?
Pri pouku ne morem slediti. Imam premalo časa, da bi si snov zapisala v zvezek, kaj šele, da
bi poskusila razumeti. Dober primer so jeziki: pri jezikih več kot pol učne ure ne razumem.
Res je, kar pravijo učitelji, da mi manjka koncentracija in zbranost.
4. Kje vidiš možnost, da tudi sam/a pripomoreš k izboljšanju stanja na področju učnih
težav?
Sigurno reševanje dodatnih nalog doma. Dobri so tudi plonk listki, ki jih nosim s seboj in jim
prebiram, ko se vozim z avtobusom, čakam v čakalnici. Po nasvetu mami sem si začela
izdelovati miselne vzorce in se mi zdi, da je bolje.
5. Kdo ti je v največjo pomoč pri reševanju težav in na kakšen način, kako ti pomaga?
Najbolj mi pomaga moja sošolka Maja s katero se vsaj trikrat na teden skupaj učiva. Pomaga
mi reševati naloge, mi razlaga postopke, me sprašuje snov.
6. Lahko prosim opišeš na kakšen način ti pri reševanju učnih težav pomagajo učitelji in
šolski svetovalni delavci?
Sedaj mi zelo veliko pomagajo: dopolnilne ure, dodatna razlaga učitelja, sestanki s socialno
delavko. Starši pa mi pomagajo pri domačih nalogah.
7. Bi ti lahko pomagali še kako drugače?
Vedno se da še bolje. Lahko bi organizirali kakšno skupino kjer bi vsaj dvakrat ali trikrat
imeli možnost inštrukcij ali pa učne pomoči. To bi bilo super za nas vse.
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8. Kateri načini dela ti najbolj ustrezajo oz. pri katerih načinih podajanja snovi si snov
najlažje zapomniš?
Najbolj si zapomnim snov iz video predstavitev in tisto snov, ki se vežejo na primere iz
življenja. Najboljše mi gre, ko delam v skupinah – to mi je res všeč.
9. Imaš kakšen predlog, ki bi ti olajšal delo v šoli?
Če pri urah ne bi bilo treba celo uro sedeti in prepisovati iz table. Lahko bi bilo tudi več dela v
skupinah in bolj zanimiv pouk.
Priloga I: Transkripcija intervjuja z učencem iz območja Notranjske regije
1. Kako bi opisal/a svoje počutje v razredu?
V razredu se počutim v redu.
2. Kako te obravnava učitelj, kako sodeluješ s sošolci?
Učitelj veliko pomaga meni in mojim sošolcem. V šoli se razumemo, vendar samo z enimi
sošolci. Eni sošolci so pametnejši in se jim ni potrebno družiti z manj pametnimi.
3. Kako se izražajo tvoje učne težave oz. kako jih ti opaziš?
Ker dostikrat končam zadnji kakšno nalogo. Učitelj mi mora veliko pomagati, da razumem
snov. Moram veliko delati, da dobim dobro oceno. Potrebujem veliko časa za kaj.
4. Kje vidiš možnost, da tudi sam/a pripomoreš k izboljšanju stanja na področju učnih
težav?
Ko pridem iz šole moram še enkrat predelati snov. Narediti moram domačo nalogo sam brez
pomoči. Če mi res ne gre, šele potem prosim starše, da mi pomagajo.
5. Kdo ti je v največjo pomoč pri reševanju težav in na kakšen način, kako ti pomaga?
Pri reševanju učnih težav mi je vsekakor v največjo pomoč učitelj. Rad imam kvize v obliki
vprašanj, izpolnjevanje praznih prostorov, uganke in take reči.

150

6. Lahko prosim opišeš na kakšen način ti pri reševanju učnih težav pomagajo učitelji in
šolski svetovalni delavci?
Potreben je dopolnilen pouk in dodatne ure po koncu pouka – tako se učitelj ukvarja samo z
nami. Svetovalna služba lahko pomaga samo s pogovorom, ampak nas ne poznajo dovolj
dobro. S starši zmeraj skupaj delam domačo nalogo.
7. Bi ti lahko pomagali še kako drugače?
Če bi bila svetovalna služba kdaj v razredu med poukom, bi nas poznali in bi lahko veliko
bolj pomagali vsem.
8. Kateri načini dela ti najbolj ustrezajo oz. pri katerih načinih podajanja snovi si snov
najlažje zapomniš?
Najlažje si snov zapomnim, če mi učitelj pri moji mizi še enkrat razloži snov in pa tudi
pogovarjanje s sošolci. Oblikovanje skupin v razredu mi je všeč, saj na tak način sodelujemo
čisto vsi in s skupnimi močmi pridemo do rezultata.
9. Imaš kakšen predlog, ki bi ti olajšal delo v šoli?
Če bi bilo manj predmetov bi nam olajšali učenje. Učenje bi bilo veliko lažje, če bi prišel na
obisk kakšen športnik, pisatelj.
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VII. IZJAVA O AVTORSTVU IN OBJAVI NA SPLETNIH STRANEH

Spodaj podpisna Petković Tjaša izjavljam, da je diplomsko delo z naslovom Pomoč učencem
z učnimi težavami zaradi motnje pozornosti in hiperaktivnosti moje avtorsko delo in da se
strinjam z objavo v elektronski obliki

na spletnih straneh Oddelka za pedagogiko in

andragogiko.

Kraj in datum:

Podpis:
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