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I. TEORETIČNI UVOD 

UČNE TEŽAVE PRI DIJAKIH POKLICNIH IN SREDNJIH STROKOVNIH  ŠOL

1. Izobraževalna neuspešnost dijakov s težavami pri učenju 

Izobraževalna  neuspešnost  v  srednji  šoli  se  praviloma  začne  v  osnovni  šoli  z 
izrazitimi težavami pri splošnih izobraževalnih predmetih. Učne težave se v srednji 
šoli pogosto ne izboljšajo, ampak še poglabljajo, čeprav obstajajo tudi pozitivne 
izjeme.  Ker  imajo  učenci  s  težavami  pri  učenju  že  v  osnovni  šoli  slabše 
izobraževalne dosežke, najpogosteje pri splošnih izobraževalnih predmetih kot so 
matematika, tuj jezik in slovenski jezik, imajo zaradi tega tudi manjšo možnost 
izbire srednje šole. Številni med njimi  se lahko vpišejo le v tiste srednje šole, ki 
nimajo omejitve vpisa. 

Flere in sod. (2009) ugotavljajo, da so ocene zaključnega razreda osnovne šole iz 
slovenskega jezika, matematike in tujega jezika dober prediktor šolske uspešnosti v 
srednji šoli.  Najvišjo napovedno vrednost za šolsko uspešnosti v srednji šoli  ima 
matematika.  Ugotavljajo  pa  tudi,  da  s  spodbujanjem  kulturnih  dejavnosti 
slovenskih dijakov, zlasti pri branju, lahko vplivamo na uspešnost dijakov. Branje se 
je potrdilo kot dejavnost, ki krepi splošne analitične sposobnosti, ki predstavljajo 
intelektualno podlago za šolsko uspešnost. Branje je skoraj edino, ki ga lahko v 
času šolanja spodbujamo, čeprav vplivajo na izobraževalno uspešnost tudi druge 
kulturne  dejavnosti,  vključno  s  tistimi,  ki  jih  organizira  šola.  Veliko  dijakov  s 
težavami pri učenju odklanja branje, ker imajo pogosto še v srednji šoli  slabše 
razvito tehniko branja in zato slabše razumejo prebrano besedilo, kar je pogosto 
povezano  s  specifičnimi  primanjkljaji  in  se  odraža  v  zmanjšanem  interesu  do 
branja. Njihove težave pri branju pa bi lahko kompenzirali tudi z zvočnimi knjigami 
in  drugimi tehničnimi pripomočki. 

Stopnja učnih težav pri posameznih predmetih se pri posamezniku na kontinuumu 
učnih težav zmanjšuje,  če je deležen ustrezne učne pomoči  in  podpore, ali  pa 
povečuje, če te pomoči ni deležen. Ker nimamo veliko podatkov o posledicah učnih 
težav, navajamo tudi podatke o primanjkljajih na posameznih področjih učenja, ki 
so  del  kontinuuma učnih  težav.  Manj  izrazite  učne  in  druge težave so  namreč 
prisotne že pri populaciji učencev in dijakov z lažjimi in zmernimi učnimi težavami.

Analiza rezultatov zunanjega preverjanja znanja pri  18.814 učencih zaključnega 
razreda drugega triletja osnovne šole v letu 2008 je pokazala, da je 81% učencev s 
posebnimi potrebami (usmerjeni učenci) v devetem razredu pri matematiki doseglo 
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manj kot 50% pravilno rešenih nalog (v celotni populaciji je tak rezultat doseglo 
43% učencev), 67% učencev s posebnimi potrebami pa je doseglo manj kot 50% 

možnih točk pri slovenskem jeziku (v celotni populaciji je tak rezultata doseglo 23% 
učencev). Iz tega je razvidno, da učenci s posebnimi potrebami, med katerimi je 
najštevilčnejša  skupina  učencev  z  izrazitimi  specifičnimi  učnimi  težavami  oz.  s 
primanjkljaji na posameznih področjih učenja, po učnih dosežkih močno zaostajajo 
za vrstniki (vir: RIC 2008 ). 

Čuk Peček in Lesar (2010) v svoji raziskavi ugotavljata, da se učenci z izrazitimi 
specifičnimi učnimi težavami oz. s primanjkljaji na posameznih področjih učenja 
po  samopodobi  statistično  pomembno  razlikujejo  od  učencev,  ki  so  gluhi  in 
naglušni, slepi ali slabovidni, od učencev, ki imajo čustvene in vedenjske težave, 
ter od gibalno oviranih učencev. Učenci s primanjkljaji na posameznih področjih 
učenja izstopajo v primerjavi z ostalimi skupinami učencev s posebnimi potrebami 
po nizki samopodobi in nekonstruktivni storilnosti, kar se odraža tudi v njihovem 
šolskem uspehu. Učenci brez posebnih potreb  imajo namreč povprečen uspeh 3,98, 
učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja pa dosegajo najnižji učni 
med  vsemi  učenci  s  posebnimi  potrebami,  saj  imajo  komaj  zadosten  uspeh 
(najnižja aritmetična sredina 2,05 in najnižji  standardni odklon 0, 728), zato jih 
pogosto  označujejo  kot  manj  uspešne  in  manj  sposobne.  Učenci  z  izrazitimi 
specifičnimi  učnimi  težavami  imajo  tako  imenovane  skrite  primanjkljaje  s 
povprečnimi  ali  nadpovprečnimi  intelektualnimi  sposobnostmi  in  se lahko učijo, 
vendar na drugačen način kot njihovi vrstniki, kar bi morali učitelji upoštevati v 
procesu  poučevanja.  Permanentno  doživljanje  neuspeha  se  odraža  v  slabi 
samopodobi,  zmanjševanju  njihove  motivacije  za  učenje  in  vedno  večji 
izobraževalni neuspešnosti. Zmerne specifične učne težave tako pogosto postanejo 
izrazite oz. se  razvijejo v primanjkljaje na posameznih področjih učenja.

Večina učiteljev v osnovni šoli za učence s posebnimi potrebami, med katerimi je 
največ učencev z  izrazitimi specifičnimi  učnimi težavami oz.  s  primanjkljaji  na 
posameznih področjih učenja z vidika storilnosti, navaja, da ti učenci:

• niso zmožni koncentracije,
• so površni, ne vztrajajo, so počasni in počasi dojemljivi pri delu,
• niso aktivni in iniciativni,
• imajo slabe delavne navade,
• med zaposlitvami se igrajo in klepetajo,
• niso razgledani,
• imajo nizke izobrazbene aspiracije (Čuk Peček in Lesar, 2010).

Nizka pričakovanja  učiteljev  do učencev  s  specifičnimi  učnimi  težavami,  zaradi 
katerih  jim  znižujejo  zahtevnost  in  kompleksnost  nalog,  sčasoma pripeljejo  do 
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njihove  manjše  izobraževalne  učinkovitosti  ter  do  konstantne  izobraževalne 
neuspešnosti.

Iz rezultatov slovenskih raziskav lahko razberemo, da ocene splošnih izobraževalnih 
predmetov, kot so matematika, slovenski in tuji jezik, pomembno vplivajo na  

izbiro srednje šole in napoved izobraževalne uspešnosti v srednji šoli. V osnovni in 
srednji  šoli  bi  bilo  potrebno  organizirati  učinkovitejše  oblike  odkrivanja  učnih 
težav pri teh predmetih in intenzivnejše oblike pomoči ter podpore za učence in 
dijake, ki imajo težave pri učenju.

V  nadaljevanju  so  predstavljene  nekatere  skupine  dijakov,  ki  so  rizične  za 
izobraževalno  neuspešnost:  dijaki  moškega  spola,  dijaki  s  specifičnimi  učnimi 
težavami, dijaki iz družin z nižjim socio-ekonomskim statusom itd.

1.1.  Dijaki moškega spola kot rizična populacija

Iz podatkov, ki sledijo, je razvidno, da v naših šolah fantje nimajo enakih možnosti 
za izobraževanje kot dekleta. Izbira srednje šole je pomembno odvisna od spola, 
ker je le-ta povezan z učnim uspehom v osnovi šoli ter pri zunanjem preverjanju 
znanja. 

Naša šola po mnenju Razdevšek-Pučko in sod. (2003) ponuja veliko boljše možnosti 
za  uspeh na izobraževalnem področju  dekletom kot  fantom. Pečkova in Lukšič-
Hacinova (2003 po Razdevšek- Pučko in sod., 2003) navajata razlago pravičnosti kot 
enake možnosti vseh učencev, a glede spola poudarjata  nepravičnost naše šole, saj 
vse empirične raziskave kažejo na statistično pomembne razlike v prid dekletom, 
še posebej pri ocenjevanju učiteljev.  

Razdevšek-Pučko, Čuk in Peček (2003) so preučevali učni uspeh učencev in učenk v 
osnovni šoli in odvisno od tega  njihovo možnost vpisa v srednje šole. Ugotovili so, 
da je vprašanje razlik med spoloma aktualno tudi pri preučevanju učne uspešnosti 
učencev.  Večina  raziskav  podpira  stereotipno  pojmovanje  razlik  med  spoloma, 
predvsem da so deklice uspešnejše v verbalnih in dečki v prostorsko matematičnih 
aktivnostih. Razlike med spoloma niso le genetsko pogojene, ampak so v veliki meri 
tudi  posledica  socialnih  pričakovanj.  Nekateri  raziskovalci  poudarjajo,  da  pri 
iskanju vzrokov za razlike v dosežkih med spoloma ne smemo zanemariti načinov 
ugotavljanja  znanja.  Dečki  namreč dosegajo  boljše  rezultate  pri  nalogah,  ki  so 
predstavljene  z  diagrami  in  ponazarjajo  praktične  dejavnosti,  deklice  pa  pri 
nalogah,  ki  preverjajo  poznavanje,  priklic  in  asociativno  povezovanje  podatkov 
(Chilisa, 2000 po Razdevšek-Pučko in sod. (2003). 
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Razdevšek-Pučko in sodelavci (2003) poudarjajo, da so razlike med spoloma pri nas 
velike  in  statistično  pomembne.  Dekleta  so  uspešnejša  ne  le  na  tradicionalnih 
področjih, ampak imajo boljši tudi splošni učni uspeh. Boljši splošni učni uspeh in 
boljši  rezultati pri  zunanjih preverjanjih znanja dajejo dekletom bistveno večje 
možnosti za vpis na želene srednje šole, saj se več deklet vpisuje na gimnazije, 
fantje pa se pogosteje vpisujejo na druge srednje šole, ki jim dajejo manj možnosti 
za  nadaljnje  šolanje.  V  obdobju  1984-1997  se  je  več  deklet  (72%  delež  vseh 
vpisanih v program) kot fantov (28%) vpisalo na dveletne srednje šole, na triletne 

srednje šole pa se je vpisalo manj deklet (36%) kot fantov (64%), pri štiriletnih 
šolah pa je bilo povsod vpisanih več deklet kot fantov. Leta 2000 se je vpisalo v 
gimnazije 58% deklet in 42% fantov, na ostale srednje šole pa se je vpisalo 54% 
fantov in 46% deklet. 

Čeprav  je  raziskava  Toličiča  in  Zormana  (1977),  izvedena  na  osnovnošolski 
populaciji, že precej stara, pa so njene ugotovitve s področja učne uspešnosti še 
vedno  aktualne.  Toličič  in  Zorman  sta  ugotovila,  da  so  razlike  med  spoloma 
največje pri slovenskem in angleškem jeziku. Avtorja zaključujeta, da učitelji za 
isto znanje ugodneje ocenjujejo deklice kot  dečke.  To ugotovitev povezujeta z 
izkazanimi razlikami v napadalnosti in nemirnem vedenju, ki so bolj prisotne pri 
dečkih tako v četrtem kot osmem razredu osnovne šole. Gallowaya in Goodwinova 
(po Razdevšek-Pučko, 2003) pa navajata, da dečki reagirajo na neuspeh z motečim 
vedenjem, ki ga očitno naši učitelji tudi upoštevajo pri ocenjevanju. 

Makarovič (1984) navaja, da je uspeh v osnovni šoli pogojen s tremi dejavniki: s 
spolom,  z  idealnim  stremljenjem  (vrednotenje  izobrazbe  in  šolanja,  nekatere 
sestavine intristične motivacije) in s socialnim poreklom. Ugotavlja pa tudi, da je 
vpliv spola tem večji, čim višja je stopnja inteligentnosti. 

Tudi iz rezultatov raziskovalnega projekta Učenci z učnimi težavami v osnovni šoli: 
razvoj celovitega sistema učinkovite pomoči (Magajna in sod. 2008b) je razvidno, 
da je v populaciji šolajočih otrok mnogo več dečkov kot deklic z učnimi težavami.

Flere in sod. (2009) navajajo, da so ocene iz zaključnega razreda osnovne šole iz 
slovenskega  jezika,  matematike  in  tujega  jezika  dober  napovedovalec  šolske 
uspešnosti  v srednji šoli.  Najvišjo napovedno vrednost ima matematika. Dekleta 
imajo v povprečju pri vseh teh treh predmetih višje rezultate kot fantje. Poleg 
tega so avtorji  raziskave ugotovili,  da je slovenska šola sistematično selektivna. 
Šola namreč nagrajuje dijake, ki so inteligentni, notranje kontrolirani, iz urejenih 
družinskih okolij,  imajo pozitivno samopodobo, dekleta in tiste iz višjih slojev z 
višjim  socialno-ekonomskim  statusom.  Navedene  informacije  potrjujejo  tudi 
Makarovičevo (1984) tezo, da je uspeh odvisen od spola, notranje motivacije in 
socialnega okolja.
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Podobne  rezultate  v  zvezi  s  spolom  in  z  uspehom  lahko  razberemo  tudi  iz 
Nacionalnega  poročila  ZDA  o  specifičnih  učnih  težavah  (Cortiella,  2009).  Med 
šolajočo  mladino  z  učnimi  primanjkljaji  sta  dve  tretjini  fantov,  ki  dobivajo 
specialno  pomoč.  Starši  navajajo,  da  so  specifične  učne  težave  skoraj  dvakrat 
pogostejše pri fantih  kot pri dekletih (v času izobraževanja je razmerje 3,9% za 
fante : 2% za dekleta, v starosti 18-64 let pa je razmerje  8% moških : 5% žensk s 
specifičnimi učnimi težavami). 

Slovenske osnovne in srednje  šole bodo morale postati  bolj pravične do učencev in 
dijakov moškega spola in jim zagotoviti enake možnosti za vzgojo in izobraževanje 
kot  učenkam  in  dijakinjam.  Potrebne  bodo  učinkovite  spremembe  v  vzgojno-
izobraževalnem procesu osnovnih in srednjih šol. Uvesti bi morali vsaj tri elemente 
učinkovite pedagogike za vse učence (Marzo, Pickering in Pollack, 2001) in sicer: 
spremembo  učiteljevih  strategij  poučevanja,  spremembo  učiteljevega  vodenja 
razreda  in  učiteljevo  prilagajanje  kurikula  potrebam  dijakov.  Pri  preverjanjih 
znanja pa bi morali upoštevati potrebe dijakov in sicer, da fantje dosegajo boljše 
rezultate  pri  nalogah,  ki  so  predstavljene  z  diagrami  in  ponazarjajo  praktične 
dejavnosti, dekleta pa pri nalogah, ki preverjajo poznavanje, priklic in asociativno 
povezovanje podatkov (Chilisa, 2000 po Razdevšek-Pučko in sod. (2003). 

1.2.  Dijaki s specifičnimi učnimi težavami kot rizična populacija

Cortiella (2009) navaja, da so dosežki učencev s specifičnimi težavami pri učenju iz 
ZDA v starosti od 11 do 14 let pri branju v povprečju 3,4 leta za dosežki vrstnikov 
in  pri  matematiki  3,2  leti  za  vrstniki.  Zaradi  slabše  razvitih  veščin  branja  in 
računanja  imajo  težave  pri  razumevanju  in  usvajanju  vsebin  izobraževalnih 
predmetov. Frustracije, ki jih učenci s specifičnimi težavami pri učenju doživljajo 
zaradi nizkih dosežkov pri branju in matematiki, vplivajo na njihovo samopodobo in 
tudi  na  osip  predvsem  v  srednjem  izobraževanju.  Osip  v  srednjih  šolah  je  pri 
populaciji  srednješolcev  s  specifičnimi  težavami  pri  učenju  25%.  Pričakovanja 
staršev so zelo pomembna, saj so od njih odvisni dosežki učencev v osnovni šoli in 
srednješolskem   izobraževanju.  Učence   in  dijake  s  specifičnimi  težavami  pri 
učenju   v  ZDA tudi  pogosteje  obravnavajo  zaradi  vedenjskih  težav  kot  njihove 
vrstnike brez težav pri učenju. 

Specifične  učne  težave  niso  le  težave  na  področju  branja,  pisanja,  računanja, 
ampak  so  kognitivni  primanjkljaji,  ki  vplivajo  tudi  širše  na  funkcioniranje 
posameznika  s  specifičnimi  učnimi  težavami,  pomembno  tudi  na  sposobnost 
socialne  integracije. Kadar  se  dijak  s  specifičnimi  učnimi  težavami  v  socialni 
situaciji vede neustrezno, je to lahko zaradi pomanjkljive ali popačene zaznave, 
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razumevanja ali interpretacije ključnih socialnih informacij v okolju (popačenja in 
odstopanja nastanejo zaradi napake v posameznem koraku ali v kombinaciji z več 
koraki ter zaradi napačno izbranega ali uporabljenega postopka vedenja). Kadar pa 
se  dijak  nahaja  v  okolju,  ki  ga  pozna  in  je  dovolj  konkretno,  nima  težav  z 
vedenjem. Ena od pomembnih sekundarnih značilnosti dijakov s specifičnimi učnimi 
težavami  je  slabše  razvita  sposobnost  samoregulacije,  ki  je  pomemben  del 
metakognitivnih  procesov  in  poleg  učenja  izobraževalnih  predmetov  onemogoča 
tudi  učenje  vedenj,  prilagojenih  socialnim  situacijam.  Če  pa  ima  dijak  slabšo 
sposobnost  pomnjenja,  si  težko  zapomni  kompleksna  navodila.  Dijak,  ki  ima 
perceptivne in organizacijske težave, je manj pozoren na detajle itd. Ker si dijak s 
specifičnimi učnimi težavami pogosto zapomni le del informacij, ne ve, ali je neko 
dejanje dovoljeno ali prepovedano, slabše in počasneje predeluje verbalne 

informacije,  ki  jih  sprejme po  slušni  poti,  ne  prepozna  določenih  verbalnih  in 
neverbalnih socialnih ključev, izbira neustrezne strategije za reševanje socialnih 
problemov, nima dobro razvitih socialnih veščin itd., zato si pogosto poišče družbo 
mlajših ali  družbo mladih, ki nimajo preveč pravil,  npr. skupine mladostnikov z 
motnjami vedenja (Božič, 2002).

Cortiella  (2009)  ugotavlja,  da  so  otroci  in  mladostniki  s  težavami  pri  učenju 
pogosteje obravnavani zaradi vedenjskih težav kot njihovi vrstniki brez težav pri 
učenju. Vedenje, motivacijo in čustvovanje teh dijakov pa je mogoče spremeniti z 
upoštevanjem  treh ključnih dejavnikov  pozitivnega  vodenja razreda: 

• dijak, ki se počuti uspešnega, ni vedenjsko problematičen, 
• dijak se počuti uspešnega, če je res uspešen, 
• dijak  se  počuti  uspešnega,  če  je  najprej  nekaj  vrednega,  dobrega, 

zaželenega naredil (Haager in Klinger, 2005, po DiGiulio, 2000).

Te premise nam lahko pomagajo tudi pri razlagi,  zakaj so dijaki s težavami pri 
učenju  pogosto  vedenjsko  problematični,  posebno  še  v  srednji  šoli.  Po  letih 
doživljanja neuspeha v osnovni šoli je tako stanje pričakovano. Ko pa se učenec 
počuti cenjenega pri delu in verjame, da učitelj verjame vanj, vedenjski problemi 
praviloma izginejo. 

1.3.  Dijaki iz družin z nižjim socio-ekonomskim statusom kot rizična populacija

Pomembna je tudi povezava med domačim okoljem in izobraževalno uspešnostjo 
učencev,  kar  potrjujejo  tudi  rezultati  številnih  domačih  raziskav  (Toličič  in 
Zorman, 1977; Makarovič, 1984; Razdevšek-Pučko in sod., 2003; Magajna in sod., 
2008; Flere in sod., 2009 in drugi). V srednjih poklicnih in strokovnih šolah je večji 
delež dijakov, ki izhajajo iz manj spodbudnega okolja kot v drugih srednjih šolah, 
ker  dosegajo  nižje  rezultate  že  v  osnovni  šoli  (Razdevšek-Pučko  in  sod.,  2003; 
Magajna  in  sod.,  2008)  in  imajo  tudi  nižje aspiracije  kot  otroci  staršev  iz  bolj 
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spodbudnih  okolij.  Manj  spodbudno  okolje  družin  z  nižjim  socio-ekonomskim 
statusom  praviloma  vpliva  na  otrokov  razvoj  komunikacijskih  sposobnosti, 
sposobnosti socialne integracije in tudi na obvladovanje šolskih znanj in strategij 
na  začetku  šolanja.  Ker  otroci  pogosto  niso  deležni  ustreznih  kompenzacijskih 
strategij, se njihovi primanjkljaji iz leta v leto šolanja samo  povečujejo. Praviloma 
dosegajo nižje izobraževalne dosežke  v času šolanja.

Tudi revščina vpliva na delež prisotnosti težav pri učenju, saj tudi Cortiella (2009) 
navaja, da so v ZDA  težave  pri učenju pogostejše v družinah, ki se spopadajo z 
revščino. Tako ima 4,7% učencev iz družin, ki se ne spopadajo z revščino, v starosti 
od  6-17  težave  pri  učenju,  medtem  ko  je  takih  učencev  iz  družin,  ki  se  ne 
spopadajo z revščino, 2,7%.  

Flere in sod. (2009) v svoji raziskavi ugotavljajo, da je slovenska šola sistematično 
selektivna. Šola namreč nagrajuje dijake, ki so inteligentni, notranje kontrolirani, 
iz urejenih družinskih okolij, imajo pozitivno samopodobo, dekleta in tiste iz višjih 
slojev  z  višjim socialno-ekonomskim statusom.  Navedene  informacije  potrjujejo 
tudi Makarovičevo (1984) tezo, da je uspeh odvisen od spola, notranje motivacije in 
socialnega okolja.

2. Razvoj inkluzivne prakse 

V  Programu  za  otroke  in  mladino  2006-2016  Republike  Slovenije  (2006)  so 
poudarjene enake možnosti  za vzgojo in  izobraževanje, krepitev dostopnosti  do 
izobraževanja,  kakovostna  vzgoja  in  izobraževanje  učencev  in  dijakov  za 
medsebojno strpnost, zmanjševanje neenakosti v družbi, spoštovanje različnosti in 
človekovih pravic ter uveljavljanje vseživljenjskega učenja na vseh izobraževalnih 
ravneh.

Dolgoročni vplivi šolskega neuspeha so tako pomembni za posameznika in družbo, 
da se je njegovemu temeljitemu preučevanju in preprečevanju posvetil tudi svet 
Evrope v svoji resoluciji že leta 1989 (Resolution of the Council and the Ministers of 
Education, meeting within The Council of 14th December 1989). Ta resolucija je 
bila osnova za številna prizadevanja za zmanjševanje šolskega neuspeha v EU in 
tudi  pri  nas.  V  različnih  državah  so  razvili  različne  preventivne  in  kurativne 
programe za boljše vključevanje mladih v družbo in na delovno mesto.  

Najbolj  učinkovit ukrep za zmanjševanje učne neuspešnosti  je razvoj inkluzivne 
vzgojno-izobraževalne  prakse.  Koncept  inkluzije  in  posebnih  potreb  pogojuje 
pomembne spremembe v praksi  rednega in specialnega šolstva,  pa tudi  splošne 
družbene  spremembe.  Inkluzija  zahteva  zamenjavo  pretekle  usmeritve,  ki  je 
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temeljila  na  identifikaciji  težav,  motenj  in  okvar  pri  mladostnikih  s  posebnimi 
potrebami,  z  identifikacijo  ovir  za  učenje,  kar  omogoča  maksimalni  razvoj 
potencialov  vseh  otrok  in  mladostnikov  ter  mobilizacijo  vseh  virov  v  otroku  in 
mladostniku, učitelju, okolju, državnih službah itd. (UNESCO 1999).

Veliko  negativnih  stališč  do  inkluzije  se  je  oblikovalo  zaradi  premajhnega 
poznavanja  pomena  izrazov  in  upoštevanja  kontinuuma  posebnih  potreb  ter 
kontinuuma možnosti za njihovo uresničevanje.  

Ker inkluzija ustreza potrebam vseh otrok, mladostnikov in odraslih, mora zanimati 
vso javnost in se ne sme razvijati izolirano, kot nekaj posebnega, namenjenega le 
osebam s posebnimi potrebami. Biti mora eden od pomembnih prijemov družbe, ki 
omogoča  vključevanje  vseh  oseb,  posebno  pa  še  oseb  s  posebnimi  potrebami. 
Pomeni pomembno spremembo družbene  politike in prakse, zato tudi ne more biti 
obrobna  družbena  tema.  Kot  pravica  je  namreč  opredeljena  v  številnih 
mednarodnih dokumentih, ki so zavezujoči za države podpisnice, tudi za Slovenijo. 

Namen  inkluzije  ni  le  »integrirati«  oz.  fizično  vključiti  v  redne  vzgojno-
izobraževalne ustanove otroke in mladostnike s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi 
potrebami, torej  tudi  s  težavami pri  učenju, ampak doseči  inkluzivno vzgojo in 
izobraževanje,  zaposlovanje,  socialno  družbo  z  možnostjo  optimalnega  razvoja 
zmožnosti vseh otrok, mladostnikov in odraslih. Inkluzija vpliva na razvoj celotnega 
družbenega sistema, saj zahteva spreminjanje okolja, stališč in oblikovanje takega 
družbenega  sistema,  ki  odpravlja  ovire,  ki  onemogočajo  optimalen  razvoj 
zmožnosti  vseh članov  družbe.  Najpomembnejše  je torej,  da inkluzija  omogoča 
dobro  prakso  vzgoje  in  izobraževanja,  zaposlovanja,  sodelovanja  v  družbenih 
dejavnostih za vse otroke, mladostnike in odrasle  (Viola 2006). 

Inkluzivna  vzgoja  in  izobraževanje  zahtevata  tudi  spreminjanje  okolja,  stališč 
udeležencev vzgojno-izobraževalnega procesa do uresničevanja posebnih vzgojno-
izobraževalnih  potreb  otrok  in  mladostnikov  ter  oblikovanje  takega  vzgojno-
izobraževalnega sistema, ki bo odpravljal ovire, ki onemogočajo optimalen razvoj 
potencialov  vseh  otrok  in  mladostnikov,  torej  tudi  otrok  in  mladostnikov   s 
težavami  pri  učenju.  Inkluzija  poudarja  potrebo  po  upoštevanju  otrokovih  oz. 
mladostnikovih  individualnih  potreb,  razvija  partnerstvo  z  mladostnikom  in 
njegovimi starši ter aktivno vključuje učitelje v razvoj inkluzivnega procesa.

Dakes  in  Lamar-Dukes  (2009)  poudarjata,  da je doseganje  predpisanih  vzgojno-
izobraževalnih ciljev pri vseh dijakih srednje šole zelo pomembno, a pogosto zelo 
težavno. Zaradi socialnih  pritiskov se vedno bolj poudarja razvoj programov, ki bi 
bolj upoštevali potrebe in sposobnosti dijakov. Seveda pa spremembe pogosto ni 
mogoče doseči brez vpliva administrativnih sprememb, ki jih predpisuje Ministrstvo 
za šolstvo in šport ali druge njegove službe, in temeljnih sprememb v izvajanju 
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procesa  vzgoje  in  izobraževanja.  Ni  recepta,  s  katerim  bi  lahko  dosegli 
učinkovitejšo vzgojo in izobraževanje vseh dijakov. Inkluzivna filozofija ni princip 
ali  poučevalna   metoda,  ampak  je osnovni  pojmovni  okvir  o  tem,  ZA KOGA (v 
srednji šoli za dijaka) delajo strokovni delavci in KJE  je dijak deležen pomoči teh 
strokovnih  delavcev  v  vzgojno-izobraževalnem  procesu.  Inkluzivna  vzgoja  in 
izobraževanje  je  proces,  s  katerim  šolski  strokovni  delavci  izvajajo  ustrezno 
podporo  in  pomoč  dijakom  s  posebnimi  potrebami  v  rednem  izobraževanju.  V 
srednjih poklicnih in strokovnih šolah se inkluzivna praksa razvija drugače kot v 
osnovnih šolah, saj se morajo strokovni delavci še mnogo bolj prilagajati različnim 
sposobnostim in potrebam dijakov. 
Eden od najpomembnejših dejavnikov inkluzivne vzgoje in izobraževanja v srednjih 
šolah je prilagajanje kurikula. To je še težje v srednji v kot osnovni šoli, ker so 
učitelji v srednji šoli bolj usmerjeni v vsebino predmeta poučevanja, kar je tudi 
ena od pomembnejših ovir za uvajanje inkluzije v srednji šoli. Pomemben dejavnik 
je tudi čas, ki ga dijak in učitelj preživita skupaj, izvajanje neposrednega načina 
poučevanja in specialnih oblik pomoči dijaku, katerih izvajanje je pogosto oteženo 
zaradi  organizacijskih  težav.  Ker  je  učitelj  bolj  usmerjen  v  vsebino,  specialni 
učitelj pa v individualne potrebe dijaka, je potreben večji napor za uresničevanje 
sodelovanja, da bi dosegli  učinkovito poučevanje. V slovenskih srednjih šolah pa 
specialnih pedagogov sploh ni. 

Če  inkluzijo  razumemo  kot  pot,  ki  omogoča  bolj  učinkovito  izvajanje  procesa 
poučevanja za vse dijake, je mogoče, da bodo strokovni delavci našli načine za 
uresničevanje  potrebnih  sprememb.  Najpomembnejši  dejavniki  za  uvajanje 
sprememb  so:  učiteljevo  sprejemanje  reforme  in  način  povezave  reforme  z 
učiteljevim  sprejemanjem  sprememb  in  njegovim  učnim  stilom.  Standardi 
poučevanja  so  kritični  dejavniki  učinkovitosti  učencev  z  nižjimi  izobraževalnimi 
dosežki. Najdemo lahko dolgo vrsto učiteljev, ki potrebnih prilagoditev kurikula ne 
bodo  zmogli,  a  tudi  tiste,  ki  so  pripravljeni  in  sposobni  izvajati  potrebne 
prilagoditve.

Borstner in Lovše (2006) opozarjata, da predstavljajo kadrovski pogoji oviro na poti 
do inkluzivne šole. Učitelji so postavljeni pred nove spremembe, na katere morajo 
biti  pripravljeni.  Poudarjata tudi,  da je treba učitelje  pripraviti  na  poučevanje 
mladostnikov s posebnimi potrebami že v času študija, jih seznaniti z učinkovitimi 
metodami  in  tehnikami  poučevanja  ter  jim  omogočiti  tudi  dodatne  oblike 
izobraževanja. 

Uspešno uvajanje inkluzivnega izobraževanja mladostnikov s težavami pri učenju 
terja  sistematičen  pristop  z  identifikacijo  komponent  kompleksnega  sistema 
inkluzivne šole  in  možnostjo  izbire  strategij  na različnih   nivojih,  kar  pogojuje 
visoko  verjetnost  za  dosego sprememb v  praksi  (Banathy 1996).  Načrtovanje  in 
izvajanje projekta inkluzivne šole je učinkovito, če ga izvajamo s pomočjo štiri-
stopenjskega sistemskega modela razvoja inkluzivne šole (Ferguson, Kozlevski in 
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Smith 2001). V sistem so vključeni  štirje podsistemi: dijak, razred, šola in širše 
okolje, ki se prepletajo. Če vsi podsistemi usklajeno delujejo, dobimo učinkovit 
sistem,  ki  lahko  uspešneje  podpira  dijaka  s  posebnimi  vzgojno-izobraževalnimi 
potrebami v procesu inkluzivnega izobraževanja. 

Pri  pregledu  tujih  raziskav  lahko  ugotovimo,  da  številne  kvantitativne  in 
kvalitativne  raziskave  poudarjajo  kot  pomembno  vlogo  pri  izboljševanju 
izobraževalne  uspešnosti  dijakov  ustrezno  usposobljenost  učiteljev  za  izvajanje 
inkluzivne  prakse,  kar  pa  se  nanaša  tudi  na  nujno  potrebno  strokovno  znanje 
učiteljev  s  področja  prepoznavanja in  ocenjevanja dijakovih posebnih potreb in 
prenosa  znanja  in  vedenj  v  razvoj  ciljev  in  načrtovanje  ustreznih  strategij.  Iz 
zaključkov številnih raziskav izhajajo tudi pomen izobraževanja učiteljev in njihova 
pripravljenost  na  »bodoče«  delo  z  dijaki  s  posebnimi  potrebami,  razvijanje  in 
vzpodbujanje  profesionalnega  razvoja  učiteljev,  da  bodo  bolj  samozavestni  pri 
implementaciji  inkluzivne prakse  (Avramidis  in   Norwich 2002).  Številne  študije 
nadalje  opisujejo  stališča  učiteljev  do  integracije  oz.  inkluzije  skozi  vidik 
sodelovanja  v  procesu  ocenjevanja  in  vpliva  prepričanj  in  stališč  učiteljev  na 
učinkovito  poučevanje  heterogene  populacije  dijakov  v  razredu  (Avramidis  in 
Norwich  2002).  V  vseh  raziskavah  je  poudarjeno  dobro  sodelovanje  učiteljev, 
staršev  in  ostalih  strokovnih  delavcev  v  procesu  odkrivanja  in  premagovanja 
dijakovih  težav.  Pri  temeljnih  načelih  pomoči  dijakom s  posebnimi  potrebami, 
med katerimi je največ takih z učnimi težavami pri učenju, je eno izmed načel tudi 
načelo  interdisciplinarnosti,  ki  poudarja  tudi  dobro  sodelovanje  med  različnimi 
strokovnjaki tako na šoli kot tudi v širšem okolju. Še posebej se izpostavlja pomen 
strokovne izmenjave znanj in izkušenj z učitelji in drugimi strokovnimi delavci. 

Hines (2001) navaja, da so ovire za učinkovito obravnavo srednješolcev različne in 
posebej poudarja pomen sledečih:

• Organiziranost,  ki  je  povezana  z  upoštevanjem  razlik  v  poučevanju  v 
razredu, s strokovnimi viri in z vodenjem  razreda. V razredu, v katerega je 
vključen dijak z izrazitimi težavami pri učenju, naj ne bi bilo več kot 28 
dijakov, število dijakov pa bi se lahko celo zmanjšalo za 25%, včasih bi bilo 
potrebno vključiti tudi učitelja pomočnika.

• Negativna stališča,  ki so pogosto prisotna med učitelji,  ki sicer niso proti 
vključevanju  dijakov  s  posebnimi  potrebami,  a  navajajo,  da  niso  dovolj 
pripravljeni nanje. Učitelj sam ne zmore organizirati vseh potrebnih oblik 
pomoči in prilagoditev, zato mora sodelovati z drugimi strokovnimi delavci. 
Sodelovanje z drugimi učitelji pa terja ustrezno okolje (prostor, čas), kar pa 
je  problem  za  tradicionalno  usposobljenega  učitelja,  prav  tako  pa  mora 
učitelj  sprejeti  in  spremeniti  strategije  poučevanja,  uporabiti  drugačne 
strategije,  poznati učne stile dijakov itd. 

• Pomanjkanje  znanja kot  oviro  za  inkluzivno  vzgojo  in  izobraževanje 
srednješolcev  poudarjajo   tako   učitelji  kot  specialni  pedagogi.  Učitelji 
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navajajo, da v času študija niso pridobili  dovolj znanja za delo z dijaki s 
posebnimi potrebami, specialni pedagogi pa, da nimajo dovolj predmetnega 
znanja  za  različne  predmete  v  različnih  srednješolskih  programih,  da  bi 
lahko dobro svetovali s srednješolskimi učitelji.

2.1 Posebne vzgojno-izobraževalne potrebe

Dijaki  s  posebnimi  vzgojno-izobraževalnimi  potrebami  so  uspešni  v  vzgojno-
izobraževalnem  procesu, če  upoštevamo  njihove biološke, socialno-emocionalne 
in vzgojno-izobraževalne potrebe. Tudi vrstniki  potrebujejo prilagoditve na vseh 
teh treh področjih, vendar ne v tolikšni meri kot mladostniki s posebnimi vzgojno-
izobraževalnimi potrebami (Ainscow 2003). 

Norwich  (2002)  poudarja,  da  jezikovna  opredelitev  izraza  posebne  vzgojno-
izobraževalne potrebe temelji na posameznikovih vrednotah in potrebah. Posebne 
vzgojno-izobraževalne potrebe zajemajo tri elemente:

• potrebe, ki jih imajo vsi otroci in mladostniki (po sprejetosti, uspešnosti, 
podpori, učenju, zabavi itn.),

• potrebe,  ki  jih  imajo  nekatere  podskupine  otrok in  mladostnikov,  npr. 
podskupine oseb s posebnimi potrebami (npr. pisanje z uporabo računalnika, 
pretežno ustnega spraševanja zaradi disleksije), in 

• potrebe, ki so specifične za vsakega posameznika in niso neposredno vezane 
na posebne potrebe podskupine oseb s posebnimi potrebami (npr. dijak, ki 
ima disleksijo in je nadarjen za matematiko, potrebuje bolj kompleksne in 
abstraktne matematične naloge ter prilagoditve, vezane na disleksijo).

Posebne  vzgojno-izobraževalne  potrebe  pogosto  povezujemo  le  z  značilnostmi 
posamezne podskupine oseb s posebnimi potrebami, vendar se moramo zavedati, 
da se tudi posebne potrebe  posameznikov iste podskupine, npr. dijakov s težavami 
pri učenju, med seboj močno razlikujejo. 

Vedno,  ko  govorimo  o  posebnih  potrebah,  moramo  imeti  v  mislih  kontinuum 
posebnih  vzgojno-izobraževalnih  potreb,  ki  segajo  od  lažjih  do  zelo  izrazitih. 
Večina dijakov s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami (dijaki s splošnimi in 
specifičnimi  učnimi težavami, otroci, ki so nadarjeni, dijaki z vsemi vrstami drugih 
lažjih posebnih potreb itn.) potrebuje le dobro poučevalno prakso, le manjši delež 
dijakov  z  izrazitimi  posebnimi  vzgojno-izobraževalnimi  potrebami  pa  potrebuje 
zelo specialne oblike učne pomoči, podpore ter učnih in tehničnih pripomočkov. 
Učitelj mora za večino dijakov s posebnimi potrebami uporabiti le sistematične, 
dobro izbrane in intenzivne strategije s seznama učinkovitih strategij poučevanja 
(Mitchell 2008).  

V  Angliji,  ZDA  in  številnih  drugih  državah  že  od  1990.  leta  potekajo  akcije 
ozaveščanja javnosti  o  pomenu poudarjanja osebe in  šele potem njene težave, 
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motnje,  primanjkljaja  itd.  z  naslovom »oseba najprej«.  Označba skupine,  ki  jo 
označujejo posebne potrebe posameznika, je na drugem mestu, npr. dijak, ki je 
težje vzgojljiv,  namesto »vedenjc«, dijak, ki je gibalno oviran, namesto invalid 
itd.  Akcija  »oseba  najprej«  temelji  na  filozofiji,  ki  z  jezikovno  označbo  in 
dejavnostmi opredeljuje, da je najbolj pomembna oseba, šele na drugem mestu je 
njena  motnja,  primanjkljaj,  ovira.  Taka  opredelitev  posameznika  s  posebnimi 
potrebami nam pomaga,  da smo usmerjeni  na posameznika,  na njegova  močna 
področja, potenciale, posebne potrebe in šele potem na njegovo motnjo, težavo 
itd.  Posameznik  ni  motnja,  ki  jo  ima,  ampak  ima  posameznik  motnjo,  oviro, 
primanjkljaj, bolezen, učno težavo itd. Ne smemo z nalepko označevati pripadnika 
določene skupine (npr.: neuspešen dijak, revež, dislektik, itd.). Številni šolski in 
drugi strokovni delavci se trudijo z razširjanjem pozitivne terminologije, drugi pa 
temu  problemu  ne posvečajo  nobene  pozornosti.  Russell  pravi:  »Bodimo okolju 
vzgled  tudi  z  jezikom,  s  katerim  označujemo  osebe  s  posebnimi 
potrebami« (Russell, 2008).

3.  Učne  težave  pri  mladostnikih  -  opredelitev,  prepoznavanje  in 
podskupine težav 

3.1. Opredelitev in razvrščanje težav pri učenju

Učne  težave  so  pojav,  ki  je  zelo  raznolik,  včasih  pa  tudi  zelo  trdovraten  in 
zapleten.  Za  enakimi  pritožbami  o  počasnem  usvajanju  gradiva,  težavah  z 
matematičnimi besedilnimi nalogami, strahu pred pisnim preverjanjem, odlaganju 
začetka učenja in beganju pozornosti pri  dolgočasnih rutinskih nalogah se lahko 
skrivajo povsem različni vzroki. 

Kot  pojav  se učne težave razprostirajo na  kontinuumu od lažjih  do težkih,  od 
preprostih do kompleksnih, od kratkotrajnih (prehodnih) do tistih, ki so vezane na 
čas šolanja ali trajajo vse življenje. Skupina učencev, dijakov, študentov in odraslih 
z učnimi težavami je zato zelo  heterogena. Pri nekaterih se težave pojavljajo le 
pri enem ali dveh predmetih, drugi so neuspešni pri večini predmetov. Težave so 
lahko prisotne že pred  vstopom v  šolo  (pretirana nemirnost  in  beganje od ene 
igralne  aktivnosti  k  drugi,  pomanjkanje  interesa  za  poslušanje  pravljic).  Lahko 
nastajajo  postopoma  ali  se  pojavijo  nenadoma.  Učna  uspešnost  pri  nekaterih 
dijakih  upada  postopoma,  ko  se  količina  učne  snovi  povečuje  in  postaja  snov 
čedalje bolj abstraktna. Do izrazitega poslabšanja pa lahko pride tudi nenadoma, 
ko npr. ob začetnem neuspehu pri strogem in nerazumevajočem učitelju tesnoba 
dijaka naraste do te mere, da povsem "zablokira". Nekatere vrste učnih težav so 
prehodne  narave  (upad  storilnosti  po  kratkotrajnem,  intenzivnem  stresu, 
prilagajanje na novo okolje in zahteve ob vstopu v srednjo šolo itd.), druge pa 
posameznika ovirajo dlje časa ali vse življenje (nekatere težje oblike specifičnih 
učnih težav). 
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Zaradi kompleksnosti in raznovrstnosti učnih težav je definicija tega pojava dokaj 
ohlapna.  Lerner  (2003)  tako  npr.  definira  otroke  in  mladostnike  z  učnimi 
težavami  kot  heterogeno skupino otrok in mladostnikov z različnimi kognitivnimi, 
socialnimi,  čustvenimi  in  drugimi  značilnostmi,  ki  imajo  pri  učenju  pomembno 
večje težave kot večina njihovih vrstnikov. 

Ekosistemska  definicija  težav v  procesu  učenja navaja,  da  težave  v  procesu 
učenja nastanejo takrat, kadar v procesu učenja manjka eden ali več pomembnih 
elementov  ekosistema, ki vplivajo na učenca (Bartoli, 1990). Kompleksni biološki, 
socialni,  družinski,  kognitivni,  jezikovni,  kulturni,  zgodovinski,  ekonomski  in 
politični  dejavniki  oblikujejo  ekosistem,  ki  vpliva  na  učinkovito  učenje  vsakega 
učenca.  Uspešnost  pri  učenju  pa  je  odvisna  od  vseh  udeležencev  ekosistema 
(učenec,  družina,  šola,  družbena  skupnost,  kultura,  značilnosti  interakcij  in 
povezovanja  podsistemov  v  celoto)  in  ne  le  od  učenca.  Učenec  pa  s  svojimi 
značilnostmi  vselej  oblikuje  interakcije  med  sabo  in  drugimi  udeleženci 
ekosistema.  

Učne težave delimo na splošne in specifične. Oboje se razprostirajo od lažjih do 
težjih, od enostavnih do zapletenih in po trajanju od težav, ki so vezane na krajša 
oziroma daljša obdobja šolanja, do težav, ki lahko trajajo vse življenje. Nekateri 
dijaki imajo samo splošne učne težave, nekateri le specifične, mnogi imajo učne 
težave obeh vrst (Magajna in sod., 2008). 

• O  težavah  pri  učenju  splošne  narave  ali  nespecifičnih  učnih  težavah 
govorimo, ko  je usvajanje in izkazovanje znanja ali veščin pri dijaku ovirano 
zaradi  najrazličnejših  neugodnih  vplivov  okolja  (ekonomska  in  kulturna 
prikrajšanost, problemi večjezičnosti in multikulturalnosti, pomanjkljivo ali 
neustrezno  poučevanje  ipd.),  notranjih  dejavnikov  (upočasnjen  razvoj 
splošnih kognitivnih sposobnosti,  čustvene/vedenjske motnje ali osebnostne 
posebnosti  v  samem  posamezniku)  ali  neustreznih  vzgojno-izobraževalnih 
interakcij med posameznikom in okoljem (strah pred neuspehom, nezrelost 
in pomanjkanje motivacije in učnih navad itd.). 

• Če so razlogi  za slabše učno napredovanje na določenih področjih učenja 
(npr.  pri  usvajanju  tehnike  branja,  miselnega  računanja,  časovnih  ali 
prostorskih  pojmov  itd.)  notranje,  nevrofiziološke  narave,  govorimo  o 
specifičnih učnih težavah (SUT).  Za težjo obliko specifičnih  učnih  težav 
uporabljamo  tudi  izraz  primanjkljaji  na  posameznih  področjih  učenja 
(PPPU).  Pri dijakih s SUT/PPPU so torej potenciali za učenje na nekaterih 
področjih učenja zmanjšani zaradi notranjih vzrokov nevrofiziološke narave. 

Učna  neuspešnost  je  lahko  le  relativna.  Učenčevi  dosežki  zadoščajo  za 
napredovanje, vendar so nižji od tistih, ki bi jih lahko pričakovali glede na njegove 
sposobnosti.  O  absolutnem učnem neuspehu  pa  govorimo  v  primerih,  ko  učne 
težave pripeljejo do negativnih ocen ali ponavljanja razreda. 
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Ko se težave pri  učenju ali  učna neuspešnost  pojavljajo pri  dijakih, pri katerih 
raven  splošnih  intelektualnih  sposobnosti  bolj  ali  manj  zaostaja  za  vrstniki 
(podpovprečne  ali  mejne  sposobnosti,  lažja  motnja  v  duševnem  razvoju),  je 
počasnejše napredovanje pri usvajanju šolskih veščin in znanj pričakovano. V teh 
primerih  se  raven  storilnosti  ali  učni  dosežki  dijaka  ujemajo  z  njegovimi 
intelektualnimi  sposobnostmi  in  lahko  pričakujemo,  da  bo  potreben  daljši  čas 
usvajanja in  da nekaterih  abstraktnih  vsebin  ne bo zmožen usvojiti.  Za dijake, 
katerih  težave  pri  učenju  so  povezane  predvsem  s  podpovprečnimi  in  mejnimi 
sposobnostmi, uporabljamo tudi izraz "dijaki, ki počasneje usvajajo znanja". 

Pri  storilnostno  podpovprečnih otrocih,  mladostnikih  ali  odraslih  pa  so 
intelektualne sposobnosti ustrezne (povprečne ali nadpovprečne), vendar so njihovi 
rezultati  ali  njihovo  izvajanje  iz  različnih  razlogov  slabši  od  ravni,  ki  bi  jo 
pričakovali  glede  na  splošne  sposobnosti.  Razdevšek  -  Pučko  (2003)  govori  o 
"poduspešnosti",  Makarovič  (1984)  pa  o  "podrealizatorjih".  V  literaturi,  ki 
obravnava  problematiko razmerja med sposobnostmi in učnimi dosežki (pri čemer 
so  možna  nesorazmerja  v  obeh  smereh),  se  uporabljajo  tudi  izrazi 
"underachievement" (Mandel, Marcus, 1995), ko so dosežki nižji od sposobnosti, ali 
"underfunctioning",  delovanje pod  sposobnostmi  (Povey  in  Tod,  po  Razdevšek 
-Pučko,  2003).  Vzroki  razhajanj  med  sposobnostmi  in  dosežki  so  lahko  tako 
notranje  narave  (specifične  učne  težave,  motnje  pozornosti  s  hiperaktivnostjo, 
motivacijske, čustvene ali vedenjske težave itd.) ali pa so dejavniki okolja tisti, ki 
posamezniku  ne  omogočajo,  da  bi  realiziral  svoje  potenciale  (nizek  socialno-
ekonomski položaj, izrazito neugodna domača klima ali neustrezna pričakovanja in 
neustrezni načini poučevanja v šoli).

3.2. Težave pri učenju splošne (nespecifične) narave

Tudi skupina dijakov, pri kateri se pojavljajo težave pri učenju splošne narave, je 
zelo  heterogena,  saj  sta  narava  in  intenzivnost  pojavljanja  težav  odvisni  od 
interaktivnih  vplivov  različnih  zunanjih  in  notranjih  dejavnikov.  Dijakom  v  tej 
skupini  je  skupno le,  da  imajo  pomembno  večje  težave pri  učenju  kot  njihovi 
vrstniki, da so pri enem ali več predmetih manj uspešni ali celo neuspešni in da 
vzroki  njihovih  težav  niso  specifične  (nevrofiziološke,  nevropsihološke)  narave. 
Potenciali teh učencev torej niso okrnjeni zaradi prisotnosti specifičnih motenj ali 
posebnosti pri predelovanju določene vrste informacij, temveč svojih potencialov 
ne morejo realizirati zaradi različnih notranjih  ali zunanjih  dejavnikov. 

Z  razvojem  različnih  ved  so  se  spreminjala  tudi  pojmovanja  vzrokov  učne 
neuspešnosti  in  načini  obravnave  učnih  težav.  Zgodnje  klinično-psihološke  in 
psihiatrične analize učne neuspešnosti so bile usmerjene predvsem na individualne 
vidike učne neuspešnosti (vzroke v posamezniku). V zadnjih nekaj desetletjih se v 
socioloških študijah ter raznih drugih družboslovnih in humanističnih vedah (nova 
sociologija izobraževanja, kritična pedagogika, feministična teorija, socialno delo 
ipd.)  odpirajo  nove  perspektive,  ki  izpostavljajo  vlogo  okolja pri  povzročanju 
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šolske  neuspešnosti  in  osipa  ter  poudarjajo  potrebo  po  širše  zastavljenih 
posredovanjih  in  družbenokritični  refleksiji.  Te  študije  razkrivajo  vzgojno-
izobraževalni  proces  v  šoli  kot  del  širših  družbenih  razmerij  neenakosti 
(raziskovanje  učinkov  prikritega  kurikula,  seksistične  prakse,  procesov 
stigmatizacije  in  marginalizacije  ipd.).  Sodobni  pristopi  na  področju  učenja  in 
poučevanja  pa  se  osredinjajo  na  interaktivno  naravo procesov  učenja  in 
poučevanja ter  vplive neusklajenosti med značilnostmi učenca in učnega okolja 
(metode,  gradiva, materiali,  klima ipd.)  pri  nastajanju težav (Adelman, Taylor, 
1986). Ti pristopi poudarjajo tako načrtovanje in izvedbo pomembnih sprememb v 
okolju  kot  tudi  obravnavo  otroka  za  povečanje  usklajenosti  ter  učne  in 
psihosocialne  kompetentnosti  učenca  in  okolja.  Žarišče  preučevanja  in 
posredovanja se tako preusmerja na 1) ustvarjanje raznovrstnih učnih okolij in 2) 
soustvarjanje učenja in pomoči z učencem. 

Pretežen vpliv zunanjih dejavnikov na postopno nastajanje težav pri učenju lahko 
zasledimo pri naslednjih podskupinah težav pri učenju: 

• dijaki,  katerih  učne  težave  so  pogojene  z  več-jezičnostjo  in  multi-
kulturalnostjo (obvladajo  le  površinsko  sporazumevalno  raven  jezika,  v 
katerem se šolajo, ne pa globlje spoznavno-akademske ravni, ki je osnova 
šolskega učenja);

• dijaki,  ki  zaradi  kulturne  in  ekonomske  prikrajšanosti (revščina)  niso 
deležni  potrebnih  spodbud  in  priložnosti  na  kognitivnem,  socialnem  in 
motivacijsko-emocionalnem področju tako v domačem kot v širšem okolju;

• dijaki,  ki  so  deležni  pomanjkljivega  ali  neustreznega  poučevanja (npr. 
zaradi  pogostih  menjav  šol  ali  učiteljev,  pomanjkljive  didaktične 
usposobljenosti učiteljev itd.) in imajo zato velike vrzeli v znanju.

Pretežen vpliv notranjih dejavnikov na učno neuspešnost pa je prisoten pri:

• dijakih, ki se počasneje učijo (nimajo motnje v duševnem razvoju) zaradi 
upočasnjenega razvoja splošnih kognitivnih sposobnosti (počasi prehajajo na 
simbolni nivo, kažejo večji interes za praktične dejavnosti itd.);

• dijakih  s  čustveno  pogojenimi  težavami pri  učenju  (npr.  strah  pred 
neuspehom, potrtost itd.);

• dijakih,  katerih  učne  težave  so  posledica  pomanjkljive  motivacije  in 
samoregulacije  (npr.  slabo  organizirani  mladostniki,  ki  imajo  težave  pri 
načrtovanju, spremljanju in kontroliranju lastnega dela ter pri zastavljanju 
ciljev, soočanju z neuspehom itd.).

Neugodni  interaktivni  vplivi  zunanjih  in  notranjih  dejavnikov  pa  so  značilni  za 
nastanek in poglabljanje težav pri:
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• dijakih,  katerih  učne  težave  so  posledica  neustreznih  vzgojno-
izobraževalnih  interakcij  med  mladostnikom  in  okoljem,  saj  načini 
vzgajanja  in  obravnave  še  povečujejo  neugoden  razvoj  ob  prisotnosti 
določenih  osebnostnih  značilnosti  (npr.  splošna  nezrelost,  kljubovalno 
vedenje, dekompenzacija v stresnih situacijah itd.).

Načini prepoznavanja in pomoči pri različnih podskupinah splošnih in specifičnih 
učnih težav so prikazani v Konceptu dela z učenci z učnimi težavami v osnovni šoli 
(Magajna in sod., 2008).

3.2.1.  Učne  težave  dijakov,  ki  ne  realizirajo  svojih  potencialov  zaradi 
motivacijskih, čustvenih in vedenjskih težav 

Z vprašanjem,  kako  razumeti  in  pomagati  mladostnikom,  ki  ne  dosegajo  svojih 
potencialov zaradi različnih vzrokov motivacijske, čustvene in vedenjske narave, se 
ukvarjajo številni starši in učitelji, pa tudi raziskovalci različnih strok. 

Mendler  (2000)  navaja,  da  je  precej  učiteljev  frustriranih  pri  delu  z  učenci  in 
dijaki, ki pričakujejo uspeh, a se zanj niso pripravljeni potruditi. Poroča tudi, da 
učencem  primanjkuje  razumevanja,  da  je  njihova  odgovornost,  da  se  naučijo 
informacij,  vadijo  z  gradivi  ter  obiskujejo  pouk,  da  bi  dosegli  uspeh.  Avtor 
opozarja,  da  je  veliko  razlogov  in  dejavnikov,  ki  vplivajo  na  to,  da  učenci  ne 
dosegajo stopnje uspeha, ki bi jo lahko: pričakovanja staršev, socialni problemi, 
težave  doma  ali  v  šolskem  okolju,  učne  težave,  vedenjske  težave  in  nizko 
samospoštovanje.  Za  izboljšanje  motivacije  priporoča  učiteljem  pet  ključnih 
tehnik: poudarjanje truda, ustvarjanje upanja, spoštovanje moči,  vzpostavljanje 
razmerij ter izražanje navdušenja.

Mandel  in  Marcus  (1988,  1995)  sta  na  osnovi  dolgoletnega  raziskovalnega  in 
kliničnega  dela  z  otroki  in  mladostniki,  ki  ne  realizirajo  svojih  ustreznih  učnih 
potencialov, učence razdelila razdelila na: 

• učence/dijake  s  težnjami  k  lagodnosti  (nemotivirani,  odlašajo, 
nestorilnostni), 

• pretirano anksiozne učence/dijake, 

• učence/dijake, ki se soočajo z identitetno krizo (problemi lastne identitete 
jih močno zaposlujejo in odvračajo od šolskega dela), 

• učence/dijake s težavnim vedenjem (impulzivnost, usmerjenost v takojšnje 
zadovoljevanje  potreb,  nagnjenost  k  nasilnemu vedenju  ali  odvisnosti  od 
nedovoljenih substanc), 

• potrte učence/dijake (potrtost in nizka samopodoba izčrpata vso energijo za 
učenje),
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• kljubovalne  učence/dijake  (učno  neuspešnost  uporabljajo  kot  sredstvo 
upora).

Avtorja  poudarjata  pomen  pravilnega  prepoznavanja  in  razumevanja  dinamike 
težav v posameznih podskupinah ter pomen diferencialne obravnave.  

V delu A. Kobolta in sod. (2010) je problematika povezanosti težav pri učenju z 
izstopajočim vedenjem in psihosocialnimi težavami obravnavana na celovit način in 
podkrepljena z ustreznimi teoretičnimi razlagami ter empiričnimi podatki iz našega 
šolskega konteksta.  

3.3.  Problemi  dijakov  s  specifičnimi  učnimi  težavami  in  primanjkljaji  na 
posameznih področjih učenja

3.3.1. Opredelitev in vrste specifičnih učnih težav

Specifične  učne  težave  ali  motnje  učenja  specifične  narave  so  zelo  raznolika 
skupina  notranje pogojenih težav na področju govorjenega ali  pisanega jezika, 
matematičnih  in  motoričnih  veščin  ter  socialnih  in  čustvenih  sestavin  učenja. 
Težave  imajo  nevrofiziološko in  nevropsihološko podlago  ter  so  domnevno 
posledica subtilnih razlik oziroma primanjkljajev v delovanju osrednjega živčevja, 
ki  vplivajo na  predelovanje različnih vrst informacij.  Specifične motnje učenja 
lahko  izhajajo  iz  genetične  variacije,  nastopijo  zaradi  biokemičnih  dejavnikov, 
dogodkov v pre-  in  post-porodnem obdobju ali  dogodkov,  ki  imajo za posledico 
nevrološko oviranost. 

Zaradi  šibkosti  ali  razlik  v  predelovanju  informacij  ima  posameznik  težave  pri 
povezovanju in  razlagi  zaznanih  informacij na  prizadetem  področju  učenja. 
Prisotni  problemi  pri  integriranju  in  interpretiranju  informacij  (npr.  težave  pri 
povezovanju  glasov  v  zaporedja,  zaznavanju  skupine  črk  kot  vizualne  celote, 
težave pri razločevanju likov od ozadja itd. ) pa lahko močno ovirajo usvajanje in 
avtomatizacijo šolskih veščin (branja, pisanja, računanja) kljub ustreznim umskim 
sposobnostim, delovnim navadam in spodbudam v okolju, dobremu vidu,  sluhu in 
motoriki ter odsotnosti čustvenih motenj. Sodobne raziskave (Reid, 2009) so pri 
disleksiji, najpogostejši obliki specifičnih učnih težav (specifični motnji branja in 
pisanja), potrdile genetično pogojenost in biološke razlike v možganih, ki vplivajo 
na sposobnost usvajanja veščin branja in pisanja.

Kognitivni primanjkljaji, značilni za specifične motnje učenja, se pogosto pojavijo 
pri  osebah  s  povprečno  ali  celo  nadpovprečno  razvitimi  intelektualnimi 
sposobnostmi, ovirajo usvajanje in avtomatizacijo šolskih veščin (branja, pisanja, 
računanja) ter vse življenje vplivajo na učenje in vedenje. Nekatere posameznike 
specifične  učne težave bolj  prizadenejo  le  v  določenem obdobju  šolanja  in  pri 
določenih dejavnostih (npr. na začetni stopnji usvajanja branja in pisanja), drugim 
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pa vse življenje otežkočajo uresničevanje izobrazbenih, poklicnih in  življenjskih 
ciljev (Končnik - Goršič, Kavkler, 2002;  Magajna, 2002). Tudi delaven in vztrajen 
otrok,  ki  je  umsko  nadpovprečno  sposoben  in  živi  v  urejenem  in  spodbudnem 
okolju, bo zaradi izrazitih specifičnih motenj branja ali pisanja počasi napredoval 
pri  nekaterih  dejavnostih  in  bo  kljub  obsežnemu  vežbanju  tudi  v  srednji  šoli 
nepravilno zapisoval nekatere običajne besede, bral počasi in z zavestnim naporom 
ali  bo  potreboval  več  časa  za  priklic  neke  informacije.  Brez  ustreznih  načinov 
pomoči,  prilagoditev  in  podpore  je  usvajanje  in/ali  izkazovanje  znanja  na 
prizadetih področjih učenja lahko zelo otežkočeno. 

Specifične učne težave se lahko pojavljajo v blažji, zmerni ali izraziti/težji obliki. 
Težjo obliko specifičnih učnih težav imenujemo tudi primanjkljaji na posameznih 
področjih učenja. Dijaki, ki imajo težjo obliko specifičnih motenj učenja so po 
Zakonu  o  usmerjanju  (2000)  upravičeni  do  intenzivnejših  načinov  pomoči  in 
prilagajanja poučevanja.  

Pogostost  specifičnih  učnih  težav  v  populaciji  je  odvisna  od  vrste  dejavnikov: 
kriterijev in postopkov ocenjevanja, specifičnih značilnosti posameznega jezika in 
pisave, tehnološke razvitosti in zahtev po nivoju pismenosti itd. Ocene pogostosti 
posameznih vrst motenj tako variirajo pri specifičnih motnjah branja od 2 do 10%. 
Težjo  obliko  specifičnih  motenj  učenja,  imenovano  tudi  "primanjkljaji  na 
posameznih področjih učenja", ima približno 2-3% otrok v šolski populaciji.  

Specifične učne težave lahko delimo v dve glavni skupini, ki vključujeta:

– 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.

SUT/PPPU niso primarno odvisne od posameznikove ravni inteligentnosti, vlaganja 
truda  in  socialno-ekonomskega  položaja  družine.  Pojavljajo  se  torej  tudi  pri 
nadarjenih dijakih, vztrajajo tudi ob velikem vlaganju truda in rednem vežbanju 
ter na specifičnih področjih ovirajo učenje tako dijakov iz socialno-kulturno manj 
spodbudnega okolja kot tistih, ki imajo doma ugodne razmere, veliko razumevanja 
in podpore podpore. 

3.3.2. Prepoznavanje in diagnostično ocenjevanje specifičnih motenj učenja in 
primanjkljajev na posameznih področjih učenja
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Za identifikacijo specifičnih učnih težav ali primanjkljajev na posameznih področjih 
učenja ne zadostuje, da je dijak učno neuspešen ali da je njegova zmožnost branja 
ali pisanja v primerjavi z vrstniki slabša. Poleg učne neuspešnosti je potrebno v 
procesu diagnostičnega ocenjevanja (Kavale,  Forness, 2000) dokazati prisotnost 
znakov, ki so značilni za to skupino motenj učenja: 

• Dokazati  je  potrebno  neskladje  med  njegovimi  umskimi  potenciali 
(intelektualnimi  kapacitetami)  na  besednem  ali  nebesednem  področju  in 
dejansko uspešnostjo na določenih področjih učenja. Če zaostajanje v veščinah 
branja ali pisanja spremljajo tudi podobni zaostanki na vseh ostalih področjih 
učenja  in  ugotovimo,  da  se  posameznikove  bralne  zmožnosti  ujemajo  s 
počasnejšim razvojem razmišljanja in logičnega sklepanja, so težave verjetno 
posledica  nižjih  splošnih  intelektualnih  sposobnosti  (mejne,  podpovprečne 
intelekturalne sposobnosti, lažje motnje v duševnem razvoju). 

• Težave  na  področju  šolskih  veščin  (branja,  pisanja,  pravopisa,  računanja) 
morajo  bili  izražene  do  te  mere,  da  dijaka  izrazito  ovirajo  pri  učnem 
napredovanju. 

• Pri  dijaku ugotavljamo slabšo učinkovitost  učenja zaradi  pomanjkljivih in/ali 
motenih kognitivnih in metakognitivnih strategij  (sposobnosti organiziranja in 
strukturiranja učnih zahtev) ter motenega tempa učenja (hitrost predelovanja 
informacij). Včasih bolj kot bralne težave šolsko prilagajanje ovira predvsem 
velika počasnost ali nezmožnost organiziranja svojega vedenja, časa, prostora.

• S  pomočjo  različnih  formalnih  ali  neformalnih  tehnik  diagnostičnega 
ocenjevanja  je  potrebno  dokazati,  da  so  pri  dijaku  prisotne  specifične 
kognitivne  težave,  da  je  torej  en  ali  več  psiholoških  procesov  (kot  so  npr. 
pozornost,  spomin,  jezikovno  procesiranje,  socialna  kognicija,  zaznavanje, 
koordinacija,  časovna  in  prostorska  orientacija,  organizacija  informacij  v 
linearna  zaporedja  ali  celote  itd.)  motenih.  Pri  tem ugotavljamo,  ali  so  pri 
posamezniku  prisotni  specifični  kognitivni  primanjkljaji,  ki  so  značilni  za 
disleksijo, specifične aritmetične motnje, dispraksijo itd.  

• Izključiti  je  potrebno možnost,  da bi  bile  glavni  povzročitelj  opaženih težav 
okvare čutil, motnje v duševnem razvoju, čustvene ali vedenjske motnje, vpliv 
kulturne  ali  jezikovne  različnosti  ali  neustreznega  poučevanja,  čeprav  se 
tovrstne  motnje  in  težave  lahko  pojavljajo  skupaj  s  specifičnimi  motnjami 
učenja.  

Dijaki  s  težjimi specifičnimi  motnjami učenja ali  s  primanjkljaji  na posameznih 
področjih učenja so lahko usmerjeni v program prilagojenega izvajanja z dodatno 
strokovno pomočjo.  Za  potrditev  prisotnosti  težje  oblike  motenj  je  potrebno v 
procesu/postopku usmerjanja poleg zgoraj navedenih kriterijev dokazati tudi, da 
težave vztrajajo in izrazito ovirajo učno napredovanje kljub temu, da je bil dijak 
že deležen različnih oblik individualne ali skupinske pomoči, in izključiti možnost, 
da   bi  neustrezne  oblike  poučevanja  zavirale  razvoj  kompenzatornih  strategij. 
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Mnogi učenci s specifičnimi težavami, ki so pravočasno odkriti in deležni ustreznih 
oblik poučevanja in pomoči, lahko težave kompenzirajo z uporabo dobrih tehnik 
poučevanja in z aktiviranjem močnih področij učenja do te mere, da so uspešni in 
ne potrebujejo usmerjanja in dodatne strokovne pomoči.   

3.3.3. Prehod v srednjo šolo in prilagajanje na spremenjene zahteve v šolskem 
in izvenšolskem okolju v obdobju adolescence - pomembni izzivi  za dijake s 
SUT/PPPU

Ko  razpravljamo  o  problemih  v  obdobju  adolescence,  se  najpogosteje 
osredotočamo na telesne spremembe, nihanja v razpoloženju, čustvene izbruhe in 
probleme psihosocialnega razvoja. Pri prehodu na srednjo šolo pa se mladostniki 
soočajo tudi s povsem drugačnim scenarijem pričakovanj in zahtev v šolskem in 
izvenšolskem okolju. Prilagoditi se morajo na nove razmere in začeti obvladovati 
nove zahteve na učnem, čustvenem, socialnem in kognitivnem področju. Mnoge do 
tedaj uspešne strategije v novih okoliščinah ne dajejo enakih rezulatov. Sam proces 
prilagajanja na nove zahteve je lahko naporen in stresen tudi za dijake, ki so v 
osnovni šoli zlahka in brez posebnega truda obvladovali zahteve.  

V  osnovni  šoli  je  poudarek  na  usvajanju  osnovnih  veščin  in  znanja  v  relativno 
zaščitenem  okolju.  Srednješolski  pouk  pa  predvideva,  da  dijak  osnovnošolske 
veščine tekoče obvlada in učinkovito uporablja za pridobivanje nove učne snovi. V 
kratkem času  šolskih  počitnic  se  mnogi  znajdejo  v  okolju,  ki  od  njih  zahteva 
samostojnost  in  zmožnost  samostojnega  in  učinkovitega   upravljanja 
(samoregulacije) lastnega učenja in vedenja. To pa je povezano z usvajanjem novih 
veščin  in  osebnostnih  lastnosti,  ki  vodijo  do  povečanja  lastne  aktivnosti, 
prevzemanja odgovornosti itd. 

Pri dijakih, ki so se že v obdobju osnovne šole soočali s težavami pri učenju, pa 
predstavlja tovrsno prilagajanje še večji izziv. Prisotnost specifičnih primanjkljajev 
lahko posameznika zelo ovira pri doseganju samostojnega in učinkovitega izvajanja 
nekaterih  šolskih  veščin  in  zahtevanih  vedenj.  Če  jim  želimo  pomagati  pri 
obvladovanju  novih  zahtev  na učnem, socialnem,  motivacijskem in  kognitivnem 
področju, je zelo pomembno, da razumemo, kako različni specifični primanjkljaji 
ovirajo dijakovo funkcioniranje na teh področjih. 

Larkin  in  Ellis  (1998)  navajata  v  pregledu  študij  funkcioniranja  mladostnikov  s 
specifičnimi učnimi težavami na spoznavnem, učnem, motivacijskem in socialnem 
področju vrsto značilnosti, ki lahko pomembno ovirajo njihovo učno učinkovitost in 
psihosocialno prilagajanje v srednji šoli. Upoštevati je potrebno, da se posamezni 
dijaki  med  seboj  zelo  razlikujejo  v  stopnji  in  vrsti  izraženosti  različnih 
primanjkljajev, zato je tudi vrsta oviranosti v različnih situacijah učenja lahko zelo 
različna.
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 Značilnosti  učenja  in  šolskega  znanja  mladostnikov  s  specifičnimi 
primanjkljaji

Avtorji študij, v katerih so preučevali šolsko učenje in značilnosti šolskega znanja 
mladostnikov s SUT/PPPU, izpostavljajo predvsem pomanjkljivo usvojene osnovne 
veščine,  branja,  pravilnega  pisanja  in  računanja.  Mnogi  ne  dosežejo  ravni 
hitrega,  tekočega,  pravilnega  branja,  zapisovanja  ali  računanja,  ki  bi  potekalo 
avtomatično,  in  omogočilo,  da  svojo  zavestno  pozornost  posvečajo  vsebini. 
Nekateri  obvladajo  posamezne  veščine,  vendar  jih  niso  zmožni  uporabljati  na 
sistematičen, dosleden način ali pa jih aplicirati v neki zahtevnejši učni situaciji. 
Čeprav poznajo določena pravopisna pravila, jih ne zmorejo uporabiti pri pisanju 
esejev ali pa svojih veščin ne zmorejo uporabiti pri reševanju besedilnih nalog ali 
pri odgovarjanju na testna vprašanja. Pogosto ne usvojijo ustreznega predznanja, 
da  bi  lahko  sledili  pouku  in  na  določenem  predmetnem  področju  gradili  novo 
znanje. 

Tudi  pri  izkazovanju  znanja v  pisni  ali  ustni  obliki  so  dijaki  s  specifičnimi 
primanjkljaji manj učinkoviti. Strategij izkazovanja znanja bodisi ne poznajo ali pa 
jih sicer obvladajo, ne prepoznajo pa ustreznih priložnosti za rabo teh strategij, 
ker ne analizirajo problemske situacije. Pogosto se učenju  izogibajo in nekateri 
bistri in iznajdljivi mladostniki s SUT/PPPU preživljajo leta šolanja tako, da se urijo 
predvsem  v  veščinah,  kako  se  izogniti  soočanju  z  realnimi  problemi.  Nekateri 
vložijo veliko energije in napora v motiviranje drugih (vrstnikov, odraslih), da jim 
pretirano  pomagajo  in  marsikatero  zadolžitev  opravijo  namesto  njih.  Drugi  se 
izurijo v različnih načinih prepisovanja ali hitrega prepoznavanja, kaj je za učitelja 
pomembno,  kakšno  vrsto  odzivanja  nagrajuje  itd.  Omenjene  veščine  sicer 
izboljšajo  njihov  občutek  socialne  kompetentnosti,  ne  povečujejo  pa  realnega 
znanja  in  občutka  zaupanja  v  lastne  zmožnosti  doseganja  uspeha  (storilnostne 
samopodobe). 

Raziskave o mladostnikih, ki so hkrati nadarjeni in imajo specifične motnje učenja, 
so pokazale, da imajo pogosto težave s  tipično šolskim učenjem in  usvajanjem 
šolskega  znanja. Čeprav  so  navadno  zelo  vedoželjni,  svoje  znanje  gradijo 
predvsem okoli tem ali problemov, ki zanimajo njih (Munro, 2002). Tako razvijejo 
zelo bogato in kompleksno bazo znanja na področjih, povezanih z svojimi osebnimi 
interesi ob  problemih,  ki  jih  spontano  zasledujejo.  Njihovi  izjemni  talenti  ali 
sposobnosti niso nujno take narave, da bi ustrezali usvajanju znanja in veščin, ki se 
poučujejo v šoli. Da bi v šolski situaciji  veljali  kot uspešni dijaki, pa se morajo 
naučiti tudi kulturno vrednotenega šolskega - akademskega znanja, ki je vključeno 
v šolski kurikul.

 Kognitivne  in  metakognitivne  težave  ostajajo,  vendar  se  odražajo  na 
drugačne načine kot v osnovnošolskem obdobju

Številna  preučevanja  kognitivnega  funkcioniranja adolescentov  s  specifičnimi 
učnimi  težavami  so  potrdila,  da  problemi  na  tem  področju  ostajajo.  Med 
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pomembne kognitivne težave, ki ovirajo uspešno učenje in izkazovanje znanja v 
srednji šoli, sodijo pomanjkljivo razvite jezikovne veščine, problemi pomnjenja in 
težave na področju višjih meta-kognitivnih in izvršilnih procesov.  

Primanjkljaji  na  jezikovnem  področju lahko  ovirajo  razumevanje  in 
usvajanje abstraktnih pojmov ali pa reševanje socialnih problemskih situacij 
(npr.  deficiti  na  področju  pragmatike).  Nekateri  dijaki  s  specifičnimi 
motnjami  na  področju  pisnega  jezika  imajo  bogat  besedni  zaklad  in 
domišljijo ter hitro in z lahkoto smiselno obnovijo zgodbo ali daljšo razlago. 
Če bi znanje preverjali le ustno, bi bili med najboljšimi.  Problem pa nastopi 
takrat, ko je potrebno vse to bogastvo misli, vse te hitre, begajoče ideje 
izraziti  preko pisanja. Ko se ustavijo,  da bi  priklicali  pravilen zapis  neke 
besede, pozabijo, kaj so ravnokar nameravali napisati. Če je njihova pisava 
manj  čitljiva,  so  v  še  večji  stiski,  ker  ne  zmorejo  hitro  prebrati  že 
napisanega.  Drugi  veliko  lažje  odgovarjajo  na  pisna  vprašanja  ali  naloge 
izbirnega  tipa,  saj  imajo  pri  ustnem  sporočanju  težave  z  natančnim 
priklicem in skušajo z uporabo približnih, sorodnih ali nedoločenih izrazov 
prikriti probleme. 

Na področju  pomnjenja so pogostejše predvsem težave kratkotrajnega in 
delovnega  spomina,  pa  tudi  priklica  določenih  vsebin  iz  dolgotrajnega 
spomina.  Zaradi  težav  v  kratkotrajnem  ali  delovnem  pomnjenju ima 
učenec z disleksijo lahko precejšnje težave pri razumevanju, pomnjenju in 
upoštevanju navodil,  razumevanju daljših, zapletenih sporočil, pomnjenju 
pravilnega  zaporedja  itd.  Tudi  težave  v  poimenovanju in  povezovanju 
znanja o nekem pojavu s pravilnimi izrazi bodo v določenih okoliščinah (testi 
dopolnjevanja, zahteve po izoliranih podatkih in naštevanju) predstavljale 
oviro  pri  izkazovanju  znanja.  Posebno  neprijetne  izkušnje  povzroča 
nezanesljiv priklic, saj se težave v pravilnem poimenovanju (priklicu nekega 
dejstva) pojavljajo kljub ustrezni količini ponavljanja in vaje in niso odvisne 
od  motivacije.  Če  povečamo  pritisk,  se  navadno  poveča  le  tesnoba, 
učinkovitost pomnjenja pa ni nič večja. Mnogi adolescenti s SUT se morajo 
zaradi  težav  z  mehaničnim  pomnjenjem  zelo  naslanjati  na  procese 
razumevanja. Pogosto pa jih nihče posebej ne izuri v strategijah smiselnega 
učenja, s katerimi bi lahko kompenzirali slabo mehanično pomnjenje. 

Pristop mladostnikov s SUT/PPPU do učenja je pogosto odvisen in pasiven, 
saj ne obvladujejo  metakognitivnih  in eksekutivnih (izvršilnih) veščin, ki 
so  potrebne  za  samostojno  učenje  ali  izkazovanje  znanja.  Veščine 
predvidevanja  in  planiranja,  veščine  spremljanja  lastnega  dela  in 
ugotavljanja  napak  med  samim  potekom  ali  registriranja  neustreznosti 
uporabljenega pristopa in veščine presojanja časa, težavnosti in prilagajanja 
svojih  načrtov  aktualnim  okoliščinam  so  ključnega  pomena  za  uspešno 
samostojno  izpeljavo  neke  zadolžitve.  Metakognitivne  in  izvršilne  veščine 
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zahtevajo tako zmožnost zavedanja lastnega funkcioniranja, poznavanje in 
presojanje  sebe kot  tudi  veščine  učinkovite  izvedbe.  Mnogi  adolescenti  s 
specifičnimi  učnimi  težavami  se  ne  zavedajo  pomembnosti  časovnega 
presojanja  in  nezrelo  presojajo  težavnost  problemov  (npr.  po  dolžini 
besedila). Pogosto naivno pričakujejo, da bodo snov znali obnoviti, če so jo 
le  enkrat  prebrali  in  razumeli.  Kljub  številnim  neugodnim  izkušnjam,  v 
katerih  se  je  izkazalo,  da  samo  razumevanje  snovi  ni  zadostovalo,  ne 
upoštevajo pomembne vloge ponavljanja in vaje, ki je odločilnega pomena 
za  hiter  in  učinkovit  priklic.  Sprememba  pristopa  zahteva  zmožnost 
spremljati  lastno  izvajanje,  se  zavedati  ustreznosti  ali  neustreznosti 
izbranega načina za dosego ciljev in usmerjenost v iskanje boljših rešitev. 

Poseben  problem  v  tem  obdobju  pa  predstavlja  nepoznavanje  in  slabo 
obvladovanje različnih kognitivnih strategij, ki so ključna orodja za učenje. 
Medtem  ko  mnogi  bistri  učenci  brez  posebnega  napora  z  opazovanjem 
odraslih  usvojijo  tudi  različne  učinkovite  strategije  reševanja  problemov, 
pisanja  esejev,  odgovarjanja  na  različna  testna  vprašanja  itd.,  učenci  s 
specifičnimi učnimi težavami teh strategij ne usvojijo samostojno. Da bi jih 
obvladali, potrebujejo direktno, eksplicitno poučevanje in veliko treniranja 
po posebnih metodah.  

• Značilnosti  in  težave  mladostnikov  s  SUT/PPPU  na  področju  motivacije 
imajo pomemben vpliv na zavzetost za učenje in odločitve,  povezane z 
vztrajanjem ali opuščanjem nadaljnjega šolanja

Tudi  na  področju  motivacije se  srečujejo  mladostniki  s  SUT/PPPU  s  številnimi 
problemi, povezanimi z doživljanjem smiselnosti vlaganja napora v šolsko učenje, s 
postavljanjem pričakovanj  in  ciljev  ter  z  neugodnimi  posledicami  neuspešnosti. 
Motivacijski problemi so tesno povezani s ponavljanjem, z izostajanjem in osipom, 
ki je pri tej skupini pomembno večji.

Stresi, ki jih doživljajo ti mladostniki, so povezani tako s problemi adolescence kot 
tudi  z  motnjami  učenja.  Raziskovalci  pa  se  razhajajo  v  ugotovitvah  glede 
doživljanja stresa pri tej skupini. Medtem ko nekateri poudarjajo, da je doživljanje 
stresa pri tej skupini zelo izraženo, drugi v tem pogledu ne ugotavljajo pomembnih 
razlik od vrstnikov. 

Pri  učenju  so  manj  učinkoviti  in  uspešni,  ker  podcenjujejo  vlogo  napora  in 
predanosti, ne uvidevajo odnosa med naporom in uspehom. Nekateri zelo hitro 
obupajo in se težavnim nalogam raje izogibajo ali pa se pretirano naslanjajo na 
zunanjo motivacijo. 

Za mnoge mladostnike s SUT je značilna težnja k  pasivnem pristopu namesto k 
aktivnemu, strateškemu pristopu. Manjka jim neka splošna usmeritev ali realističen 
načrt, ki bi temeljil na realnem presojanju močnih in šibkih področij in objektivnih 
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možnosti. Težave imajo pri zastavljanju vmesnih ciljev, pri strateškem razmišljanju 
in presojanju učinkovitosti lastnih pristopov. 

• Na področju socialnega funkcioniranja mladostniki s SUT/PPPU pogosto ne  
uspevajo zadostiti pričakovanjem in zahtevam srednješolskega okolja, pa 
tudi izvenšolskega življenja v tem obdobju 

Pri  uspešnem socialnem  prilagajanju  jih  ovira  predvsem  pomanjkanje  socialnih 
veščin, prisotnost posebnih potreb na tem področju, pa tudi motivacijske težave. 

Mnogim mladostnikom s SUT/PPPU primanjkuje nekih  osnovnih socialnih veščin. 
Tako ne vedo, kako naj med razgovorom kažejo prijazen videz ali kontrolirajo ton 
lastnega  glasu  v  situacijah,  ko  je  tako  vedenje  nujno  za  zadostitev  socialnih 
pričakovanj.  Nekateri  posamezne  veščine  sicer  dobro  obvladajo,  vendar  jih  ne 
znajo  integrirano  uporabiti  v  ustreznih  situacijah  (npr.  ko  prosijo  odraslega  za 
dovoljenje) ali pa jih pretirano posplošeno uporabljajo v neustreznih okoliščinah. 
Vzrok neustreznega socialnega funkcioniranja pri mladostnikih s SUT/PPPU je tudi 
pomanjkljivo  poznavanje  priložnosti  in  prednosti  uporabe  nekaterih  socialnih 
strategij.  Z neustreznim socialnim vedenjem pa lahko včasih odraslim sporočajo 
svojo pozicijo moči ("ne morete me prisiliti, da se bom vedel kot želite").

Mladostniki  s  specifičnimi  učnimi  težavami,  ki  imajo  primanjkljaje  na  področju 
povezovanja  informacij  in  celostnega  razumevanja,  bodo  imeli  težave  tudi  pri 
razumevanju  socialnih  situacij.  Ustrezno  razumevanje  sporočila  in  problemske 
situacije je možno šele potem, ko besedno sporočilo integriramo z nebesednimi 
znaki  (ton,  nebesedni  izraz)  in  s  kontekstom  celotne  situacije.  V  različnih 
kontekstih in ob različnih spremljajočih  neverbalnih znakih lahko povsem enako 
besedno sporočilo razumemo kot resno grožnjo, posmehljivo zbadanje, nedolžno 
šalo,  nerodno  spodbudo  ali  poskus  pritegovanja  pozornosti.  Težave  pri 
interpretiranju  nebesedne  komunikacije (nasmeh,  mrščenje  obraza,  očesni 
kontakt, telesna drža) ali povezovanju različnih sestavin sporazumevanja v celoto 
predstavljajo  pomembno  oviro  pri  pravilnem  razumevanju  sporočil.  Napačno 
interpretiranje  vodi  do  nesporazumov  in  konfliktov  ter  neustreznih  odzivov,  ki 
lahko  posameznika  še  bolj  oddaljijo  od  vrstnikov  in  pomembnih  odraslih  ter 
povečajo njegovo izoliranost.

Nekateri mladostniki s SUT imajo slabo razumevanje moralnih principov lastnega 
kulturnega okolja ali pa je njihovo moralno presojanje manj zrelo. Včasih pa so v 
socialnih  problemskih  situacijah  pretirano  togi,  neiznajdljivi,  ne  razjasnijo 
problemov, ne iščejo alternativnih rešitev itd.

Na  splošno  so  tudi  manj  socialno  aktivni od  vrstnikov.  Manj  se  udeležujejo 
različnih obšolskih dejavnosti in prostočasnih dejavnosti, manj aktivno sodelujejo 
pri samem pouku in se pogosto tudi manj poslužujejo razpoložljivih služb pomoči.   
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3.4.  Prepoznavanje  in  diagnostično  ocenjevanje  težav  pri  učenju  mora  biti 
zasnovano celovito in upoštevati dejavnike v posamezniku in okolju, šibkosti in 
močna področja 

V  skladu  z  interaktivnim  modelom  nastajanja  učnih  težav  je  tudi  diagnostično 
ocenjevanje usmerjeno v identificiranje in razlago dejavnikov, ki ovirajo učenje 
tako v samem dijaku kot tudi v njegovem učnem okolju. Prav tako pa je potrebno 
usmeriti  prizadevanja  tudi  v  identificiranje  in  analiziranje  močnih  področij  v 
dijaku, ki omogočajo kompenziranje težav in dobro funkcioniranje kljub vztrajanju 
težav,  ter  varovalnih  dejavnikov  v  okolju.  Analiza  mora  vključevati  tudi 
preučevanje  interaktivnih  vplivov  in  neusklajenosti  med  značilnostmi  dijaka  in 
njegovega stila učenja ter značilnostmi poučevanja in učnega okolja. Neusklajenost 
lahko težave poglablja in vpliva na širjenje neugodnih posledic učne neuspešnosti.

Glavni cilji diagnostičnega ocenjevanja težav pri učenju so:

 identificirati dijakova splošna močna področja in šibkosti,

 ugotoviti aktualno raven njegovega učnega funkcioniranja in dosežkov,

 razložiti pomanjkanje napredka,

 identificirati vidike dijakovega izvajanja, ki so značilni za določeno vrsto težav,

 identificirati specifična področja  kompetentnosti,

 razumeti dijakov stil učenja in

 ugotoviti pokazatelje v kurikulu, ki dijaka zanimajo ali motivirajo.

Za strokovnjaka, ki izvaja diagnostično ocenjevanje, je pomembno, da ima jasne 
cilje tako glede namena kot tudi izbire narave informacij in tehnik ocenjevanja, ki 
so ustrezne za določen namen. Pomemben vpogled v mladostnikova močna in šibka 
področja nudi učiteljev vsakodneven stalen stik z njim, pa tudi informacije staršev, 
vrstnikov in  drugih pomembnih oseb, ki  imajo možnost  opazovati  mladostnikovo 
delovanje v  različnih situacijah. Pregled v okviru diagnostičnega ocenjevanja mora 
nakazati tudi določene razlage mladostnikovih težav, odkriti posebne vzorce napak, 
ki pretežno izvirajo iz vidnih, slušnih, motoričnih ali spominskih težav. Osvetlitev 
vzorca težav učitelju pomaga pri odločanju o naravi otrokovih težav in načrtovanju 
ustreznih programov dela. 
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Pomembno pa je, da se strokovnjak in učitelj zaveda, da diagnostično ocenjevanje 
učnih težav ne vključuje le ocenjevanje dijaka, temveč tudi ocenjevanje kurikula. 
Analizirati je potrebno, kateri dejavniki v kurikulu dijaka motivirajo in spodbujajo 
razvoj njegovega mišljenja in učno napredovanje. 

4. Podpora in pomoč dijakom s težavami pri učenju

Število  učencev  in  dijakov  z  učnimi  težavami  je  v  zadnjih  desetletjih  močno 
naraslo,  malo  pa  je  bilo  sprememb  na  področju  odkrivanja  učnih  težav  in 
obravnave učencev ali dijakov s težavami pri učenju. Ker so dijaki s težavami pri 
učenju zelo heterogena skupina, ni nekega splošno veljavnega pristopa učinkovite 
obravnave. 

Sodobnejše raziskave štejejo v skupino dijakov, ki so izobraževalno neuspešni, ne 
le tiste, ki so izpadli iz šolskega sistema (osip), temveč tudi vse tiste mladostnike, 
ki niso dovolj pripravljeni za učinkovit vstop na trg delovne sile, se pravi učinkovito 
socialno in ekonomsko integracijo (Bečaj, 2001).  Cilj osnovnega in srednješolskega 
izobraževanja se je spremenil od časov, ko je bila ključna poklicna usposobljenost 
mladega  človeka,  pa  do  danes,  ko  naj  bi  šola  skrbela  tudi  za  motivacijo  do 
vseživljenjskega  učenja,  razvoj  kritičnosti,  samostojnosti  in  po  drugi  strani  za 
sposobnost  sodelovanja  ter  funkcionalno  pismenost  in  inovativnost.  K  temu  pa 
lahko ključno pripomore učinkovito šolsko in razredno okolje. 

Da bi  bilo  izobraževanje v  srednjih  šolah  kar  najbolj  učinkovito,  moramo torej 
prilagoditi šolsko okolje tako, da dijake usmerja k učenju, hkrati pa jim dopušča 
dovolj prostora in časa za sodelovanje v učnem procesu. Ustvarjanje in vzdrževanje 
stimulativnega  učnega  okolja  se  lahko  doseže  preko  učinkovite  organizacije 
razreda,  interaktivne in  raznolike  opreme šole  in  učnih  pripomočkov  ter  šolske 
klime, naravnane k inovativnosti itd.

Za dijake je najbolj učinkovito tisto učno okolje, v katerem jim učitelj da ustrezno 
povratno informacijo, ki jim je v pomoč pri učnem napredku, v katerem zmore 
učitelj odstraniti vse, kar ovira uspešno poučevanje in kvalitetno komunikacijo v 
razredu,  kjer  učitelj  jasno pove,  kaj  od dijakov pričakuje  in  kakšni  so  kriteriji 
ocenjevanja, si prizadeva narediti učno snov zanimivo in omogoča priložnosti za 
vprašanja  in  čas  za  konzultacije,  kjer  zna  učitelj  razložiti  snov  tako,  da  jo 
razumejo vsi dijaki in kjer si učitelj prizadeva nuditi pomoč dijakom s težavami pri 
učenju in omogoča vsem dijakom, da se učijo na način, ki jim najbolj ustreza. 

3. Vsak učitelj vsako leto v svojem razredu sreča dijake, ki imajo raznolike težave 
pri učenju in v vedenju. Ti dijaki potrebujejo več učiteljevega  časa in energije 
ter  več  drugih  virov.  Ne  učijo  se  samostojno,  ampak  jih  mora  učitelj 
sistematično poučevati.  Ti dijaki imajo pogosto težave na vseh področjih od 
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izobraževalnega, socialnega, emocionalnega do vedenjskega. Na žalost učitelj 
ne more izbirati težav, ki jih lahko razume in sprejme, ampak se mora zavedati, 
da so vse dijakove težave pogojene z enakimi nevrološkimi  primanjkljaji  ali 
drugimi razlogi, zato izbirati, kaj bo toleriral in kaj ne, ne bi bilo pošteno. 

4. Različni  dijaki  potrebujejo  različne  načine  predstavitve  snovi,  saj  nekateri 
potrebujejo informacije, posredovane po vidni poti, drugi po slušni ali taktilni 
poti, nikakor pa se ne učijo vsi na enak način. Nekateri učitelji pa vse učence v 
razredu  poučujejo  in  motivirajo  na  enak  način (npr.  s  tekmovanjem, 
nagrajevanjem, kaznovanjem), ki  pogosto ustreza le majhnemu številu dijakov 
v razredu. Lavoie (2008) predlaga 6 učinkovitih načinov motiviranja dijakov, ki 
jih  uporabljajo mediji  za oglaševanje izdelkov za mlade in lahko pomembno 
vplivajo tudi na razvoj potencialov dijakov. Navaja, da dijake najbolj motivirajo 
sledeči  dejavniki:  pohvale,  človečnost,  nagrajevanje,  izvajanje  projektov,  
omogočanje prestiža in  omogočanje razvoja sposobnosti vsakega posameznika. 
Vseh  šest  dejavnikov moramo uporabljati vsak dan.

5. Eatonova  (2004)  pa  navaja,  da  na  razvoj  učinkovite  obravnave  dijakov  s 
posebnimi potrebami in  tudi dijakov s težavami pri učenju  vplivajo  splošne in 
specifične  strategije podpore in pomoči, timsko delo in  učinkovite poučevalne 
strategije.

4.1. Splošne strategije, pomembne za razvoj inkluzivne prakse

Splošne strategije, pomembne za razvoj inkluzivne prakse, so:

• Priprava razrednega okolja, ki je vključujoče za vse dijake in za strokovne 
delavce, ki prihajajo v razred. 

• S svojim vedenjem do dijaka s posebnimi potrebami so strokovni delavci vzor 
vsem, kar se kaže: 

 v spoštljivem odnosu do dijakov, 
 neposrednem nagovoru dijaka,
 poudarjanju osebnosti  dijaka in  šele potem, če je potrebno, 

njegovih posebnih potreb (pozitivna terminologija).
• Pomembna je ekonomična izraba pomoči učiteljev pomočnikov v razredu z 

dobrim sodelovanjem in učinkovitim načinom delitve nalog.
• Individualizacija in diferenciacija sta nujno potrebni za dijaka s težavami pri 

učenju,  vendar  naj  se  to  ne  predstavlja  kot  posebnost,  saj  je  potrebno 
individualizirati in diferencirati zahteve vsem dijakom. 

• Učitelj omogoča vsakemu dijaku, da je aktiven.
• Pričakovanja  učitelja  in  rutine  naj  vsem  dijakom  omogočajo  optimalen 

razvoj potencialov.
• Dijaku  je potrebno dati možnost, da se odloči o tem, kdaj potrebuje pomoč.
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• Trudimo se,  da se pričakovanja  in  praksa  dela  z  dijakom s  težavami pri 
učenju čim manj razlikujejo od prakse, ki je namenjena vrstnikom.  

• Podpirati in razvijati je potrebno neodvisnost dijaka, zato delajmo skupaj z 
dijakom in ne namesto dijaka.

• Vnaprej  je  potrebno  imeti  pripravljene  strategije  za  premagovanje 
vedenjskih in učnih težav.

• Spodbujati je potrebno vrstnike, da pomagajo dijaku s težavami pri učenju.
• Pripraviti  je potrebno okolje,  ki  naj  spodbuja odgovornost in sodelovanje 

med vrstniki.
• Razvoj socialnih veščin v razredu terja posebno  pozornost, zato je potrebno 

pritegniti vrstnike, da  dijaka s težavami pri učenju sprejmejo. 
• Spodbujati je potrebno tudi socialne stike dijakov  izven razreda.
• Teme,  povezane  z  različnostjo  in  s  posebnimi  potrebami,  naj  bodo  del 

kurikula.
• Redna komunikacija med šolo in domom ima pomembno vlogo. 
• Permanentno je potrebno  razvijati inkluzivno prakso (Kavkler 2008). 

4.2. Dobra poučevalna praksa – splošne strategije

Učinkovito poučevanje dijakov s težavami pri učenju terja od učitelja, da obvlada 
dobre  poučevalne  strategije.  Mitchell  (2008)  navaja  kot  učinkovite  sledeče 
strategije učiteljeve dobre poučevalne prakse:

• Osredotočenost  na  usmerjanje  učenja,  kar  terja  organizacijo  okolja,  ki 
omogoča uspešno učenje vzgojno-izobraževalnih vsebin. Tudi pri učencih z 
vedenjskimi težavami je bolje, da se učitelj usmeri v učenje ustreznih oblik 
vedenja kot v kontrolo in kaznovanje negativnih oblik vedenja.

• Učitelj učencem omogoči, da dokončajo nalogo, saj imajo posebno učenci z 
učnimi težavami pogosto težave zaradi slabše avtomatizacije veščin branja, 
pisanja  in  računanja,  zato  imajo  občutek  neuspešnosti,  ker  ne  uspejo 
dokončati  nalog.  Učenec  lahko  konča  le  nalogo,  ki  ustreza  njegovim 
posebnim potrebam in potencialom, ter  če ima na razpolago dovolj časa.

• Pri vsakem učencu učitelj razvija zaupanje v lastne sposobnosti, kar doseže 
s  spodbudami  in  z  omogočanjem  uspeha.  Učencem  prikaže  tudi  njihov 
napredek.

• Upošteva učenčevo predznanje. Učenci razumejo in prikličejo novo znanje, 
če ga lahko povežejo s predhodnim znanjem, če razumejo pojme, vsebine, 
obvladajo veščine, da lahko sledijo pouku.

• Pritegne učenčevo  pozornost (npr.  utihne  pred  pomembno  informacijo, 
spremeni dejavnost itd.), ker imajo učenci z učnimi težavami pogosto težave 
s  pozornim  sledenjem  dejavnosti  med  poukom.  Z  opazovanjem  učenca 
ugotovi, kdaj in zakaj je manj pozoren. Zanimiva je misel, da je pozornost 
potrebno zaslužiti, namesto da jo zahtevamo.
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• Pri  poučevanju  učitelj  upošteva  učenčevo  kulturno in  jezikovno  ozadje 
(predvsem pri učencih drugih narodnosti). Izraža se jasno in razumljivo, tako 
pri ustnem kot pisnem izražanju. Upošteva jezikovne sposobnosti učencev, 
še posebno učencev z učnimi težavami.

• Aktivno vključuje učence v učenje. Učenci se bolje učijo, če so dejavni, se 
lahko učijo po vseh senzornih poteh in z izvajanjem praktičnih dejavnosti, ki 
jih opisujejo itd.

• Strategije poučevanja obvezno  evalvira,  ker je samokritičen in se zaveda 
stalne potrebe po prilagajanju strategij poučevanja.

4.2.1.  Dobra poučevalna praksa pri praktičnih predmetih

Postopki izvajanja eksperimentov so načrtovani  za dijake brez posebnih potreb, 
zato  potrebujejo  dijaki  s  težavami  pri  učenju  (specifičnimi  in  splošnimi)  pri 
prebiranju  pisnih  ali  grafično  podanih  podatkov,  pri  izvajanju  eksperimentov, 
predstavljanju podatkov v tabelah ali grafih, pri poročanju, pri časovni omejitvi za 
izvajanje eksperimenta  itd. več  prilagoditev, vaj in spodbud. 

Številni dijaki s specifičnimi učnimi težavami (z disleksijo kot bralno-napisovalnimi 
težavami ali  diskalkulijo  kot  težavami  pri  računanju  in  usvajanju  matematičnih 
pojmov)  so  praviloma  uspešni  pri  praktičnem  pouku,  ker  jim  te  dejavnosti 
omogočajo večjo konkretnost, povezanost z njihovimi interesi in so zato zanje tudi 
bolj  zanimive.  Izjema  so  učenci  z  dispraksijo  (specifično  razvojno  motnjo 
koordinacije),  ki  pa  imajo  zaradi  koordinacijskih  težav  izrazite  težave  pri 
finomotoričnih dejavnostih kot so pisanje, rezanje, vrtanje itd. Dijaki s specifičnimi 
učnimi  težavami so uspešni  pri  reševanju  problemov,  če  jim na ustrezen način 
posredujemo informacije, za razliko od tistih dijakov, ki imajo učne težave zaradi 
počasnejšega učenja in slabših logičnih sposobnosti, ki pa potrebujejo predvsem 
bolj konkretne predstavitve ter manj kompleksna in manj abstraktna navodila.
 
Številni dijaki s specifičnimi učnimi težavami imajo težave pri usvajanju zaporedij, 
zato potrebujejo več podpore, kontrole, časa in vaj da osvojijo določen korak v 
postopku in se kasneje kot vrstniki premaknejo na naslednjo stopnjo, ko pa je le-ta 
osvojena, jo učinkovito uporabijo pri reševanju praktičnih problemov.

Dijaki z disleksijo imajo precejšnje težave pri branju pisnih navodil. Za isto količino 
branja pisnih gradiv porabijo mnogo več časa kot vrstniki brez teh težav. Slabo 
usvojena tehnika branja jih ovira pri branju, da berejo manj tekoče, počasi in z več 
napakami,  kar  pogosto  vpliva  tudi  na  razumevanje  prebranega,  ker  netočno 
prebrana  ključna  beseda  v  navodilu  vplivajo  na  razumevanje  npr.  navodila  za 
tehnološki postopek,  branje podatkov s skal instrumentov, tabel itd.  Strah  pred 
časovno  omejenimi  dejavnostmi  še  poveča  število  napak  pri  branju.  Prebrano 
besedilo  bolje  razumejo,  če  je  pred  branjem  navodil  organiziran  razgovor  o 
dejavnostih, katerih postopke morajo prebrati in izvesti. Uspešnejši so tudi, kadar 
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delajo  v  paru  z  dobrim  bralcem,  ker  lahko  preverijo,  če  so  pravilno  prebrali 
navodilo, in potem  uspešno rešijo nalogo.

Dijaki s specifičnimi primanjkljaji pri matematiki, predvsem pri računanju, imajo 
težave  pri  priklicu  dejstev  (poštevanke,  rezultatov  operacije  seštevanja  in 
odštevanja že v obsegu do 20) in postopkov aritmetičnih operacij, zato so njihovi 
izračuni pogosto napačni, lahko pa dobro razumejo problem.
 
Številni dijaki s specifičnimi učnimi težavami imajo slabše razvite organizacijske 
sposobnosti,  ki  pomembno  vplivajo  na  njihovo  učinkovitost  pri  praktičnih 
predmetih,  pri  katerih je veliko  postopkov,  ki  jim je treba natančno slediti  za 
uspešno  izvedbo  naloge  s  pomočjo  instrumentov  v  laboratoriju.  Postopki  rabe 
instrumenta ali izvajanja dejavnosti vključujejo številne korake, ki si jih je treba 
zapomniti  v  ustreznem zaporedju in  jih  potem tudi  izvajati  v  točno določenem 
zaporedju. Potrebno je dobro pomnjenje zaporedij in organizirano izvajanje, kar 
pa je pogosto problem za te dijake. Pri svojem praktičnem delu potrebujejo opore 
v obliki demonstracij postopkov, nizov korakov rabe nekega instrumenta ali korakov 
v postopku dejavnosti in precej več vaj, zato jim je potrebno omogočiti precej več 
opor in časa kot vrstnikom, da te veščine usvojijo. 

Specifičnim učnim težavam prijazen pristop poveča izobraževalno uspešnost vseh 
dijakov, za dijake s specifičnimi učnimi težavami pa je osnovni pogoj za uspešno 
učenje (Pavey, Meehen in Waugh, 2010). Potrebe dijakov s specifičnimi učnimi 
težavami:

• potrebujejo več časa, da preberejo navodilo in zaključijo eksperiment,
• navodila uspešneje preberejo, če so napisana s črkami velikosti 12, ki so 

enostavne oblike (npr. arial), na začetku naj bo miselni vzorec s ključnimi 
informacijami,  besedilo  naj  bo  občasno  prekinjeno  z  grafičnimi  in  s 
tabelarnimi prikazi itd.,

• navodilo  za  eksperiment  naj  bo  napisano  na  papirju  take  barve,  ki 
omogoča lažje branje dijakom z disleksijo (npr. bež barve) in da ga hitreje 
najdejo med drugimi papirji,

• grafični in tabelarni prikazi morajo biti dovolj veliki, da so dobro berljivi,
• koraki v postopku naj bodo jasno opredeljeni, naj si logično sledijo in naj 

bodo napisani v dijakom razumljivem jeziku,
• dijakom je v pomoč, če navodila za eksperiment dobijo že pred praktičnim 

delom,  da  jih  lahko  preberejo  in  načrtujejo  delo,  da  potem  lahko 
pravočasno končajo eksperiment,

• ponovitev demonstracije postopkov, da si jih laže zapomnijo,
• več časa za zapis rezultatov eksperimenta,
• tehnični in drugi pripomočki naj bodo vedno pospravljeni na istem mestu, 

da jih laže najdejo.
FAWCO  strategije (2004)  so  oblikovali  strokovni  delavci,  starši  in  osebe  s 
specifičnimi  učnimi  težavami  iz  34  držav  in  so  namenjene  učinkovitejšemu 
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poučevanju učencev in dijakov  s specifičnimi učnimi težavami, a so prav tako 
uporabne  kot splošne poučevalne strategije pri delu z vsemi skupinami dijakov s 
težavami pri učenju. Ne terjajo specifičnih znanj in materialnih pogojev, zato jih 
lahko uporabimo takoj. Strategije, ki naj bi jih imel vsak učitelj v dnevniku za 
redno branje, so:

• Spodbujajte  dijake,  naj  ozavestijo  in  ovrednotijo  strategije,  ki  jih 
uporabljajo  za  učenje.  Učne  veščine,  kot  so  pisanje  zapiskov  in 
organiziranje časa, moramo aktivno poučevati.

• Dijaki  potrebujejo  za  uspešno delo  trden  okvir  z  izdelano  strukturo.  V 
veliko  pomoč  pri  tem  so  seznami  dijakovih  dnevnih  obveznosti  in 
njegovega pričakovanega vedenja. Spremembe urnika, učitelja ali naloge 
je potrebno pravočasno napovedati in večkrat opozoriti nanje.

• Nudite  dijaku  takšen  okvir,  takšno  strukturo  in  takšno  pomoč,  kakršne 
potrebuje, in ne takšnih, kakršni so običajni za posamezno stopnjo, razred 
ali predmet.

• Dijaki se težko spoprimejo z organizacijskimi nalogami, kot so urejenost 
šolskih  potrebščin  v  šoli,  redno  prinašanje  šolske  in  športne  opreme, 
iskanje izgubljenih predmetov, pospravljanje stvari, organiziranje učnih in 
tehničnih pripomočkov, ki so potrebni za izdelavo eksperimenta, naloge 
itd. Učitelj naj dijaku in staršem pomaga izdelati strategije za pomoč pri 
organizaciji  njegovega  dela.  Takšne  strategije  vključujejo  rabo  raznih 
spiskov, urnikov ali knjig, označenih z  različnimi barvnimi oznakami ipd.

• Dijake je potrebno naučiti, kako prositi za pomoč. Vsi dijaki, zlasti pa tisti 
s specifičnimi učnimi težavami, se pri iskanju pomoči ne smejo počutiti 
neprijetno. 

• Učenje razdelite na manjše dele, ki si lepo sledijo. Ponudite specifične 
primere.

• Uporabljajte  veliko  vizualnih  učnih  in  tehničnih  pripomočkov,  kot  so 
grafoskop,  filmi,  videoposnetki,  diapozitivi,  table,  računalniška  grafika, 
razpredelnice, podčrtavanje, označevanje, barvne osnove, puščice in risbe 
za ponazoritev pri vseh predmetih, tudi za učenje jezika. 

• Ponavljajte,  ponavljajte,  ponavljajte –  ponavljanje tako stare kot  nove 
snovi na različne načine je zelo pomembno.

• Ne pričakujte od dijaka, ki ima slabše razvito pozornost, da bo istočasno 
poslušal  in delal.  Pisanje  zapiskov,  na  primer,  je  za  nekatere  dijake 
izredno težka dejavnost.

• Ocenjujte na pozitiven način – odkljukajte pravilne odgovore. Ocenjujte 
vsebino – ne njene predstavitve.

• Dovolite  dijaku  z  izrazitimi  specifičnimi  učnimi  težavami  uporabo  vseh 
učnih  in  tehničnih  pripomočkov,  kot  so  kasetofon,  črkovalnik,  slovar 
napak, prenosni računalnik, programska oprema z zvočniki, bralnik besedil 
in kalkulator. 

• Ne  bodite  sarkastični  in  izogibajte  se  nenehnega  kritiziranja  ali 
poudarjanja dijakovih  posebnih potreb pred vrstniki. Zavedajte se, da se 
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dijaki  znatno  bolje  odzivajo  na  spodbude,  zlasti  kadar  njihov  uspeh 
opazimo in jim to tudi omenimo.

• Časa  za  sprostitev  ne  smete  izrabljati  za  to,  da  dijak  takrat  dokonča 
šolsko delo. 

• »Ujemite«  dijaka,  ko  dela  dobro  in  je  priden,  ter  nagradite  njegovo 
vedenje.

• Zelo  pomembno  je,  da  poiščete  priložnosti  za  pohvalo  in  razvijanje 
dijakovega   občutka lastne vrednosti.

4.3. Timsko  delo

Učitelj sam ne more uspešno vključiti dijaka z izrazitejšimi težavami pri učenju v 
razred, ampak le timsko delo prinese uspeh, saj se tako učitelj izogne strahu, da ni 
dovolj usposobljen za delo z dijakom s težavami pri učenju in dobi potrebno pomoč 
in  podporo.  Člani  šolskega  tima  učitelju  nudijo  pomoč  in  podporo  v  vzgojno-
izobraževalnem  procesu,  posredujejo  znanja  in  strategije  za  učinkovito  delo  z 
dijakom, pomagajo pri reševanju problemov, nudijo pomoč in podporo v kriznih 
trenutkih itd. Timi so lahko specifični glede na potrebe dijaka in učitelja. Nekateri 
člani tima so bolj, drugi pa manj angažirani. Vloga tima je v podpori in pomoči 
vsakemu članu tima, njegov namen pa je učinkovito vključevanja dijaka s težavami 
pri učenju, oblikovanje individualnega programa, ki omogoča izvajanje programa in 
rešuje probleme.

Ne smemo pozabiti, da so vedno člani tima tudi dijaki s težavami pri učenju in 
njihovi  starši,  ki  jih  moramo  vabiti  na  sestanke  in  jih  aktivno  vključevati  v 
razgovor. Zelo dobro sodelovanje strokovnih delavcev in staršev je potrebno pri 
sestavi individualnega programa in njegovi evalvaciji. Vedno pa moramo poskrbeti 
tudi za inkluzivno okolje za starše, saj lahko preveliko število strokovnih delavcev 
dijaka in njegove starše spravi v stisko. Prav tako moramo biti pozorni na rabo 
strokovnega izrazja, da se med sabo dobro razumemo. Vedno moramo o dijaku s 
težavami  pri  učenju  in  njegovih  starših  razpravljati  strokovno  korektno,  kar 
omogoča poštene odnose. 

Če hočemo, da inkluzija uspe, morajo biti vsi strokovni delavci naklonjeni inkluziji 
ter se počutiti soodgovorne za uresničevanje inkluzije v praksi. Vsak mora imeti 
jasno vlogo in se mora naučiti spretnosti sodelovanja. Najpogostejša ovira za tako 
sodelovanje pa je pomanjkanje časa.

Člani  šolskega  tima  so  učitelj,  svetovalni  delavci,  ravnatelj,  starši,  dijaki  s 
težavami pri učenju in drugi. Člani tima se vključujejo pri reševanju specifičnih 
problemov  dijaka  s  težavami  pri  učenju.  Strokovni  delavci  delajo  skupaj  in 
podpirajo drug drugega z organizacijo različnih oblik sodelovanja. Kot učinkovite 
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oblike sodelovanja strokovnih delavcev v inkluzivnih šolah so se izkazale sledeče 
oblike:

o Svetovanje  učitelju,  ki  ga  izvajajo  strokovni  delavci  (pedagog, 
specialni pedagog različnih smeri, psiholog, logoped, socialni pedagog 
itd.),  ki obvladajo specialna znanja in strategije za delo z dijaki s 
težavami pri  učenju. Učitelju  pomagajo  pri  reševanju  problemov  v 
razredu.  Na  srečanju  skupaj  z  učiteljem  opredelijo  problem, 
dogovorijo se za oblike intervencije, na osnovi zbranih informacij in 
ocene  učinkovitosti  intervencije  za  dijaka  evalvirajo  učinkovitost 
izbranih strategij itd.

o Timsko delo šolskega tima in interdisciplinarnega tima strokovnih 
delavcev (npr. iz Svetovalnega centra), ki se  redno  (npr. mesečno, 
tedensko)  srečujejo,  da  se  pogovorijo  o  prilagajanju  kurikula, 
rešujejo  probleme,  iščejo  učinkovite  oblike  organizacije  procesa 
poučevanja itd. Taka oblika timskega dela  omogoča bolj konsistentno 
in učinkovito delo učitelja.

o Sodelovalno  poučevanje omogoča  učitelju  in  drugim  strokovnim 
delavcem  (npr.  pedagogu,  mentorju)  partnerstvo  v  procesu 
poučevanja,  da  bi  dosegla  kakovostnejše  poučevanje  dijakov  z 
različnimi  težavami  pri  vzgojno-izobraževalnem  delu  v  razredu.  S 
takim načinom poučevanja pridobijo tako dijaki z izrazitejšimi učnimi 
težavami kot vrstniki. 

o Pomoč  v  razredu se  izvaja  takrat,  ko  ni  nujna  zelo  intenzivna 
strokovna pomoč in podpora  učitelju in dijaku, ampak samo določene 
občasne oblike pomoči, ki jo lahko izvajajo tudi  prostovoljci in drugi 
strokovni  delavci  brez  zelo  specialnih  znanj  (npr.  ponovna  razlaga 
snovi) z dijaki s težavami pri učenju. 

o Neformalno reševanje problemov je pogosto med učitelji (npr. že 
utečena  praksa  predmetnih  učiteljev),  ki  učijo  istega  dijaka  s 
težavami  pri  učenju  (npr.  izmenjava  informacij  med odmorom, po 
pouku itd.).

o Individualna  obravnava  izven  razreda se  v  inkluzivni  šoli  izvaja 
redkeje,  vendar  je  občasno  potrebna  (npr.  specialno-pedagoška 
obravnava).  O  ločeni  obravnavi  dijaka  se  odloči  tim,  ki  pripravlja 
program za dijaka.

V praksi držav EU (European Agency for Development in Special Needs Education, 
2003) so se kot  uspešni splošni pristopi uresničevanja inkluzije v prakso izkazali še 
sledeči dejavniki:
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• Dobro  načrtovanje  in  fleksibilna  organizacija  procesa  poučevanja (v 
povezavi z urnikom, organizacijo strokovne pomoči in materialnih virov itd.).

• Individualizacija  in  diferenciacija  procesa  poučevanja,  ki  terja 
sistematično  opazovanje,  ocenjevanje,  načrtovanje  in  evalvacijo  izbranih 
strategij ter prilagoditev procesa poučevanja. 

• Kooperativno poučevanje, ki pomaga učitelju uresničevati načrt obravnave 
dijaka s težavami pri učenju. Pomoč učitelju je nujno potrebna za optimalni 
razvoj  izobraževalnih  ter  socialnih  sposobnosti  in  veščin  dijakov  z 
izrazitejšimi učnimi težavami.  Ključ do uspeha je le timsko delo. Posebno 
učitelja, ki še nima izkušenj s poučevanjem dijakov s težavami pri učenju, je 
lahko strah, ko dobi takega dijaka v razred. Učitelja bo manj strah, če bo 
imel zagotovilo, da bo imel ustrezno podporo sodelavcev v timu, da bo dobil 
pomoč in nasvete pri reševanju problemov. Dodatna strokovna pomoč mora 
biti  dobro  koordinirana  in  načrtovana.  Jasna  morajo  biti  tudi  pravila 
sodelovanja v razredu. Učitelj razrednik je odgovoren za vse dijake in tudi 
za dijake s težavami pri učenju. Brez dobre komunikacije med razrednikom 
in  učiteljem  pomočnikom  ni  kooperativnega  poučevanja.  Učitelju  lahko 
pomagajo različni strokovni delavci.

• Kooperativno  učenje omogoča  dijaku  s  posebnimi  potrebami,  da  se  uči 
skupaj z vrstniki v razredu. Učitelj in učitelj pomočnik pomagata dijaku, da 
se uspešneje vključuje v delo z vrstniki, pri komunikaciji z vrstniki, učenju 
po modelu itd. Vrstniška pomoč je s kognitivnega in socialno-emocionalnega 
vidika  pomembna  za  vse  dijake.  S  kooperativnim  učenjem  lahko  dijak 
pomembno  izboljša  veščine,  kot  so  raba  tehničnih  pripomočkov,  tehnika 
branja, strategija računanja itd. Vrstniška pomoč omogoča napredek dijakov 
s težavami pri učenju in vrstnikom. 

• Pri razvijanju inkluzivnega izobraževanja je potrebno poiskati ključne osebe 
v okolju, ki bodo pomagale učiteljem pri uvajanju novosti. Analiza podatkov 
EU držav kaže, da so učitelji  najbolj  usmerjeni  v reševanje vsakodnevnih 
praktičnih  problemov  in  niso  preveč  navdušeni  nad  rešitvami,  ki  so 
učinkovite  v  drugih  državah.  Pomoč  najpogosteje  iščejo  pri  kolegih  in 
bližnjih strokovnih delavcih. 

Dobra poučevalna  praksa terja individualizacijo in diferenciacijo zahtev v procesu 
poučevanja (Eaton, 2004).  Potrebe po izvajanju individualizacije in diferenciacij 
se zaveda večina strokovnih delavcev, težave pa nastanejo na izvedbeni ravni. V 
Poročilu  o  spremljanju  individualizacije  in  diferenciacije  pedagoškega  procesa 
(2007/08) so zanimivi tudi podatki, ki govorijo o razlikah v odgovorih, ki jih v zvezi 
s  številnimi  vprašanji,  povezanimi  z  učno  individualizacijo  in  diferenciacijo 
navajajo dijaki  in učitelji. Skoraj vsi učitelji (91, 6% od 214) menijo, da je zelo 
pomembno ali pomembno, da pri načrtovanju pouka upoštevajo dijake in njihove 
sposobnosti, ker potem pouk teče bolj tekoče, laže dosežejo učne cilje, motivacija 
dijakov za učenje je večja itd. 35% učiteljev pa je izjavilo, da ne morejo prilagajati 
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pouka dijakom, ker so razredi preveč številčni (celo več kot 30 v prvih letnikih), 
programi so preobsežni itd. 92,5% učiteljev navaja, da spoštujejo vsakega dijaka, a 
to potrjuje le 16,3% dijakov. Precejšnje razlike v navedbah učiteljev in dijakov so 
tudi  v  zvezi  s  pohvalami  napredka  in  uspeha  dijaka,  saj  učitelji  navajajo,  da 
pogosto in redno pohvalijo dijake, v nasprotju s to navedbo pa dijaki navajajo, da 
so le včasih in redko pohvaljeni.

V zvezi z učno individualizacijo in diferenciacijo učitelji najpogosteje navajajo, da 
včasih 34,7% in pogosto 33,8% učiteljev pripravi različno zahtevne naloge, česar pa 
ne potrjujejo dijaki, ki navajajo, da učitelji včasih 29,2%  ali redko 24,1% pripravijo 
različno zahtevne naloge. Podobna razlika v odgovorih med učitelji in dijaki je tudi 
pri postavki dodatnih nalog, pri možnosti izbire tem glede na interese dijakov itd. 
Razlike med odgovori učiteljev in dijakov bi lahko interpretirali tudi z ustreznostjo 
prilagoditev posebnim potrebam dijakov. Učitelji se trudijo, da prilagajajo zahteve 
dijakom, očitno pa njihove prilagoditve ne ustrezajo posebnim potrebam dijakov, 
zato jih dijaki ne zaznavajo kot prilagoditve.

4.3.1. Vrstniška pomoč

Vrstniška pomoč (Eaton, 2004) ima pomembno vlogo pri razvoju inkluzivne šole. 
Za učinkovito vrstniško pomoč moramo obvladati strategije vključevanja vrstnikov v 
proces  pomoči  in  podpore  dijaku  s  težavami  pri  učenju  in  izvajati  tutorstvo 
vrstnikom.

• Vključevanje  vrstnikov v  inkluzivni  proces  se  vrši  na  vseh  nivojih  od 
priprave, načrtovanja in implementacije inkluzivnega procesa. Komunikacija 
mora  biti  odprta,  s  poudarkom na  upoštevanju  različnosti,  na  pozitivnih 
socialnih interakcijah, sodelovanju v procesu poučevanja, tolerantnosti itd. 
To pa lahko dosežemo:

• z dobrim načrtovanjem:
o V  procesu  priprave  vrstnikom  povemo,  da  je  v  razredu  dijak  s 

težavami pri učenju.
o Povemo  jim  glavne  informacije  o  posebnih  vzgojno-izobraževalnih 

potrebah,  močnih  področjih,  vedenjskih  posebnostih  itd.  dijaka  s 
težavami pri učenju.

o Učimo jih veščin vzpostavljanja stika, načina vodenja pogovora, kako 
naj se vedejo, pomagajo  dijaku s težavami pri učenju itd. 

o Predstavimo jim krog prijateljev med vrstniki in dijaki s težavami pri 
učenju,  da  bi  postali  vrstniki  bolj  občutljivi  za  potrebe  dijaka  s 
težavami  pri  učenju  (naučijo  se  strategij,  potrebnih  za  dobro 
sodelovanje z dijakom), za večje sodelovanje med njimi, ki deluje kot 
mreža za razvoj prijateljstva itd.

• z implementacijo:
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o Spodbujamo vrstnike, da izvajajo različne oblike pomoči (preberejo 
navodilo)  ali  prilagoditve  (podčrtajo  ključne informacije),  kadar  je 
potrebno.

o Vključimo jih v reševanje razrednih problemov itd.
• z razvojem sistema podpore in pomoči vrstnikov:

o izven razreda,
o s krogom prijateljev,
o s sodelovalnim učenjem,
o vrstniki služijo kot model za učenje socialnih veščin, ko delajo v paru 

ali skupini itd.
• z izvajanje tutorstva vrstnikom, ki vpliva  na:

° izboljšanje  komunikacijskih  veščin  dijaka  s  težavami  pri  učenju  in 
vrstnika,

° izboljšanje  organizacijskih  veščin vrstnika,
° izboljšanje   učnih  dosežkov  obeh,  saj  dijak  s  težavami  pri  učenju 

bolje  razvije  koncepte,  doseže  višjo  raven  razumevanja,  se  nauči 
socialnih veščin itd., vrstnik tutor pa se nauči pozornosti do drugih, 
rabe bolj razumljivega jezika, vztrajnosti, nudenja socialne podpore 
itd.

° izboljšanje samopodoba dijaka s težavami pri učenju in vrstnika,
° širjenje modela vrstniške pomoči,
° oblikovanje priložnosti za bogatejše odnose, podporo med dijaki itd.

Tutorstvo  dijakov  je  v  našem  prostoru  manj  prisotno,  čeprav  imajo  vrstniki 
pomembno vlogo pri razvoju inkluzivne prakse. Vrstniška pomoč je mnogo več kot 
pa le pomoč uspešnejšega dijaka dijaku s težavami pri učenju. Temelji na ideji, da 
se  vrstniki  lahko  veliko  naučijo  drug  od  drugega  (Mitchelln,  2008).  Najbolj  je 
učinkovita pri urjenju učnih veščin in znanj pri vseh predmetih. Izvajamo jo lahko v 
različnih oblikah: od nudenja pomoči starejših mlajšim, do tega, da dijaki, ki so 
uspešni, nudijo pomoč učencem z učnimi težavami, pomoč lahko organiziramo po 
parih  v  razredu  itd.  Vrstniška  pomoč  je  uspešna,  če  se  izvaja  z  ustreznimi 
strategijami  vključevanja  vrstnikov,  je  dobro  načrtovana  in  izvajana  ter  je 
organiziran tudi ustrezen sistem podpore in pomoči vrstnikom (Eaton, 2004).

Tutorji – vrstniki ali starejši dijaki morajo pridobiti  za tutorstvo tudi nekaj znanj in 
strategij.  Na  šoli  bi  njihovo  delo  lahko  spremljal  in  vodil  mentor,  ki  je  lahko 
svetovalni delavec, razrednik ali drug učitelj, ki ga to delo zanima. Tutor namreč 
za uspešno delo potrebujejo nekaj informacij o posebnih potrebah in učinkovitih 
načinih dela z dijakom s težavami pri učenju (npr. dijak s težavami zaradi slabše 
pozornosti  potrebuje  informacije  o  tem,  da  je  učinkovitejši,  če  so  naloge 
razdeljene na dele in ima več odmorov, potrebuje tudi pomoč pri organizaciji dela 
in  časa  itd.).  V  veliko  pomoč  je  tutorjem  tudi   povzetek  ključnih  informacij 
obravnavane  teme,  učni  pripomoček  itd.  Učitelj  lahko  svojo  uro  zaključi  s 
ponavljanjem ključnih informacij o obravnavani snovi tako, da zaprosi vse dijake, 
da te misli kratko napišejo. Dober povzetek ključnih idej bo v pomoč tutorju in 
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dijaku  s  težavami  pri  učenju.  Posebno  pozornost  je  potrebno  posvetiti  tudi 
komunikaciji med tutorjem in dijakom ter tudi med učitelji in tutorji. Delo tutorja 
z dijakom mora biti s strani mentorja tudi sproti evalvirano in prediskutirano, da je 
pomoč bolj učinkovita, saj se v večji meri prilagaja potrebam dijaka s težavami pri 
učenju. Seveda pa je potrebno tutorje tudi pohvaliti in nagraditi za njihovo delo. 
Na nekaterih šolah in fakultetah tutorji dobijo na koncu leta  pohvale in simbolične 
nagrade za svoje delo. 

Tutorstvo je bilo na slovenskih srednjih šolah, na katerih so ga uvajali, zelo dobro 
sprejeto in je pri vseh dijakih, ki so ga obiskovali celo šolsko leto, prineslo dobre 
rezultate (Ostani v šoli, 2007). Na osnovi praktičnih izkušenj so ugotovili, da naj bi 
tutor delal največ z dvema dijakoma hkrati, da je potrebno dijakom prvega letnika 
razložiti,  da  se  morajo  ur  učne  pomoči  redno  udeleževati,  zagotoviti  je  treba 
stalen  prostor,  pogostejša  mora  biti  tudi  prisotnost  mentorja,  da  se  olajša 
reševanje problemov. Tutorstvo je bilo leta 2007/08 prijavljeno tudi kot inovacijski 
projekt na ZRSŠ.

5. Glas dijaka v projektu pomoči zaradi težav pri učenju 

5.1. Glas dijaka v individualnem delovnem projektu pomoči

»Vzpostaviti sodelovanje z dijakom: vloga dijaka« je naslov enega od poglavij v 
knjigi Koncept dela Učne težave (L. Magajna in dr., 2008). Poglavje govori o tem, 
da  je  v  predstavljenem  in  sprejetem  Konceptu  učna  pomoč  zasnovana  na 
perspektivi moči, na odkrivanju dijakovih virov moči, na njegovih dobrih izkušnjah. 
Citiram,  ker  se  zdi,  da  se  v  praksi  učenja  in  poučevanja  prav  ta  poudarek 
prepogosto izgubi. Na strani 77 piše: »V tem konceptu opredeljena učna pomoč je 
zasnovana tako, da se odkrivajo in krepijo učenčevi viri moči – najprej tisto, kar 
zna  in  zmore,  da  bi  dobil  dobre  izkušnje  za  novo  in  drugačno  učenje.  Izvirni 
projekt pomoči za premagovanje učnih težav je zato svojevrsten projekt zbiranja 
dobrih izkušenj, posameznikovih posamičnih uspehov, občutkov lastne vrednosti in 
odgovornosti, ki stopajo ob bok izkušnjam manjvrednosti, nesposobnosti, nemoči, 
umikanja, bega in opremljajo učenca za spoprijemanje z njimi.«

Učna  pomoč je  umeščena  v  izvirni  delovni  projekt  pomoči,  nosilec  projekta je 
razrednik, učitelj, ki v delovnem odnosu zagotavlja udeleženost dijaka kot eksperta 
iz izkušenj, ki je aktiven soustvarjalec skupnega dela. Učinkovita pomoč v izvirnem 
delovnem projektu pomoči zahteva učitelje, ki so se naučili, kako ga vzpostavijo in 
vzdržujejo,  zato  Koncept  dela  predpostavlja  znanje  in  odločitev  za  ravnanje  v 
skladu  s  tako  opredeljenimi  nalogami.  Vendar  že  opravljena  raziskava  o  učnih 
težavah v osnovni   šoli  (Magajna in sod.,  2008) pokaže na kompleksen problem 
odnosa  med  odraslimi  in  otroki  oziroma  med  odraslimi  in  mladimi:  zagotoviti 
prostor za to, da se glas dijaka sliši, ni ne običajno, ne samo po sebi razumljivo 
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ravnanje. Tako delo iz perspektive moči v delovnem odnosu zahteva, da učitelji 
sprejmemo novo nalogo, ki je še nismo vešči, zato potrebujemo čas za nove in 
dobre izkušnje pri delu iz etike participacije in perspektive moči.

Ustvariti prostor za to, da se v soustvarjalnih procesih učenja in učne pomoči v šoli 
sliši in upošteva glas dijaka, je torej nova naloga, ki jo moramo odrasli znati dobro 
opraviti. Odrasli in otroci se šele učimo soustvarjanja, zato smo odrasli odgovorni, 
da se naučimo vzpostaviti in vzdrževati odnos, ki soustvarjanje omogoči. Poudarek 
je  na  učenju  v  odnosu,  ki  omogoča  pogovor,  v  katerem  se  zgodi  vse:  da  se 
poslušamo, slišimo, si odgovorimo, da otroka v družini ali v individualni projektni 
skupini  poslušamo,  mu  zagotovimo,  da  smo  se  slišali  in  razumeli,  da  bi  lahko 
odgovorili. 

Govoriti dijaku  znamo odlično, govoriti z dijakom pa je nujna dragocena izkušnja, 
ki jo moramo raziskati in utrditi. Pa ne gre zgolj za pogovor z dijakom, temveč za 
mnogo več: gre za pogovor, s katerim se dijaku pridružimo, da bi slišali njegov glas 
in raziskovali skupaj v procesu dela na želenih izidih.

Temelj  za  pogovor  z  dijakom postavlja  vzpostavljen  delovni  odnos,  ki  v  celoti 
»pripada« tudi dijaku (G. Čačinovič Vogrinčič, 2006). Tudi z njim se začne delo z 
dogovorom o sodelovanju in tudi njegovo instrumentalno definicijo problema nujno 
potrebujemo  v  procesu  soustvarjanja  želenih  izidov.  Prav  zato,  ker  odrasli  v 
vsakdanjem življenju mislimo, sklepamo, odločamo brez otroka ali mladostnika, je 
pomembno, da imamo to posebno strokovno znanje, da se mu znamo pridružiti, da 
bi ga razumeli. 

Pa  ne  gre  samo  za  razumevanje,  gre  tudi  za  dragoceno  izkušnjo  lastne 
kompetentnosti in moči, ki jo dijak raziskuje, ubesedi, uporabi. Kot vsak človek 
ima  tudi  dijak  že  vse,  kar  potrebuje  za  to,  da  bo  uspešnejši,  samo  pomoč 
potrebuje, da bi svoje vire odkril, ubesedil, uporabil. Vabilo dijaku, da nam razloži, 
kako on vidi problem, povezano hkrati z vabilom, da že razmišlja o tem, kaj bi on 
naredil, kaj bi bil njegov prispevek k rešitvi, prinaša upanje in nove možnosti, ki jih 
kompetentno oblikuje tudi dijak sam.

Koncept perspektive moči smo vzeli iz socialnega dela (Saleebey, 1997), saj je pri 
delu  z dijakom v izvirnem delovnem projektu pomoči  perspektiva moči  še prav 
posebej  pomembna.  Dijaku  moramo  zagotoviti  vse  varovalne  dejavnike,  ki  jih 
premoremo,  in  prav  možnost  učenja  reševanja  problemov  v  tako  kompleksni 
življenjski situaciji  kot je uspeh in neuspeh v srednji šoli je izredno pomembna 
izkušnja. 

Izvirni delovni projekt pomoči zahteva, da raziskujemo sedanjost in soustvarjamo 
spremembe  –  premagovanje  težav,  popravljanje  ocen  –  v  prihodnosti.   Prav 
pogosto se zgodi, da z dijakom ostanemo v preteklosti ali preskočimo v bodočnost, 
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a prav v aktivnem procesu soustvarjanja, kjer otrok dobi izkušnjo, da ga jemljemo 
resno, nas ni skupaj z njim.  

Profil odpornega otroka, kot ga je izdelala B. Benard (1997), se zdi pomemben, ker 
nam pove, k čemu mora šola prispevati, saj je šola tudi prostor, kjer dijak lahko 
razvije sposobnosti, znanja in veščine, ki prispevajo k njegovi odpornosti. Včasih je 
šola celo edini prostor, kjer bi dijak občutek lastne vrednosti in odpornost lahko 
razvil.        

Značilnosti odpornega otroka (učenca in dijaka), ki jih navaja, povedo ogromno 
tudi nam za delo v šoli, ker nam kažejo, kako bi lahko podprli dijaka, na čem delati 
skupaj  z  njim,  z  učitelji,  s  starši.  To  so  socialna  kompetentnost,  veščine  za 
reševanje problemov, avtonomija, občutek smisla in usmerjenost v bodočnost.

Socialna kompetentnost, ki jo običajno izkazuje odporen otrok, zajema odzivnost, 
fleksibilnost, skrb, sposobnost empatije, komunikacijske veščine, raznolike oblike 
prosocialnega vedenja in smisel za humor. To so aktivni otroci,  ki se z lahkoto 
pozitivno odzivajo v socialnih situacijah. Avtorica poroča, da mnogi otroci razvijejo 
izreden smisel za humor, to, zdi se, izredno varovalno sposobnost, da nase in na 
situacijo pogledajo iz nenavadnih zornih kotov. Običajno imajo mnogo prijateljev 
in na pozitivne akcije dobijo tudi pozitivne odzive.

Za smisel  za humor ne vem prav  dobro,  a vse drugo se dijak lahko nauči  in  v 
izvirnih  delovnih  projektih  pomoči  je  dovolj  prostora,  da  razvije  in  prepozna 
komunikacijske veščine, prosocialno vedenje, empatijo. A dijak se ne more naučiti 
vsega tega res dobro sam od sebe, kot odrasli pogosto zgrešeno mislimo, pa tudi ne 
od nas v enosmernem podučevanju. Najbolje je, če se lahko tega uči z nami v 
srečanju  in  soočenju,  kjer  mu pomagamo razbrati,  kaj  se  dogaja,  ubesediti  in 
poimenovati veščine, vedenje, empatijo, skrb. 

A za to potrebujemo njegov glas, dijak mora imeti priložnost in dobro izkušnjo, da 
nam pove, kaj je smiselno zanj, kaj je zanj uspešna komunikacija, kaj potrebuje, 
da bi uspešno rešil problem.

Že omenjena raziskava Učne težave (Magajna et. al., 2008) opozarja, da so učenci 
pogosto na svoj način »nemi«, ker se zdi, da nimajo na razpolago besed, s katerimi 
bi lahko povedali, razložili. »Ne vem« je zelo pogost odgovor. Za takim odgovorom 
je zelo pogosto izkušnja nemoči, izkušnja, da njegove besede ne štejejo, včasih pa 
so tako globoko zakopane, da se zdi, da dijak ne more do njih. 

Zato je pogovore z dijaki treba zastaviti drugače, mladi drugače ustvarijo pomene 
kot  odrasli  ljudje,  niso  vešči  jezika,  diskurza  odraslih,  njihove  predstave  so 
drugačne,  odraslim  pogosto  nerazumljive.  D.  Gehart  (2007)  je  izdelala  nekaj 
temeljnih izhodišč za to, da bi odrasli slišali glas otroka. 
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Navajam jih, da bi prepoznali, da je pomembno in možno ustvariti odprt prostor za 
glas dijaka. Prepogosto prav glas dijaka umanjka, a nikoli ne bi smel. Naučiti se 
moramo, kako ga bomo spodbudili in varovali.

D.  Gehart  govori  o  dialoškem  prostoru  za  otroka  oziroma  dijaka.  To  pomeni 
najprej zagotoviti dijaku prijazen prostor, prostor, v katerem se dijak lahko dobro 
počuti, se giblje v njem. Naše običajno toge pisarne same po sebi to gotovo niso, a 
lahko  jih  naredimo  prijaznejše,  ko  delamo  z  dijaki.  K  ustvarjanju  dialoškega 
prostora sodi čas, potrpežljivost, da dijak pove, razloži, ne da bi mu vedno znova 
skočili  v  besedo.  Treba  si  je  vzeti  čas  za  preverjanje,  za  skrbno  sestavljanje 
pomenov, ki se zdijo odraslim, staršem in učiteljem neobičajni in nerazumljivi. 

Drugo izhodišče D. Gehart imenuje »ne vedeti«. Ti izhodišče je v pogovoru z dijaki 
še  posebej  pomembno,  da  mu  prehitro  z  dobrimi  nameni  ne  vsilimo  svojih 
odgovorov,  ne  da  bi  počakali,  da  dijak  pride  na  dan  s  svojim,  dostikrat  prav 
izvirnim razmišljanjem in razlagami. Izhodišče »biti radoveden« še okrepi in razširi 
prostor za dijakov glas: radovednost za njegove razlage, radovednost za njegove 
resnice, ki se dodajo resnicam odraslih ljudi. Gehartova dalje pravi, da je za otroka 
pomembno,  da razvijamo  različne,  mnogotere možnosti,  odgovore,  zorne kote,  
prav tako, kot to delamo v individualnih projektnih skupinah torej. In na koncu nas 
pri delu z otroki vabi, da stopimo onstran besed: uporabimo neverbalne znake in 
gradiva, risbe, ples, igranje vlog, petje v drugih skupnih projektih na šoli. 

Saj tudi to bi bilo mogoče v srednji šoli?

Benard  (1997,  str.170)  navaja  cel  seznam značilnosti,  ki  se  povezujejo  s  tako 
pomembno sposobnostjo za reševanje problemov, v tem sklopu je to nedvomno 
učna uspešnost: visoka pričakovanja, usmerjenost k ciljem, usmerjenost v uspeh, 
želje po izobraževanju, vztrajnost, upanje, optimizem, zaupanje v bodočnost … 
Avtorica ugotavlja, da so razumevanje smisla in usmerjenost v bodočnost (»Sense 
of Purpose and Future«) najmočnejši znanilci dobrega izida za učenca.

Benard (ibid, str.172) pravi: »Odpornost ni lastnost, pa tudi sklop lastnosti ne. To 
je  akumulacija  sposobnosti,  virov,  talentov,  moči,  znanja  in  veščin,  ki  rastejo. 
Odpornost  ni  genetski  ali  pridobljeni  set  sposobnosti,  ki  jih  imajo  samo  super 
otroci. Študije življenjskih potekov so pokazale, da imajo vsa človeška bitja, tudi 
ljudje z mnogo ovirami, potencial okrevanja. In končno, odpornost, opolnomočenje 
in razvoj virov se dogajajo v interakciji  z okoljem, predvsem v družinah, šolah, 
soseskah.  Okolja,  ki  podpirajo  odpornost  in  opolnomočenje,  imajo  podobne 
značilnosti. V tem okviru bom govorila o šoli.«

In ko govori o šoli,  formulira tri temeljne varovalne dejavnike, ki jih mora šola 
zagotoviti.  To  so  skrb  in  podpora,  visoka pričakovanja in  udeleženost  in 
vključenost mladih. Zato potrebujemo za vsakega dijaka z učnimi težavami takšno 
mrežo pomoči, ki te pomembne izkušnje dijaku omogoči.
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5.2. Mreža podpore in pomoči za dijaka

Tudi rezultati pričujoče raziskave so pokazali,  da so dijakove težave z učenjem 
pogosto  povezane  s  problemi  motivacije,  čustvovanja,  vedenja  in  s  splošno 
življenjsko situacijo, ki ne nudi dovolj varovalnih dejavnikov za učinkovito pomoč, 
če razrednik, učitelj, svetovalni delavec ali kdorkoli že je koordinator pomoči ne 
vzpostavi nosilne mreže vseh udeleženih v soustvarjanju podpore in pomoči dijaku.

Koncept  dela  Učne  težave  (Magajna  in  sodel.  2008)  za  osnovne  šole  že  v 
petstopenjskem kontinuumu predvideva, kdo vse so udeleženci  v mreži  pomoči. 
Najprej  je  to  razrednik,  ki  prvi  začne  raziskovanje  procesa  v  individualnem 
delovnem projektu pomoči skupaj z učencem in njegovimi starši, preveri možne 
spremembe  znotraj  razreda,  vzpostavlja  sodelovanje  z  učitelji  posameznih 
predmetov, dopolnilnega pouka … V drugem koraku so to šolski svetovalni delavci, 
v tretjem učitelji  dodatne individualne in skupinske pomoči, sledi sodelovanje z 
zunanjimi  ustanovami  in  končno,  če  je  treba,  tudi  program  s  prilagojenim 
izvajanjem in z dodatno strokovno pomočjo ter izvajalci teh programov.

Dijak s težavami pri učenju potrebuje sodelovanje mnogih, da bi zmogel dobiti in 
stabilizirati  dobre  izkušnje  za  obvladovanje  ali  omilitev  učnih  težav,  a  ne 
zadostuje,  da  se  mnogi  strokovnjaki  vključujejo  posamezno  in  ob  različnih 
priložnostih.  Mreža podpore in  pomoči  mora biti  jasno koordinirana in razvidno 
usmerjana. In seveda mora zagotoviti udeleženost dijaka kot soustvarjalca pomoči.

Mreža pomoči, kot jo predlagamo v že omenjenem Konceptu dela Učne težave, bo 
učinkovita,  če  se  resnično  sestaja  kot  mreža.  Procesi  podpore  in  pomoči  se 
soustvarjajo, ko so udeleženi vsi, ki lahko prispevajo k pomoči, in hkrati raziskujejo 
in razvijajo želene izide.

Raziskava,  o  kateri  poročamo,  je  pokazala,  da  sodelovanje  med  udeleženimi  v 
projektu ni običajen način dela oziroma je običajno, da se omeji na dvojice ali 
posamezne dogovore. Timsko delo se ni uveljavilo kot dobra izkušnja.

A  soustvarjanje  v  mreži  pomoči  zahteva  več  kot  običajno  timsko  delo,  ki  se 
prepogosto reducira na zbiranje mnenj in celo odločanje brez dijaka. Učinkovita 
mreža pomoči temelji na etiki udeleženosti (Hoffman, 1994) in perspektivi moči 
(Saleebey,  1997)  na  tak  način,  da  se  delo  začne  z  instrumentalno  definicijo 
problema in rešitev vseh udeleženih in da se zagotovi proces za to, da se želeni izid 
ubesedi in zgodi.

Tako  projekt  pomoči  dijaku,  ki  je  smiselno  utemeljen  na  učinkoviti  mreži  v 
podporo,  postavlja  pred  strokovne  delavce  dve nalogi,  ki  sta  sicer  povezani,  a 
vsaka zase zahteva posebno skrb. Prva je vzpostaviti mrežo na način soustvarjanja 
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v delovnem odnosu, kar samo po sebi zahteva novo učenje odraslih. Druga posebna 
naloga je zagotoviti in varovati glas dijaka kot udeleženega v lastnem projektu.    

Delovni  odnos  vzpostavlja  in  varuje  proces  pomoči,  ki  ga  definiramo  kot 
soustvarjanje želenih izidov med učiteljem oz. strokovnim delavcem, ki je spoštljiv 
in  odgovoren  zaveznik  (Madsen,  2003),  in  človekom,  ki  je  prišel  po  pomoč oz. 
strokovnjakom iz  izkušenj.  Etika  udeleženosti  (Hoffman,  1994)  definira  procese 
pomoči kot filigransko tkanje, v katerega prispevajo vsi udeleženi v rešitvi tako, da 
varujejo odprte prostore za pogovor, da se lahko soustvarijo nove dobre rešitve. 
Perspektiva  moči  (Saleebey,  1997)  zavezuje  k  raziskovanju  in  krepitvi  virov  v 
izvirnih delovnih projektih pomoči, ki nastajajo v delovnem odnosu. 

Jezik soustvarjanja omogoči, da se sooblikuje večglasna skupnost, da se slišijo vsi 
glasovi, da vsi glasovi dobijo kompetentnost in moč in se soustvarijo rešitve, ki jih 
nihče prej niti slutiti ni mogel. Madsen zapiše: »Ko člani družin in strokovnjaki za 
pomoč družinam skupaj razmišljajo o tem, kako bi strokovno delo spremenili tako, 
da bi bilo resnično v pomoč vsem družinam, se zgodi zanimiva sinergija. Modrost, ki 
smo jo ustvarili  skupaj, preseže zamisli  posameznih staršev ali  strokovnjakov. V 
vmesnem prostoru med nami so se pojavile nove zamisli in nove možnosti. Globoko 
me je ganila kolektivna modrost, ki se razvije, ko so spoštujejo različna znanja … 
Moji največji učitelji (morda z izjemo mojih otrok) o pomembnih elementih pomoči 
pri mojem delu so bili moji klienti« ( Madsen, 2003:5).

Madsenov citat sicer govori o pomoči družinam, a pokaže prav ključni poudarek 
koncepta mreže podpore in pomoči: neslutene možnosti rešitev, ki jih sodelovanje, 
predvsem sodelovanje dijaka prinaša.

V pomoč pri vzpostavljanju in varovanju mreže pomoči lahko uporabimo tudi načela 
sistemskega socialnega dela, kot jih postavlja P. Lussi (1991). Tudi če jih v tem 
kontekstu samo naštejemo, se pokaže, da lahko pomenijo novo znanje za ravnanje 
v mrežah pomoči: načelo kontakta, načelo interpozicije, socialno ekološko načelo, 
seveda  načelo  instrumentalne  definicije  problema,  načelo  pogajanja,  načelo 
sodelovanja,  načelo  odpiranja  problema  (Lussi,1991:  247-378;  Lussi  1989; 
Čačinovič Vogrinčič, 2002, 2005).

5.3. Sklare (2005): Kratko svetovanje, ki deluje: v rešitev usmerjeni pristop za 
šolske svetovalce in administratorje

Pričujoča  raziskava  pokaže,  da  je  šolska  svetovalna  služba  pomemben  in 
nepogrešljiv dejavnik v procesih učne pomoči, zato dodajam poglavje z nekaterimi 
Sklarovimi  stališči  in  izkušnjami,  saj  omogočijo  pomembno  spremembo  v 
razmišljanju  od  problemov  k  rešitvam,  od  nemoči  in  motenj  k  virom in  novim 
možnostim. 
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Sklare umesti temeljne koncepte, kratke, v rešitev usmerjene družinske terapije, 
kot sta jo zasnovala de Shazer in Kim Berg, v osnovne in srednje šole. V knjigi 
odlično  dokazuje,  kako uporabni  so  ti  koncepti  pri  ustvarjanju  vzdušja  skrbi  in 
podpore v šoli in s tem pri zmanjševanju nesporazumov in konfliktov na najboljši 
možni  način:  tako,  da  zagotavljajo  mladim  ljudem  učenje  kompetentnosti  in 
odgovornosti za življenje.

V uvodnem razmišljanju ugotavlja, da učenci k šolskemu svetovalcu najbolj pogosto 
ne pridejo sami, temveč jih napotijo učitelji, starši, vodstvo šole, pač odrasli, ki bi 
radi  učenca  spremenili,  ker  ni  v  redu.  Ti  odrasli  si  »lastijo«  problem in  šolski 
svetovalci pogosto padejo v past, da sledijo željam vseh teh odraslih ljudi, učenci 
pa lahko hitro dobijo izkušnjo, da svetovalec služi tistim, ki so ga poslali k njemu, 
in ne učencem samim.

Povzemam  pet predpostavk  za svetovalno delo v podporo svetovalnim službam na 
srednjih šolah.

Prva predpostavka pravi:  Če se osredotočimo na uspeh, se bodo dobre spremembe 
zgodile. Osredotočiti se moramo na to, kar bo dobro in prav za dijaka, ne pa na 
njegove  motnje  in  napake.  Že  govor  o  rešitvah  (glej  instrumentalna  definicija 
problema in soustvarjanje rešitev! op. GČV), prinese spremembe. A ta zavesten 
premik  od  govora  o  problemu  h  govoru  o  rešitvah  zahteva  odločitev,  napor  in 
prakso.

Druga  predpostavka  pravi,  da  ima  vsak  problem  izjeme,  ki  jih  je  mogoče 
identificirati in preoblikovati v rešitev. Naši sogovorniki, učitelji, dijaki, starši, so 
pogosto tako potopljeni v probleme, da sploh ne prepoznajo več situacij, ko so bili 
problemi manj grozeči, ko so jih dijaki obvladali ali se je celo zdelo, da jih ni. Naši 
sogovorniki sami ne vidijo teh virov, zato je naša naloga, da jih skupaj z njimi 
raziščemo.

Tretja predpostavka pravi, da imajo tudi male spremembe ta dragoceni učinek, da 
se  razširijo  in  omogočijo  večje  spremembe.  Tudi  najmanjša  dobra  sprememba 
sproži  reakcijo  v  okolju  in  okolje  se  začne  spreminjati,  kar  potrjuje  še  večjo 
spremembo. Naša naloga je, da razberemo in ubesedimo vsako spremembo in jo 
tako naredimo razvidno in uporabno.

Četrta  predpostavka  pravi,  da  imajo  naši  sogovorniki,  dijaki,  učitelji,  strokovni 
delavci, vse, kar potrebujejo za rešitev svojih težav. Zakaj ne bi uporabljali svoje 
moči,  talentov,  znanja,  kajti  kdo jih  bolje  pozna kot  oni  sami?  (So eksperti  iz 
izkušenj, kot pravimo. Op. GČV). 

Peta predpostavka pravi, da moramo dijakove cilje postaviti v pozitivni obliki, torej 
ubesediti, kaj želijo doseči, kakšni so želeni izidi. To je bolje kot formulacije v 
obliki tega, česa nočejo, ne želijo več delati. Torej namesto formulacije »nočem 

45

MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT



REPUBLIKA SLOVENIJA

več imeti slabih ocen in težav z nasilnim vedenjem« raziskati,  kaj bi rad počel 
namesto  nasilnega  ravnanja  in  slabega  znanja,  kaj  bi  rad  naredil  drugače. 
Konstruirati želen izid kot nekaj, česar nočemo delati, je neproduktivno, saj tega 
ne moremo izmeriti.  Pozitivni  cilji  pa  so produktivni,  saj  lahko naredimo jasen 
načrt uresničevanja.

Sklare  pokaže  zelo  konkretno  možne  spremembe  v  podporo  dijaku.  A  to  so 
spremembe paradigme v razumevanju učnih težav in rešitev zanje. Možni nosilci 
spremembe so svetovalni delavci, a pomembno je, da so temelj za vzpostavljanje 
mreže pomoči in podpore in ravnanje v njej. Dijaki potrebujejo mrežo, ki omogoča 
pomoč  pri  reševanju  konkretnih  težav  pri  učenju,  podporo  skupnosti  šole  in 
razreda, ki jim bo omogočila pripadnost in udeleženost. 

6. Hiearhijski model učinkovite podpore in pomoči dijakom

6.1. Splošne značilnosti modela 

Konceptualni  okvir  sistema  prepoznavanja  in  obravnave  (Coleman,  Buysse  in 
Nietzel, 2006) učencev in dijakov s posebnimi potrebami in tako tudi s težavami pri 
učenju temelji na predpostavki, da se starši in učitelji lahko naučijo prepoznati 
kritične  zgodnje  znake  težav  pri  učenju,  ko  se  učenec  ali  dijak  ne  uči  v 
pričakovanem  tempu  in  s  pričakovano  kakovostjo,  kar  mu  onemogoča  uspešno 
napredovanje  v  šoli.  Sistem prepoznavanja  in  obravnave težav pri  učenju  terja 
zgodnje  odkrivanje  težav  pri  učenju,  ki  vključuje  ocenjevanje  sposobnosti  za 
učenje  in  prilagajanje  procesa  poučevanja.  Ta  sistem  vključuje  štiri  ključne 
komponente:  hierarhijski  model  intervencije,  identifikacijo,  ocenjevanje  in 
spremljanje  napredka  učenca  ali  dijaka,  na  raziskovalnih  rezultatih  oblikovan 
proces poučevanja in usmerjeno poučevanje ter sodelovalno reševanje problemov v 
procesu odločanja in izvajanja modela.

Hierarhijski model je zasnovan na kontinuumu težav pri učenju, ki se razprostirajo 
od lažjih do izrazitih, od specifičnih do splošnih, od enostavnih do kompleksnih, od 
kratkotrajnih do vseživljenjskih in od tistih, ki terjajo malo učne pomoči in podpore 
dijaku, do tistih, ki terjajo veliko specifične učne pomoči in podpore dijaku, ter na 
zgodnji  obravnavi  dijakov  s  težavami  pri  učenju.  Predvidena  je  tudi  evalvacija 
uspešnosti obravnave dijakov.

Število dijakov s splošnimi in specifičnimi težavami pri učenju, ki potrebujejo učno 
pomoč in podporo, se z vsako naslednjo stopnjo hierarhijskega modela zmanjšuje, 
če je pomoč na predhodni stopnji dovolj kakovostna. Ne čakamo na poln neuspeh 
dijaka, ampak mu takoj, ko opazimo težave pri učenju, nudimo pomoč. Največji 
delež dijakov (80%) s težavami pri učenju potrebuje le učiteljevo dobro poučevalno 
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prakso v ustreznem učnem okolju, del dijakov (okrog 15%) nekaj prilagoditev in 
pomoči,  le  manjši  delež dijakov (1-5%) s  primanjkljaji  na posameznih področjih 
učenja pa potrebuje intenzivnejše oblike učne pomoči  z  več prilagoditvami,  do 
česar  pridobijo  pravico  z  usmerjanjem  v  izobraževalni  program  prilagojeno 
izvajanje z dodatno strokovno pomočjo.
Učinkovitost  izvedbe  hierarhijskega  modela  od  identifikacije,  ocenjevanja  in 
spremljanja  napredka  dijaka  do  nudenja  učne  pomoči  in  podpore  dijakom  s 
težavami pri učenju je na vseh stopnjah odvisna od učiteljevega izvajanja strategij 
dobre poučevalne prakse in splošnih strategij inkluzivne vzgoje in izobraževanja ter 
od intenzivnejših strategij in modelov pomoči dijakom s težavami pri učenju, ki jih 
izvajajo tisti strokovni delavci šole, ki obvladajo bolj specialne strategije pomoči in 
podpore. 

V Sloveniji  je bil  model učinkovitega odkrivanja in  obravnave učencev z učnimi 
težavami  s  timskim  soustvarjanjem  kot  način  učinkovitega  zmanjševanja  učnih 
težav  vključen  v  dokument  »Koncept  dela  učenci  z  učnimi  težavami  v  osnovni 
šoli«  (Magajna in  sod.  2008a).  V  skladu s  pogoji  je  bil  v  slovenski  osnovni  šoli 
oblikovan  petstopenjski  hierarhijski  model  odkrivanja  in  nudenja  učne  pomoči 
učencem in dijakom s posebnimi potrebami, v drugih državah, kot so npr. Finska, 
ZDA,  Velika  Britanija  in  celo  Kosovo,  pa  imajo  tristopenjski  model,  ki  ga 
uresničujejo na vseh stopnjah šolanja. 

6.2. Tristopenjski model v srednji šoli

Eden od pogojev za uresničevanje učinkovitejših pristopov na področju odkrivanja 
in  obravnave dijakov s  težavami  pri  učenju  je  uvajanje  hierarhijskega  modela. 
Podoben model, kot je oblikovan za osnovno šolo, je potrebno oblikovati tudi v 
slovenskem  poklicnem  in  strokovnem  izobraževanju.  Osnovne  elemente  za 
oblikovanje tristopenjskega hierarhijskega  modela odkrivanja in obravnave dijakov 
s težavami pri učenju najdemo že v modelu za preprečevanja osipa v slovenskem 
poklicnem  in  strokovnem  izobraževanju,  ki  je  predstavljen  v  priročniku  za 
preprečevanje osipa z naslovom Ostani  v  šoli  (2007).  Model  je bil  oblikovan na 
osnovi dobrih praks  iz različnih držav EU in dobrih praks, preverjenih na nekaterih 
slovenskih šolah poklicnega in strokovnega izobraževanja. Struktura modela izhaja 
iz  razlag  in  predpostavk  o  dejavnikih  oz.  razlogih,  ki  vplivajo  na  osip.  Osip 
povzročajo različni dejavniki, ki se prepletajo, od tistih, ki jih pripišemo dijaku 
(kognitivni,  emocionalni,  učna motivacija,  učne navade,  učne sposobnosti  itd.), 
socialno-kulturnih dejavnikov (družinsko, ožje socialno okolje, spodbude staršev, 
socialno-ekonomski status staršev itd.) do šolskega sistema oz. njegovega delovanja 
(struktura programov,  organizacija  izvajanja pouka, didaktične metode,  metode 
preverjanja in ocenjevanja znanj itd.). 
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Model preprečevanja osipa v slovenskem poklicnem in strokovnem izobraževanju 
(Ostani v šoli, 2007) vključuje tri nivoje: 

• Primarni  ukrepi (preventiva) vključujejo  sprejem novincev,  predstavitev 
šolske  svetovalne  službe,  hišni  red  in  razredna  pravila,  izvedbo 
diagnostičnega  testa  z  načrtom za  dopolnitev  znanja,  program interesnih 
dejavnosti, spoznavne aktivnosti,  4-urni program v okviru razrednih ur na 
začetku  prvega  letnika,  ki  vključuje  socialne  igre,  interakcijske  vaje, 
svetovalne pogovore itd., roditeljske sestanke, v 1. letniku tudi prepis v drug 
program, razgovor s ponavljavci itd. Poudarjene so tudi metode poučevanja 
in  učenja  od  projektnega  dela,  medpredmetnega  povezovanja,  izdelave 
ustreznih  pripomočkov  do  številnih  drugih  dejavnosti.  Vključene  so  tudi 
analize uspešnosti bivših dijakov in zadovoljstva dijakov.

• Sekundarni ukrepi vključujejo izdelavo osebnega načrta izobraževanja ter 
sprotno spremljanje  izostankov  in  učnega  uspeha,  analizo  vzrokov  težav, 
prilagajanje in individualizacijo preverjanja in ocenjevanja, individualno in 
skupinsko učno pomoč,  trening socialnih veščin,  učenje učenja,  interesne 
dejavnosti, tutorstvo dijakov višjih letnikov in prostovoljcev, svetovalno delo 
staršem  v  majhnih  skupinah,  dopolnilni  pouk,  začasno  prepoved  obiska 
pouka, učinkovite metode poučevanja in učenja, analizo učnega uspeha in 
izostajanja dijakov.

• Terciarni   ukrepi  vključujejo  izvedbo  programa  za  dijake  s  specifično 
problematiko,  ki  so  rizični  za  neuspeh  (npr.  različni  treningi  kot  so 
sprostitvene tehnike, vaje iz komunikacije, interakcijske vaje itd.), uspešne 
metode učenja pri kritičnih predmetih, delavnice za starše dijakov, ki niso 
uspešni, sodelovanje z drugimi ustanovami, med drugim iskanje mesta na 
drugi šoli in zastopanje dijaka, priprava na diferencialne izpite za vpis na 
drugo  šolo,  zaključni  svetovalni  pogovor  z  ravnateljem,  razrednikom  ali 
svetovalnim delavcem, pogovore s starši  dijakov s težavami pri učenju in 
vedenju, pedagoško pogodbo, analizo razmer uspeha in izostajanja itd.

Model za preprečevanje osipa ima že oblikovan tristopenjski sistem ukrepov, ki pa 
so v večji meri usmerjeni v spreminjanje dijaka in v manjši meri v spreminjanje 
okolja s poudarkom na procesu poučevanja. Z analizami, ki so del sekundarnih in 
terciarnih ukrepov, so delno že vključeni elementi evalvacije.  Manjši pa je tudi 
poudarek na  sistematičnih načinih odkrivanja dijakovih težav pri učenju, so pa 
predvideni  diagnostičnimi  testi  za  ugotavljanje  znanja  in  spremljanje  napredka 
dijakov. 

Uresničevanje  modela,  s  katerim  bi  preprečili  osip  v  praksi,  je  že  podprto  s 
pravnimi  dokumenti,  kot  je  npr.  Zakon  o  poklicnem izobraževanju  (2006),  in  s 
pravilniki za poklicno in strokovno izobraževanje.

6.3. Predlog tristopenjskega modela za srednje poklicne in strokovne šole
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Model  se  lahko  izvaja  na  vseh  stopnjah  šolanja  kot  dobro  oblikovan  sistem 
odkrivanja  težav  pri  učenju,  poučevanju  in  obravnavi  dijakov  s  težavami  pri 
učenju,  njegovo  vodilo  pa  je  izboljšanje  dosežkov  dijakov  (Cortiella,  2009). 
Predlagamo  oblikovanje  tristopenjskega  modela  zgodnjega  odkrivanja  težav  pri 
učenju in  obravnavi  dijakov s  težavami pri  učenju in  z  vedenjskimi  težavami v 
poklicnem in strokovnem izobraževanju. 

Intenzivnost učne pomoči se od prve do tretje stopnje povečuje v sorazmerju s 
povečevanjem dijakovih težav. Pomoč in podporo dijakom na različnih stopnjah 
morajo  izvajati  različni  strokovni  delavci  od  učiteljev,  svetovalnih  delavcev  do 
specialnih pedagogov. Model terja učinkovito poučevalno prakso v razredu za vse 
dijake in se izvaja na vseh treh stopnjah. Od dobre poučevalne prakse s splošnimi 
strategijami odkrivanja in obravnave dijakov s težavami pri učenju na prvi stopnji 
je predviden prehod na intenzivnejše in bolj specifične  strategije na drugi stopnji, 
ki  jih  praviloma  izvajajo  strokovni  delavci  šole,  ki  obvladajo  bolj  specialne 
strategije pomoči in podpore (npr. svetovalni delavci). Sledijo pa še zelo specifične 
oblike pomoči in podpore dijakom, ki so na tretji stopnji za dijake usmerjene v 
določene  izobraževalne  programe.  Za  dijake,  ki  so  usmerjeni  v  izobraževalne 
programe,  bi  morali  oblike  pomoči  in  spremljanje  napredka  izvajati  strokovno 
ustrezno  usposobljeni  strokovni  delavci  (za  učne  težave  specialni  pedagogi). 
Napredek  dijaka  pri  učenju  je  potrebno  skrbno  spremljati  in  beležiti  na  vsaki 
stopnji. 

Graf 1: Grafičen prikaz tristopenjskega modela 

Prva stopnja tristopenjskega modela

Prvo stopnjo tristopenjskega modela predstavlja odkrivanje izvajanja učne pomoči 
in podpore učiteljev, kar je kombinacija dobre poučevalne prakse (Eaton, 2004) in 
primarnih  preventivnih  ukrepov.  Najpomembnejšo  vlogo  na  tej  stopnji  imajo 
učitelji vseh sklopov predmetov (splošnih, strokovnih in praktičnih), ki na osnovi 
ocene znanj, ki jo dobijo z različnimi testi, prilagajajo proces poučevanja tako, da 
izvajajo dobro poučevalno prakso, ki je pomembna za vse dijake in nujno potrebna 
za dijaka s težavami pri učenju. 

Razrednik  s  svetovalnim  delavcem  pa  praviloma  poskrbi  še  za  organizacijo 
preventivnih ukrepov. Preventivni  ukrepi  (Ostani  v  šoli,  2007)  imajo pomembno 
vlogo  pri  uspešnem  vključevanju  vseh  dijakov,  saj  vključujejo  številne  oblike 
preprečevanja učnih in vedenjskih težav (kot npr. sprejem novincev, predstavitev 
šolske  svetovalne  službe,  hišnega  reda  in  razrednih  pravil,  programa interesnih 
dejavnosti,  spoznavnih  aktivnosti,  4-urnega  programa  v  okviru  razrednih  ur  na 
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začetku prvega letnika, ki vključuje socialne igre in interakcijske vaje, svetovalnih 
pogovorov,  roditeljskih sestankov itd.). 

Druga stopnja tristopenjskega modela

Na drugi stopnji  modela: 
• Učitelji poleg dobre poučevalne prakse za dijake organizirajo še govorilne 

ure, dopolnilni pouk, svetovalne razgovore itd. 
• V  obravnavo  dijaka  s  težavami  pri  učenju  vstopijo  še  druge  osebe,  ki 

pomagajo  učiteljem  pri  odkrivanju  specifičnih  značilnosti  funkcioniranja 
dijaka (npr. svetovalni delavec ali strokovni delavci iz zunanje ustanove) in 
jim na osnovi  diagnostičnih  ugotovitev  svetujejo o učinkovitih  strategijah 
poučevanja, prilagajanju metod, učnih pripomočkoih, načinoih preverjanja 
znanja itd. za dijaka s težavami pri učenju. Sodelujejo tudi drugi pomočniki 
(npr.  dijaki  tutorji  višjih  razredov,  prostovoljci  itd.),  ki  pomagajo  pri 
utrjevanju snovi.  

Dijaku mora tim učiteljev, ki ga obravnava, pripraviti  osebni izobraževalni načrt 
kot specifičen program za izboljšanje vzgojno-izobraževalne učinkovitosti dijaka. V 
osebnem izobraževalnem načrtu je potrebno natančno predvideti kdo, kje in kako 
bo dijaku s težavami pri učenju nudil pomoč in podporo. Za nekatere dijake pa se 
lahko na tej stopnji oblikuje tudi pedagoška pogodba.

Vključimo tudi dejavnosti, ki so bile predvidene kot sekundarni in terciarni ukrepi 
modela za preprečevanje osipa (Ostani v šoli,2007), kot npr. sprotno spremljanje 
izostankov in učnega uspeha, analizo vzrokov težav, redno spremljanje napredka 
posameznega dijaka, trening socialnih veščin, učenje učenja, interesne dejavnosti, 
začasno prepoved obiska pouka, pogovore s starši dijakov s težavami pri učenju in 
vedenju itd.

Tretja stopnja tristopenjskega modela  

Pri  dijakih,  pri  katerih  sta  bili  ustrezno  izvedeni  obe  predhodni  stopnji 
tristopenjskega modela, a se dijakove težave niso zmanjšale, ampak so še vedno 
izrazite  in  vztrajajo,  bo  šolski  tim  na  osnovi  vseh  evalvacijskih  ocen  svetoval 
staršem (lahko tudi  dijakom, ki  so polnoletni),  da začnejo postopek usmerjanja 
dijaka v izobraževalni program. Dijaki z ugotovljenimi izrazitimi primanjkljaji na 
posameznih  področjih  učenja  so  lahko  usmerjeni  v  izobraževalni  program 
prilagojeno izvajanje  z dodatno strokovno pomočjo, kar jim daje pravico do bolj 
specialnih oblik dodatne strokovne pomoči in več intenzivnejših oblik prilagoditev 
procesa poučevanja.

50

MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT



REPUBLIKA SLOVENIJA

Nekateri  dijaki  pa  so  že  usmerjeni  v  prilagojeni  program z  dodatno  strokovno 
pomočjo,  ko  pridejo  v  srednjo  šolo,  zato  so  takoj  vključeni  na  tretjo  stopnjo 
tristopenjskega modela.

Oblikovanje  tristopenjskega  hieararhijsekga  modela  odkrivanja,  ocenjevanja  in 
obravnavanja  dijakov  s  težavami  pri  učenju  je  možno  s  soustvarjanjem  vseh 
udeležencev inkluzivnega procesa od učiteljev, svetovalnih delavcev in staršev do 
dijakov.

II. CILJI PROJEKTA IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA

Cilji projekta so:

 prepoznati  in  analizirati  dejavnike  težav  pri  učenju  v  programih  nižjega 
poklicnega,  poklicnega,  srednjega  strokovnega  in  poklicno  tehniškega 
izobraževanja;

 ugotoviti,  kako  posamezne  skupine  strokovnih  delavcev  opredeljujejo, 
prepoznavajo in odkrivajo dijake s težavami pri učenju in razlike v pojmovanjih; 

 ugotoviti, kako učinkovitost pomoči ocenjujejo dijaki s težavami pri učenju in 
njihovi starši; 

 prepoznati in analizirati nekatere dejavnike tveganja za razvoj težav pri učenju 
v poklicnih in srednjih šolah, ovire in varovalne dejavnike;

 analizirati  implikacije  ugotovitev  in  izdelati  predloge  za  izboljšanje 
učinkovitosti  obstoječih  načinov  pomoči  ter  pripraviti  sugestije  za  potrebne 
spremembe prakse. 

Raziskovalna vprašanja:

 Katere  dejavnike  tveganja  za  razvoj  težav  pri  učenju,  ovire  in  varovalne 
dejavnike lahko ugotavljamo v poklicnih in srednjih strokovnih šolah?
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 Kako posamezne skupine  strokovnih  delavcev  opredeljujejo,  prepoznavajo  in 
odkrivajo dijake s težavami pri učenju?

 Kako učinkovitost  pomoči  ocenjujejo  dijaki  s  težavami  pri  učenju  in  njihovi 
starši?

 Kako  dosedanje  načine  pomoči  in  probleme  v  zvezi  z  organizacijo  in 
učinkovitostjo pomoči ocenjujejo posamezne skupine strokovnih delavcev? 

 Kakšne so implikacije ugotovitev za spremembo pedagoške prakse na področju 
nižjega poklicnega,  poklicnega,  srednjega strokovnega in poklicno tehniškega 
izobraževanja?
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III. METODE DELA

1. Vzorec 

1.1 Opis vzorca anketiranih šol

1.1.1 Po vrsti oz. stopnji programa

V raziskavi – analizi stanja na področju učnih težav v poklicnem in strokovnem izobraževanju – je sodelovalo skupaj 33 poklicnih in 
strokovnih šol, ki se med sabo razlikujejo tako glede na vrsto in število izvajanja različnih izobraževalnih programov kot glede na 
število dijakov. Kot kaže Tabela M1 nižje poklicno izobraževanje (NPI) izvajajo na 13 anketiranih šolah, kjer se skupaj šola 300 
dijakov;  poklicno  izobraževanje  (PI)  na vseh vključenih  šolah,  tam  se  skupaj  šola  3751 dijakov;  srednje strokovno 
izobraževanje (SSI) prav tako na vseh vključenih šolah, kjer se skupaj šola 6650 dijakov; poklicno-tehniško izobraževanje (PTI) 
pa se izvaja na 28 šolah, kjer se šola skupaj 1560 dijakov.

Tabela M1: Vrste oz. stopnje programov, ki jih izvajajo anketirane šole v šol.l. 2008/09
vrsta oz. stopnja programa število 

šol
delež v 

%
min

.
max

.
skupa

j
programi nižjega poklicnega izobraževanja 13 39,4 0 39 300
programi srednjega poklicnega izobraževanja 32 97,0 0 385 3751
programi srednjega strokovnega 
izobraževanja 

32 97,0 0 1005 6650

programi poklicno-tehniškega izobraževanja 28 84,8 0 153 1560

Če  povzamemo,  na  praktično  vseh  anketiranih  šolah  izvajajo  programe  srednjega  poklicnega  in  srednjega  strokovnega 
izobraževanja (97%), na veliki večini vseh anketiranih šol (85%) izvajajo tudi programe poklicno-tehniškega izobraževanja, po 
pričakovanjih pa najmanj - niti polovica - vseh anketiranih šol (39%) izvaja programe nižjega poklicnega izobraževanja.

80% vseh anketiranih dijakov (Tabela M15) se šola na srednji stopnji izobraževanja: 28% v programih srednjega strokovnega, 
26% v programih srednjega poklicnega in prav toliko (26%) v programih poklicno-tehniškega izobraževanja. Le 20% vseh 
anketiranih dijakov pa se šola na nižji stopnji srednjega izobraževanja (v programih nižjega poklicnega izobraževanja).
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Anketirani učitelji izvajajo vzgojno-izobraževalno delo v različnih programih poklicnega in strokovnega izobraževanja. Med vsemi 
anketiranimi učitelji jih 90% izvaja programe srednje stopnje izobraževanja in samo 10% (tudi) program nižjega poklicnega 
izobraževanja. 

Za anketirane svetovalne in prav tako vodstvene delavce pa je značilno, da prav tako kot večina učiteljev praviloma 'pokrivajo' 
programe poklicnega in strokovnega izobraževanja različnih vrst oz. stopenj.

1.1.2 Po številu sklenjenih pedagoških pogodb z dijaki

Po Pravilniku o šolskem redu (2004, 2007) se »s pedagoško pogodbo lahko v primeru dolgotrajne bolezni, poškodb, športnih in 
kulturnih dejavnosti, prihoda iz tuje države in v drugih utemeljenih primerih dijaku prilagodijo pravice in dolžnosti, če bi s 
tem prispevali k njegovemu boljšemu uspehu« (2007, člen 9). V nadaljnem besedilu izvemo še, da pogodbo sklenejo ravnatelj, 
starši in dijak z namenom, da se z njo določi medsebojne pravice in obveznosti. Le-te se nanašajo na »obdobje obvezne 
prisotnosti pri pouku, pravice in obveznosti dijaka pri pouku, način in roke za ocenjevanje znanja, način in roke za izpolnjevanje 
drugih obveznosti, druge pravice in obveznosti, obdobje, za katero se pogodba sklene, ter razloge za mirovanje oz. prenehanje 
pogodbe« (isto).

Tabela M2: Anketirane šole po številu sklenjenih pedagoških pogodb z dijaki v šolskem letu 2008/09
vrsta oz. stopnja

programa
težave

pri 
učenju

vedenjsk
e

  težave

NM
S

drug
o

skupaj

 nižje poklicno
izobraževanje

2 3 0 3 8

 srednje poklicno
izobraževanje

40 16 8 23 87

 srednje 
strokovno 

izobraževanje

52 21 40 63 176

 poklicno-tehniško
izobraževanje

12 5 6 20 43

 skupaj 106 45 54 314
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Na vseh anketiranih šolah je bilo v šol.l. 2008/09 skupaj 12 261 dijakov, od tega so šole sklenile pedagoško pogodbo s 314 dijaki, 
tj. s 3% vseh dijakov. 65% vseh pedagoških pogodb je sklenjenih zaradi težav pri učenju, vedenjskih težav in NMSj-ev. Med 
njimi prevladujejo pedagoške pogodbe zaradi težav pri učenju (52%), sledi četrtina (26%) pedagoških pogodb zaradi izdanega 
NMS (»ni usvojil minimalnega standarda znanja«) in slaba četrtina (22%) zaradi vedenjskih težav.

Največ pedagoških pogodb je sklenjenih v srednjem strokovnem izobraževanju (skupaj 176), sledita srednje poklicno (skupaj 87) 
in poklicno-tehniško izobraževanje (skupaj 43), zanemarljivo malo pa je pedagoških pogodb v nižjem poklicnem izobraževanju 
(med 300 dijaki je bila pedagoška pogodba sklenjena le z 8 dijaki). Če povemo še z relativnimi izrazi: dobra polovica (56%) vseh 
sklenjenih pedagoških  pogodb pri  anketiranih šolah  se nanaša na dijake v srednjem strokovnem izobraževanju,  dobra 
četrtina (28%) na dijake v srednjem poklicnem izobraževanju, le dobra desetina (13%) v poklicnem tehniškem in samo 3% na 
dijake, ki se šolajo v nižjem poklicnem izobraževanju.

Pedagoška pogodba se kot oblika pomoči in prilagajanja dijakom v poklicnem in strokovnem izobraževanju, kot kažejo 
podatki, še ni prijela v nižjem poklicnem izobraževanju. Ali na tej stopnji izobraževanja manj ustreza, je manj primerna? 

Pedagoška pogodba je po Pravilniku o šolskem redu v srednjem izobraževanju ena od oblik prilagoditev pogojev dela »dijakom, 
ki pridobijo status v skladu s pravili o prilagajanju šolskih obveznosti, dijakom s posebnimi potrebami in dijakom s pedagoško 
pogodbo«  (2007,  člen  8).  Podatki  v  nadaljevanju  (Tabela  M3)  razkrivajo,  da  je  prav  v  programu  nižjega  poklicnega 
izobraževanja  najvišji  delež  dijakov s  posebnimi  potrebami.  Ti  so  tako  in  tako  upravičeni  do  ustreznih  prilagoditev  ter 
individualiziranega programa po Zakonu o usmerjanju otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami (2000). Z dijaki s posebnimi 
potrebami se zato ne sklepa pedagoške pogodbe, ustrezne prilagoditve so jim zagotovljene po drugi poti v skladu z ZUOPP in 
ustreznimi podzakonskimi predpisi tega posebnega zakona. 

Utegnili bi zato sklepati, da se v podatku o visokem deležu dijakov s posebnimi potrebami (dijakov z odločbo o usmeritvi) v 
nižjem poklicnem izobraževanju skriva ključ za tako nizek delež sklenjenih pedagoških pogodb v tem programu.

Ker se tudi v nadaljevanju (pri prikazu rezultatov) pogostokrat kažejo pomembni odmiki podatkov, ki se nanašajo na NPI, naj na 
tem mestu spomnimo, kdo se lahko vključi v NPI: »… kdor je končal najmanj sedmi razred osnovne šole oziroma šesti razred 
osemletne  osnovne  šole  in  je  izpolnil  osnovnošolsko  obveznost  ter  izpolnjuje  druge z  izobraževalnim programom določene 
pogoje. (…) tudi, kdor je zaključil osnovnošolsko izobraževanje po prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim 
standardom ter izpolnjuje druge, z izobraževalnim programom določene pogoje« (ZPSI, 2006, člen 23).
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1.1.3 Po številu dijakov s posebnimi potrebami in deležu DPPPU

Tabela M3: Število dijakov s posebnimi potrebami  (dijaki z odločbo o usmeritvi) v šol.l. 2008/09
N min

.
max

.
skupa

j
%

vseh 
DPP

%
vseh 

dijakov 
v programu

arit. 
sred.

std. 
dev.

 v 
NPI

31 300 0 18 67 13 22 2,16 4,083

 v 
SPI

31 3751 0 39 302 55 8 9,74 8,752

 v 
SSI

31 6650 0 18 141 26 2 4,55 4,296

 v 
PTI

31 1560 0 6 35 6 2 1,13 1,477

 12 261 545 100

Od 12 261 dijakov, ki obiskujejo anketirane poklicne in strokovne šole, je po navedbi vodstev šol skupaj 545 ali 4% dijakov s 
posebnimi potrebami (dijakov z odločbo o usmeritvi). Med njimi velika večina (87%) obiskuje enega od srednjih programov v 
poklicnem in strokovnem izobraževanju, dobra desetina ali 13% pa jih obiskuje program nižjega poklicnega izobraževanja. Pogled 
na podatke o deležih dijakov s posebnimi potrebami (DPP) znotraj posameznega programa pa pokaže, da je delež DPP daleč 
najvišji prav v programu nižjega poklicnega izobraževanja: skoraj četrtina (22%) vseh dijakov v nižjem poklicnem 
izobraževanju ima odločbo o usmeritvi.

Tabela M4: Število dijakov v posameznih programih, ki so usmerjeni zaradi primanjkljajev na posameznih področjih učenja 
vrsta oz. 

stopnja
programa

N min
.

max
.

skupa
j

arit. 
sred.

std. 
dev.

  NPI 31 0 10 27 ,87 2,141
 SPI 31 0 37 259 8,35 8,612
 SSI 31 0 7 82 2,65 2,640
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 PTI 31 0 5 25 ,81 1,223
skupaj 393

 
V  splošnem  je  72%  vseh  dijakov  s  posebnimi  potrebami v  anketiranih  poklicnih  in  strokovnih  šolah  usmerjenih  zaradi 
primanjkljajev na posameznih področjih učenja. Po programih pa se deleži PPPU razlikujejo: 40% v NPI, 86% v SPI, 58% v SSI 
in 71% v PTI. V SPI in PTI je delež primanjkljajev med OPP višji kot pa v SSI in NPI, kjer je delež DPPPU najnižji. V teh dveh 
programih se v večjem deležu šolajo OPP zaradi drugih ovir, motenj in primanjkljajev.

1.1.4 Po deležu osipnikov v zadnjih petih šolskih letih

Vodstvene delavce smo zaprosili  za osnovne podatke o osipu dijakov na njihovih šolah v zadnjih petih šol.l.  Podatki so bili 
posredovani v deležu dijakov, ki so v šol.l. predčasno zapustili šolo glede na celotno število dijakov v šol.l. Kot kaže Tabela 5, je 
v splošnem variabilnost med šolami precejšnja. 

V povprečju je najnižji osip v NPI. Tu je jasen trend zmanjševanja osipa (razen v šol.l. 2007/08). Tudi v SPI je opaziti rahel 
trend upadanja osipa, ki pa je tu v povprečju dva- do trikrat večji kot v NPI. V SSI delež ospinikov iz leta v leto rahlo niha, po 
velikosti pa je približno enak deležu ospinikov v SPI. V povprečju je delež ospinikov največji v PTI,  tu je zaznati tudi stalen 
porast ospinikov (razen v šol.l. 2006/07).

Tabela M5: Osip dijakov (v deležih) za posamezno šolsko leto 
čas N min

.
max

.
arit. 
sred.

std. 
dev.

 2003/04 v 
NPI

30 0 14 1,60 3,950

 2004/05 v 
NPI

31 0 10 ,77 1,978

 2005/06 v 
NPI

30 0 19 1,33 3,887

 2006/07 v 
NPI

30 0 16 1,30 3,570

 2007/08 v 31 0 26 2,03 5,671
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NPI
 2003/04 v 

SPI
29 0 39 4,99 7,354

 2004/05 v 
SPI

29 0 33 4,87 6,555

 2005/06 v 
SPI

29 0 22 4,52 4,838

 2006/07 v 
SPI

29 0 18 4,69 4,933

 2007/08 v 
SPI

29 0 17 4,55 4,253

 2003/04 v 
SSI

28 0 19 4,80 5,547

 2004/05 v 
SSI

28 0 19 5,44 6,643

 2005/06 v 
SSI

28 0 26 4,99 7,391

 2006/07 v 
SSI

28 0 29 5,13 6,940

 2007/08 v 
SSI

28 0 22 4,28 5,982

 2003/04 v 
PTI

29 0 34 5,36 9,117

 2004/05 v 
PTI

30 0 30 5,88 9,307

 2005/06 v 
PTI

29 0 35 6,20 9,924

 2006/07 v 
PTI

29 0 30 4,94 7,256

 2007/08 v 
PTI

30 0 51 6,82 10,790
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1.2 Opis vzorca strokovnih delavcev

Poleg dijakov s težavami pri učenju in njihovih staršev so v raziskavi sodelovali naslednji strokovni delavci (N=284):
• UČITELJI

- učitelji splošnih predmetov, 
- učitelji strokovno-teoretičnih predmetov,
- učitelji praktičnega pouka v šoli,
- mentorji na praktičnem usposabljanju z delom 

• ŠOLSKI SVETOVALNI DELAVCI in
• RAVNATELJI OZ. NJIHOVI POMOČNIKI.

Tabela M6: Število posameznih skupin strokovnih delavcev
strokovni delavec števil

o
%

 učitelj splošnih predmetov 95 33,5
 učitelj strokovnih predmetov 73 25,7

 učitelj praktičnega pouka 25 8,8
 mentor na praktičnem 

usposabljanju
19 6,7

 svetovalni delavec 36 12,7
 ravnatelj ali pomočnik ravnatelja 33 11,6

 skupaj 281 98,9
 ni podatka 3 1,1

 skupaj 284 100,0
 
Med respondenti je največ učiteljev (75%). 13% je svetovalnih delavcev in 11% vodstvenih delavcev (ravnateljev in pomočnikov). 
Največ je učiteljev splošnih in strokovno teoretičnih predmetov (60%). Precej manj je učiteljev praktičnega pouka (9%) in še 
manj mentorjev na praktičnem usposabljanju (7%). 

Tabela M7: Učitelji po vrsti oz. stopnji programa izobraževanja
učitelj NPI SPI SSI PTI skupaj 
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 učitelj splošnih predmetov 6 26 35 28 95
  6,3% 27,4% 36,8% 29,5% 100,0%

 učitelj strokovnih 
predmetov

9 22 15 27 73

  12,3% 30,1% 20,5% 37,0% 100,0%
 učitelj praktičnega pouka 2 6 7 4 19

  10,5% 31,6% 36,8% 21,1% 100,0%
 skupaj 17 54 57 59 187

 9,1% 28,9% 30,5% 31,6% 100,0%
 
Izbrali smo učitelje, ki učijo na različnih stopnjah izobraževanja, a glede na manjše število šol, ki izvajajo program nižjega 
poklicnega izobraževanja, je ravno učiteljev te stopnje najmanj. Za ostale strokovne delavce velja, da delajo v več kot enem 
programu, zato zanje tega podatka nismo zasledovali. 

Tabela M8: Spol strokovnih delavcev po skupinah
strokovni delavci spol skupaj

  mošk
i

žensk
i

 

 učitelj splošnih predmetov 14 81 95
  14,7% 85,3% 100,0%

 učitelj strokovnih predmetov 34 39 73
  46,6% 53,4% 100,0%

 učitelj praktičnega pouka 8 17 25
  32,0% 68,0% 100,0%

 mentor na praktičnem 
usposabljanju

15 4 19

  78,9% 21,1% 100,0%
 svetovalni delavec 2 34 36

  5,6% 94,4% 100,0%
 ravnatelj ali pomočnik ravnatelja 16 17 33
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  48,5% 51,5% 100,0%
  89 192 281

 skupaj 31,7% 68,3% 100,0%
 
V splošnem je v vzorcu več žensk (68% Ž)  kot moških (32% M). Po skupinah strokovnih delavcev in delavk pa je spolna 
struktura bolj pestra. Delež žensk je največji med svetovalnimi delavci (94% Ž) in učitelji splošnih predmetov (85% Ž), nekaj nižji 
je med učitelji praktičnih predmetov (68% Ž). Po spolu približno enak delež je pri učiteljih strokovnih predmetov in pri 
vodstvenih delavcih. Izrazito več moških kot žensk pa je med mentorji na praktičnem usposabljanju (79%M). 

Tabela M9: Stopnja dokončane izobrazbe strokovnih delavcev
srednj

a
višja visok

a
univerzitetn

a
podiplomsk

a
skupaj 

 učitelj splošnih predmetov  1 14 74 5 94
   1,1% 14,9% 78,7% 5,3% 100,0%

 učitelj strokovnih predmetov 1 3 11 56 2 73
  1,4% 4,1% 15,1% 76,7% 2,7% 100,0%

 učitelj praktičnega pouka 6 10 4 4 1 25
  24,0% 40,0% 16,0% 16,0% 4,0% 100,0%

 mentor na praktičnem 
usposabljanju

9 8 1   18

  50,0% 44,4% 5,6%   100,0%
 svetovalni delavec    34 2 36

     94,4% 5,6% 100,0%
 ravnatelj ali pomočnik ravnatelja    30 3 33

     90,9% 9,1% 100,0%
 skupaj 16 22 30 198 13 279

  5,7% 7,9% 10,8% 71,0% 4,7% 100,0%
 
Izobrazbena struktura kaže na prevladovanje strokovnih delavcev z univerzitetno izobrazbo (71%), če gledamo vzorec v 
celoti, vendar pa je izobrazbena struktura posameznih skupin strokovnih delavcev precej različna. Pri učiteljih splošnih in 
strokovnih predmetov, svetovalnih delavcih in ravnateljih prevladuje univerzitetna izobrazba. Pri učiteljih praktičnega 
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pouka na šolah in 
mentorjih praktičnega usposabljanja pa prevladujeta srednješolska in višja izobrazba. 

Tabela M10: Smer izobrazbe svetovalnih delavcev
 števil

o
%

 psihologija 13 36,1
 pedagogika 11 30,6

 socialno delo 5 13,9
 socialna ped. 4 11,1

 specialna 
ped.

0 0

 drugo 3 8,3
skupaj 36 100,0

 
Med svetovalnimi delavci prevladujejo psihologi in pedagogi (skupaj 67%). Manj je socialnih delavcev (14%) in socialnih 
pedagogov (11%). Med anketiranimi svetovalnimi delavci ni nobenega specialnega pedagoga.   

Tabela M11: Opravljanje svetovalnega dela za eno ali več šol   
 števil

o
%

 za eno šolo 29 80,6
 za dve ali več nepovezanih 

šol
2 5,6

 za dve ali več šol znotraj ŠC 3 8,3
 za štiri ali več 2 5,6

 skupaj 36 100,0
 
Velika večina anketiranih svetovalnih delavk (81%) opravlja delo za eno šolo.

Tabela M12: Delovna doba v poklicnem in strokovnem izobraževanju
strokovni delavec 0-5 6-15 16-25 nad 25  
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let let let let
 učitelj splošnih predmetov 12 41 24 17 94

  12,8% 43,6% 25,5% 18,1% 100,0%
 učitelj strokovnih predmetov 4 38 25 6 73

  5,5% 52,1% 34,2% 8,2% 100,0%
 učitelj praktičnega pouka 1 12 5 7 25

  4,0% 48,0% 20,0% 28,0% 100,0%
 mentor na praktičnem 

usposabljanju
2 9 5 3 19

  10,5% 47,4% 26,3% 15,8% 100,0%
 svetovalni delavec 11 11 5 9 36

  30,6% 30,6% 13,9% 25,0% 100,0%
 ravnatelj ali pomočnik ravnatelja  4 15 14 33

   12,1% 45,5% 42,4% 100,0%
 skupaj 30 115 79 56 280

  10,7% 41,1% 28,2% 20,0% 100,0%
 
V vzorcu so zastopani strokovni delavci  z različno dolgo delovno dobo v poklicnem in strokovnem izobraževanju. V splošnem je 
največ tistih, ki v srednješolskem izobraževanju delajo od 6 do 15 let (41%). To velja za vse skupine strokovnih delavcev razen 
za ravnatelje: skoraj polovica anketiranih ravnateljev oz. pomočnikov (45,5%) dela že 16 do 25 let in samo nekaj manj (42%) nad 
25 let, kar pomeni, da velika večina anketiranih ravnateljev (88%) v poklicnem in strokovnem izobraževanju dela nad 16 let.

1.3 Opis vzorca dijakov in staršev

V vzorcu je skupaj 182 dijakov s težavami pri učenju in 153 njihovih staršev. Del staršev vprašalnika ni vrnilo, zato je število 
vključenih dijakov v vzorec nekoliko večje od vzorca staršev. 

1.3.1 Anketirani dijaki

Tabela M13: Spol dijakov
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spol f v %
 žensk

i
53 29,1

 mošk
i

129 70,9

 skupa
j

182 100,0

 
Med anketiranimi dijaki prevladujejo fantje (71%).  

Tabela M14: Dijaki po letnikih 
letnik f v %

 prvi 94 51,6
 drugi 77 42,3
 tretji 6 3,3
 četrti 2 1,1

 skupaj 179 98,4
 manjkajoči 

podatki
3 1,6

  182 100,0
 
V vzorcu prevladujejo dijaki prvega (52%) in drugega letnika (42%). Tretji in četrti letnik obiskuje zanemarljivo malo 
anketiranih dijakov (3-4%).

Tabela M15: Dijaki po programih
število
vseh 
anketiranih

%
med 

anketiranimi

število vseh na
anketiranih 

šolah

%
med 

vsemi
NPI 35 19,2 300 12
 SPI 48 26,4 3751 1
 SSI 51 28,0 6650 1
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 PTI 48 26,4 1560 3
 tot

al
182 100,0 12261 100

 
V vzorcu je delež dijakov, ki obiskujejo posamezno stopnjo programa, približno enak (dobra četrtina) v vseh programih, razen 
v nižjem poklicnem izobraževanju, kjer je izrazito nižji  (19%). Vendar pa velja izpostaviti, da je delež anketiranih dijakov, ki 
obiskujejo NPI, med vsemi dijaki anketiranih šol izrazito največji – 12%. Deleži preostalih skupin dijakov so izrazito nižji – komaj 
1% v SPI in SSI ter 3% v PTI. Tako v vzorcu dijakov anketirani dijaki NPI bolje reprezentirajo populacijo dijakov s težavami pri 
učenju v programih NPI anketiranih šol od preostalih skupin anketiranih dijakov.

Tabela M16: Dijaki po spolu in po programih 
  program skupaj
   NPI PI SSI PTI  

 spol
 

 

ženski 3 17 19 14 53
moški 32 31 32 34 129

 skupa
j

 35 48 51 48 182

 
Med dijaki in dijakinjami s težavami pri učenju je najmanj fantov v PTI (59% M), največ pa v NPI (91% M). Ker je zastopanost 
dijakov NPI v vzorcu takorekoč reprezentativna (12%), lahko posplošimo, da imajo težave pri učenju v NPI anketiranih šol 
pretežno fantje. V SPI in SSI je razmerje med spoloma približno enako: v obeh primerih gre za okoli dve tretjini in eno tretjino 
deklet s težavami pri učenju.

Nekaj podatkov o ponavljanju in napredovanju dijakov kljub negativni oceni oz. NMS-ju 

Med anketiranimi dijaki je v osnovni šoli ponavljalo razred skupaj 30 dijakov (16%). Največ ponavljavcev v OŠ je med 
anketiranimi dijaki NPI – kar 43% vseh anketiranih dijakov NPI (15 od skupaj 35) je v OŠ ponavljalo razred. V vseh preostalih 
skupinah anketiranih dijakov s težavami pri učenju je delež ponavljavcev iz OŠ precej manjši: 17% pri dijakih iz SPI (8 od skupaj 
48), 10% pri dijakih iz PTI (5 od skupaj 48) in najmanj, 4% pri dijakih iz SSI (2 od skupaj 51).
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V srednji šoli je 
ponavljalo skupaj 21 dijakov (12%). Največ ponavljavcev v SŠ je med anketiranimi dijaki PTI – 31% vseh anketiranih dijakov 
PTI (15 od skupaj 48) je v SŠ ponavljalo razred. Sledi 10 dijakov iz SSI ter po 5 dijakov iz SPI in NPI, ki so ponavljali razred v SŠ. 
Zelo verjetno bi bil delež ponavljavcev razreda v SŠ višji, če v vzorcu ne bi bili vključeni pretežno dijaki iz prvega in drugega 
letnika. 

Še manjši je delež tistih, ki so napredovali bodisi v osnovni ali v srednji šoli kljub NMS-ju oz. negativni oceni (4,6% v osnovni in 
1,3% v srednji šoli). Po poročanju staršev je bilo med anketiranimi dijaki takih, ki so tako napredovali v OŠ, 5, po poročanju 
dijakov pa 7. Napredovali so pri MA, SL, TJ in drugem predmetu. Za SŠ pa so podatki še nižji: po poročanju staršev in dijakov 
tako napredovalo 5 anketiranih dijakov. Tudi v SŠ se je to zgodilo pri MA, SL, TJ in drugem predmetu.

Nekaj podatkov o učnih težavah anketiranih dijakov v tekočem šolskem letu

Tabela M17: NMS v tekočem šol.l. (2008/09)
starši dijaki

f % f %
DA 97 63,4 135 74,2
 NE 47 30,7 42 23,1

 skupaj 144 94,1 179 98,4
 ni 

podatka
9 5,9 3 1,6

  153 100,0 182 100,0
 NMS: »Ni osvojil minimalnega standarda znanja.«

Dobljeni rezultati pričajo o zelo visokem deležu dijakov, ki v tekočem šolskem letu ne dosegajo minimalnih standardov znanja, 
saj jih je po navedbah staršev kar 63%. Še več jih po navedbah samih dijakov: 74%. Tako rekoč tri četrtine vseh anketiranih 
dijakov s težavami pri učenju ima ali je imelo v šol.l. pričujoče raziskave (2008/09) NMS. 

Tabela M18: NMS v tekočem šol.l. (2008/09) po programih
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     total
   NPI SPI SSI PTI  

 DA 21 34 38 42 135
   60,0% 73,9% 74,5% 89,4% 75,4%
  NE 14 12 13 5 44
   40,0% 26,1% 25,5% 10,6% 24,6%

 total  35 46 51 47 179
   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

  
Največji delež NMS-jev beležimo pri skupini anketiranih dijakov, ki obiskujejo PTI – skoraj 90% vseh anketiranih. Tu je tudi, kot 
smo že malo prej ugotovili, največji delež dijakov, ki so ponavljali v SŠ. Skoraj tri četrtine anketiranih (74%) iz obeh skupin 
dijakov SPI in SSI ima NMS ter nekaj manj dijakov NPI (60%). 

Tabela M19: Težave pri učenju  po predmetnih skupinah
skupine predmetov starši dijaki

f  % f  %
 pri  splošnoizobraževalnih predmetih 129 84,

3
149 81,9

 pri  strokovnih predmetih 9 5,9 19 10,4
pri praktičnem pouku v šoli 5 3,3 4 2,2

 na praktičnem usposabljanju pri 
delodajalcu

0 0 0 0

pri izbirnih predmetih 0 0 2 1,1
ne vem natančno/drugo 12 7,8 2 1,1

Izrazito največ težav pri učenju imajo anketirani dijaki tako po poročanju staršev kot samih dijakov pri splošnoizobraževalnih 
predmetih (nad 80%). Le 10% dijakov poroča o težavah pri učenju tudi pri strokovnih predmetih in še manj staršev (6%). Še 
precej nižji je delež dijakov in staršev, ki poroča o težavah učenja pri praktičnem pouku v šoli (2-3%), v zanemarljivem deležu 
poročajo  dijaki  o  težavah  učenja  pri  izbirnih  predmetih  (1%),  prav  nihče  pa  ne  poroča  o  težavah  učenja  na  praktičnem 
usposabljanju pri delodajalcu.

67

MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT



REPUBLIKA SLOVENIJA

Spodnji  dve  tabeli 
prikazujeta podatke še po skupinah dijakov glede na program, ki ga obiskujejo. Delež težav učenja pri splošno izobraževalnih 
predmetih je samo nekoliko nižji od povprečja pri skupini dijakov NPI. Pri tej isti skupini pa je hkrati nekoliko višji delež težav 
pri strokovnih predmetih. Pri ostalih skupinah predmetov ni razlik med skupinami dijakov.

Tabela M20: Težave pri učenju pri splošnoizobraževalnih predmetih, po programih
     total

   NPI SPI SSI PTI  
 NE 8 8 8 7 31

   24,2% 16,7% 15,7% 14,6% 17,2%
  DA 25 40 43 41 149
   75,8% 83,3% 84,3% 85,4% 82,8%

 total  33 48 51 48 180
   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 

Tabela M21: Težave pri učenju pri strokovnih predmetih, po programih
    total

   NPI SPI SSI PTI  
 NE 28 42 47 44 161

   84,8% 87,5% 92,2% 91,7% 89,4%
  DA 5 6 4 4 19
   15,2% 12,5% 7,8% 8,3% 10,6%

 total  33 48 51 48 180
   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 

1.3.2 Anketirani starši

Tabela M18: Spol staršev
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 frekvenca delež v %
 ženski 113 73,9
 moški 38 24,8

 skupaj 151 98,7
 ni 

podatka
2 1,3

  153 100,0
 
Velika večina, skoraj tri četrtine vseh anketiranih staršev (74%) so ženske. Le dobra četrtina (26%) vseh anketiranih staršev je 
moškega spola.

Tabela M19: Izobrazba staršev 
 frekvenc

a
delež v 

%
 nedokon. 

OŠ
5 3,3

 OŠ 31 20,3
 poklicna 47 30,7

 sred.strok. 39 25,5
 gimnazija 2 1,3

 višja 8 5,2
 visoka 13 8,5
 skupaj 145 94,8

 ni podatka 8 5,2
  153 100,0

 
Dobra polovica staršev (56%) ima poklicno ali srednjo strokovno izobrazbo. Slaba četrtina (20%) ima osnovnošolsko izobrazbo, kar 
pomeni, da ima tri četrtine vseh anketiranih staršev osnovnošolsko, poklicno ali srednješolsko izobrazbo. Le dobra desetina 
(13%) staršev ima višjo ali visoko izobrazbo.

Tabela M20: Starši dijakov po letnikih
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 frekvenc
a

delež v 
%

 prvi 75 49,0
 drugi 68 44,4
 tretji 4 2,6
 četrti 2 1,3

 skupaj 149 97,4
 ni 

podatka
4 2,6

  153 100,0
 
Ker so anketirani starši hkrati tudi starši anketiranih otrok, je razumljivo, da se podatki glede letnika, ki ga obiskujejo njihovi 
anketirani otroci, v glavnem ujemajo s podatki otrok: velika večina anketiranih staršev ima otroke v prvem ali drugem letniku 
(89%).

2. Spremenljivke

Pri strokovnih delavcih so nas zanimali naslednji sklopi spremenljivk:
- spremenljivke, ki se nanašajo na pojmovanje učnih težav,
- spremenljivke, ki se nanašajo na prepoznavanje in odkrivanje učnih težav,
- spremenljivke, ki se nanašajo na oblike pomoči dijakom s težavami pri učenju,
- spremenljivke, ki se nanašajo na nosilce, mrežo in koordinacijo pomoči dijakom z učnimi težavami, ter 
- spremenljivke, ki se nanašajo na ovire in težave ter politiko šole na področju dela z dijaki z učnimi težavami.
  

Pri starših in dijakih pa smo opazovali naslednje skupine spremenljivk: 
- prehajanje dijaka iz razreda (letnika) v razred (letnik) in iz osnovne na srednjo šolo (težave, ocena zahtevnosti šole, stopnja 
opaženega zadovoljstva pri dijaku),
- področje, manifestiranje, trajanje in vzroki učnih težav,
- vedenjske težave doma in v šoli,
- nudenje pomoči dijaku (področje in oblike pomoči, vključene osebe, ocena posameznih oblik pomoči),
- močna področja dijaka (ocena njihovega prepoznavanje in upoštevanja),
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-  vključenost  dijaka  med 
sovrstnike v šoli (ocena počutja dijaka, odzivi njegovih sošolcev),
- učenje in šolsko delo doma (ocena obremenjenosti, težave z domačim delom, razumevanje zahtev),
- nadaljevanje šolanja (dijakove izobraževalne in poklicne aspiracije).   

3. Uporabljeni merski pripomočki

Uporabljeni so bili anketni vprašalniki za posamezne skupine respondentov, ki so bili oblikovani posebej za namen te raziskave: 
- Vprašalnik za dijake (skupaj 38 vprašanj), 
- Vprašalnik za starše (skupaj 42 vprašanj),
- Vprašalnik za učitelje (skupaj 56 vprašanj),
- Vprašalnik za mentorje na delovnem mestu (skupaj 56 vprašanj),
- Vprašalnik za svetovalne delavce (skupaj 52 vprašanj) in
- Vprašalnik za vodstvo šole (skupaj 43 vprašanj). 

Vprašalniki za strokovne delavce vsebujejo večinoma enaka vprašanja,s posameznimi specifičnimi, ki se nanašajo na njihovo 
področje dela. Tako smo npr. ravnatelje zaprosili za nekatere konkretne statistične podatke, s čimer smo želeli dobiti nekoliko 
objektivnejši pogled na stanje in trende šolanja dijakov z učnimi težavami. 

Vsi vprašalniki so sestavljeni iz vprašanj pretežno zaprtega tipa (alternativni tip, tip večstranske izbire, ocenjevalne lestvice) in 
v manjšem delu odprtega tipa. Tudi pri zaprtem tipu vprašanj so predvidene možnosti drugačnih odgovorov z možnostjo »drugo«, 
kadar respondentu ni mogoče izbirati med ponujenimi odgovori.   

Strokovni delavci, dijaki in starši so anketni vprašalnik izpolnjevali konec šol. l. 2008/2009 – v juniju 2009.

4. Uporabljene metode obdelave podatkov

Za nominalne podatke prikazujemo njihove frekvenčne distribucije, pomembnost povezanosti med nekaterimi spremenljivkami 
pa bomo v nadaljevanju preizkušali s preizkusom χ2, stopnjo povezanosti pa s kontingenčnimi koeficienti. 

71

MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT



REPUBLIKA SLOVENIJA

Pri  spremenljivkah,  ki  to 
dopuščajo  (vsaj  intervalni  nivo  spremenljivk),  smo  uporabili  osnovno  parametrijsko  statistiko  (ocene  aritmetične  sredine, 
standardna variacija) in ugotavljali statistično pomembnost razlik med posameznimi skupinami s pomočjo analize variance. 

Odprti  odgovori  bodo  kvalitativno  obdelani  v  nadaljnjih  fazah  obdelovanja  podatkov.  Takrat  bodo  dodani  h  kvalitativni 
interpretaciji. V tej fazi razpolagamo le s podatkom o tem, koliko respondentov je odgovorilo na posamezno odprto vprašanje.
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IV.  REZULTATI  IN 
INTERPRETACIJA

K vzorcu udeleženih (anketiranih) v raziskavi

Prevladujoči  odgovori  so  odgovori   žensk.   Ženske  govorijo  tako  o  lastnem razumevanju  učnih  težav  kot  o  kompleksnosti 
prepoznavanja, razumevanja in odkrivanja učnih težav dijakov, ki so pretežno fantje.  V vzorcu je med strokovnimi delavci 
68,3% žensk, med učitelji splošnih predmetov, za katere vemo, da povzročijo največ učnih težav, je ta delež celo 85%! Pri 
tem  med respondenti starši prevladujejo matere s 73,9 %, med dijaki pa je fantov 70,5%. 

Nič ne more biti narobe z dejstvom, da med strokovnimi sodelavci, še posebej med učitelji splošno izobraževalnih predmetov, 
prevladujejo ženske, saj tudi prevladujejo v teh poklicih, vendar moramo to dejstvo upoštevati pri interpretaciji rezultatov, 
ko raziskujemo učne težave dijakov, fantov.  To pomeni predvsem, da nujno potrebujemo fanta – dijaka kot sogovornika 
prav  povsod.  Razumevanje  strokovnih  delavcev  moramo na  vseh točkah dopolniti  z  odgovori  dijakov.  Procesi  pomoči 
morajo biti soustvarjeni skupaj z dijaki.

Slika je obrnjena pri mentorjih na praktičnem usposabljanju, teh je 78,9% moških. Če skrbno pregledamo celo raziskavo, 
bomo ugotovili,  da se prav  njihovi  odgovori  praviloma razlikujejo  od  večine.  So  »moški«  odgovori  in  odgovori,  povezani  s 
praktičnim usposabljanjem, oboje je pomembno, zato je pomembno, da zagotovimo prav njihovo udeleženost v procesih pomoči 
dijaku, da običajnim glasovom torej dodamo glas dijaka in glas mentorja.

O prikazu rezultatov

Po vsebinskih podpoglavjih so prikazani rezultati odgovorov strokovnih delavcev (učiteljev in mentorjev, svetovalnih delavcev 
ter vodstvenih delavcev šole), rezultati odgovorov dijakov s težavami pri učenju ter njihovih staršev pa so prikazani v Prilogi na 
koncu tega poglavja. 

V vsakem podpoglavju tabelaričnemu prikazu rezultatov sledi interpretacija, ki smiselno vključuje tudi rezultate iz  Priloge – 
rezultate odgovorov dijakov in staršev.
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A. Opredelitev in pojavljanje učnih težav 

Skupina učencev s težavami pri učenju je zelo heterogena, zato so tudi strokovne opredelitve te populacije zelo raznolike in 
včasih premalo jasne in precizne. Pri opredelitvi populacije učencev s težavami pri učenju pa imajo pomembno vlogo tudi drugi 
dejavniki, socio-kulturna usmerjenost države in politika vlade do oseb s posebnimi potrebami. Pri tem je pomembno, ali 
država  omogoča  finančne  vire  za  strokovno  pomoč  učencem in  dijakom z  učnimi  težavami  ter  ali  so  definicije  v  funkciji 
organizacije  učinkovite  pomoči  in  usmerjene v  posebne potrebe,  ali  pa definicije  predstavljajo  le  neke oznake (nalepke), 
namenjene razvrščanju (Smythe 2008). Nekatere države (Kanada, Anglija  itd.),  ne pa tudi  Slovenija,  vključujejo v skupino 
učencev s težavami pri učenju tudi učence z znižanimi intelektualnimi sposobnostmi.  
 
Izraz  "težave pri učenju" ali  "učne težave" se v vsakodnevni komunikaciji med srednješolskimi učitelji, svetovalnimi delavci, 
dijaki in njihovimi starši pogosto uporablja. Enaka besedna oznaka pa ima lahko različen pomen za različne udeležence v procesu 
poučevanja, še posebej ko se soočamo s pojavi, ki so zelo raznoliki. Če se za isto besedno oznako skrivajo povsem drugačna 
pojmovanja in razumevanja nekega pojava, bo to vplivalo na učinkovitost komunikacije in uspešno reševanje problemov. Zato 
smo želeli raziskati, kako različni strokovni delavci, dijaki s težavami pri učenju in njihovi starši razumejo pojem "učne težave" in 
s katerimi dejavniki ga najpogosteje povezujejo. Zanimalo nas je tudi njihovo mnenje o pogostosti in intenzivnosti različnih vrst 
težav  pri  učenju  pri  dijakih  nižjega  poklicnega,  srednjega  poklicnega,  srednjega  strokovnega  in  poklicno-tehniškega 
izobraževanja ter sopojavljanje vedenjskih težav z učnimi. Osvetliti smo želeli  tudi morebitne razlike med učitelji splošnih, 
strokovnih in praktičnih predmetov ter preučiti obravnavane probleme tudi s perspektive mentorjev pri praktičnem pouku in 
svetovalnih delavcev.

TabelaA1: S čim in v kakšni meri so povezane težave dijakov pri učenju?
Vrsta učitelja  Z nižjimi intelektualnimi 

sposobnostmi
S specifičnimi 
primanjkljaji

Z motorično 
nespretnostjo

S problemi z motivacijo, 
čustvovanjem ali vedenjem

Z neugodnim 
domačim okoljem

Z neustreznim 
načinom poučevanja

 učitelj splošnih 
predmetov

Arit. 
sred.

2,30 2,36 1,28 2,54 2,44 1,38

  N 94 94 92 94 94 93

  Std. 
dev.

,701 ,731 ,731 ,667 ,632 ,896
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  % 
Skup.N

33,9% 34,2% 34,1% 34,1%
34,6% 34,3%

 učitelj strokovnih 
predmetov

Arit. 
sred.

2,25 2,24 1,25 2,56 2,44 1,41

  N 72 71 71 72 70 71

  Std. 
dev.

,801 ,783 ,906 ,625 ,605 ,919

  % 
Akup.N

26,0% 25,8% 26,3% 26,1% 25,7% 26,2%

 učitelj praktičnega 
pouka

Arit. 
sred.

2,56 2,54 1,52 2,48 2,46 1,68

  N 25 24 25 25 24 22

  Std. 
dev.

,507 ,658 ,770 ,714 ,658 ,568

  % 
Skup.N

9,0% 8,7% 9,3% 9,1% 8,8% 8,1%

 mentor na praktičnem 
usposabljanju

Arit. 
sred.

2,28 2,00 2,19 2,35 2,19 1,71

  N 18 17 16 17 16 17

  Std. 
dev.

,752 1,000 ,981 ,786 ,911 ,920

  % 
Skup.N

6,5% 6,2% 5,9% 6,2% 5,9% 6,3%

 svetovalni delavec Arit. 
sred.

2,20 2,53 1,49 2,86 2,37 1,66

  N 35 36 35 36 35 35

  Std. 
dev.

,833 ,560 ,702 ,351 ,690 ,802

  % 
Skup.N

12,6% 13,1% 13,0% 13,0% 12,9% 12,9%

 ravnatelj ali pomočnik 
ravnatelja

Arit. 
sred.

2,09 2,45 1,32 2,53 2,45 1,30

  N 33 33 31 32 33 33

  Std. 
dev.

,723 ,617 ,832 ,718 ,711 ,810

  % 
Skup.N

11,9% 12,0% 11,5% 11,6% 12,1% 12,2%

 skupaj Arit. 
sred.

2,27 2,36 1,38 2,57 2,42 1,46

  N 277 275 270 276 272 271

  Std. 
dev.

,739 ,733 ,831 ,649 ,660 ,863

  % 
Skup.N

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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Če pogledamo na vzorec v celoti, strokovni delavci menijo, da so težave pri učenju najbolj povezane s  problemi motivacije, 
čustvovanja ali vedenja, takoj za tem pa z  neugodnim domačim okoljem. Na tretjem mestu je povezanost s  specifičnimi 
primanjkljaji.  Povezave  s  temi  dejavniki  presojajo  kot  srednje  do  zelo  izražene.  Veliko  povezanost  težav  pri  učenju  z 
motivacijskimi, čustvenimi in vedenjskimi dejavniki najbolj izpostavljajo svetovalni delavci. Najnižje pa so ocene povezav težav 
pri učenju z motorično nespretnostjo in neustreznim načinom poučevanja, povprečja ocen se gibljejo med nizko in srednjo 
povezanostjo. 

Primerjave med različnimi podskupinami strokovnih delavcev kažejo, da so med njimi statistično pomembne razlike le pri eni 
spremenljivki,  pri  povezovanju  težav  pri  učenju  z  motorično  nespretnostjo.  Medtem  ko  učitelji  splošnih  in  strokovnih 
predmetov težave pri učenju le v manjši meri povezujejo s problemi motorične nespretnosti,  je ta povezava bistveno bolj 
izpostavljena pri mentorjih na praktičnem usposabljanju. Tudi učitelji praktičnega pouka in svetovalni delavci nekoliko bolj kot 
ostale podskupine povezujejo motorično nespretnost z učnimi težavami. Zanimivo je, da mentorji pri praktičnem usposabljanju 
manj kot ostale skupine povezujejo težave pri učenju s specifičnimi primanjkljaji (razlike pri tej variabli so na meji statistične 
pomembnosti), čeprav so za nekatere skupine dijakov s specifičnimi primanjkljaji (predvsem dijakov z dispraksijo in disleksijo) 
značilne  težave  na  področju  vidno-motoričnih  in  konstrukcijskih  spretnosti.  Šele  dodatna  bolj  poglobljena  osvetlitev  teh 
ugotovitev z drugimi tehnikami (intervju, opazovanje) pa bi lahko razjasnila, ali je prisotno pomanjkljivo razumevanje same 
narave specifičnih učnih težav in primanjkljajev na posameznih področjih učenja, ali pa predstavlja motorična nespretnost večjo 
oviranost  v  kombinaciji  z  drugimi  dejavniki  (impulzivnost,  slabša  kontrola  vedenja,  nižje  intelektualne  sposobnosti),  ki 
otežkočajo rabo kompenzatornih strategij.

Rezultati  nakazujejo,  da bi  bilo  potrebno problemom motorične nespretnosti  posvetiti  večjo  pozornost  tako pri  poklicnem 
usmerjanju kot tudi pri prilagajanju praktičnega poučevanja in usposabljanja. Pri splošnih in strokovnih predmetih, kjer poteka 
veliko učenja po verbalno-slušni (poslušanje, ustno odgovarjanje) ali verbalno-vidni poti (branje, pisanje), dijaki s težavami na 
vidno-prostorskem, konstrukcijskem področju večinoma niso ovirani v učnem napredovanju. Če imajo grafomotorične težave ali 
zelo počasen tempo dela, bodo imeli probleme pri zapisovanju in pisnem izkazovanju znanja. Okorna fina motorika in šibke 
praktične konstrukcijske sposobnosti pa so lahko velika ovira pri poklicih, ki zahtevajo precizno izvajanje, prostorske predstave 
in  hitro-točno  avtomatizirano  izvajanje  zahtevane  sekvence  gibov  pri  nekem  opravilu.  Problemom  zahtev  po  motorični 
spretnosti  pri  določenih  poklicih  bi bilo  potrebno posvetiti  ustrezno pozornost  že pri  poklicnem usmerjanju,  saj  se lahko 
posameznik z dobrimi ocenami pri predmetih teoretično-verbalne narave znajde v poklicu, ki ga zaradi motorične nespretnosti 
ne  zmore  ustrezno  opravljati.  Tudi  možnostim  treninga  motoričnih  spretnosti,  razvijanja  nekih  kompenzatornih  veščin  in 
prilagoditev pri izvajanju določenih praktičnih dejavnosti je potrebno posvetiti več strokovne pozornosti, mentorji na praktičnem 
usposabljanju pa bi verjetno potrebovali tudi več strokovne podpore pri soočanju s tovrstnimi problemi.
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V raziskavi o učnih težavah v osnovni šoli (Magajna in sod., 2008) so šolski strokovni delavci učne težave podobno še najmanj 
povezovali z neustreznimi načini poučevanja, za razliko od srednješolskih učiteljev pa so bili bolj negotovi pri presoji vpliva 
socialnih dejavnikov in domačega okolja. Med učence z učnimi težavami so učitelji in drugi strokovni delavci v osnovni šoli z 
največjo  gotovostjo  vključevali  predvsem  učence  s  specifičnimi  primanjkljaji  na  posameznih  področjih  učenja,  splošno 
upočasnjenim intelektualnim razvojem, hiperaktivnim-nemirnim vedenjem in pomanjkljivimi učnimi in delovnimi navadami. V 
srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju pa se težave pri učenju v večji meri pripisujejo motivacijsko-čustvenim in 
vedenjskim dejavnikom ter pomanjkanju spodbud in ustrezne podpore v domačem okolju. 

Ob ugotovitvah, ki nakazujejo, da se težave pri učenju pri dijakih najbolj povezujejo z motivacijskimi, čustvenimi in vedenjskimi 
težavami, pa je potrebno opozoriti na manjšo prepoznavnost nekaterih učnih težav in možnosti napačnega pripisovanja, ki lahko 
vodi v poglabljanje stiske neuspešnega dijaka. Med pogosto spregledane težave spadajo motnje pozornosti, ki jih ne spremlja 
hiperaktivno vedenje. Tovrstne težave se pogosteje pojavljajo pri dekletih, ki kljub vlaganju dodatnega truda in časa zaradi 
odkrenljive in nevztrajne pozornosti ne dosegajo ustreznih rezultatov. Razočaranje in občutek nemoči zaradi neuspeha ob sicer 
velikemu trudu lahko povečuje  njihovo potrtost  in  tesnobo,  okolje  pa težave pripiše čustvenim vzrokom. Dekleta včasih z 
dodatnim angažiranjem in časom učenja dolgo  kompenzirajo tudi  druge specifične primanjkljaje (počasen tempo, težave s 
priklicem in mehaničnim pomnjenjem, težave z delovnim spominom itd.). Sama obravnava čustvenih težav v teh primerih ne 
zadostuje za dvig učne učinkovitosti, potrebno je najti učinkovite načine pomoči in podpore, ki zmanjšajo osnovno oviranost 
zaradi specifičnih težav. 

Odgovori  staršev in dijakov glede vzrokov težav (glej tabelo FA3) se le delno ujemajo z odgovori strokovnih delavcev. Starši 
domnevajo, da do težav največkrat prihaja zaradi vzrokov v otroku, kot so počasnejše dojemanje (35%), slabše logično sklepanje 
(24%) in čustvene težave (23,5%). Podobne distribucije odgovorov lahko vidimo tudi pri dijakih. Med vzroki je pri dijakih zelo 
izpostavljen problem pomanjkanja volje in interesa (29%), nekoliko bolj kot starši dijaki tudi izpostavljajo, da se ne znajo učiti 
in nimajo delovnih navad. Medtem ko strokovni delavci težave pri učenju močno povezujejo z neugodnim domačim okoljem, le 
3% anketiranih staršev in dijakov omenja kot vzrok učnih težav pomanjkanje časa staršev za otroka, 1% anketiranih staršev in 2% 
dijakov pa, da živijo v težkih razmerah. 16% staršev med vzroke prišteva tudi, da otroku ne znajo pomagati pri učenju, a le 5,5% 
dijakov vidi v tem vzrok svojih težav pri učenju.

Medtem ko učitelji splošnih in strokovnih predmetov ter ravnatelji v manjši meri povezujejo učne težave z neustreznimi 
načini poučevanja, pa najdemo v odgovorih dijakov in staršev kot vzroke težav tudi dejavnike, ki se nanašajo na manj 
ustrezno poučevanje. 15% dijakov in 12% staršev navaja kot vzrok učnih težav pomanjkljivo razlago v šoli, 10% dijakov in 11% 
staršev pomanjkanje vaj, 6% dijakov krivi za težave zamenjavo učitelja, 5% dijakov pa poroča, da jih učitelj ne mara. Glede na 
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praktično  usmerjenost  in 
prisotne težave bi bilo potrebno več pozornosti posvetiti načinom poučevanja verbalno-teoretičnih, abstraktnih vsebin, ki bi v 
večji meri spodbujali razumevanje in preko praktičnih aplikacij ter eksplicitnega poučevanja strategij tudi doživljanje smisla in 
notranje kontrole.

Primerjava  po  programih  pokaže,  da  dijaki  SPI  v  primerjavi  z  drugimi  v  večjem odstotku  omenjajo  kot  vzrok  počasnejše 
dojemanje (56%) in skupaj z dijaki pomanjkljivo razlago (21%). Dijaki PTI v večjem deležu kot ostali navajajo, da v šoli delajo 
premalo vaj (15%), da se hitro utrudijo zaradi šolskih obremenitev (19%), navajajo pomanjkanje volje in interesa za šolsko delo 
(38%), čustvene težave (23%) in vpliv zamenjave učitelja (8%). Pri dijakih SSI pa prevladujejo pripisovanje težav pomanjkanju 
delovnih navad (25%), problemi s težjimi nalogami, ki zahtevajo logično sklepanje (23,5%), pomanjkanje volje in interesa za 
šolsko delo (33%), pomanjkljiva razlaga (20%) in  utrujenost  zaradi  šolskih obremenitev (22%).  Problemi motivacije,  volje in 
interesa za šolsko delo so lahko povezani tudi z izbiro smeri šolanja, ki se ne ujema z dijakovimi interesi in močnimi področji. 
Neugodna čustva odpora do dela in odlašanja se večkrat pojavljajo, ko zahteve vključujejo predvsem področja šibkosti pri 
posamezniku.   

ANOVA 
 F Sig.

 z nižjimi intelektualnimi sposobnostmi * Vrsta učitelja 1,264 ,280
 s specifičnimi primanjkljaji * Vrsta učitelja 2,024 ,076

 z motorično spretnostjo * Vrsta učitelja 4,114 ,001
 s problemi z motivacijo, čustvovanjem ali vedenjem * Vrsta 

učitelja
2,028 ,075

 z neugodnim domačim okoljem * Vrsta učitelja ,492 ,782
 z neustreznim načinom poučevanja * Vrsta učitelja 1,384 ,231

 

Tabela A2: Kakšna je splošna intelektualna sposobnost večine dijakov s težavami pri učenju?
Znižana Podpovprečna Povprečna Nadpovprečna Zelo raznolika O tem težko sodim Skupaj 

 učitelj splošnih predmetov 7 28 29 2 25 3 94
  7,4% 29,8% 30,9% 2,1% 26,6% 3,2% 100,0%

 učitelj strokovnih predmetov 9 18 26  18 2 73
  12,3% 24,7% 35,6%  24,7% 2,7% 100,0%

 učitelj praktičnega pouka 1 8 8 1 5 1 24
  4,2% 33,3% 33,3% 4,2% 20,8% 4,2% 100,0%

 mentor na praktičnem 
usposabljanju

3 5 6  2 2 18
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  16,7% 27,8% 33,3%  11,1%
11,1% 100,0%

 svetovalni delavec 1 5 21  8 1 36
  2,8% 13,9% 58,3%  22,2% 2,8% 100,0%

 ravnatelj ali pomočnik ravnatelja 2 8 15  6 2 33
  6,1% 24,2% 45,5%  18,2% 6,1% 100,0%

 Skupaj 23 72 105 3 64 11 278
  8,3% 25,9% 37,8% 1,1% 23,0% 4,0% 100,0%

 
Večji del strokovnih delavcev meni, da imajo dijaki s težavami pri učenju večinoma povprečne intelektualne sposobnosti. Z 
največjim deležem pri tem odgovoru prednjačijo svetovalni delavci, saj jih skoraj 60 % meni, da imajo dijaki z učnimi težavami 
povprečno intelektualno sposobnost,  χ2 preizkus neodvisnosti pa kaže, da sicer med odgovori različnih strokovnih delavcev ni 
statistično pomembnih razlik.  Rezultati se ujemajo s predhodnimi ugotovitvami o pripisovanju vzrokov učne neuspešnosti  v 
največji  meri  problemom  motivacije,  čustvenim  in  vedenjskim  težavam  ter  neugodnemu  okolju.  Čeprav  se  specifični 
primanjkljaji  lahko  pojavljajo  tudi  pri  dijakih  z  znižanimi  sposobnostmi,  pa  so  sposobnosti  večine  oseb  s  tovrstnimi 
nevrofiziološko pogojenimi težavami povprečne ali nadpovprečne. 

Tabela A3: Ali imajo težave pri učenju tudi nadarjeni dijaki?
DA NE NE VEM Skupaj 

 učitelj splošnih predmetov 71 14 10 95
  74,7% 14,7% 10,5% 100,0%

 učitelj strokovnih predmetov 45 17 11 73
  61,6% 23,3% 15,1% 100,0%

 učitelj praktičnega pouka 19 4 2 25
  76,0% 16,0% 8,0% 100,0%

 mentor na praktičnem 
usposabljanju

12 3 3 18

  66,7% 16,7% 16,7% 100,0%
 svetovalni delavec 34 1 1 36

  94,4% 2,8% 2,8% 100,0%
 ravnatelj ali pomočnik ravnatelja 25 4 3 32

  78,1% 12,5% 9,4% 100,0%
 Skupaj 206 43 30 279

  73,8% 15,4% 10,8% 100,0%
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Med  vsemi  skupinami 
strokovnih delavcev prevladuje prepričanje (74% pritrdilnih odgovorov), da imajo tudi nadarjeni učenci lahko težave pri učenju. 
Rezultati  se  ujemajo  z  rezultati  strokovnih  delavcev  v  osnovnih  šolah,  kjer  je  71% strokovnih  delavcev  potrdilo  možnost 
sopojavljanja  nadarjenosti  in  težav  pri  učenju.  Tudi  pri  tem  vprašanju  prednjačijo  svetovalni  delavci  s  kar  94%  izbiro 
pritrdilnega odgovora. Največji odstotek negativnih odgovorov ali odgovorov "ne vem" pa je prisotnih pri učiteljih strokovnih 
predmetov in mentorjih na praktičnem usposabljanju. Mentorji pri praktičnem usposabljanju imajo verjetno tudi manj izkušenj s 
tovrstnimi dvojnimi izjemami, saj se za nižje poklicno in poklicno izobraževanje verjetno odločajo dijaki, ki so bolj usmerjeni v 
konkretno  razmišljanje  in  dejavnost.  Verjetno  pa  imajo  tudi  manj  možnosti  opazovati  te  dijake  v  drugih  kontekstih,  saj 
poročajo, da težje prepoznajo, če ima dijak zelo dobre socialne spretnosti, organizacijske ali naravoslovne veščine.

Razumevanje možnosti sopojavljanja nadarjenosti in težav pri učenju zahteva bolj poglobljeno poznavanje narave in vpliva 
specifičnih kognitivnih težav (primanjkljajev) in čustveno-motivacijskih dejavnikov na učno učinkovitost in šolsko storilnost, zato 
ne preseneča izstopanje mnenja svetovalnih delavcev. Tudi učitelji  praktičnih predmetov verjetno ugotavljajo pri nekaterih 
učno neuspešnih  dijakih znake nadarjenosti  in  ustvarjalnosti,  ki  pa jo bolj  kot  v  tipično šolskem kontekstu  lahko ti  dijaki 
realizirajo  na  svojih  interesnih  področjih.  Svoje  razumevanje  obravnavanih  principov  in  obvladovanje  področja  lažje 
izkazujejo  preko  praktičnih  izdelkov,  še  posebej  če  so  npr.  zaradi  disleksije  ovirani  pri  pisnem izkazovanju  znanja.  Za 
nadarjene dijake s specifičnimi učni težavami je značilno, da se  bolj angažirajo na področjih, ki so povezana z njihovimi 
interesi (Munro, 2002). So zelo vedoželjni,  vendar svoje znanje gradijo okoli  tem in problemov, ki jih zanimajo, s  šolskim 
učenjem in usvajanjem tipično šolskega znanja pa imajo pogosto težave. 

Čeprav so tako svetovalni delavci kot tudi ravnatelji dokaj dobro seznanjeni z možnostjo sopojavljanja učne neuspešnosti pri 
nadarjenih  dijakih,  pa  bi  bilo  potrebno  učitelje  bolje  seznaniti  z  možnimi  napačnimi  presojami  in  pogostimi  problemi 
spregledanosti nadarjenosti pri dijakih s specifičnimi učnimi težavami. Empirična študija, v kateri sta Baum in Owen (1988) 
ugotovila, da kaže 36% učencev, ki so jih šolski strokovni delavci identificirali kot učence s specifičnimi učnimi težavami, tudi 
vedenja, povezana z nadarjenostjo, nakazuje potrebo po boljšem poznavanju problemov te dvojno izjemne skupine. 

Nadarjeni  učenci  s  specifičnimi  motnjami  učenja  so  v  šolski  praksi  pogosto  neopaženi,  ker  se  izjemne  sposobnosti  in 
kognitivne motnje medsebojno zakrijejo, kar ugotavljajo tudi v drugih šolskih sistemih (Brody in Mills, 1997; Ruban in Reis, 
2005).  Zaradi  različnih  načinov  kompenziranja  se  kombinacija  nadarjenosti  in  težav  lahko  navzven  kaže  kot  neko  povsem 
povprečno izvajanje in okolje ne zazna visokih potencialov, prav tako pa tudi ne specifičnih motenj. Pri nekaterih dijakih pa 
učitelji zaznajo nadarjenost, pomanjkanje napredka pri usvajanju tipično šolskih veščin in znanj, ki se pri teh dijakih pojavlja 
skupaj z nadarjenostjo, pa neredko pripišejo predvsem pomanjkanju motivacije in angažiranosti za šolsko delo, slabim učnim 
navadam ali lenobi (Silverman, 1989). Pri drugi skupini so specifične težave pri branju, pisanju ali matematiki izražene do take 
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mere,  da  jih  okolje 
identificira  kot  dijake  s  specifičnimi  učnimi  težavami,  neprepoznane  pa  ostajajo  njihove  izjemne  sposobnosti.   Empirične 
raziskave kažejo, da ostaja skupina nadarjenih otrok in mladostnikov s specifičnimi motnjami učenja in dvojnimi posebnimi 
vzgojno-izobraževalnimi potrebami v šolskem sistemu pogosto brez ustreznih načinov pomoči (Baum, 2004, Ruban in Reis, 2005). 

Tabela A4: Pri kolikšnem deležu dijakov so težave pri učenju povezane z vedenjskimi težavami?
Le pri redkih Pri manj kot polovici Pri približno polovici Pri večini dijakov z UT Skupaj 

 učitelj splošnih predmetov 13 32 34 16 95
  13,7% 33,7% 35,8% 16,8% 100,0%

 učitelj strokovnih predmetov 17 15 29 12 73
  23,3% 20,5% 39,7% 16,4% 100,0%

 učitelj praktičnega pouka 3 3 10 9 25
  12,0% 12,0% 40,0% 36,0% 100,0%

 mentor na praktičnem 
usposabljanju

4 6 5 3 18

  22,2% 33,3% 27,8% 16,7% 100,0%
 svetovalni delavec 4 7 19 5 35

  11,4% 20,0% 54,3% 14,3% 100,0%
 ravnatelj ali pomočnik ravnatelja 5 13 7 6 31

  16,1% 41,9% 22,6% 19,4% 100,0%
 Skupaj 46 76 104 51 277

  16,6% 27,4% 37,5% 18,4% 100,0%
  
Po odgovorih vseh strokovnih delavcev skupaj lahko sklepamo, da menijo, da se pri približno polovici dijakov skupaj z učnimi 
pojavljajo  tudi  vedenjske  težave.  Še  v  večji  meri  kot  ostali  povezujejo  UT  z  vedenjskimi  težavami  učitelji  praktičnih 
predmetov, manj pa jih povezujejo ravnatelji, ki menijo, da je povezava med UT in vedenjskimi težavami prisotna pri manj kot 
polovici dijakov. 

Dijaki s težavami pri učenju na vprašanje, ali se v šoli pritožujejo nad njihovim vedenjem (tabela FA4), poročajo v 20% o 
pritoževanju nekaterih učiteljev (starši v 25% o občasnem pritoževanju), da se nad njihovim vedenjem pritožujejo vsi učitelji, pa 
poročajo le 4% dijakov (6% njihovih staršev poroča o srednjih in 1% o hudih in pogostih težavah z vedenjem). Primerjava med 
pogostostjo  pritoževanja  nad  vedenjem  v  šolskem  ali  domačem  kontekstu  pokaže,  da  ima  večina  dijakov,  pri  katerih  se 
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pojavljajo  težave  z 
vedenjem, težave tako v šoli kot tudi doma (le zelo majhen odstotek ima težave le v šoli). 71% dijakov s težavami pri učenju 
meni, da so učitelji z njihovim vedenjem v glavnem zadovoljni, 89% pa, da se starši doma le občasno ali pa nikoli ne pritožujejo 
nad njihovim vedenjem. Odstotki glede občasnega pritoževanja staršev nad vedenjem dijakov doma se v vseh programih gibljejo 
od 50 do 59%  (največji odstotek navajajo dijaki SSI), medtem ko se pri pritoževanju v šoli pojavljajo razlike med programi. 
Pritoževanje vseh učiteljev nad njihovim vedenjem navaja 11% dijakov NPI, 4% dijakov SSI, in 2% dijakov PTI. Največji odstotek 
odgovorov, da so učitelji v glavnem zadovoljni z vedenjem dijaka, se pojavlja v PTI (80%), v NPI (66%) in SSI (65%) pa so odstotki 
dijakov, ki menijo, da so učitelji zadovoljni z njihovim vedenjem, manjši. 

Strokovni delavci torej opažajo pojavljanje vedenjskih težav pri polovici dijakov z učnimi težavami, o občasnem ali izrazitem 
pritoževanju nad njihovim vedenjem pa poroča le tretjina anketiranih staršev in petina do tretjina dijakov. Razhajanja v oceni 
prisotnosti vedenjskih težav imajo domnevno lahko različne vzroke. Učitelji težave z vedenjem pogosto opažajo, vendar lahko 
sklepamo, da se ne odzovejo vedno s pritoževanjem na način, da bi dijak dobil jasno sporočilo o neustreznem vedenju. Hkrati pa 
je  tudi  za  otroke  in  mladostnike  z  motnjami  vedenja  značilno,  da  svojega  vedenja  v  mnogih  primerih  ne  zaznajo  kot 
neustreznega, zanikajo krivdo ali jo pripišejo zunanjim dejavnikom. 

Tabela A5: Ali število dijakov s težavami pri učenju na šoli narašča ali upada?
Narašča Upada Ostaja nespremenjeno Skupaj 

 učitelj splošnih predmetov 87 1 7 95
  91,6% 1,1% 7,4% 100,0%

 učitelj strokovnih predmetov 61 2 10 73
  83,6% 2,7% 13,7% 100,0%

 učitelj praktičnega pouka 23  2 25
  92,0%  8,0% 100,0%

 mentor na praktičnem 
usposabljanju

11 1 5 17

  64,7% 5,9% 29,4% 100,0%
 svetovalni delavec 28  8 36

  77,8%  22,2% 100,0%
 ravnatelj ali pomočnik ravnatelja 26 1 6 33

  78,8% 3,0% 18,2% 100,0%
 Skupaj 236 5 38 279

  84,6% 1,8% 13,6% 100,0%
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Med  vsemi  strokovnimi 
delavci prevladuje odgovor, ki govori o  pozitivnem trendu pojavljanja težav pri učenju.  85% strokovnih delavcev v nižjem 
poklicnem, poklicnem in srednjem strokovnem izobraževanju ugotavlja naraščanje pogostosti težav pri učenju in le 14% jih meni, 
da ostaja stanje nespremenjeno. V primerjavi z odgovori strokovnih delavcev v osnovni šoli so odstotki ugotovitev o porastu 
težav pri učenju mnogo višji. Pri ocenjevanju trenda pogostosti učnih težav je 40% strokovnih delavcev v osnovni šoli trdilo, da v 
zadnjem času število učencev s težavami pri učenju narašča, medtem ko jih je 57% sodilo, da ostaja nespremenjeno (Magajna in 
sod., 2008). Najvišji odstotki se pojavljajo pri učiteljih splošnih in praktičnih predmetov (92%), najnižji pa pri mentorjih na 
praktičnem usposabljanju (65%), vendar še vedno precej presegajo ocene o naraščanju težav v osnovni šoli. Šolski strokovni 
delavci v poklicnem in srednjem izobraževanju v zelo visokem deležu poročajo, da ugotavljajo trend naraščanja pogostosti težav 
pri učenju. Vzroki za tovrsten trend so verjetno zelo kompleksni, vsekakor pa bi bilo potrebno bolje preučiti vlogo nekaterih 
dejavnikov  (ustreznost  poklicne  izbire  glede  na  splošne  in  specifične  sposobnosti,  socialno-kulturne  vplive,  spremembe  v 
motivacijskih  orientacijah  in  vrednotah  pri  mladih,  probleme  neizvežbane  vztrajnosti  in  kontrole  pozornosti  v  sodobnih 
kontekstih, ki spodbujajo razpršenost pozornosti in odvisnost od zunanje spodbude in kontrole itd.).     

Tabela A6:  Kako pogosto imajo dijaki učne težave pri posameznih predmetnih skupinah?
vrsta učitelja  Splošnoizobraževalni 

predmeti
Strokovni moduli - strokovno 

teoretični predmeti
Strokovni moduli - 

praktični pouk v šoli
Praktično 

usposabljanje z delom
Interesne 

dejavnosti
 učitelj 

splošnih 
predmetov

 
 
 

 
 
 

Arit.sred. 1,84 1,41 ,97 ,69 ,40
N 94 90 88 84 85

Stan.dev. ,368 ,495 ,441 ,537 ,539
%   skupaj 34,9% 33,0% 35,0% 31,4% 25,0%
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 učitelj 
strokovnih 
predmetov

 
 
 

 
 
 

Arit.sred. 1,73 1,43 ,96
,67 ,46

N 71 72 68 66 65
Stan.dev. ,477 ,499 ,364 ,536 ,533
%   skupaj 24,8% 26,8% 26,7% 23,8% 22,1%

 učitelj 
praktičnega 

pouka
 
 
 

 
 
 

Arit.sred. 1,92 1,64 ,96 ,96 ,70
N 25 25 24 24 23

Stan.dev. ,277 ,490 ,550 ,464 ,559
%   skupaj 9,7% 10,6% 9,5% 12,4% 11,8%

 mentor na 
praktičnem 

usposabljanju
 
 
 

 
 
 

Arit.sred. 1,71 1,43 ,86 1,06 ,92
N 14 14 14 18 12

Stan.dev. ,469 ,514 ,663 ,539 ,669
%   skupaj 4,8% 5,2% 4,9% 10,3% 8,1%

 svetovalni 
delavec

 
 
 

 
 
 

Arit.sred. 1,97 1,54 ,81 ,53 ,84
N 36 35 36 34 32

Stan.dev. ,167 ,505 ,401 ,507 ,448
%   skupaj 14,3% 14,0% 11,9% 9,7% 19,9%
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 ravnatelj ali 
pomočnik 

ravnatelja
 
 
 

 
 
 

Arit.sred. 1,73 1,21 ,88
,74 ,55

N 33 33 33 31 33
Stan.dev. ,452 ,545 ,331 ,445 ,506
%   skupaj 11,5% 10,4% 11,9% 12,4% 13,2%

 skupaj
 
 
 

 
 
 

Arit.sred. 1,82 1,43 ,92 ,72 ,54
N 273 269 263 257 250

Stan.dev. ,397 ,511 ,430 ,530 ,553
%   skupaj 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 

Prav  vsi  strokovni  delavci  ocenjujejo,  da  imajo  dijaki  z  učnimi  težavami  težave  predvsem  pri  splošno-izobraževalnih 
predmetih. Med njimi pa vendarle obstajajo statistično pomembne razlike. Kot najpogostejše ocenjujejo težave pri splošno-
izobraževalnih predmetih skoraj vsi svetovalni delavci, ocena učiteljev praktičnih predmetov pa je na drugem mestu in višja od 
ocene pogostosti samih učiteljev splošnih predmetov. Učitelji praktičnih predmetov med vsemi skupinami najvišje ocenjujejo 
tudi  pogostost  učnih  težav  pri  strokovno-teoretičnih  predmetih.  Kot  najmanj  pogoste  pa  ocenjujejo  težave  pri  strokovno-
teoretičnih predmetih ravnatelji. 

Najbolj se od ostalih strokovnih delavcev po svojih odgovorih razlikujejo  mentorji na praktičnem usposabljanju, ki nekoliko 
večji  delež  učnih težav pripisujejo tudi  praktičnemu usposabljanju in  interesnim oziroma izbirnim predmetom. Mentorji  se 
soočajo s problemi motorične nespretnosti, ki ostajajo pri tipično šolskem poučevanju pogosto spregledani, ker se usvajanje 
znanja  v  teh  situacijah  naslanja  predvsem  na  sposobnosti  verbalnega  razumevanja  in  izražanja.  Za  dijake  s  specifičnimi 
motnjami  pri  izvajanju  praktičnih  dejavnosti  (dispraksijo)  pa  so  značilne  dobre  besedne  sposobnosti  in  nimajo  težav  z 
usvajanjem verbalnega znanja ali z mehaničnim pomnjenjem. Iz rezultatov bi lahko sklepali, da so tudi svetovalni delavci manj 
seznanjeni  s  problemi  mentorjev  na  praktičnem usposabljanju,  saj  so  med  vsemi  skupinami  najnižje  ocenili  pogostost 
pojavljanja učnih težav pri praktičnem usposabljanju z delom. 
  
ANOVA 
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 F Sig.
 splošnoizobraževalni predmeti * Vrsta učitelja 2,760 ,019

 strokovni moduli - strokovno teoretični predmeti * Vrsta učitelja 2,477 ,033

 strokovni moduli - praktični pouk v šoli * Vrsta učitelja ,958 ,444

 praktično usposabljanje z delom * Vrsta učitelja 3,676 ,003

 interesne dejavnosti * Vrsta učitelja 5,165 ,000

 

Podatke o trajanju učnih težav smo lahko pridobili le od dijakov in staršev (glej tabela FA2). Pri večjem deležu dijakov so se 
težave po navedbah staršev (61%) in dijakov (52%) pojavile že v osnovni šoli. Le 10% staršev in 16% dijakov opaža, da so se težave 
pri učenju prvič pojavile v šolskem letu, v katerem so bili anketirani. Primerjava po programih pa pokaže, da se težave le v zelo 
majhnem odstotku (6%) prvič pojavljajo le v SPI, medtem ko prvič doživlja težave pri učenju v letu anketiranja 22% dijakov PTI. 
72% učencev SPI je imelo težave že v osnovni šoli in bi učiteljem v srednji šoli verjetno zelo koristile informacije z osnovne šole, 
ki bi jih lahko pridobili v okviru nekega sistematično pripravljenega procesa tranzicije. Spet je rezultate NPI težko interpretirati, 
saj zasledimo hkrati podatke, da so se pri 21% težave pri učenju pojavile prvič v tekočem letu, da so pri 23,5% trajale že od 
začetka šolanja, 44% pa jih je imelo težave že v osnovni šoli. Ker v vzorec niso bili vključeni dijaki z odločbami o usmeritvi, se 
odpira vprašanje, zakaj so se odločili  za ta program šolanja, če predhodno niso zaznavali  težav, oziroma ali  so predhodno 
uspešno obiskovali šolo s prilagojenim programom in se zato niso odločali za nadaljevanje usmeritve. 

Povzetek, zaključki in predlogi

Strokovni delavci menijo, da so težave pri učenju najbolj povezane s problemi motivacije, čustvovanja ali vedenja, takoj za tem 
pa z neugodnim domačim okoljem. Na tretjem mestu je povezanost s specifičnimi primanjkljaji. Najnižje so ocene povezav težav 
pri učenju z motorično nespretnostjo in neustreznim načinom poučevanja. 

Rezultati  nakazujejo,  da  bi  bilo  potrebno  problemom  motorične  nespretnosti,  na  katero  večkrat  opozarjajo  mentorji  na 
praktičnem usposabljanju in učitelji praktičnega pouka, posvetiti večjo pozornost tako pri poklicnem usmerjanju kot tudi pri 
prilagajanju  praktičnega  poučevanja  in  usposabljanja.  Pri  splošnih  in  strokovnih  predmetih,  kjer  poteka  veliko  učenja  po 
verbalno-slušni  (poslušanje,  ustno  odgovarjanje)  ali  verbalno-vidni  poti  (branje,  pisanje),  dijaki  s  težavami  na  vidno-
prostorskem, konstrukcijskem področju večinoma niso ovirani  v učnem napredovanju, vendar pa se lahko tak posameznik z 
dobrimi ocenami pri predmetih teoretično-verbalne narave znajde v poklicu, ki ga zaradi  motorične nespretnosti  ne zmore 
kompetentno opravljati. Mentorji na praktičnem usposabljanju bi verjetno potrebovali tudi več strokovne podpore pri soočanju s 
tovrstnimi problemi, seznanjanje z možnostmi prilagoditev, treningov, itd.
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Medtem ko učitelji splošnih in strokovnih predmetov ter ravnatelji v manjši meri povezujejo učne težave z neustreznimi načini 
poučevanja, pa najdemo v odgovorih dijakov in staršev kot vzroke težav tudi dejavnike, ki se nanašajo na to. Glede na praktično 
usmerjenost in prisotne težave bi bilo potrebno več pozornosti posvetiti načinom poučevanja verbalno-teoretičnih, abstraktnih 
vsebin, ki  bi  v  večji  meri  spodbujale  razumevanje in  preko praktičnih  aplikacij  ter  eksplicitnega poučevanja strategij  tudi 
doživljanje smisla in notranje kontrole.

Večji del strokovnih delavcev meni, da imajo dijaki s težavami pri učenju večinoma povprečne intelektualne sposobnosti in med 
vsemi  skupinami  strokovnih  delavcev  prevladuje  prepričanje,  da  imajo  tudi  nadarjeni  učenci  lahko  težave  pri  učenju.  Za 
nadarjene dijake s specifičnimi učnimi težavami je značilno, da se bolj angažirajo na področjih, ki so povezana z njihovimi 
interesi, in čeprav so zelo vedoželjni, gradijo svoje znanje predvsem okoli tem in problemov, ki jih zanimajo. S šolskim učenjem 
in  usvajanjem tipično šolskega  znanja  pa imajo  pogosto  težave in  posebno učitelji  splošnih  predmetov bi  morali  biti  bolj 
seznanjeni z njihovimi kognitivnimi in motivacijskimi posebnostmi. 

Strokovni delavci presojajo, da se pri približno polovici dijakov skupaj z učnimi pojavljajo tudi vedenjske težave. Še v večji meri 
kot ostali povezujejo učne težave z vedenjskimi težavami učitelji  praktičnih predmetov, manj pa jih povezujejo ravnatelji. 
Čeprav  učitelji  opažajo  pojavljanje  vedenjskih  težav  pri  polovici  dijakov  z  učnimi  težavami,  o  občasnem  ali  izrazitem 
pritoževanju nad njihovim vedenjem poroča le tretjina anketiranih staršev in petina do tretjina dijakov.
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B. Prepoznavanje in 
odkrivanje učnih težav 

Ker je učinkovitost različnih oblik podpore in pomoči odvisna tudi od pravočasnega in učinkovitega odkrivanja težav, nas je 
zanimalo,  kako  potekajo  procesi  prepoznavanja  in  odkrivanja  učnih  težav  v  aktualni  praksi srednjega  poklicnega  in 
strokovnega izobraževanja. V tem okviru smo želeli bolje osvetliti vlogo posameznih podskupin strokovnih delavcev, staršev in 
dijakov  samih  pri  prepoznavanju  in  odkrivanju  učnih  težav  ter  primerjati  ujemanje  ugotovitev  različnih  udeležencev,  ki 
doživljajo in presojajo probleme učnih težav z različnih perspektiv. Ker so težave pri učenju pojav, ki je zelo raznolik, nas je 
zanimalo tudi,  kako (po katerih znakih in merilih)  jih  prepoznavajo različni  strokovni delavci,  dijaki  in  njihovi  starši  in  ali 
obstajajo  razlike  v  prepoznavnosti  posameznih  vrst  težav.  S  sistemskega  vidika  pa  je  pomembno  ugotoviti,  kateri  načini 
prepoznavanja in odkrivanja težav pri učenju prevladujejo na posameznih srednjih šolah, kako so različne skupine strokovnih 
delavcev zadovoljne z obstoječimi načini in preučiti razloge morebitnega nezadovoljstva z aktualnim stanjem. Ugotovitve lahko 
služijo kot  osnova za  identificiranje šibkih in močnih področij  v procesih prepoznavanja in odkrivanja ter  opozorijo  na 
morebitne ovire in neizkoriščene možnosti za izboljšanje procesov prepoznavanja in odkrivanja težav pri učenju.  

Tabela B1: Kdo na šoli prepozna dijake z učnimi težavami?
vrsta učitelja  Učitelji 

splošnih/strokovnih 
predmetov

Učitelji 
praktičnega 

pouka

Razrednik Šolska 
svetovalna 

služba

Starši Dijak sam 
poišče 
pomoč

Učitelj 
tutor

Dijak 
tutor

 učitelj splošnih 
predmetov

 
 
 

 
 
 

Arit.sred. 1,81 1,19 1,74 1,49 1,21 ,71 ,69 ,42
N 95 90 94 95 95 92 62 59

Stan.dev. ,394 ,616 ,438 ,563 ,481 ,504 ,715 ,563
% 

skupaj  
41,2% 37,7% 38,5% 40,8% 41,8% 38,9% 40,2% 36,8%

 učitelj strokovnih 
predmetov

 
 
 

 
 
 

Arit.sred. 1,63 1,19 1,75 1,47 1,10 ,71 ,71 ,43
N 73 73 73 73 73 73 48 47

Stan.dev. ,486 ,569 ,434 ,603 ,446 ,485 ,683 ,580
% 

skupaj  
28,5% 30,6% 30,0% 30,7% 29,1% 31,1% 31,8% 29,4%
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 učitelj praktičnega 
pouka

 
 
 

 
 
 

Arit.sred. 1,54 1,42 1,80 1,50 1,00
,61 ,82 ,65

N 24 24 25 24 22 23 17 17
Stan.dev. ,588 ,584 ,408 ,511 ,436 ,499 ,529 ,493

% 
skupaj  

8,9% 12,0% 10,6% 10,3% 8,0% 8,4% 13,1% 16,2%

 mentor na 
praktičnem 

usposabljanju
 
 
 

 
 
 

Arit.sred. 1,77 1,50 1,86 1,54 1,08 ,50 1,09 1,00
N 13 14 14 13 12 12 11 11

Stan.dev. ,439 ,519 ,363 ,519 ,669 ,522 ,302 ,447
% 

skupaj  
5,5% 7,4% 6,1% 5,7% 4,7% 3,6% 11,2% 16,2%

 svetovalni delavec
 
 
 

 
 
 

Arit.sred. 1,83 ,97 1,75 1,19 1,25 ,83 ,18 ,05
N 36 36 36 36 36 36 22 21

Stan.dev. ,378 ,560 ,500 ,467 ,500 ,447 ,501 ,218
% 

skupaj  
15,8% 12,3% 14,8% 12,4% 16,4% 18,0% 3,7% 1,5%

 skupaj
 
 
 

 
 
 

Arit.sred. 1,73 1,20 1,76 1,44 1,16 ,71 ,67 ,44
N 241 237 242 241 238 236 160 155

Stan.dev. ,454 ,595 ,437 ,561 ,483 ,492 ,670 ,559
% 

skupaj  
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 

ANOVA 
 F Sig.

 učitelji splošnih/strokovnih predmetov * vrsta 
učitelja

3,273 ,012

 učitelji praktičnega pouka * vrsta učitelja 3,119 ,016
 razrednik * vrsta učitelja ,259 ,904

 šolska svetovalna služba * vrsta učitelja 2,199 ,070
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 starši * vrsta učitelja 1,584 ,179
 dijak sam poišče pomoč * vrsta učitelja 1,366 ,247

 učitelj tutor * vrsta učitelja 4,679 ,001
 dijak tutor * vrsta učitelja 6,847 ,000

 

Skupni rezultati različnih strokovnih delavcev kažejo, da v poklicnem in srednjem strokovnem izobraževanju učne težave dijakov 
najpogosteje prepoznajo njihovi razredniki in učitelji splošnih oziroma strokovnih predmetov. Šolska svetovalna služba je v 
skupnih rezultatih šele na tretjem mestu. Najmanjšo vlogo pri prepoznavanju pa pripisujejo dijakom tutorjem in učiteljem 
tutorjem. Učitelji  splošnih predmetov, učitelji  praktičnih predmetov in mentorji  na praktičnem usposabljanju vsak za svoje 
področje zaznavajo nekoliko večjo vlogo pri odkrivanju učnih težav. 

Tudi za dijake same strokovni delavci menijo, da redko (ocena se giblje med nikoli in občasno) sami poiščejo pomoč. Pogostost 
samoiniciativnega iskanja pomoči dijakov še najvišje ocenjujejo svetovalni delavci, čeprav razlike niso statistično pomembne. Pri 
ocenjevanju vloge tutorstva v procesu prepoznavanja težav pri učenju se pojavljajo statistično pomembne razlike v srednjih 
vrednostih odgovorov, mentorji na praktičnem usposabljanju pripisujejo tutorstvu večji pomen kot ostali strokovni delavci.  

Zanimivo je tudi, da svetovalnim delavcem ostali učitelji pripisujejo večjo vlogo pri odkrivanju učnih težav, kot jo zaznavajo 
sami. Svetovalni delavci menijo, da učne težave pogosteje kot oni sami prepoznavajo učitelji spološnih in strokovnih predmetov, 
razredniki in tudi starši dijakov, sebe postavljajo šele na četrto mesto. Najmanjšo vlogo pri odkrivanju pripisujejo svetovalni 
delavci dijakom tutorjem, učiteljem tutorjem in učiteljem praktičnega pouka. Rezultati mentorjev pri praktičnem usposabljanju 
in učiteljev praktičnih predmetov pa nasprotno kažejo na pojavljanje določenih težav na področju praktičnih kompetenc, na 
katere bi morali biti svetovalni delavci morda bolj pozorni. 

Med  mnenji  posameznih  skupin  strokovnih  delavcev  se  pojavljajo  statistično  pomembne  razlike  v  presoji  vloge  učiteljev 
splošnih/strokovnih predmetov, učiteljev praktičnega pouka, učiteljev tutorjev in dijakov tutorjev. Učitelji splošnih predmetov 
menijo, da oni sami in učitelji strokovnih predmetov nekoliko pogosteje prepoznajo težave kot razredniki, učitelji praktičnih 
predmetov in mentorji pri praktičnem usposabljanju pa višje kot ostali ocenjujejo vlogo razrednika. Razlike v mnenjih so lahko 
pogojene tudi z naravo in vzroki težav pri učenju ter vrsto oviranosti, ki jo prisotne težave povzročajo. Specifične težave pri 
pisanju  ali  računanju  bo  prej  prepoznal  učitelj  slovenskega  jezika  ali  matematike,  prav  tako  tudi  probleme  pri  logičnem 
razmišljanju in reševanju težjih nalog ali težave pri ohranjanju zbranosti pri poslušanju razlage ali izvajanju rutinskih šolskih 
veščin. Tudi v primerih, da ne prepozna značilnih znakov disleksije, specifičnih motenj računanja ali motenj pozornosti, bo 
težavo in slabše izvajanje zaznal ter ga eventualno pripisal drugim vzrokom (pomanjkanju truda ali vaje, neustreznemu odnosu 
do  dela  itd.).  Mentorji  pri  praktičnem usposabljanju  in  učitelji  praktičnega  pouka  pa  opozarjajo  na  probleme  motorične 
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nespretnosti in pri svojem 
delu opažajo težave, ki za samo šolanje morda niso tako ovirajoče, predstavljajo pa problem za kasnejše kompetentno izvajanje 
izbranega poklica.  Težave pri  učenju neverbalne narave običajno spremljajo  tudi  problemi  na področju  socialnih  veščin  in 
vključevanja, v socialno-čustvene in vedenjske vidike funkcioniranja posameznih dijakov pa imajo razredniki verjetno boljši 
vpogled.

Odgovori dijakov in njihovih staršev (glej tabeli FB1 in FB2) prikazujejo probleme prepoznavanja in odkrivanja učnih težav v 
drugačni luči. 37% staršev dijakov s težavami pri učenju poroča, da so jim  za težave pri učenju povedali dijaki sami, 36% 
staršev pa navaja, da so sami pri dijakovem delu za šolo opazili, da ima težave. Odgovori staršev se ujemajo z odgovori dijakov 
samih, ki še v višjem odstotku (63%) navajajo, da so težave ugotovili  sami,  na drugo mesto pa postavljajo mamo (pri 35% 
dijakov).  Naslednji po pogostosti je učitelj v osnovni šoli (21%). Šolski svetovalni službi v osnovni šoli pri ugotavljanju učnih 
težav pripisujejo dijaki manjšo vlogo kot razredniku in učiteljem v srednji šoli, na zadnjem mestu pa je šolska svetovalna služba 
na srednji šoli. Le 23,5% staršev omenja, da so jih šele negativne ocene opozorile na prisotnost težav, in le 16%, da so prvič 
zvedeli za obstoj težav pri učenju svojega otroka, ko so bili klicani v šolo.

Primerjava odgovorov dijakov po programih (tabela FB2a) je pokazala največji odstotek samoiniciativnega opažanja težav pri 
dijakih poklicno tehniškega izobraževanja (75%), najmanjšega pa pri dijakih v nižjem poklicnem izobraževanju (50%). Dijaki 
poklicnega  izobraževanja pogosteje  od drugih  skupin  navajajo,  da so njihove težave ugotovili  razredniki,  mama, učitelji  v 
osnovni  šoli  in  svetovalna služba v osnovni  šoli.  Dijaki  srednjega  strokovnega izobraževanja pa pogosteje od drugih  skupin 
navajajo očeta, v podobnem odstotku kot dijaki poklicnega izobraževanja pa tudi mamo. Odgovore dijakov nižjega poklicnega 
izobraževanja je težko interpretirati, v primerjavi z drugimi skupinami pa nekoliko bolj izpostavljajo učitelje v srednji šoli in 
šolsko svetovalno službo. Glede na visok odstotek dijakov z odločbami o usmeritvi v nižjem poklicnem izobraževanju (22% vseh 
dijakov NPI, le 40% teh odločb pa se nanaša na primanjkljaje na posameznih področjih učenja) bi lahko pričakovali, da so njihove 
težave  pri  učenju  težje  in  bolj  dolgotrajne  narave.  Poznavanje  njihove  zgodovine  izobraževanja  (ali  prihajajo  iz  šol  s 
prilagojenim programom,  kdaj so bili usmerjeni in kakšna je narava njihovih motenj, ali so bile zahteve v osnovni šoli usklajene 
z njihovimi zmožnostmi itd.) in ravni kognitivnega funkcioniranja (razumevanje vprašanj, metakognitivne zmožnosti zavedanja in 
presoje) bi lahko bolje osvetlilo nekatere neusklajenosti v odgovorih te skupine, ki se pojavljajo na več mestih.  

Iz odgovorov dijakov samih in njihovih staršev lahko sklepamo, da so se težav zavedali že mnogo prej,  preden so jim svoje 
ugotovitve in opažanja sporočili učitelji ali jih je na to opozoril razrednik. Iz rezultatov strokovnih delavcev na šoli pa lahko 
sklepamo, da o svojih težavah niso spregovorili in samoiniciativno iskali pomoč pri učiteljih ali svetovalni službi, čeprav so se jih 
zavedali. O doživljanju težav je večina dijakov obvestila  svoje starše, ki pa so se po oceni učiteljev le občasno samoiniciativno 
obrnili po pomoč in učiteljem tako sporočili, da so učne težave svojih otrok opazili (nekoliko višje so pogostost prepoznavanja 
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težav  s  strani  staršev 
ocenili le učitelji splošnih predmetov in svetovalni delavci, čeprav razlike niso statistično pomembne).  

Ugotovljeni rezultati se ujemajo z rezultati preučevanja procesa odkrivanja težav v osnovni šoli (Magajna in sod., 2008). Tudi 
v osnovni šoli so strokovni delavci ugotavljali, da učenci le redko sami spregovorijo o svojih težavah pri učenju in izrazijo željo 
po  pomoči.  Rezultati  kažejo  na  potrebo  po  nadaljnjem  raziskovanju  razlogov  za  ugotovljena  razhajanja,  še  posebej  če 
upoštevamo  pomen  zgodnjega  odkrivanja  in  zgodnjega  ukrepanja  na  učinkovitost  pomoči.  Doživljanju  ponavljajočih  se 
neuspehov  sledi  pogosto  poslabšanje  občutka  samoučinkovitosti  in  notranje  kontrole,  doživljanje  nemoči  in  strah  pred 
neuspehom ter  aktiviranje različnih  mehanizmov obrambe pred izgubo samospoštovanja.  Včasih  postane okolje  pozorno na 
probleme posameznika šele, ko postane z različnimi neustreznimi odzivi ali aktivnimi in pasivnimi načini izogibanja moteč. 

Raziskave so pokazale, da je ob prisotnosti težav zelo pomembna proaktivna naravnanost in samoiniciativno iskanje pomoči 
(Gerber in sod., 1992; Higgins in sod., 2005). Proaktivnost je pomemben varovalni dejavnik, ki bi ga bilo potrebno spodbujati, saj 
pomembno  vpliva  na  izid  težav.  Zato  bi  bilo  potrebno  raziskovati  ovire  v  komuniciranju  in  dejavnike,  ki  zavirajo  ali  ne 
omogočajo razvijanja proaktivne naravnanosti v tipično šolskem kontekstu. Iskanje pomoči se še vedno pojmuje kot priznavanje 
šibkosti,  ne pa kot pot k odličnosti.  Boljše poznavanje teh ovir  in načinov spodbujanja proaktivnosti  bi izboljšalo možnosti 
pravočasnega odkrivanja in prevzemanja notranje kontrole nad težavami namesto pasivnega čakanja ali aktiviranja različnih 
mehanizmov izogibanja in potiskanja neugodnih čustev.   

Tabela B2: Po katerih znakih in merilih prepoznate dijake z UT? (več odgovorov)
 učitelj splošnih 

predmetov
učitelj strokovnih 

predmetov
učitelj 

praktičnega 
pouka

mentor na praktičnem 
usposabljanju

svetovalni 
delavec

 

 kratkotrajna pozornost 67 57 18 9 19 170
  70,5% 78,1% 72,0% 52,9% 52,8% 69,1%

 težave pri nalogah z logičnim 
razmišljanjem 

49 50 13 10 20 142

  51,6% 68,5% 52,0% 58,8% 55,6% 57,7%
 počasnejše usvajanje učnega gradiva kot 

vrstniki 
58 43 16 6 18 141

  61,1% 58,9% 64,0% 35,3% 50,0% 57,3%
 ima večje težave pri branju in/ali pisanju 

in /ali računanju 
44 28 11 5 20 108
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  46,3% 38,4% 44,0%
29,4% 55,6% 43,9%

 ima pomanjkljive učne in delovne navade 48 25 5 5 21 104
  50,5% 34,2% 20,0% 29,4% 58,3% 42,3%

 kaže izrazit odpor do šolskega dela 45 25 8 4 14 96
  47,4% 34,2% 32,0% 23,5% 38,9% 39,0%

 moti pouk, ne upošteva pravil 36 27 14 4 14 95
  37,9% 37,0% 56,0% 23,5% 38,9% 38,6%

 pomembna razlika med pisnimi izdelki in 
ustnim znanjem 

28 23 5 4 8 68

  29,5% 31,5% 20,0% 23,5% 22,2% 27,6%
 nihanje  učne učinkovitosti 19 18 9 6 5 57

  20,0% 24,7% 36,0% 35,3% 13,9% 23,2%
 neupravičeno izostajanje od pouka 21 18 1 6 8 54

  22,1% 24,7% 4,0% 35,3% 22,2% 22,0%
 pogosto izkaže zaskrbljenost, negotovost 

pri šolskem delu, trema pri preverjanju 
18 16 2 4 8 48

  18,9% 21,9% 8,0% 23,5% 22,2% 19,5%
 kaže znake nemoči, potrtosti, vdanost v 

usodo 
14 18 3 3 5 43

  14,7% 24,7% 12,0% 17,6% 13,9% 17,5%
 počasnejše prilagajanje spremembam 

dejavnosti 
11 11 4 4 1 31

  11,6% 15,1% 16,0% 23,5% 2,8% 12,6%
 pomembna razlika med praktičnim 

izdelkom in pisno ali ustno izkazanim 
znanjem 

3 5 9 5 3 25

  3,2% 6,8% 36,0% 29,4% 8,3% 10,2%
 slabe ocene, ponavljanje razreda 11 2   11 24

  11,6% 2,7%   30,6% 9,8%
 ima težave pri izvajanju praktičnih 

dejavnosti 
2  6 7 1 16

  2,1%  24,0% 41,2% 2,8% 6,5%
 daje vtis, da bi bil lahko učno uspešnejši 8 2  1 4 15

  8,4% 2,7%  5,9% 11,1% 6,1%
 socialna izoliranost, samoizoliranost 6 2   2 10

  6,3% 2,7%   5,6% 4,1%
 slabše razume jezik šolanja 5 1  2 1 9
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  5,3% 1,4%  
11,8% 2,8% 3,7%

 daljša odsotnost od pouka 3 3  1  7
  3,2% 4,1%  5,9%  2,8%

 
Pri  tem  vprašanju  so  respondenti  lahko  izbrali  več  odgovorov.  Če  pogledamo  celotno  skupino  strokovnih  delavcev,  so 
najpogosteje izbrani  razlogi:  težave s pozornostjo, težave pri nalogah,  ki  zahtevajo logično razmišljanje, počasnost  pri 
usvajanju učnega gradiva, večje težave pri branju in/ali pisanju in/ali računanju ter pomanjkljive učne in delovne navade. 
Težave s pozornostjo najbolj izpostavljajo učitelji splošnih, strokovnih in praktičnih predmetov, težave z logičnim razmišljanjem 
pa učitelji strokovnih predmetov. Na osnovi pomanjkljivih učnih in delovnih navad pa prepoznavajo težave pri učenju v večji 
meri svetovalni delavci in učitelji splošnih predmetov, učitelji strokovnih in praktičnih predmetov pa probleme učnih navad manj 
izpostavljajo. Glede na to, da so mnogi dijaki kot svoje močno področje navajali praktičnost in interes za tehnična opravila, 
lahko sklepamo, da so problemi motivacije in metod učenja večji pri teoretičnih vsebinah in verbalnem učenju. Mnogi otroci in 
mladostniki, še posebej če imajo specifične bralno-napisovalne motnje brez spremljajočih težav na področju koncentracije, so 
zelo  organizirani,  vztrajni  in  sistematični  pri  tehnično-praktičnih  opravilih,  ki  jih  zanimajo.   Mentorji  na  praktičnem 
usposabljanju za razliko od ostalih  strokovnih delavcev pripisujejo pri  določanju  učnih težav  večji  pomen problemom pri 
izvajanju praktičnih dejavnosti, učitelji praktičnega pouka na šoli pa kot znak težav pri učenju izpostavljajo motenje pouka in 
neupoštevanje pravil. Zanimivo je, da so slabše razumevanje jezika šolanja najpogosteje, čeprav le v 11%, izbrali mentorji na 
praktičnem usposabljanju.  

Strokovni delavci v osnovnih šolah (Magajna in sod., 2008) so pri navajanju znakov, po katerih najpogosteje prepoznajo učenca z 
učnimi težavami, najpogosteje navajali večje težave pri branju in/ali pisanju in/ali računanju, problemi pozornosti so bili na 
drugem mestu, počasnejše usvajanje učnega gradiva in problemi z logičnim mišljenjem pa so bili na tretjem in četrtem mestu. V 
srednji šoli  so specifične motnje branja, pisanja in računanja pogosto že delno kompenzirane in težje prepoznavne, zaradi 
večjega obsega snovi in zahtev po samostojnem delu pa postajajo težave na področju pozornosti in organizacije večja ovira. 
Podobno so bile v osnovni šoli na zadnjem mestu izbire, ki so se nanašale na odsotnost zaradi bolezni ali neugodne dejavnike v 
okolju. 

Rezultati v tabeli FA1, ki prikazujejo opažanja dijakov samih in njihovih staršev o tem, kako se pri dijakih kažejo učne težave, 
se ujemajo z odgovori strokovnih delavcev v izpostavljanju problemov pozornosti, reševanja težjih nalog in hitrosti usvajanja 
učnega gradiva. Med ponujenimi odgovori je bilo možnih več izbir (zato so seštevki odgovorov večji od velikosti vzorca). Starši 
opažajo predvsem težave svojih otrok pri težjih nalogah, ki zahtevajo logično razmišljanje (44%), počasnejše usvajanje učnega 
gradiva v primerjavi z vrstniki (30%) in težave zaradi kratkotrajne pozornosti (29%). Prav tako kot pomemben način manifestacije 
učnih težav navajajo tremo pred ocenjevanjem znanja (28%). Tudi dijaki pogosto prepoznavajo lastne težave kot počasnost 
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usvajanja  učnega  gradiva 
(46%), temu pa sledijo težave z nalogami, ki zahtevajo logično razmišljanje (31%). Dijaki sami (23%) nekoliko bolj kot starši (19%) 
izpostavljajo razliko med pisnimi izdelki in ustnim znanjem.  

Strokovni delavci na šoli so bolj kot starši in dijaki navajali, da prepoznavajo prisotnost učnih težav tudi na osnovi opažanja 
večjih težav pri branju, pisanju in računanju. Dijaki in starši poročajo v večjem odstotku o težavah pri računanju in pisanju kot 
pri branju. Bolj kot probleme vztrajnosti pa dijaki (27%) in starši (22%) izpostavljajo težave pri začenjanju s šolskim delom brez 
odlašanja.  

Medtem ko je le manjši delež strokovnih delavcev (ocene variirajo od 3 do 11%) izbral, da sklepajo na težave pri učenju na 
osnovi vtisa, da bi bil dijak lahko uspešnejši, pa skoraj 22% staršev meni, da bi bil njihov otrok kljub težavam lahko uspešnejši. V 
primerjavi s starši pa je prepričanih, da bi lahko bili učno uspešnejši, še več dijakov samih (31%). Dijaki torej prepoznavajo 
razhajanje med lastnimi zmožnostmi in dejansko šolsko storilnostjo. Razhajanja med intelektualnimi kapacitetami in storilnostjo 
so značilna tako za specifične motnje učenja in težjo obliko teh motenj - primanjkljaje na posameznih področjih učenja kot tudi 
za slabšo uspešnost, ki je posledica pomanjkanja motivacije in kontrole miselnih in čustvenih procesov (voljne kontrole). 

Primerjave po programih (tabele FA1a do FA1v) kažejo, da dijaki v SPI (63%) bolj kot ostale skupine navajajo, da počasneje 
usvajajo učno gradivo, da njihova učinkovitost niha (28%), da opažajo razlike med pisnimi izdelki in ustnim znanjem (33%) in 
skupaj  z  dijaki  PTI  (46%  SPI,  38%  PTI)  izpostavljajo  probleme  pri  težjih  nalogah,  ki  zahtevajo  logično  razmišljanje.  Pri 
interpretaciji  rezultatov  je  potrebno upoštevati,  da  reševanje  težjih,  kompleksnih,  večstopenjskih  nalog  (pogosto  navajajo 
težave pri matematiki) zahteva poleg zmožnosti logičnega razmišljanja tudi dobre sposobnosti delovnega pomnjenja (zmožnost 
hkratnega  pomnjenja  podatkov  in  izvajanja  miselnih  operacij,  razumevanje  prebranega,  pozornost  na  ključne  informacije, 
priklic  in  raba  strategij  ter  upoštevanje  pravilne  sekvence  postopkov).  Če  nekatere  osnovne veščine  (npr.  tehnika branja, 
miselno računanje, hitro tekoče zapisovanje itd.) niso avtomatizirane, bodo obremenjevale zavestno pozornost in procese v 
delovnem pomnjenju, ki bo tako manj učinkovito. Pomanjkljiva avtomatizacija veščin je lahko posledica pomanjkanja vaje, pri 
specifičnih  motnjah  učenja  (branja,  pisanja,  računanja)  pa  posameznik  kljub trudu  in  obsežnem vežbanju  ne more doseči 
stopnje  hitrega,  tekočega  avtomatiziranega  izvajanja zaradi  notranjih,  nevrofizioloških  razlogov.  Zato  potrebujejo  ti  dijaki 
posebno vežbanje strategij in prilagoditve, ki zmanjšajo oviranost in omogočijo, da lahko uporabijo svoje sicer dobre sposobnosti 
miselnega  povezovanja  in  sklepanja.  Tudi  čustveni  dejavniki  (večja  čustvena  vznemirjenost,  tesnobne  misli  in  predstave, 
neprestano razglabljanje o težavah pri potrtosti itd.) in utrujenost lahko zmanjšajo učinkovitost delovnega spomina in poslabšajo 
učno funkcioniranje.   

95

MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT



REPUBLIKA SLOVENIJA

Dijaki SPI tudi v večji meri 
kot ostali poročajo, da se ne znajo učiti (18%), da se težko spravijo k delu (39%) in da so nesamostojni in potrebujejo stalen 
nadzor (28%). Dijaki SSI v večjem deležu kot ostali (18%, odstotki ostalih se gibljejo med 2-3%) omenjajo kot težavo počasnejše 
prilagajanje  na  spremembe.  Ker  obiskujejo  anketirani  dijaki  s  težavami  pri  učenju  večinoma  prvi  in  drugi  letnik,  lahko 
domnevamo, da gre za težje prilagajanje na spremenjen sistem v srednješolskem izobraževanju. Večkrat navajajo tudi težave 
pri računanju in pisanju in skupaj z dijaki PTI pogosteje odhajajo zaskrbljeni v šolo. Pri dijakih SSI so med težavami večkrat kot 
pri  ostalih  skupinah  navedeni  čustveni  problemi  (trema,  izrazit  odpor  do  šolskega  dela,  znaki  nemoči  in  potrtosti).  49% 
anketiranih dijakov v SSI  je prepričanih, da bi lahko bili  učno uspešnejši.  Probleme motivacije in samoregulacije (težko se 
spravijo k učenju, ne vztrajajo) v manjši meri omenjajo le dijaki NPI, medtem ko tovrstne težave obremenjujejo skoraj tretjino 
dijakov z učnimi težavami v ostalih programih. Dijaki s težavami pri učenju v NPI navajajo le počasnejše usvajanje učnega 
gradiva (39%), odstotek je manjši kot pri dijakih v ostalih programih, večje težave pri branju (18%) in računanju (24%), sicer pa 
so odstotki navajanja težav pri tej skupini v primerjavi z drugimi zelo majhni. V anketiranem vzorcu niso bili zajeti dijaki z 
odločbami o usmerjanju, ki jih je v NPI 22%, zato lahko na osnovi odgovorov te skupine domnevamo, da se zaradi bolj praktične 
narave učenja soočajo z manjšimi težavami kot v osnovni šoli in da svoje funkcioniranje bolje presojajo, ker se nahajajo v 
drugačni primerjalni skupini. Verjetno pa bi bila glede na navedene večje težave pri branju (verjetno tudi razumevanju) za to 
skupino bolj primeren intervju, saj bi bilo v pogovoru možno dodatno pojasnjevati ali pa zabeležiti eventualno pomanjkanje 
zmožnosti zavedanja in refleksije o nekaterih pojavih. 

Tabela B3: Kako hitro odkrijete posamezne vrste UT?
vrsta učitelja  Težave zaradi 

upočasnjenega 
intelektualnega 

razvoja

Težave zaradi 
specifičnih 

primanjkljajev

Motorična 
nespretnost

Težave zaradi 
problemov z 
motivacijo, 

čustvovanjem, 
vedenjem

Težave zaradi 
neugodnega 

domačega okolja

Težave pri učenju 
zaradi dijaku 

neustreznega načina 
poučevanja

 učitelj splošnih 
predmetov

Arit.sred. 2,40 2,49 1,96 2,21 1,56 1,71

  N 93 94 93 94 94 94
  Stan.dev. ,645 ,652 ,736 ,686 ,712 ,682
  % 

skupaj  
38,0% 41,1% 34,8% 39,0% 38,1% 40,3%

 učitelj 
strokovnih 
predmetov

Arit.sred. 2,42 2,30 2,23 2,25 1,63 1,76

  N 73 73 71 72 72 70
  Stan.dev. ,622 ,681 ,680 ,727 ,638 ,647
  % 30,2% 29,5% 30,2% 30,3% 30,3% 30,8%
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skupaj  
 učitelj 

praktičnega 
pouka

Arit.sred. 2,42 2,29 2,52 2,25 1,74 1,70

  N 24 24 25 24 23 23
  Stan.dev. ,584 ,690 ,714 ,737 ,752 ,470
  % 

skupaj  
9,9% 9,6% 12,0% 10,1% 10,4% 9,8%

 mentor na 
praktičnem 

usposabljanju

Arit.sred. 2,33 2,50 2,50 2,13 1,73 1,81

  N 18 14 16 15 15 16
  Stan.dev. ,594 ,650 ,516 ,516 ,704 ,544
  % 

skupaj  
7,2% 6,1% 7,6% 6,0% 6,7% 7,3%

 svetovalni 
delavec

Arit.sred. 2,42 2,17 2,22 2,17 1,56 1,33

  N 36 36 36 36 36 36
  Stan.dev. ,732 ,737 ,832 ,655 ,652 ,535
  % 

skupaj  
14,8% 13,7% 15,3% 14,6% 14,5% 12,0%

 Skupaj Arit.sred. 2,41 2,37 2,17 2,22 1,61 1,67
  N 244 241 241 241 240 239
  Stan.dev. ,638 ,683 ,742 ,686 ,682 ,637
  % 

skupaj  
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 
Skupno gledano strokovni delavci  najhitreje odkrijejo težave zaradi upočasnjenega intelektualnega razvoja in težave zaradi 
specifičnih  primanjkljajev.  Sledijo  težave  zaradi  problemov  z  motivacijo,  s  čustvovanjem in  z  vedenjem,  ki  jih  večinoma 
odkrivajo srednje hitro. Najtežje prepoznane pa so težave zaradi neugodnega domačega okolja in težave zaradi neustreznega 
načina  poučevanja.  Statistično  pomembne  razlike  v  presoji  hitrosti  odkrivanja  posameznih  vrst  težav  se  pojavljajo  pri 
prepoznavanju motorične nespretnosti in težav pri učenju zaradi neustreznega načina poučevanja. Izstopajo učitelji praktičnih 
predmetov in  mentorji  praktičnega usposabljanja,  ki  hitreje prepoznavajo težave zaradi  motorične nespretnosti.  Svetovalni 
delavci pa ugotavljajo, da se težave pri učenju, ki so posledica neustreznega načina poučevanja, odkrivajo mnogo počasneje kot 
to ocenjujejo ostali. 

ANOVA 
 F Sig.
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 težave zaradi upočasnjenega intelektualnega razvoja * Vrsta učitelja ,081 ,988
 težave zaradi specifičnih primanjkljajev * Vrsta učitelja 1,933 ,106

 motorična nespretnost * Vrsta učitelja 4,492 ,002
 težave zaradi problemov z motivacijo, čustvovanjem, vedenjem * Vrsta 

učitelja
,158 ,959

 težave zaradi neugodnega domačega okolja * Vrsta učitelja ,498 ,737
 težave pri učenju zaradi dijaku neustreznega načina poučevanja * Vrsta 

učitelja
3,277 ,012

 
Rezultati  o  hitrosti  odkrivanja  različnih  vrst  težav  pri  učenju  v  osnovni  šoli  (Magajna  in  sod.,  2008)  kažejo  določene 
podobnosti,  pa  tudi  razlike.  V  osnovni  šoli  najhitreje  odkrijejo  učence,  ki  imajo  težave  zaradi  nemirnega,  hiperaktivnega 
vedenja, mnogo bolj tudi izstopajo težave zaradi nerazumevanja slovenskega jezika, splošno upočasnjen intelektualni razvoj je 
šele  na  tretjem  mestu.  Prav  tako  pa  najdlje  ostajajo  prikrite  težave,  ki  so  posledica  pomanjkljivega  ali  neustreznega 
poučevanja. Tudi strokovni delavci v osnovni šoli presojajo, da se težave zaradi specifičnih primanjkljajev odkrivajo srednje 
hitro do hitro.  

Tabela B4: Kako dobro prepoznate čustvene, motivacijske in vedenjske vzroke UT?
vrsta učitelja  Dijaki s težnjami k 

lagodnosti
Anksiozni 

dijaki
Dijaki, ki se soočajo z 

identitetno krizo
Dijaki s težavnim 

vedenjem
Potrti 
dijaki

Kljubovalni 
dijaki

 učitelj splošnih 
predmetov

Arit.sred. 1,98 1,43 1,24 1,90 1,35 1,82

  N 95 95 95 94 94 93
  Stan.dev. ,144 ,498 ,431 ,296 ,480 ,389
  % 

skupaj  
39,5% 37,1% 37,5% 39,1% 36,2% 40,3%

 učitelj strokovnih 
predmetov

Arit.sred. 1,92 1,51 1,25 1,92 1,41 1,76

  N 73 73 73 72 73 72
  Stan.dev. ,277 ,503 ,434 ,278 ,495 ,428
  % 

skupaj  
29,4% 30,0% 28,9% 30,1% 29,3% 30,3%

 učitelj praktičnega pouka Arit.sred. 1,80 1,46 1,25 1,83 1,67 1,76
  N 25 24 24 24 24 21
  Stan.dev. ,408 ,509 ,442 ,381 ,482 ,436
  % 

skupaj  
9,5% 9,5% 9,5% 9,6% 11,4% 8,8%

 mentor na praktičnem 
usposabljanju

Arit.sred. 1,89 1,61 1,33 1,88 1,38 1,59
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  N 18 18 18
17 16 17

  Stan.dev. ,323 ,502 ,485 ,332 ,500 ,507
  % 

skupaj  
7,1% 7,9% 7,6% 7,0% 6,3% 6,4%

 svetovalni delavec Arit.sred. 1,92 1,58 1,44 1,81 1,64 1,64
  N 36 36 36 36 36 36
  Stan.dev. ,280 ,500 ,504 ,401 ,487 ,487
  % 

skupaj  
14,5% 15,5% 16,5% 14,2% 16,8% 14,1%

 skupaj Arit.sred. 1,93 1,49 1,28 1,88 1,44 1,75
  N 247 246 246 243 243 239
  Stan.dev. ,260 ,501 ,450 ,320 ,498 ,432
  % 

skupaj  
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 
Med čustvenimi, vedenjskimi in motivacijskimi vzroki prednjačijo po prepoznavanju motivacijski in vedenjski vzroki (težnje k 
lagodnosti, vedenjske težave, kljubovalnost), manj pa so prisotni tisti, ki se nanašajo na čustvovanje dijakov.  Statistično po teh 
odgovorih odstopajo le svetovalni delavci in učitelji praktičnega pouka, ki nekoliko hitreje in bolje prepoznajo potrtost dijakov 
kot vzrok njihovih težav pri učenju. Probleme pri prepoznavanju potrtosti so navajali tudi strokovni delavci osnovnih šol. Učitelji 
splošnih predmetov menijo, da zelo hitro in dobro prepoznajo dijake s težnjami k lagodnosti, vprašanje pa je, ali je prisotno tudi 
razumevanje specifičnih motivacijskih značilnosti te skupine in učinkovitih pristopov. 

ANOVA
F Sig.

 dijaki s težanjami k lagodnosti * vrsta učitelja 2,632 ,035
 anksiozni dijaki * vrsta učitelja ,941 ,441

 dijaki, ki se soočajo z identitetno krizo * vrsta 
učitelja

1,574 ,182

 dijaki s težavnim vedenjem * vrsta učitelja ,973 ,423
 potrti dijaki * vrsta učitelja 3,714 ,006

 kljubovalni dijaki * vrsta učitelja 1,796 ,130

 

Tabela B5: Katera vrsta težav in v kakšni meri dijake najbolj ovira pri učenju?
vrsta učitelja  Zaradi 

upočasnjenega 
Zaradi specifičnih 

primanjkljajev
Zaradi 

motorične 
Zaradi problemov z 

motivacijo, 
Zaradi 

neugodnega 
Zaradi dijaku 
neustreznega 
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intelektualnega 
razvoja

nespretnosti čustvovanjem, 
vedenjem

domačega 
okolja

načina poučevanja

 učitelj splošnih 
predmetov

Arit.sred. 1,53 1,57 ,95 1,63 1,45 ,99

  N 93 94 93 94 94 94
  Stan.dev. ,523 ,497 ,497 ,486 ,521 ,518
  % 

skupaj  
39,0% 38,5% 35,2% 37,6% 37,8% 39,2%

 učitelj 
strokovnih 
predmetov

Arit.sred. 1,49 1,58 ,93 1,64 1,49 ,96

  N 72 72 73 73 73 73
  Stan.dev. ,531 ,496 ,509 ,482 ,503 ,512
  % 

skupaj  
29,4% 29,7% 27,2% 29,5% 30,3% 29,5%

 učitelj 
praktičnega 

pouka

Arit.sred. 1,50 1,71 1,32 1,67 1,38 1,13

  N 24 24 25 24 24 24
  Stan.dev. ,659 ,464 ,557 ,482 ,495 ,612
  % 

skupaj  
9,9% 10,7% 13,2% 9,8% 9,2% 11,4%

 mentor na 
praktičnem 

usposabljanju

Arit.sred. 1,39 1,17 1,42 1,56 1,33 ,73

  N 18 18 19 18 18 15
  Stan.dev. ,502 ,514 ,507 ,511 ,594 ,594
  % 

skupaj  
6,9% 5,5% 10,8% 6,9% 6,7% 4,6%

 svetovalni 
delavec

Arit.sred. 1,50 1,67 ,94 1,83 1,61 1,00

  N 36 36 36 36 36 36
  Stan.dev. ,561 ,478 ,475 ,378 ,494 ,586
  % 

skupaj  
14,8% 15,6% 13,6% 16,2% 16,1% 15,2%

 skupaj Arit.sred. 1,50 1,57 1,02 1,66 1,47 ,98
  N 243 244 246 245 245 242
  Stan.dev. ,541 ,504 ,527 ,474 ,516 ,542
  % 

skupaj  
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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Strokovni delavci kot  največjo oviro vidijo ravno probleme z motivacijo, s čustvovanjem in z vedenjem, tem pa sledijo 
primanjkljaji  na  posameznih  področjih  učenja  in  upočasnjen  intelektualni  razvoj.  Statistično  ponovno  odstopajo  odgovori 
učiteljev  praktičnih  predmetov  in  mentorjev  praktičnega  usposabljanja,  ki  kot  pomembno  oviro  vidijo  tudi  motorično 
nespretnost učencev. Po drugi strani pa mentorji na praktičnem usposabljanju pripisujejo pomembno manjši pomen specifičnim 
primanjkljajem. Glede na to, da imajo dijaki s specifičnimi primanjkljaji pogosto finomotorične težave, težave pri motorični 
koordinaciji in vidno-prostorskem planiranju, ki so za praktično izvajanje po mnenju mentorjev zelo pomembni, je vprašanje, 
kako  dobro  so  seznanjeni  s  problematiko  specifičnih  učnih  težav  in  težjo  obliko  tovrstnih  motenj  učenja,  imenovano 
primanjkljaji na posameznih področjih učenja. 

ANOVA 
 F Sig.

 zaradi upočasnjenega intelektualnega razvoja * vrsta učitelja ,255 ,906
 zaradi specifičnih primanjkljajev * vrsta učitelja 3,852 ,005

 zaradi motorične nespretnosti * vrsta učitelja 6,468 ,000
 zaradi problemov z motivacijo, čustvovanjem, vedenjem * vrsta 

učitelja
1,566 ,184

 zaradi neugodnega domačega okolja * vrsta učitelja 1,281 ,278
 zaradi dijaku neustreznega načina poučevanja * vrsta učitelja 1,257 ,288

 

Tabela B6: Kateri način prepoznavanja in odkrivanja dijakov s težavami pri učenju je na vaši šoli prevladujoč?  
sistematično načrtovan, šola sistematično načrtovan, 

učit
nesistematično, šola nesistematično, uči skupaj 

 učitelj splošnih predmetov 11 45 10 24 90
  12,2% 50,0% 11,1% 26,7% 100,0%

 učitelj strokovnih predmetov 7 36 8 19 70
  10,0% 51,4% 11,4% 27,1% 100,0%

 učitelj praktičnega pouka 3 12 2 5 22
  13,6% 54,5% 9,1% 22,7% 100,0%

 mentor na praktičnem 
usposabljanju

2 7 4 2 15

  13,3% 46,7% 26,7% 13,3% 100,0%
 svetovalni delavec 2 11 4 18 35

  5,7% 31,4% 11,4% 51,4% 100,0%
 ravnatelj ali pomočnik ravnatelja 3 17 6 7 33

  9,1% 51,5% 18,2% 21,2% 100,0%
  28 128 34 75 265
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 skupaj 10,6% 48,3% 12,8%
28,3% 100,0%

 
Kot prevladujoč način prepoznavanja in  odkrivanja dijakov s  težavami pri  učenju strokovni  delavci  zaznavajo  sistematično 
načrtovano  prepoznavanje  in  odkrivanje,  ki  ga  učitelji  in  drugi  strokovni  delavci  šole  izvajajo  strokovno  avtonomno. 
Odstopanje vidimo pri svetovalnih delavcih, ki zaznavajo, da omenjeni postopki potekajo nesistematično, v okviru lastnega dela 
učiteljev in svetovalnih delavcev. Vzroke razhajanja v zaznavanju sistematičnosti postopka odkrivanja pri učiteljih in svetovalnih 
delavcih bi bilo zanimivo še bolj raziskati, še posebej ali se odgovori obeh skupin nanašajo na odkrivanje same prisotnosti učnih 
težav in neuspešnosti ali pa svetovalni delavci pogrešajo predvsem sistematičnost pri prepoznavanju in odkrivanju določenih vrst 
težav (npr. specifičnih bralno-napisovalnih težav, motenj pozornosti, čustvenih težav itd.) 

Vsi  strokovni  delavci  pa  navajajo  razmeroma  nizek  delež  sistematičnega  prepoznavanja  in  odkrivanja  s  sistematičnimi 
postopki na ravni šole. Rezultati nakazujejo potrebo po izboljšanju procesov prepoznavanja in odkrivanja težav pri učenju na 
ravni šole, po sistematični detekciji in pravočasnem prepoznavanju prisotnosti težav. Glede na to, da so bile pri mnogih dijakih 
učne težave prisotne že v osnovni šoli, bi bilo potrebno večjo pozornost posvetiti procesom pripravljanja učencev na prehod v 
srednjo šolo in izmenjavi informacij o njihovih posebnih izobraževalnih potrebah in ustreznih načinih poučevanja in pomoči.  

Tabela B7a: Kako ste zadovoljni z utečeno prakso odkrivanja dijakov s težavami pri učenju na vaši šoli?  
povsem delno nisem zadovoljen  

 učitelj splošnih predmetov 35 50 10 95
  36,8% 52,6% 10,5% 100,0%

 učitelj strokovnih predmetov 23 41 7 71
  32,4% 57,7% 9,9% 100,0%

 učitelj praktičnega pouka 7 12 5 24
  29,2% 50,0% 20,8% 100,0%

 mentor na praktičnem 
usposabljanju

9 3 3 15

  60,0% 20,0% 20,0% 100,0%
 svetovalni delavec 6 27 3 36

  16,7% 75,0% 8,3% 100,0%
 ravnatelj ali pomočnik ravnatelja 8 23 2 33

  24,2% 69,7% 6,1% 100,0%
  88 156 30 274
  32,1% 56,9% 10,9% 100,0%
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Tabela B7b: Zadovoljstvo z utečeno prakso odkrivanja dijakov z učnimi težavami 
vrsta učitelja arit.sred. N stan.dev

.
%   skupaj 

 učitelj splošnih predmetov 2,26 95 ,639 35,5%
 učitelj strokovnih predmetov 2,23 71 ,614 26,1%

 učitelj praktičnega pouka 2,08 24 ,717 8,3%
 mentor na praktičnem 

usposabljanju
2,40 15 ,828 5,9%

 svetovalni delavec 2,08 36 ,500 12,4%
 ravnatelj ali pomočnik ravnatelja 2,18 33 ,528 11,9%

 Skupaj 2,21 274 ,622 100,0%
 
Najvišjo stopnjo zadovoljstva z utečeno prakso odkrivanja učnih težav izražajo mentorji na praktičnem usposabljanju – tisti 
torej, ki so po informacijah ostalih sodeč najmanj vpleteni v ta proces. Mentorji na praktičnem usposabljanju poročajo predvsem 
o težavah, ki so pogojene z motorično nespretnostjo, manj pa imajo opravka s težavami bolj skrite narave (kot so npr. specifične 
učne  težave,  čustvene  motnje),  katerih  prepoznavanje  zahteva  več  specifičnega  strokovnega  znanja.  Najmanjšo  stopnjo 
zadovoljstva pa izražajo svetovalni delavci in učitelji praktičnih predmetov. Razlike med različnimi skupinami torej obstajajo, a 
te niso na ravni statistične pomembnosti.  

ANOVA 
 F Sig.

 zadovoljstvo z utečeno prakso odkrivanja dijakov z učnimi težavami * vrsta 
učitelja

,936 ,458

 
Tabela B8: Razlogi za nezadovoljstvo z utečeno prakso odkrivanja dijakov s težavami pri učenju (več izbir):

učitelj splošnih 
predmetov

učitelj 
strokovnih 
predmetov

učitelj 
praktičnega 

pouka

mentor na 
praktičnem 

usposabljanju

svetovalni 
delavec

ravnatelj ali 
pomočnik 

ravnatelja

 

 Prepozni pristopi k odkrivanju 
težav 

 
 

20 16 8 1 7 3 55
33,3% 33,3% 44,4% 11,1% 20,0% 12,5% 28,4%

 Premalo načrtno in sistematično 
pristopamo k odkrivanju učnih 

težav 
 

 

23 21 7 2 17 9 79
38,3% 43,8% 38,9% 22,2% 47,2% 37,5% 40,5%
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 Pristop k odkrivanju učnih težav je 
premalo strokoven 

 
 

13 14 6 2
5 6 46

21,7% 29,2% 33,3% 22,2% 13,9% 25,0% 23,6%

 Sam-a sem za odkrivanje učnih 
težav premalo strokovno 

usposobljen-a 
 

 

36 22 5 2 6 6 77
60,0% 45,8% 27,8% 22,2% 16,7% 25,0% 39,5%

 Težave z nabavo ustrezne 
literature za odkrivanje dijakov z 

učnimi težavami 
 

 

3 2 1  2  8
5,0% 4,2% 5,6%  5,6%  4,1%

 Pogrešam več strokovne podpore 
na šoli pri odkrivanju učnih težav 

 
 

18 12 9 4 6 5 54
30,0% 25,0% 50,0% 44,4% 16,7% 20,8% 27,7%

 Pogrešam več strokovne podpore 
zunanjih institucij pri odkrivanju 

učnih težav 
 

 

23 19 4 3 6 13 68
38,3% 39,6% 22,2% 33,3% 16,7% 54,2% 34,9%

 Od osnovnih šol ne pridobimo 
dovolj informacij o dijakih z učnimi 

težavami 
 

 

29 23 9 3 20 14 98
48,3% 47,9% 50,0% 37,5% 55,6% 58,3% 50,5%

 

Kot razlog nezadovoljstva z utečeno prakso odkrivanja dijakov s težavami pri učenju strokovni delavci najpogosteje navajajo, da 
ne dobijo dovolj informacij o dijakih z učnimi težavami od osnovnih šol, ki so jih ti predhodno obiskovali. Tudi ta ugotovitev 
opozarja  na  potrebo  po  večji  strokovni  pozornosti  problemom  prehajanja  iz  enega  sistema  ali  podsistema  v  drugega  in 
načrtovanju potrebnih postopkov in informacij za uspešno izvedbo procesa tranzicije, še posebej pri učencih s težavami pri 
učenju in psihosocialnem prilagajanju. Problem, ki zahteva neke sistemske rešitve, najbolj izpostavljajo ravnatelji in svetovalni 
delavci, najmanj pa mentorji na praktičnem usposabljanju. Na drugem mestu je pomanjkanje načrtnosti in sistematičnosti v 
pristopih k odkrivanju učnih težav, najbolj ga poudarjajo svetovalni delavci in učitelji strokovnih predmetov. Predhodni odgovori 
so nakazovali predvsem pomanjkanje sistematičnosti v pristopanju k odkrivanju težav pri učenju na ravni šole, čeprav svetovalni 
delavci zaznavajo nesistematično pristopanje tudi na ravni posameznega učitelja ali svetovalnega delavca. Učitelji in svetovalni 
delavci  v  poklicnem  in  srednjem  strokovnem  izobraževanju  ugotavljajo  potrebo  po  nekem  bolj  sistematičnem  pristopu  k 
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problematiki  odkrivanja 
težav pri učenju. Na tretjem mestu je kot razlog nezadovoljstva z aktualnim stanjem pomanjkanje strokovne usposobljenosti za 
odkrivanje težav pri učenju, najbolj ga izražajo učitelji splošnih predmetov (60%) in strokovnih predmetov (45%). Potrebe po 
večji strokovni podpori zunanjih institucij pri odkrivanju učnih težav izpostavljajo predvsem ravnatelji (54%) in v nekoliko manjši 
meri tudi učitelji splošnih (38%) in strokovnih (40%) predmetov, a le 17% svetovalnih delavcev. Iz tega bi lahko sklepali, da 
svetovalni delavci na šolah vidijo še neizkoriščene možnosti izboljšanja samih procesov odkrivanja z aktiviranjem obstoječih 
virov in boljšo organizacijo samega procesa odkrivanja na ravni šole. Potreba po večji strokovni podpori na ravni šole pa je 
razvidna iz odgovorov učiteljev praktičnega pouka in mentorjev na praktičnem usposabljanju. Iz odgovorov lahko na več mestih 
sklepamo  na  potrebo  po  večji  pozornosti  svetovalne  službe  na  probleme  učiteljev  praktičnih  predmetov  in  mentorjev  na 
praktičnem usposabljanju. Učitelji  praktičnih predmetov tudi najbolj izpostavljajo, da se težave odkrijejo prepozno, kar je 
razlog nezadovoljstva tudi pri tretjini učiteljev splošnih in strokovnih predmetov. Nakazana razhajanja bi bilo potrebno bolj 
podrobno osvetliti, predvsem vprašanje, ali se prepozno odkrije, da ima dijak težave pri usvajanju veščin in znanj, ki so ključna 
za izvajanje izbranega poklica.  
  

Povzetek, zaključki in predlogi

Učne  težave  dijakov  najpogosteje  prepoznajo  njihovi  razredniki  in  učitelji  splošnih  oziroma  strokovnih  predmetov.  Šolska 
svetovalna služba je v skupnih rezultatih šele na tretjem mestu, čeprav svetovalnim delavcem ostali učitelji pripisujejo večjo 
vlogo pri odkrivanju, kot jo zaznavajo sami. Rezultati mentorjev pri praktičnem usposabljanju in učiteljev praktičnih predmetov 
kažejo na pojavljanje določenih težav na področju praktičnih kompetenc, na katere bi morali biti svetovalni delavci morda bolj 
pozorni. 

Tudi za dijake same strokovni delavci menijo, da redko samoiniciativno poiščejo pomoč. Iz odgovorov dijakov samih in njihovih 
staršev pa lahko sklepamo, da so se težav zavedali že mnogo prej, preden so jim svoje ugotovitve in opažanja sporočili učitelji 
ali jih je na to opozoril razrednik, vendar samoiniciativno o težavah in potrebi po pomoči niso spregovorili. 

Rezultati kažejo na potrebo po nadaljnjem raziskovanju razlogov za ugotovljena razhajanja, še posebej če upoštevamo pomen 
zgodnjega odkrivanja in  zgodnjega ukrepanja na učinkovitost  pomoči.  Doživljanju ponavljajočih  se neuspehov sledi  pogosto 
poslabšanje občutka samoučinkovitosti in notranje kontrole, doživljanje nemoči in strah pred neuspehom ter aktiviranje različnih 
mehanizmov obrambe pred izgubo samospoštovanja. Včasih postane okolje pozorno na probleme posameznika šele, ko postane z 
različnimi neustreznimi odzivi ali aktivnimi in pasivnimi načini izogibanja moteč.
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Strokovni  delavci 
najpogosteje  sklepajo  na  učne  težave  na  osnovi  opažanj  težav  s  pozornostjo,  težav  pri  nalogah,  ki  zahtevajo  logično 
razmišljanje, počasnosti pri usvajanju učnega gradiva, večjih težav pri branju in/ali pisanju in/ali računanju ter pomanjkljivih 
učnih in delovnih navad.

Kot  prevladujoč način  prepoznavanja in  odkrivanja dijakov s  težavami pri  učenju  strokovni  delavci  zaznavajo  sistematično 
načrtovano prepoznavanje in odkrivanje, ki ga učitelji in drugi strokovni delavci šole izvajajo strokovno avtonomno. Vsi strokovni 
delavci pa navajajo razmeroma nizek delež sistematičnega prepoznavanja in odkrivanja s sistematičnimi postopki na ravni šole. 

Rezultati nakazujejo potrebo po izboljšanju procesov prepoznavanja in odkrivanja težav pri učenju na ravni šole, po sistematični 
detekciji in pravočasnem prepoznavanju prisotnosti težav. Glede na to, da so bile pri mnogih dijakih učne težave prisotne že v 
osnovni šoli, bi bilo potrebno večjo pozornost posvetiti procesom pripravljanja učencev na prehod v srednjo šolo in izmenjavi 
informacij o njihovih posebnih izobraževalnih potrebah in ustreznih načinih poučevanja in pomoči.  

106

MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT



REPUBLIKA SLOVENIJA

C. Oblike pomoči in podpore dijakom s težavami pri učenju

Ca. Oblike pomoči in podpore

Srednje poklicne in strokovne šole so v zadnjih desetletjih doživele ogromno sprememb. Zmanjšala se je populacija šolajočih se 
otrok in mladostnikov. Povečal se je interes staršev in učencev za šolanje na gimnaziji. Naslednja od pomembnejših sprememb 
pa je bilo vključevanje številnih otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v redne vzgojno-izobraževalne ustanove. Zakon o 
usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2000) je namreč omogočil  mnogo večjemu številu učencev s posebnimi potrebami 
vključevanje  v osnovne šole, kot je bilo to mogoče v preteklosti, sledilo pa je seveda tudi vključevanje teh učencev v srednje 
šole. Še vedno pa se v redne osnovne šole ne morejo vključevati učenci, ki potrebujejo prilagojen izobraževalni program z 
znižanim  standardom  znanja,  kar  pa  je  omogočeno  dijakom  z  znižanimi  intelektualnimi  sposobnostmi  z  vključevanjem  v 
programe nižjega poklicnega izobraževanja. Poleg tega pa so različne oblike pomoči, ki so bile organizirane v osnovni šoli (npr. 
individualne  in  skupinske  oblike  učne  pomoči,  pomoč  svetovalnih  delavcev,  mobilnih  specialnih  pedagogov,  prostovoljcev, 
delavcev  javnih  del  itd.)  omogočile  uspešen zaključek  osnovne šole številnim učencem,  predvsem učencem s  težavami pri 
učenju, ki v preteklosti ne bi zaključili osnovne šole in bi imeli zato zelo omejene možnosti nadaljnjega izobraževanja, danes pa 
se zelo pogosto šolajo v srednjih poklicnih in strokovnih šolah. 

Dakes in Lamar-Dukes (2009) poudarjata, da je doseganje predpisanih vzgojno-izobraževalnih ciljev pri vseh dijakih srednje šole 
zelo pomembno, a pogosto zelo težavno. Zaradi socialnih pritiskov se vedno bolj poudarja razvoj programov, ki bi bolj upoštevali 
potrebe  in  sposobnosti  dijakov.  Seveda  pa  spremembe  pogosto  ni  mogoče  doseči  brez  administrativnih  sprememb,  ki  jih 
predpisuje Ministrstvo za šolstvo in šport ali druge službe in temeljitih sprememb v izvajanju procesa vzgoje in izobraževanja. Ni 
enostavnega recepta, s katerim bi lahko dosegli  učinkovitejšo vzgojo in izobraževanje vseh dijakov in še posebno dijakov s 
težavami pri učenju. Inkluzivna filozofija je ena od poti. V srednjih poklicnih in strokovnih šolah se inkluzivna praksa razvija 
drugače kot v osnovni šoli, saj se morajo strokovni delavci še mnogo bolj prilagajati različnim sposobnostim dijakov. 

V osnovnih šolah so bile po sprejetju Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2000) organizirane številne in zelo 
raznolike oblike izobraževanja, največ na razredni stopnji. Predvideni so bili tudi dodatni materialni in strokovni viri, kar vse je 
delno olajšalo uresničevanje zakonskih novosti s področja vključevanja učencev s posebnimi potrebami. V srednjih šolah so bili 
strokovni delavci zaradi vseh naštetih dejavnikov postavljeni pred velikanske spremembe, za katere pa niso dovolj pripravljeni in 
nimajo ustreznih pogojev. V srednje poklicne in strokovne šole so se in se še zaradi redkejšega omejevanja vpisa v mnogo 
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večjem številu kot v druge 
srednje  šole  vpisujejo  osnovnošolci  z  najnižjimi  izobraževalnimi  dosežki  (npr.  učenci  z  izrazitejšimi  specifičnimi  učnimi 
težavami, z učnimi težavami zaradi manj spodbudnega okolja, z motivacijskimi težavami itd.), kar lahko razberemo tudi iz 
raziskovalnih rezultatov (Razdevšek Pučko in sod., 2003). Večjemu vključevanju dijakov s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi 
potrebami pa niso v zadostni meri sledili niti potrebni viri. Ni bilo organiziranih dovolj izobraževanj s področja posebnih potreb 
za strokovne delavce in tudi potrebnih dodatnih strokovnih virov (kot npr. plačane ure individualne in skupinske pomoči, mobilni 
specialni pedagogi itd.) ni bilo v tolikšni  meri kot v osnovnih šolah. 

Lavoie (2008) poudarja,  da vsak učitelj  vsako leto v svojem razredu sreča dijake, ki  imajo raznolike težave pri  učenju in 
vedenju. Ti dijaki potrebujejo več učiteljevega  časa, njegove energije ter več materialnih in strokovnih virov, ker se ne učijo 
samostojno, ampak jih mora učitelj učinkovito poučevati. Pogosto imajo ti dijaki težave na vseh področjih od izobraževalnega, 
socialnega, emocionalnega do vedenjskega. Učitelj ne more izbirati težav dijakov, ki jih lahko razume in sprejme. Vedeti mora 
vedeti, da so vse težave dijakov pogojene z nevrološkimi ali drugimi primanjkljaji, zato ne more izbirati, kaj bo razumel in 
toleriral in česa ne. Seveda pa se bo učitelj laže spoprijemal s takimi izzivi, če bo obvladal več znanj in strategij s področja 
prepoznavanja posebnih potreb dijakov, če bo obvladal dobro poučevalno prakso za te dijake in bo imel podporo in pomoč v 
šolskem timu.

Eden od najpomembnejših dejavnikov inkluzivne vzgoje in izobraževanja  v srednjih šolah je prilagajanje kurikula. To je še težje 
v srednji kot v osnovni šoli, ker so učitelji bolj usmerjeni v vsebino predmeta poučevanja kot pa v proces učenja in poučevanja, 
kar  je  tudi ena od pomembnejših ovir za uvajanje inkluzije v srednji šoli. Pomemben dejavnik je tudi čas, ki ga dijak in učitelj 
preživita skupaj, izvajanje direktnega načina poučevanja in specialnih oblik pomoči dijaku, kar pa je pogosto oteženo zaradi 
pomanjkanja strokovnih virov in zaradi  organizacijskih težav. Ker je učitelj  bolj  usmerjen v vsebino, specialni  učitelj  pa v 
individualne  potrebe  dijaka,  je  potreben  večji  napor  za  sodelovanje  obeh  strokovnih  delavcev  z  namenom  učinkovitega 
poučevanja. Če inkluzijo razumemo kot pot, ki omogoča bolj učinkovito izvajanje procesa poučevanja za vse dijake, je mogoče, 
da bodo strokovni delavci našli načine za uresničevanje potrebnih sprememb. Najpomembnejši dejavniki za  uvajanje  sprememb 
so učiteljevo sprejemanje reforme in način povezave reforme z učiteljevim sprejemanjem sprememb ter njegovim učnim stilom. 
Standardi poučevanja so vedno kritični dejavniki izobraževalne učinkovitosti učencev z nižjimi izobraževalnimi dosežki. V praksi 
že sedaj najdemo številne učitelje, ki potrebnih prilagoditev kurikula ne bodo zmogli, a tudi tiste, ki so pripravljeni in sposobni 
izvajati potrebne prilagoditve, ki omogočajo optimalni razvoj potencialov vseh dijakov.

Dijaki  s  posebnimi  vzgojno-izobraževalnimi  potrebami,  torej  tudi  dijaki  s  težavami  pri  učenju,  so  uspešni  v  vzgojno-
izobraževalnem  procesu, če  upoštevamo  njihove biološke, socialno-emocionalne  in vzgojno-izobraževalne potrebe. Tudi vsi 
ostali vrstniki potrebujejo prilagoditve na vseh teh treh področjih, vendar ne v tolikšni meri kot mladostniki s posebnimi vzgojno-
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izobraževalnimi  potrebami 
in torej tudi dijaki s težavami pri učenju (Ainscow 2003). 

Učenci  in dijaki z raznolikimi posebnimi potrebami potrebujejo različne načine predstavitve snovi, saj nekateri potrebujejo 
informacije, posredovane po vidni poti, drugi po slušni ali taktilni poti, nikakor pa se ne učijo vsi na enak način. Nekateri učitelji 
pa vse učence v razredu poučujejo in motivirajo na enak način (npr. s tekmovanjem, z nagrajevanjem, s kaznovanjem), ki je 
pogosto ustrezno le za majhno število učencev v razredu.  

V osnovnih in srednjih šolah bi morali v večji meri  upoštevati tri elemente učinkovite pedagogike za vse učence in dijake (Marzo, 
Pickering  in  Pollack,  2001),  še  posebno  pa  za  učence  in  dijake  s  težavami  pri  učenju:  spremembo  učiteljevih  strategij 
poučevanja, spremembo učiteljevega vodenja razreda in učiteljevo prilagajanje kurikula potrebam dijakov. Uresničevanje teh 
sprememb pa terja dobro usposobljene strokovne delavce.

Pri pregledu tujih raziskav lahko ugotovimo, da številne kvantitativne in kvalitativne raziskave poudarjajo kot pomembno vlogo 
ustrezno usposobljenost učiteljev za izvajanje učinkovite vzgojno-izobraževalne prakse, kar pa terja nujno potrebno strokovno 
znanje učiteljev s področja prepoznavanja in ocenjevanja dijakovih posebnih potreb in prenosa znanja in vedenj v oblikovanje 
ciljev in načrtovanje ustreznih strategij obravnave. V zaključku raziskav je vedno poudarjen tudi pomen izobraževanja učiteljev 
in  njihova  pripravljenost  na  »bodoče«  delo  z  dijaki  s  posebnimi  potrebami,  razvijanje  in  spodbujanje  učiteljevega 
profesionalnega razvoja, da bodo bolj samozavestni pri implementaciji  učinkovite prakse poučevanja dijakov s težavami pri 
učenju  (Avramidis  in   Norwich  2002).  Med  temeljnimi  načeli  pomoči  dijakom  s  težavami  pri  učenju  je  tudi  načelo 
interdisciplinarnosti,  ki  poudarja  dobro  sodelovanje  med različnimi  strokovnjaki  tako  na šoli  kot  tudi  širše.  Še  posebej  se 
izpostavlja pomen strokovne izmenjave znanj in izkušenj med učitelji in drugimi strokovnimi delavci. 

Stanje na področju obravnave dijakov s težavami pri učenju v naših srednjih poklicnih in strokovnih šolah lahko v določeni meri 
ilustriramo tudi s pomočjo analize in interpretacije odgovorov strokovnih delavcev, staršev in dijakov na zastavljena vprašanja iz 
naše  raziskave.

Tabela Ca1: Kako pomagate dijakom s težavami pri učenju pri pouku v šoli?
 N Arit.sred. Stan.dev.
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 Različne metode poučevanja
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

učitelj splošnih predmetov 95
1,65 ,500

učitelj strokovnih predmetov 72 1,58 ,550
učitelj praktičnega pouka 23 1,48 ,511

mentor na praktičnem usposabljanju 12 1,75 ,452
svetovalni delavec 35 1,46 ,505

ravnatelj ali pomočnik ravnatelja 32 1,59 ,499
Skupaj 269 1,59 ,515

 Individualizacija in diferenciacija zahtev
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

učitelj splošnih predmetov 95 1,47 ,523
učitelj strokovnih predmetov 73 1,60 ,571

učitelj praktičnega pouka 24 1,54 ,658
mentor na praktičnem usposabljanju 11 1,45 ,522

svetovalni delavec 0 , ,
ravnatelj ali pomočnik ravnatelja 0 , ,

Skupaj 203 1,53 ,557

 Ponovna in preprosta razlaga snovi
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

učitelj splošnih predmetov 94 1,83 ,378
učitelj strokovnih predmetov 72 1,76 ,428

učitelj praktičnega pouka 24 1,79 ,415
mentor na praktičnem usposabljanju 12 1,67 ,492

svetovalni delavec 0 , ,
ravnatelj ali pomočnik ravnatelja 0 , ,

Skupaj 202 1,79 ,407
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 Ponovna in preprosta razlaga snovi z uporabo konkretnih primerov
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

učitelj splošnih predmetov 95
1,68 ,531

učitelj strokovnih predmetov 72 1,64 ,512
učitelj praktičnega pouka 23 1,57 ,507

mentor na praktičnem usposabljanju 12 1,50 ,522
svetovalni delavec 0 , ,

ravnatelj ali pomočnik ravnatelja 0 , ,
Skupaj 202 1,64 ,520

 Navajanje različnih primerov
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

učitelj splošnih predmetov 95 1,77 ,424
učitelj strokovnih predmetov 72 1,86 ,348

učitelj praktičnega pouka 24 1,83 ,381
mentor na praktičnem usposabljanju 12 1,33 ,651

svetovalni delavec 0 , ,
ravnatelj ali pomočnik ravnatelja 0 , ,

Skupaj 203 1,78 ,425

 Spodbujanje, zanimiva predstavitev
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

učitelj splošnih predmetov 95 1,63 ,485
učitelj strokovnih predmetov 73 1,77 ,426

učitelj praktičnega pouka 24 1,71 ,464
mentor na praktičnem usposabljanju 12 1,58 ,515

svetovalni delavec 0 , ,
ravnatelj ali pomočnik ravnatelja 0 , ,

Skupaj 204 1,69 ,465
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 Sodelovalno in aktivno učenje
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

učitelj splošnih predmetov 93
1,46 ,563

učitelj strokovnih predmetov 72 1,43 ,601
učitelj praktičnega pouka 23 1,57 ,507

mentor na praktičnem usposabljanju 12 1,42 ,515
svetovalni delavec 0 , ,

ravnatelj ali pomočnik ravnatelja 0 , ,
Skupaj 200 1,46 ,566

 Prilagajanje vsebin učenčevim sposobnostim
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

učitelj splošnih predmetov 95 1,58 ,496
učitelj strokovnih predmetov 71 1,58 ,525

učitelj praktičnega pouka 24 1,50 ,511
mentor na praktičnem usposabljanju 12 1,42 ,669

svetovalni delavec 0 , ,
ravnatelj ali pomočnik ravnatelja 0 , ,

Skupaj 202 1,56 ,517

 Preverjanje razumevanja snovi
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

učitelj splošnih predmetov 95 1,78 ,417
učitelj strokovnih predmetov 71 1,69 ,466

učitelj praktičnega pouka 23 1,61 ,499
mentor na praktičnem usposabljanju 12 1,50 ,522

svetovalni delavec 0 , ,
ravnatelj ali pomočnik ravnatelja 0 , ,

Skupaj 201 1,71 ,454
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 Vključevanje dodatnih snovi
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

učitelj splošnih predmetov 93
1,39 ,608

učitelj strokovnih predmetov 72 1,32 ,552
učitelj praktičnega pouka 23 1,17 ,491

mentor na praktičnem usposabljanju 12 ,92 ,289
svetovalni delavec 0 , ,

ravnatelj ali pomočnik ravnatelja 0 , ,
Skupaj 200 1,31 ,571

 Manjša zahtevnost nalog
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

učitelj splošnih predmetov 95 1,45 ,579
učitelj strokovnih predmetov 73 1,41 ,573

učitelj praktičnega pouka 23 1,48 ,593
mentor na praktičnem usposabljanju 12 1,08 ,515

svetovalni delavec 0 , ,
ravnatelj ali pomočnik ravnatelja 0 , ,

Skupaj 203 1,42 ,578

 Manjša kompleksnost nalog
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

učitelj splošnih predmetov 93 1,40 ,574
učitelj strokovnih predmetov 72 1,43 ,577

učitelj praktičnega pouka 23 1,48 ,593
mentor na praktičnem usposabljanju 12 1,00 ,603

svetovalni delavec 0 , ,
ravnatelj ali pomočnik ravnatelja 0 , ,

Skupaj 200 1,40 ,584
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 Raba različnih ponazoril
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

učitelj splošnih predmetov 93
1,46 ,523

učitelj strokovnih predmetov 71 1,52 ,557
učitelj praktičnega pouka 22 1,45 ,596

mentor na praktičnem usposabljanju 12 1,33 ,651
svetovalni delavec 0 , ,

ravnatelj ali pomočnik ravnatelja 0 , ,
Skupaj 198 1,47 ,549

 Učitelj dijaku omogoča in z njim vadi uporabo učnih in tehničnih 
pripomočkov

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

učitelj splošnih predmetov 92 1,30 ,659
učitelj strokovnih predmetov 71 1,59 ,495

učitelj praktičnega pouka 24 1,71 ,464
mentor na praktičnem usposabljanju 12 1,17 ,718

svetovalni delavec 35 1,29 ,622
ravnatelj ali pomočnik ravnatelja 32 1,19 ,535

Skupaj 266 1,39 ,607
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 Dopolnjevanje zapiskov
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

učitelj splošnih predmetov 93
1,22 ,605

učitelj strokovnih predmetov 72 1,35 ,561
učitelj praktičnega pouka 24 1,38 ,576

mentor na praktičnem usposabljanju 12 1,25 ,622
svetovalni delavec 0 , ,

ravnatelj ali pomočnik ravnatelja 0 , ,
Skupaj 201 1,28 ,587

 Načrtovanje in izvajanje vaj za utrjevanje snovi skupaj s strokovnjaki
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

učitelj splošnih predmetov 93 ,92 ,594
učitelj strokovnih predmetov 71 1,04 ,642

učitelj praktičnega pouka 23 1,17 ,491
mentor na praktičnem usposabljanju 12 1,00 ,603

svetovalni delavec 35 ,51 ,612
ravnatelj ali pomočnik ravnatelja 32 ,53 ,621

Skupaj 266 ,88 ,639

 Razporejanje vprašanj od lažjih k težjim
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

učitelj splošnih predmetov 94 1,50 ,618
učitelj strokovnih predmetov 72 1,33 ,628

učitelj praktičnega pouka 23 1,39 ,583
mentor na praktičnem usposabljanju 12 1,33 ,778

svetovalni delavec 0 , ,
ravnatelj ali pomočnik ravnatelja 0 , ,

Skupaj 201 1,42 ,628
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 Preprosta vprašanja, podvprašanja
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

učitelj splošnih predmetov 94
1,77 ,426

učitelj strokovnih predmetov 73 1,67 ,528
učitelj praktičnega pouka 24 1,50 ,511

mentor na praktičnem usposabljanju 12 1,33 ,651
svetovalni delavec 0 , ,

ravnatelj ali pomočnik ravnatelja 0 , ,
Skupaj 203 1,67 ,500

 Prevladovanje vprašanj izbirnega tipa
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

učitelj splošnih predmetov 93 1,18 ,642
učitelj strokovnih predmetov 71 1,31 ,623

učitelj praktičnega pouka 23 1,22 ,600
mentor na praktičnem usposabljanju 12 1,08 ,669

svetovalni delavec 0 , ,
ravnatelj ali pomočnik ravnatelja 0 , ,

Skupaj 199 1,23 ,631

 

ANOVA
 F Sig.

 Različne metode poučevanja 1,203 ,308
 Individualizacija in diferenciacija zahtev ,806 ,492

 Ponovna in preprosta razlaga snovi ,762 ,517
 Ponovna in preprosta razlaga snovi z uporabo konkretnih primerov ,671 ,571

 Navajanje različnih primerov 5,832 ,001
 Spodbujanje, zanimiva predstavitev 1,395 ,246

 Sodelovalno in aktivno učenje ,351 ,789
 Prilagajanje vsebin učenčevim sposobnostim ,480 ,696

 Preverjanje razumevanja snovi 2,042 ,109
 Vključevanje dodatnih snovi 2,997 ,032

 Manjša zahtevnost nalog 1,556 ,201
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 Manjša kompleksnost nalog 2,113 ,100
 Raba različnih ponazoril ,456 ,713

 Učitelj dijaku omogoča in z njim vadi uporabo učnih in tehničnih 
pripomočkov

4,821 ,000

 Dopolnjevanje zapiskov ,912 ,436
 Načrtovanje in izvajanje vaj za utrjevanje snovi skupaj s strokovnjaki 6,973 ,000

 Razporejanje vprašanj od lažjih k težjim 1,058 ,368
 Preprosta vprašanja, podvprašanja 4,059 ,008

 Prevladovanje vprašanj izbirnega tipa ,767 ,514

 
Na vprašanje »Kako pomagate dijakom s težavami pri učenju pri pouku v šoli?« so odgovarjali vsi strokovni delavci iz vzorca 
izbranih poklicnih in strokovnih srednjih šol. Med oblikami pomoči dijakom s težavami pri učenju so strokovni delavci najpogosteje 
izbrali (tabela Ca 1 in graf Ca 1)  ponovno preprosto razlago, ilustriranje snovi z različnimi primeri, preverjanje razumevanja  
snovi ter preprosta vprašanja in podvprašanja. To pa  so oblike pomoči in podpore, ki so praviloma učinkovite  pri delu z dijaki, 
ki počasneje usvajajo znanja in imajo težave z usvajanjem kompleksnih in abstraktnih gradiv. Edino skupina dijakov, ki počasneje 
usvaja znanja, namreč potrebuje redukcijo kompleksnosti in abstraktnosti, vsem ostalim skupinam pa te strategije onemogočajo 
optimalni razvoj potencialov, saj  dobijo manj znanj ter priložnosti  za reševanje bolj  zahtevnih in zanimivih problemov, ki so jih 
sposobni  rešiti,  če  so  posredovani  v  primerni  obliki. Nizka  pričakovanja  učiteljev,  predvsem do  dijakov  s  specifičnimi  učnimi 
težavami  in  tudi  do nekaterih  drugih  skupin  dijakov s težavami  pri  učenju (npr.  dijakov iz  nižjih  socio-kulturnih  okolij,  dijakov 
neslovensko govorečih družin,  dijakov s slabšo pozornostjo itd.),  ki  jim strokovni  delavci  znižujejo zahtevnost  in kompleksnost 
nalog,  namesto  da  bi  proces  poučevanja  prilagajali  njihovim  potrebam,  sčasoma  pripelje  do  njihove  manjše  izobraževalne 
učinkovitosti in konstantne izobraževalne neuspešnosti. Problem je še večji, ker tudi starši in dijaki sami (tabela FA 1) vzroke težav 
pri učenju v velikem deležu pripisujejo težavam z logičnim razmišljanjem (44% staršev  in 31% dijakov) ter počasnejšemu usvajanju 
učnega gradiva (30% staršev in 46% dijakov). Največji delež težav zaradi počasnejšega učenja je prisoten pri dijakih srednjega 
poklicnega izobraževanja (tabela FA1a), največji delež težav zaradi slabšega logičnega mišljenja pa je prav tako naveden za dijake 
poklicnega izobraževanja (tabela FA1b).   

V vzorcu pa je v splošnem 72% vseh dijakov s posebnimi potrebami v anketiranih poklicnih in strokovnih šolah usmerjenih zaradi 
primanjkljajev na posameznih področjih učenja. Po programih pa se deleži PPPU razlikujejo: 40% v NPI, 86% v SPI, 58% v SSI 
in 71% v PTI (tabela M4).

Iz odgovorov staršev in dijakov (tabela F C9) je razvidno, da pri učnih težavah dijakov, ki počasneje usvajajo znanje in slabše 
logično sklepajo, največ pomoči nudijo učitelji  (44% po mnenju staršev in 37% po navedbi dijakov), straši še navajajo, da jim sami 
nudijo pomoč (26%, a se s tem strinja le 15% dijakov), 27% dijakov pa navaja, da težave zaradi počasnejšega usvajanja znanja in 
slabšega logičnega sklepanja rešujejo sami, a tega ne potrdi noben starš.
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Delež dijakov, vključenih v vzorec raziskave, predstavlja cca 3% vseh dijakov srednjih poklicnih in strokovnih šol, kar onemogoča 
posploševanje rezultatov na populacijo, a je dokaj ilustrativen pokazatelj stanja.

Graf Ca1 Prikaz aritmetičnih sredin oblik pomoči in podpore dijakom  s težavami pri učenju, ki so jih  izbirali vsi  strokovni delavci.

Iz tabele Ca1 in grafa Ca1 je tudi razvidno, da so vsi strokovni delavci, izbrani v vzorec raziskave, manj pogosto izbirali oblike 
pomoči  in  podpore  dijakom kot  so: načrtovanje  in  izvajanje  vaj  za utrjevanje  skupaj  z  drugimi  strokovnjaki,  vprašanja  
izbirnega tipa, pomoč pri zapiskih in vključevanje dodatnih nalog. Manj pogosto izbrane strategije vseh strokovnih delavcev bi 
v večji meri omogočile optimalni razvoj potencialov dijakom s specifičnimi učnimi težavami in tudi z drugimi učnimi težavami. Dijaki s 
specifičnimi učnimi težavami in tudi z drugimi težavami pri učenju so sposobni tudi zelo inovativnih rešitev zahtevnejših problemov, 
če jim vsebine  predstavimo na način, ki je v skladu z njihovimi posebnimi potrebami. 
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Razlago  za  take  trditve 
lahko najdemo tudi v rezultatih raziskave Čuk Pečekove in Lesarjeve (2010), ki sta ugotovili, da se učenci z izrazitimi specifičnimi 
učnimi težavami oz. s primanjkljaji na posameznih področjih učenja že v osnovni šoli statistično pomembno razlikujejo od drugih 
skupin učencev s posebnimi potrebami po samopodobi,  nekonstruktivni  storilnosti  in nizkem povprečnem učnem uspehu, ki  je 
komaj zadosten (najnižja aritmetična sredina 2,05 in najnižji standardni odklon 0,728), zato jih pogosto označijo kot manj uspešne in 
manj  sposobne.  Učenci  z  izrazitimi  specifičnimi  učnimi  težavami  imajo tako imenovane skrite  primanjkljaje  s   povprečnimi  ali 
nadpovprečnimi  intelektualnimi  sposobnostmi  in  se  lahko  učijo,  vendar  na  drugačen  način  kot  vrstniki,  kar  bi  morali  učitelji 
upoštevati v procesu poučevanja. Permanentno doživljanje neuspeha se odraža v njihovi slabi samopodobi, zmanjševanju njihove 
motivacije za učenje in vedno večji izobraževalni neuspešnosti.  

Iz odgovorov staršev in dijakov, vključenih v vzorec raziskave (tabela M17, M18), je razvidno, da so dijaki v srednjih poklicnih in 
strokovnih šolah izobraževalno neuspešni, saj starši navajajo, da v šolskem letu 2008/09 ne dosega minimalnih standardov znanja 
(NMS) 63% njihovih mladostnikov, dijaki sami pa navajajo, da celo v 74% ne dosegajo minimalnih standardov znanja. Po mnenju 
84% staršev in 82% dijakov imajo dijaki  največ težav pri  učenju pri  splošno-izobraževalnih predmetih.  Za boljše razumevanje 
njihovih težav so dobra ilustracija  podatki Cortiella (2009), ki navaja, da so v ZDA dosežki učencev s specifičnimi težavami že v 
starosti od 11-14 let pri branju  v povprečju 3,4 leta za dosežki vrstnikov, pri matematiki pa 3,2 leti. Zaradi slabše razvitih veščin 
branja  in  računanja  imajo  težave  pri  razumevanju  in  usvajanju  vsebin  izobraževalnih  predmetov.  Frustracije,  ki  jih  učenci  s 
specifičnimi  težavami  pri  učenju  doživljajo  zaradi  nizkih  dosežkov  pri  branju  in  matematiki,  vplivajo  na  njihovo  izobraževalno 
uspešnost pri vseh predmetih, na samopodobo in tudi na osip predvsem v srednjem izobraževanju. Osip v srednjih šolah je pri 
populaciji srednješolcev s specifičnimi težavami pri učenju 25%. 

Tudi Flere in sod. (2009) ugotavljajo, da so ocene iz slovenskega jezika, matematike in tujega jezika zaključnega razreda osnovne 
šole dober napovedovalec šolske uspešnosti v srednji šoli. Najvišjo napovedno vrednost pa ima matematika.

Strokovni delavci vzorca se pri uporabi oblik pomoči in podpore razlikujejo v kar nekaj oblikah pomoči in podpore, vendar glede na 
najpogostejše težave pri splošnih in strokovnih predmetih velja kot najbolj relevantne upoštevati prav odgovore učiteljev splošnih in 
strokovnih predmetov, ki pa so si v odgovorih precej enotni. Večje razlike so med učitelji v izboru sledečih oblik pomoči in podpore: 
učitelj skupaj s strokovnjaki načrtuje in izvaja vaje za utrjevanje snovi (arit.sr.=0.000), učitelj dijaku omogoča in z njim vadi 
uporabo učnih in tehničnih pripomočkov  (arit.sr.=0.000),  učitelj  navaja različne primere (arit.sr.=0.001),  učitelj  postavlja 
preprosta  vprašanja  in  podvprašanja (arit.sr.=0.008)  in  vključuje  dodatne  snovi (arit.sr.=0.032).  Del  teh  oblik  pomoči  so 
pogosteje izbrali učitelji praktičnih predmetov, kar je razvidno iz grafičnega prikaza v grafu Ca2.
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Graf Ca1.1 Prikaz razlik med aritmetičnimi sredinami oblik pomoči in podpore dijakom s težavami pri učenju, ki so jih izbirali vsi strokovni delavci in učitelji 
praktičnih predmetov 

Odgovori učiteljev praktičnih predmetov se v primerjavi z vsemi strokovnimi delavci najbolj razlikujejo v  izbiri sledečih oblik pomoči 
in podpore: omogočanje in izvajanje vaj uporabe učnih in tehničnih pripomočkov z dijakom, navajanje različnih primerov  
ter dopolnjevanje  zapiskov, kar je seveda povezano s specifiko izvajanja praktičnih predmetov,  a v večjo pomoč dijakom s 
težavami pri učenju, kot pa redukcija kompleksnosti in abstraktnosti. Pogosteje kot ostali učitelji tudi učitelji praktičnih predmetov 
navajajo, da  sodelujejo z drugimi strokovnimi delavci pri načrtovanju in izvajanju vaj, kar je učinkovita strategija, ki terja 
medpredmetno povezovanje in omogoča številnim dijakom s težavami  pri  učenju boljše razumevanje snovi  in poveča njihovo 
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motivacijo za učenje. Ker je 
v vzorcu 71% dijakov moškega spola (tabela M13), je to zanje pomembna oblika pomoči in podpore, saj  dosegajo boljše rezultate 
pri nalogah, povezanih s praktičnimi dejavnostmi (Chilisa, 2000, po Razdevšek-Pučko in sod., 2003).

Pri manjšem deležu dijakov s težavami pri učenju se učitelji (skoraj vsi za 4% dijakov in nekateri za 24% dijakov) pritožujejo ne le 
zaradi težav pri  izobraževanju, ampak tudi zaradi vedenjskih težav (tabela FA 5). Frustracije zaradi več let trajajočih težav pri 
učenju pogosto vplivajo tudi na pojavljanje vedenjske težavnosti pri dijakih. Specifični primanjkljaji na področju socialne integracije, 
ki  povzročajo vedenjske težave,  pa so še posebej  prisotni  pri  dijakih  s  specifičnimi  učnimi  težavami.  Dijake je  potrebno učiti 
socialnih veščin in veščin samozagovorništva, da lahko razvijejo bolj učinkovite veščine.

Ca2: Kako pomagate dijakom s težavami pri učenju v okviru praktičnega pouka v šoli?
(odgovarjali so pretežno učitelji, ki ne učijo praktičnega pouka!)

 N Arit.sred. Stan.dev.
      

 Prilagajanje metod in oblik praktičnega usposabljanja
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

učitelj splošnih predmetov 53 1,47 ,575
učitelj strokovnih predmetov 56 1,57 ,535

učitelj praktičnega pouka 24 1,83 ,381
mentor na praktičnem usposabljanju 14 1,50 ,519

svetovalni delavec 34 1,47 ,507
ravnatelj ali pomočnik ravnatelja 31 1,45 ,568

Skupaj 212 1,54 ,536
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 Prilagajanje načinov utrjevanja znanja, spretnosti
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

učitelj splošnih predmetov 53
1,43 ,572

učitelj strokovnih predmetov 56 1,63 ,489
učitelj praktičnega pouka 25 1,72 ,458

mentor na praktičnem usposabljanju 14 1,50 ,519
svetovalni delavec 34 1,59 ,500

ravnatelj ali pomočnik ravnatelja 31 1,52 ,508
Skupaj 213 1,56 ,516

 Prilagajanje načinov preverjanja in ocenjevanja znanja
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

učitelj splošnih predmetov 53 1,43 ,572
učitelj strokovnih predmetov 56 1,61 ,493

učitelj praktičnega pouka 25 1,60 ,577
mentor na praktičnem usposabljanju 12 1,50 ,522

svetovalni delavec 34 1,41 ,500
ravnatelj ali pomočnik ravnatelja 31 1,48 ,508

Skupaj 211 1,51 ,529

 Prilagajanje učnega okolja
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

učitelj splošnih predmetov 53 1,49 ,576
učitelj strokovnih predmetov 55 1,60 ,564

učitelj praktičnega pouka 24 1,54 ,588
mentor na praktičnem usposabljanju 14 1,64 ,497

svetovalni delavec 34 1,41 ,609
ravnatelj ali pomočnik ravnatelja 31 1,26 ,514

Skupaj 211 1,49 ,572
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 Prilagajanje učnega delovnega gradiva
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

učitelj splošnih predmetov 53
1,36 ,591

učitelj strokovnih predmetov 56 1,48 ,539
učitelj praktičnega pouka 23 1,70 ,470

mentor na praktičnem usposabljanju 14 1,43 ,514
svetovalni delavec 34 1,24 ,654

ravnatelj ali pomočnik ravnatelja 31 1,26 ,575
Skupaj 211 1,40 ,580

 Omogočanje, vadba in uporaba učnih in tehničnih  pripomočkov z 
dijakom

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

učitelj splošnih predmetov 53 1,32 ,613
učitelj strokovnih predmetov 54 1,56 ,502

učitelj praktičnega pouka 24 1,67 ,482
mentor na praktičnem usposabljanju 14 1,50 ,650

svetovalni delavec 34 1,29 ,524
ravnatelj ali pomočnik ravnatelja 31 1,16 ,523

Skupaj 210 1,40 ,564
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 Pomaga še učitelj pomočnik, svetovalni delavec
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

učitelj splošnih predmetov 51
,82 ,713

učitelj strokovnih predmetov 55 ,82 ,772
učitelj praktičnega pouka 25 ,84 ,746

mentor na praktičnem usposabljanju 14 1,14 ,770
svetovalni delavec 32 ,44 ,564

ravnatelj ali pomočnik ravnatelja 31 ,58 ,564
Skupaj 208 ,75 ,712

 

ANOVA
 F Sig.

 Prilagajanje metod in oblik praktičnega usposabljanja 1,989 ,082
 Prilagajanje načinov utrjevanja znanja, spretnosti 1,405 ,224

 Prilagajanje načinov preverjanja in ocenjevanja znanja ,991 ,424
 Prilagajanje učnega okolja 1,827 ,109

 Prilagaja učno delovno gradivo 2,488 ,033
 Omogočanje, vadba in uporaba učnih in tehničnih  pripomočkov z 

dijakom
3,767 ,003

 Pomaga še učitelj pomočnik, svetovalni delavec 2,845 ,017

 
Na vprašanje »Kako pomagate dijakom s težavami pri učenju v okviru praktičnega pouka v šoli?« so odgovarjali vsi strokovni 
delavci.  Povprečni  odgovori  učiteljev  praktičnih  predmetov  se  razlikujejo  pri  vseh  oblikah  pomoči  in  podpore  od  povprečnih 
odgovorov vseh ostalih strokovnih delavcev, kar je razvidno iz tabele Ca2 in grafičnega prikaza v grafu Ca2. Največje razlike so pri 
izbiri sledečih oblik pomoči in podpore: prilagajanje metod in oblik praktičnega usposabljanja, ki jim sledi prilagajanje načinov 
utrjevanja znanja, spretnosti, prilagajanje učno-delovnega gradiva ter omogočanje, vadba in uporaba učnih in tehničnih  
pripomočkov z dijakom. Kot najmanj pogosto obliko pa so vsi strokovni delavci in tudi učitelji praktičnega pouka izbrali  pomoč 
učitelja pomočnika oz. svetovalnega delavca. 
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Učitelji praktičnih predmetov praviloma hitreje pridobijo povratno informacijo o uspešnosti dijakov pri izvajanju praktičnih dejavnosti 
kot učitelji splošnih in strokovnih predmetov. Če dijaki neustrezno razumejo in izvedejo navodilo, ne morejo narediti ustreznega 
izdelka oz. dejavnosti, zato morajo učitelji praktičnih predmetov v večji meri kot učitelji splošnih in strokovnih  predmetov prilagajati 
tako proces poučevanja kot preverjanja in ocenjevanja znanja in pri tem v večji meri  upoštevati posebne potrebe dijakov, ki imajo 
težave pri učenju. 

Pri praktičnih predmetih imajo dijaki tudi manj težav pri učenju, saj je to eno od njihovih močnih področij, kar navaja 42% staršev in 
39% dijakov (tabela  FC11),  le  redki  namreč navajajo  težave  pri  učenju  praktičnih  predmetov.  Pri  teh  dijakih  bi  lahko težave 
povzročali različni razlogi, lahko tudi nevrološki, ki so npr. prisotni pri dispraksiji. 
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Predvidevamo  pa  lahko 
tudi, da učitelji praktičnih predmetov v proces poučevanja zaradi svoje profesionalne usmerjenosti vnašajo   inženirske principe, ki 
so vedno bolj zanimivi tudi za učitelje, ki želijo uresničevati inkluzijo in ob tem izvajati učinkovitejšo vzgojo in izobraževanje. Poznati 
morajo  način  inženirskega mišljenja.  Inženirsko načrtovanje je  kompleksen proces,  tako  kot  vključevanje dijakov s  posebnimi 
potrebami, ki terja izvajanje različnih aktivnosti, da se uresniči zastavljeni cilj oz. reši problem. Inženirji jasno definirajo problem, 
postavijo pojmovni okvir problema, mislijo na uresničevanje rešitve, rešitev implementirajo s splošnimi in  fleksibilnimi pristopi ter 
evalvirajo učinkovitost  (Dakes, Lamar-Dukes, 2009).

V  proces  praktičnega  usposabljanja  dijakov  pa  predvidoma  učitelji  praktičnih  predmetov  vključujejo  učinkovitejše  strategije 
poučevanja, morda tudi strategije, ki jih za dijake s specifičnimi učnimi težavami predlagajo Pavey, Meehen in Waugh (2010), kot 
npr. več časa, da dijaki preberejo navodilo in zaključijo eksperiment, zapis navodil z ustrezno velikimi in oblikovanimi črkami ter na 
ustrezni barvi papirja, dovolj veliki grafični in tabelarni prikazi, da so dobro berljivi, jasno opredeljeni koraki v postopku, ki si logično 
sledijo in  so napisani  v  dijakom razumljivem jeziku,  navodila za eksperiment  jim dajo že pred praktičnim delom, da jih  lahko 
preberejo in načrtujejo delo, da potem lahko pravočasno končajo eksperiment, večkrat ponovijo demonstracije postopkov, da si jih 
laže zapomnijo, omogočijo jim več časa za zapis rezultatov eksperimenta, tehnične in druge pripomočke vsi vedno pospravijo na 
isto mesto, da jih dijaki, predvsem tisti s slabšimi organizacijskimi sposobnostmi, laže najdejo itd.

Učitelji  splošnih in strokovnih predmetov bi morali  v večji  meri sodelovati  z učitelji  praktičnih predmetov z namenom skupnega 
načrtovanja pridobivanja in  utrjevanja snovi  ter  izmenjave učinkovitih  strategij  poučevanja,  utrjevanja in  ocenjevanja dijakov s 
težavami pri učenju.

Tabela Ca3: Katere oblike pomoči dijakom s težavami pri učenju na vaši šoli organizirate v času pouka izven učilnice oz. 
delavnice?

 N Arit.sred. Stan.dev.
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 Individualno delo učitelja PP z dijakom v drugem prostoru
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

učitelj splošnih predmetov
66 ,53 ,561

učitelj strokovnih predmetov 62 ,56 ,590
učitelj praktičnega pouka 23 ,91 ,848

mentor na praktičnem 
usposabljanju

12 1,17 ,577

svetovalni delavec 33 ,48 ,566
ravnatelj ali pomočnik ravnatelja 33 ,67 ,692

Skupaj 229 ,62 ,641

 Delo učitelja z dijakom v manjši skupini v drugem prostoru
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

učitelj splošnih predmetov 84 ,42 ,605
učitelj strokovnih predmetov 68 ,63 ,667

učitelj praktičnega pouka 22 ,73 ,703
mentor na praktičnem 

usposabljanju
12 1,17 ,718

svetovalni delavec 35 ,54 ,657
ravnatelj ali pomočnik ravnatelja 33 ,48 ,619

Skupaj 254 ,56 ,661

 Delo učitelja PP z dijakom v manjši skupini v drugem prostoru
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

učitelj splošnih predmetov 62 ,50 ,621
učitelj strokovnih predmetov 61 ,54 ,621

učitelj praktičnega pouka 21 ,62 ,740
mentor na praktičnem 

usposabljanju
12 1,08 ,669

svetovalni delavec 33 ,48 ,619
ravnatelj ali pomočnik ravnatelja 32 ,59 ,615

Skupaj 221 ,57 ,641
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 Šolski svetovalni delavec dela z njim individualno v času pouka v drugem prostoru
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

učitelj splošnih predmetov
86 ,72 ,714

učitelj strokovnih predmetov 66 ,85 ,769
učitelj praktičnega pouka 23 ,57 ,662

mentor na praktičnem 
usposabljanju

12 ,67 ,651

svetovalni delavec 35 ,66 ,591
ravnatelj ali pomočnik ravnatelja 33 ,82 ,683

Skupaj 255 ,74 ,701

 Šolski svetovalni delavec dela z njim v manjši skupini v času pouka v drugem prostoru
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

učitelj splošnih predmetov 85 ,55 ,699
učitelj strokovnih predmetov 63 ,51 ,669

učitelj praktičnega pouka 22 ,41 ,666
mentor na praktičnem 

usposabljanju
12 ,75 ,622

svetovalni delavec 35 ,31 ,471
ravnatelj ali pomočnik ravnatelja 33 ,58 ,614

Skupaj 250 ,51 ,648
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 Dijaku pomaga svet. delavec v okviru praktičnega pouka individualno v drugem 
prostoru

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

učitelj splošnih predmetov
75 ,71 ,767

učitelj strokovnih predmetov 64 ,56 ,710
učitelj praktičnega pouka 22 ,50 ,802

mentor na praktičnem 
usposabljanju

12 ,67 ,778

svetovalni delavec 33 ,42 ,663
ravnatelj ali pomočnik ravnatelja 33 ,61 ,704

Skupaj 239 ,59 ,732

 Dijaku pomaga svet. del. v okviru praktičnega pouka v manjši skupini v drugem 
prostoru

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

učitelj splošnih predmetov 74 ,50 ,707
učitelj strokovnih predmetov 63 ,38 ,580

učitelj praktičnega pouka 22 ,55 ,800
mentor na praktičnem 

usposabljanju
12 ,67 ,651

svetovalni delavec 33 ,24 ,502
ravnatelj ali pomočnik ravnatelja 33 ,45 ,617

Skupaj 237 ,44 ,646

 

ANOVA
 F Sig.

 Individualno delo učitelja PP z dijakom v drugem prostoru 3,575 ,004
 Delo učitelja z dijakom v manjši skupini v drugem prostoru 3,513 ,004

 Delo učitelja PP z dijakom v manjši skupini v drugem prostoru 1,900 ,096
 Šolski svetovalni delavec dela z njim individualno v času pouka v drugem prostoru ,817 ,538

 Šolski svetovalni delavec dela z njim v manjši skupini v času pouka v drugem prostoru 1,223 ,299
 Dijaku pomaga svet. delavec v okviru praktičnega pouka individualno v drugem 

prostoru
,828 ,531
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 Dijaku pomaga svet. del. v okviru praktičnega pouka v manjši skupini v drugem 
prostoru

1,275 ,275

 
Na osnovi odgovorov na vprašanje  »Katere oblike pomoči dijakom s težavami pri učenju na svoji šoli organizirate v času 
pouka izven učilnice oz. delavnice?« so odgovarjali vsi strokovni delavci. Iz povprečnih vrednosti odgovorov (tabela Ca3) lahko 
razberemo, da so oblike pomoči in podpore, ki se izvajajo v času pouka izven učilnice oz. delavnice, bolj redko zastopane. Še 
največkrat individualno pomoč nudi svetovalni delavec. Pri več odgovorih pa odstopajo mentorji na praktičnem usposabljanju, ki 
navajajo, da individualno izvajajo vaje z dijakom v drugem prostoru (arit.sr.= 1.17) in v manjši skupini (arit.sr. = 1. 08), kar je gotovo 
nujno potrebno za izvedbo učinkovitega praktičnega usposabljanja v delovnem okolju.  

Kot največjo oviro pri izvajanju oblik pomoči izven razreda so strokovni delavci navajali organizacijske težave (tabela E 2), ki so 
povezane s pripravo urnika in s kadrovskimi pogoji šol.

Oblike pomoči, ki se izvajajo izven razreda in delavnice, morajo biti bolj specifične, da so v večji meri upoštevane posebne potrebe 
dijakov s težavami pri učenju. V največjem deležu te oblike pomoči izvajajo svetovalni  delavci.  Iz podatkov o njihovi  strokovni 
izobrazbi (tabela A 5) pa lahko ocenimo, da so v času študija v manjši meri pridobili  specifična znanja in strategije pomoči in 
podpore, potrebna za delo  z dijaki, ki imajo težave pri učenju. Starši so pri rangiranju  pomoči svetovalnih delavcev izbrali zanje 5. 
mesto od 15 možnih (tabela F C9), dijaki sami pa 8. mesto od 15 možnih (tabela F C10).   

Ena  od  možnih  oblik  pomoči  dijakom  s  težavami  pri  učenju  je  tudi  individualna  pogodba  in  oblikovanje  individualnega 
izobraževalnega načrta, ki ju predvidoma pripravljajo tisti, ki imajo največ stika z dijaki, torej razredniki in svetovalni delavci. Starši 
navajajo, da imajo njihovi mladostniki v 40% sklenjeno pedagoško pogodbo (tabela F C1) in v 39% tudi oblikovan individualni 
izobraževalni  načrt  (tabela  F  C2),  dijaki  sami  pa  navajajo,  da  imajo  pedagoško  pogodbo  sklenjeno  v  36% (tabela  FC1a)  in 
individualni izobraževalni načrt oblikovan v 34% (tabela F C2 a). Večji delež tistih dijakov, ki imajo sklenjeno pedagoško pogodbo, 
ima tudi osebni izobraževalni načrt (tabela FC 5).  

V obeh primerih je velik delež dijakov s težavami pri učenju deležnih bolj načrtovanih oblik pomoči in podpore. Vprašanje pa je, 
koliko so te oblike pomoči prilagojene posebnim potrebam posameznega dijaka.

Vsi  strokovni  delavci  so  najviše  ocenili  potrebo  po  obvladovanju  učinkovitih  oblik  motiviranja,  učne  pomoči  in  učinkovitega 
poučevanja dijakov s težavami pri učenju (tabela E 4). Svetovalne delavce bi bilo potrebno vključiti v dalj časa trajajoče oblike 
izpolnjevanja  za delo s populacijo dijakov s težavami  pri  učenju in socialnem vključevanju,  da bi  potem oni  kot koordinatorji 
organizirali krajše in bolj specifične oblike svetovanja učiteljem za delo z dijaki s težavami pri učenju. Dijakom, ki imajo odločbo o 
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vključevanju  v  program 
prilagojenega izvajanja z dodatno strokovno pomočjo, pa bi morali nuditi dodatno strokovno pomoč specialni pedagogi in drugi 
strokovni delavci z dovolj specialnimi znanji.

Tabela Ca4: Kdo dijaku z učnimi težavami pomaga pri praktičnem usposabljanju z delom, torej pri delodajalcu? (več možnih 
odgovorov)

učitelj splošnih 
predmetov

učitelj strokovnih 
predmetov

učitelj 
praktičnega 

pouka

mentor na praktičnem 
usposabljanju

svetovalni 
delavec

ravnatelj ali 
pomočnik ravnatelja

 

 Dijakov mentor 29 32 16 16 19 26 138
  39,7% 48,5% 69,6% 100,0% 52,8% 81,3% 56,1%

 Drugi zaposleni pri 
delodajalcu 

15 18 8 10 5 11 67

  20,5% 27,3% 34,8% 62,5% 13,9% 34,4% 27,2%
 Učitelj tutor 7 1 2 4 1 1 16

  9,6% 1,5% 8,7% 25,0% 2,8% 3,1% 6,5%
 Dijak tutor   1    1

    4,2%    ,4%
 Ne vem 34 24 7  9 5 79

  47,2% 36,4% 29,2%  25,0% 15,6% 32,1%
 Nihče 1 5 2  5 1 14

  1,4% 7,6% 8,3%  13,9% 3,1% 5,7%
 
Iz tabele Ca4 je razvidno, da so na vprašanje »Kdo nudi dijaku s težavami pri učenju pomoč pri praktičnem usposabljanju z 
delom, torej pri delodajalcu?«  odgovarjali vsi strokovni delavci srednjih poklicnih in strokovnih šol. Najpogosteje so navajali, da 
pri praktičnem usposabljanju z delom pri delodajalcu dijaku s težavami pri učenju pomagajo mentorji na praktičnem usposabljanju 
(56%). Po pogostosti izbire sledita odgovora strokovnih delavcev, da ne vedo, kdo pomaga dijaku (32%), in da dijaku s težavami pri 
učenju pomagajo drugi zaposleni pri delodajalcu (27%). Zanimivo pa je, da je v to obliko pomoči in podpore vključenih tudi 6.5% 
učiteljev tutorjev.

Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu je za strokovno usposobljenost dijakov srednjih poklicnih in strokovnih šol zelo 
pomembno, zato bi morali mentorji in drugi pri delodajalcu  dobro poznati posebne potrebe dijakov in učinkovite strategije dela z 
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dijaki s težavami pri učenju 
in socialnemu vključevanju, da bi dijaku omogočili optimalni razvoj sposobnosti uporabe strokovnih znanj v praksi. 

TabelaCa5: Ali imate na vaši šoli organiziran dopolnilni pouk (DP)? 

učitelj splošnih 
predmetov

učitelj strokovnih 
predmetov

učitelj praktičnega 
pouka

mentor na praktičnem 
usposabljanju

svetovalni 
delavec

ravnatelj ali pomočnik 
ravnatelja

 

 D
A

49 46 12 9 16 21 153

  53,3% 64,8% 52,2% 64,3% 50,0% 65,6% 58,0%
 N
E

43 25 11 5 16 11 111

  46,7% 35,2% 47,8% 35,7% 50,0% 34,4% 42,0%
  92 71 23 14 32 32 264
  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 
Iz  tabele Ca5 je  razvidno,  da so na vprašanje »Ali  imate na vaši  šoli  organiziran  dopolnilni  pouk (DP)?«  odgovarjali  vsi 
strokovni  delavci.  58% strokovnih delavcev navaja,  da imajo na šoli  organiziran dopolnilni  pouk.  Zanimivo pa je,  da ravnatelji 
pogosteje kot učitelji navajajo, da taka oblika pomoči na šoli obstaja. 

Starši  in dijaki  dopolnilni  pouk kot eno od oblik pomoči dobro sprejemajo, saj  53% staršev navaja, da njihovi  mladostniki  radi 
obiskujejo dopolnilni pouk, to navaja tudi 41% dijakov (tabela F C8). Najbolj z veseljem dopolnilni pouk obiskujejo dijaki nižjega 
poklicnega izobraževanja (39%) in poklicno tehničnega izobraževanja (46.5%) (F C8a). 

Starši dopolnilni pouk ocenjujejo po učinkovitosti za pomočjo inštruktorja (arit.sr.=3.45) kot drugo najbolj učinkovito obliko pomoči in 
podpore (arit.sr.=3.20), dijaki pa prav tako kot starši navajajo kot najbolj učinkovito pomoč inštruktorjev (arit.sr.=3.37), sledi jim 
pomoč staršev (M=3.17) in na tretjem mestu pomoč učitelja pri dopolnilnem pouku (arit.sr.=3.16).

Pri dopolnilnem pouku imajo učitelji možnost, da v večji meri prilagajajo gradivo in metode poučevanja, očitno pa še vedno ne v 
tolikšni meri, kot so dijaki deležni prilagoditev pri individualni pomoči inštruktorja (F C9).

Tabela Ca6: Ali imate na vaši šoli organizirane govorilne ure za dijake? 

 učitelj splošnih učitelj strokovnih učitelj praktičnega mentor na praktičnem svetovalni ravnatelj ali pomočnik skupaj 
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predmetov predmetov pouka usposabljanju delavec
ravnatelja

 D
A

70 57 16 12 26 27 208

  75,3% 79,2% 72,7% 85,7% 81,3% 81,8% 78,2%
 N
E

23 15 6 2 6 6 58

  24,7% 20,8% 27,3% 14,3% 18,8% 18,2% 21,8%
  93 72 22 14 32 33 266
  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 
Iz tabele  Ca 6 je razvidno, da so na vprašanje »Ali imate na vaši šoli organizirane govorilne ure za dijake?« odgovorili vsi 
strokovni delavci šol. V 78% so potrdili, da imajo organizirane govorilne ure za dijake.

Starši in dijaki pomoči in podpore učiteljev na govorilnih urah po učinkovitosti ne uvrščajo na prva mesta, saj jo starši po rangu 
uvrščajo šele na 12. mesto od 15 možnih oblik (tabela F C9), dijaki pa celo na 13. mesto od 15 možnih (tabela F C10).

Po mnenju staršev in dijakov govorilna ura kot zelo pogosta oblika pomoči, ki jo organizirajo na srednjih poklicnih in strokovnih 
šolah, ni dovolj učinkovita, ker je predvidoma v premajhni meri  prilagojena potrebam dijakov s težavami pri učenju. 
Tabela Ca7: Kdo na vaši šoli svetuje dijakom s težavami pri učenju v okviru govorilnih ur za dijake?

Vrsta učitelja  Učitelj, ki poučuje predmet, pri 
katerem ima dijak težave

Učitelj 
tutor

Mentor, ki vodi dijakovo praktično 
usposabljanje

Šolska svetovalna 
služba

 učitelj splošnih predmetov Arit.sred. 1,72 ,47 ,90 1,47
  N 81 60 62 75
  Stan.dev. ,530 ,700 ,646 ,600
  %   Skupaj 

N
33,6% 33,7% 31,5% 33,2%

 učitelj strokovnih 
predmetov

Arit.sred. 1,80 ,47 ,82 1,47

  N 66 53 55 60
  Stan.dev. ,471 ,696 ,669 ,623
  %   Skupaj 

N
27,4% 29,8% 27,9% 26,5%

 učitelj praktičnega pouka Arit.sred. 1,55 ,33 ,81 1,28
  N 20 12 16 18
  Stan.dev. ,605 ,492 ,750 ,826
  %   Skupaj 8,3% 6,7% 8,1% 8,0%
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N
 mentor na praktičnem 

usposabljanju
Arit.sred. 1,77 ,70 1,46 1,46

  N 13 10 13 13
  Stan.dev. ,439 ,675 ,660 ,660
  %   Skupaj 

N
5,4% 5,6% 6,6% 5,8%

 svetovalni delavec Arit.sred. 1,81 ,26 ,85 1,42
  N 31 23 27 31
  Stan.dev. ,543 ,541 ,662 ,620
  %   Skupaj 

N
12,9% 12,9% 13,7% 13,7%

 ravnatelj ali pomočnik 
ravnatelja

Arit.sred. 1,80 ,25 1,13 1,62

  N 30 20 24 29
  Stan.dev. ,407 ,444 ,797 ,561
  %   Skupaj 

N
12,4% 11,2% 12,2% 12,8%

 Skupaj Arit.sred. 1,75 ,42 ,93 1,46
  N 241 178 197 226
  Stan.dev. ,504 ,644 ,696 ,626
  %   Skupaj 

N
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 
ANOVA

 F Sig.
 Učitelj, ki poučuje predmet, pri katerem ima dijak težave * Vrsta 

učitelja
,988 ,426

 Učitelj tutor * Vrsta učitelja 1,116 ,354
 Mentor, ki vodi dijakovo praktično usposabljanje * Vrsta učitelja 2,440 ,036

 Šolska svetovalna služba * Vrsta učitelja ,709 ,617

 
Iz tabele Ca 7 je razvidno, da so na vprašanje »Kdo na vaši šoli svetuje dijakom s težavami pri učenju v okviru govorilnih ur 
za dijake?« odgovarjali  učitelji,  ki poučujejo predmet, pri katerem ima dijak težave pri učenju, učitelji  tutorji, mentorji, ki vodijo 
praktično delo in šolski svetovalni delavci. V okviru govorilnih ur so vsi vprašani ocenili, da največkrat dijakom v okviru govorilnih ur 
svetuje  učitelj,  pri  katerem ima dijak težave (arit.sr.=1.75),  na drugem mestu pa je šolska svetovalna služba (arit.sr.=1.46).  V 
odgovorih so strokovni delavci šole precej enotni, da tutorstvo (arit.sr.= 0.42)  kot oblika pomoči na šolah še ni zaživela.
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Govorilne ure za dijake so pogosto organizirana oblika pomoči  dijakom, ki  pa očitno po mnenju uporabnikov (dijakov)  ni  zelo 
učinkovita. Glede na usposobljenost strokovnih delavcev za delo z dijaki s težavami pri učenju je logično, da pri teh oblikah pomoči 
in podpore dijaki niso deležni individualizirane in diferencirane pomoči.

Premalo izrabljen vir je tudi tutorska pomoč. Tutorstvo dijakom je v našem šolskem prostoru manj prisotno, čeprav imajo vrstniki 
povsod po svetu pomembno vlogo pri razvoju inkluzivne prakse. Vrstniška pomoč je mnogo več kot pa le pomoč uspešnejšega 
dijaka dijaku s težavami pri učenju. Temelji na ideji, da se vrstniki lahko veliko naučijo drug od drugega (Mitchelln, 2008). Najbolj je 
učinkovita pri urjenju učnih veščin in znanj pri vseh predmetih. Izvajamo jo lahko v različnih oblikah: starejši dijaki nudijo pomoč 
mlajšim, dijaki, ki so uspešni, nudijo pomoč učencem z učnimi težavami, pomoč organiziramo po parih v razredu itd. Vrstniška 
pomoč je uspešna, če se izvaja z ustreznimi strategijami vključevanja vrstnikov, če je dobro načrtovana in izvajana ter je organiziran 
tudi ustrezen sistem podpore in pomoči vrstnikom.

Tutorstvo je bilo na slovenskih srednjih šolah, na katerih so ga uvajali, zelo dobro sprejeto in je pri vseh dijakih, ki so ga obiskovali 
celo šolsko leto, prineslo dobre rezultate (Ostani v šoli, 2007). Na osnovi praktičnih izkušenj so ugotovili, da naj bi tutor delal največ 
z dvema dijakoma hkrati, da je potrebno dijakom prvega letnika razložiti, da se morajo ur učne pomoči redno udeleževati, zagotoviti  
je treba stalen prostor, pogostejša mora biti tudi prisotnost mentorja, da se olajša reševanje problemov. 

Povzetek, zaključki in predlogi

Srednje poklicne in strokovne šole so v zadnjih desetletjih doživele mnogo več sprememb kot ostale srednje šole. V te šole se 
vpisuje največ dijakov s posebnimi potrebami in tako tudi s težavami pri učenju, ki potrebujejo prilagojeno poučevanje, za kar pa 
strokovni delavci niso dovolj usposobljeni. Na šolah imajo v primerjavo z osnovno šolo tudi mnogo manj strokovnih in materialnih 
virov. 

V Programu za otroke in mladino 2006-2016 Republike Slovenije (2006) so poudarjene enake možnosti za vzgojo in izobraževanje, 
krepitev  dostopnosti  do  izobraževanja,  kakovostna  vzgoja  in  izobraževanje  učencev  in  dijakov  za  medsebojno  strpnost, 
zmanjševanje neenakosti v družbi, spoštovanje različnosti in človekovih pravic ter uveljavljanje vseživljenjskega učenja na vseh 
izobraževalnih ravneh. Za uresničitev teh pravic bo moralo Ministrstvo za šolstvo in šport omogočiti več ustrezno usposobljenih 
strokovnih virov, ki bodo omogočali optimalni razvoj potencialov tudi dijakom v srednjih poklicnih in strokovnih šolah. 

Ministrstvo za šolstvo in šport bo moralo poskrbeti za dodatne strokovne in materialne vire, potrebne za učinkovitejše izvajanje 
procesa vzgoje in izobraževanja ter oblik pomoči in podpore dijakom s posebnimi potrebami in tako tudi najštevilčnejši skupini 
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dijakov  s  težavami  pri 
učenju v srednjih poklicnih in strokovnih šolah. V teh šolah je mnogo manj virov kot v osnovni šoli, čeprav je v populaciji večji delež 
dijakov s težavami pri učenju in z drugimi posebnimi potrebami. V preteklosti je bilo organiziranih zelo malo specifičnih izpolnjevanj 
s  področja  posebnih  potreb  za  strokovne  delavce  teh  srednjih  šol  in  tudi  specialnih  pedagogov,   usposobljenih  za  delo  s 
srednješolci, je malo. Intenzivnejše oblike pomoči, ki so jih deležni dijaki, ki so usmerjeni, bi morali izvajati le specialni pedagogi in 
drugi ustrezno usposobljeni strokovni delavci.

Rizičnim populacijam dijakov od dijakov moškega spola, tistih, ki izhajajo iz družin z nižjim socio-ekonomskim statusom, dijakov s 
specifičnimi  učnimi  težavami  in  vseh  tistih,  ki  imajo  težave  pri  učenju  zaradi  raznolikih  vzrokov  bi  morali  posvetiti  posebno 
pozornost. Napačno je namreč mnenje, da so neuspešni zato, ker imajo nižje sposobnosti. Večina med njimi se je sposobna učiti, 
če so metode poučevanja v večji meri prilagojene njihovim posebnim potrebam. 

Izobraževalna neuspešnost učencev pri  slovenskem in tujem jeziku ter matematiki  na koncu osnovne šole, ki  se nadaljuje pri 
bodočih dijakih s težavami pri učenju v srednjih poklicnih in strokovnih šolah, bi morala biti tehten razlog za temeljit premislek o 
vzrokih takih rezultatov in za intenzivno iskanje učinkovitih rešitev za zmanjševanje izobraževalne neuspešnosti teh učencev in 
dijakov v osnovni in srednji šoli.

Dijakom s specifičnimi učnimi težavami, ki so najbolj zastopani med dijaki, ki so usmerjeni, in tistimi, ki imajo učne težave, saj jih 
najdemo v skupini rizičnih dijakov (fantov, tistih, ki imajo največ težav pri splošno izobraževalnih predmetih in dijakov s kombinacijo 
izobraževalne in vedenjske problematike), bi morali posvetiti še posebno pozornost, da bi razvili svoje potenciale, saj so lahko zelo 
inovativni. 

Med strategijami pomoči in podpore ne smejo prevladovati strategije, ki so namenjene dijakom, ki počasneje usvajajo znanja in 
imajo težave z logičnim razmišljanjem. Dijaki s težavami pri učenju imajo zelo različne potenciale in posebne potrebe, zato morajo 
učitelji  uporabljati  dijakom  bolj  prilagojene  strategije  poučevanja,  pomoči  in  podpore,  da  bodo  lahko  optimalno  razvili  svoje 
potenciale. 

Učitelji  splošnih in strokovnih predmetov bi morali  v večji  meri sodelovati  z učitelji  praktičnih predmetov z namenom skupnega 
načrtovanja,  pridobivanja in utrjevanja snovi  ter  izmenjave učinkovitih strategij  poučevanja,  utrjevanja in ocenjevanja dijakov s 
težavami pri učenju. Dijaki s težavami pri učenju in predvsem dijaki moškega spola so praviloma bolj uspešni, če tudi splošna in 
strokovna znanja pridobivajo v povezavi s praktičnimi problemi. 
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Cb. Osredotočenost na »močna področja« dijakov  

Sodobni modeli obravnavanja težav pri učenju poudarjajo celosten pristop k odkrivanju in obravnavi težav pri učenju. Pristopi, 
ki so se osredotočali predvsem na težave in primanjkljaje, niso izkazali pričakovane učinkovitosti. Celosten pristop pa zahteva 
tudi odkrivanje in analiziranje močnih področij pri posameznem dijaku s težavami pri učenju ter iskanje novih, manj oviranih in 
zato potencialno bolj učinkovitih načinov učenja in poučevanja. Pri načrtovanju pomoči so lahko informacije o močnih področjih 
koristne pri izbiri in spodbujanju različnih kompenzatornih strategij.  

V okviru raziskave nas je zato zanimalo, katera močna področja in interese prepoznavajo pri sebi dijaki s težavami pri učenju in 
katera močna področja in interese izpostavljajo njihovi starši.  S perspektive poučevanja pa je pomembno, kako pogosto so 
učitelji/ce, ki poučujejo v poklicnem in strokovnem izobraževanju, pozorni na močna področja dijakov s težavami pri učenju in 
ali  jih  upoštevajo ter  vključujejo v svojo prakso poučevanja.  Ujemanja ali  razhajanja v zaznavanju  in  presojanju dijakov, 
njihovih staršev, učiteljev, svetovalnih delavcev in vodstva lahko razkrijejo pomembne možnosti in ovire pri izkoriščanju učnih 
potencialov  dijakov.  Zanimivi  so  predvsem podatki,  ki  bi  kazali  na  načine  omogočanja  in  spodbujanja  učenja,  ki  bi  bili 
učinkoviti  pri  tej  skupini,  a  se  v  praksi  redkeje  uporabljajo.  Ker  zahteva  upoštevanje  močnih  področij  najprej  dobro 
prepoznavanje  teh področij,  nas  je  zanimalo  tudi,  kako prepoznavne so posamezne vrste močnih  področij pri  dijakih  s 
težavami pri učenju v tipično šolskem kontekstu. Vpogled v probleme odkrivanja in upoštevanja močnih področij pri poučevanju 
bi omogočil tudi boljše razumevanje problemov učne motivacije. Ugotovitve o pogostosti različnih močnih področij in interesov 
pa  bi  lahko  služile  kot  izhodišče  za  razmišljanje  učiteljev  in  drugih  šolskih  strokovnih  delavcev  o  načinih  poučevanja  in 
spodbujanja te skupine dijakov, ki bi v večji meri izkoriščali prisotne učne potenciale in stile učenja. 

Tabela Cb1: Kako pogosto ste pri svojem delu z dijaki s težavami pri učenju pozorni na njihova »močna 
področja« (zmožnosti, veščine, interesi ipd.)?

Vrsta učitelja Arit.sred N Stan.dev. %   Skupaj N
 učitelj splošnih predmetov 1,48 93 ,502 39,7%

 učitelj strokovnih predmetov 1,54 70 ,502 29,9%
 učitelj praktičnega pouka 1,57 23 ,507 9,8%

 mentor na praktičnem 1,69 13 ,480 5,6%
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usposabljanju
 svetovalni delavec 1,94 35 ,236 15,0%

 Total 1,59 234 ,493 100,0%
 

ANOVA 
 F Sig.

 Pogostost pozornosti na močna področja dijaka pri delu z njimi * Vrsta 
učitelja

6,423 ,000

 
Vsi  strokovni  delavci  poročajo  o  razmeroma  visoki  pozornosti  močnim področjem dijakov (glej  tabela  Cb1.),  povprečje 
odgovorov za učitelje splošnih strokovnih in praktičnih predmetov je v sredini med odgovoroma občasno in pogosto. Pomembno 
odstopajo  svetovalni  delavci,  ki  v  večini  odgovarjajo,  da  pogosto  upoštevajo  močna  področja  dijakov.  Tudi  mentorji  pri 
praktičnem usposabljanju navajajo nekoliko večjo pozornost na močna področja kot učitelji. 

Tabela Cb2: Kako prepoznavne so posamezne vrste »močnih področij« pri dijaku s težavami pri učenju?
Vrsta učitelja  Dobro 

ustno 
izražanje

Domišljija, 
ustvarjalnost

Dobre 
tehnično-

konstrukcijske 
zmožnosti

Dobre 
praktične 
zmožnosti

Učinkovite 
socialne 

spretnosti

Dobre 
organizacijske 

zmožnosti

Posebne 
nadarjenosti 

in/ali 
interesi

Naravoslovni 
interes in 

veščine

Dobro 
mehanično 
pomnenje

Dobro 
logično 

sklepanje

 učitelj 
splošnih 

predmetov

Arit.sred. 1,96 1,70 1,31 1,59 1,44 1,45 1,63 1,51 1,51 1,75

  N 94 94 91 90 93 93 94 92 91 92
  Stan.dev. ,250 ,460 ,552 ,579 ,598 ,522 ,486 ,524 ,565 ,460
  %   Skupaj 

N
39,5% 39,2% 39,1% 38,6% 39,2% 39,7% 39,3% 39,5% 39,1% 39,0%

 učitelj 
strokovnih 
predmetov

Arit.sred. 1,89 1,72 1,57 1,74 1,36 1,32 1,45 1,39 1,44 1,62

  N 71 71 70 70 70 68 71 70 71 71
  Stan.dev. ,361 ,453 ,498 ,472 ,660 ,701 ,628 ,621 ,670 ,618
  %   Skupaj 

N
29,8% 29,6% 30,0% 30,0% 29,5% 29,1% 29,7% 30,0% 30,5% 30,1%

 učitelj 
praktičnega 

pouka

Arit.sred. 1,82 1,54 1,43 1,79 1,29 1,35 1,35 1,09 1,45 1,35
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  N 22 24 23 24 24 23 23
23 22 23

  Stan.dev. ,395 ,509 ,728 ,415 ,624 ,714 ,647 ,596 ,596 ,714
  %   Skupaj 

N
9,2% 10,0% 9,9% 10,3% 10,1% 9,8% 9,6% 9,9% 9,4% 9,7%

 mentor na 
praktičnem 

usposabljanju

Arit.sred. 1,53 1,60 1,60 1,80 1,13 1,33 1,47 ,93 1,47 1,53

  N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
  Stan.dev. ,640 ,632 ,632 ,414 ,516 ,617 ,834 ,799 ,640 ,640
  %   Skupaj 

N
6,3% 6,3% 6,4% 6,4% 6,3% 6,4% 6,3% 6,4% 6,4% 6,4%

 svetovalni 
delavec

Arit.sred. 1,89 1,61 1,21 1,71 1,74 1,40 1,64 1,33 1,38 1,63

  N 36 36 34 34 35 35 36 33 34 35
  Stan.dev. ,398 ,549 ,538 ,462 ,443 ,604 ,543 ,540 ,551 ,547
  %   Skupaj 

N
15,1% 15,0% 14,6% 14,6% 14,8% 15,0% 15,1% 14,2% 14,6% 14,8%

 Skupaj Arit.sred. 1,89 1,67 1,40 1,69 1,43 1,39 1,54 1,37 1,46 1,64
  N 238 240 233 233 237 234 239 233 233 236
  Stan.dev. ,367 ,488 ,573 ,509 ,610 ,613 ,585 ,603 ,601 ,570
  %   Skupaj 

N
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 
Iz  tabele  Cb2  je  razvidno,  da  šolski  strokovni  delavci  v  splošnem  med  različnimi  močnimi  področji  najlažje  prepoznajo 
zmožnost  dobrega  ustnega  izražanja,  dobre  praktične  sposobnosti,  domišljijo  in  ustvarjalnost ter  dobre  sposobnosti 
logičnega  razmišljanja in  sklepanja.  Nekoliko  nižje pa ocenjujejo  prepoznavnost  naravoslovnih interesov in  veščin,  dobrih 
organizacijskih zmožnosti ter tehnično konstrukcijskih zmožnosti. Med posameznimi šolskimi strokovnimi delavci pa obstajajo 
razlike  v presojanju prepoznavnosti  posameznih  vrst  močnih  področij,  ki  dosežejo  statistično  pomembnost  na področju 
prepoznavanja dobrega ustnega izražanja, tehniško-konstrukcijskih zmožnosti, socialnih spretnosti, naravoslovnih interesov in 
veščin  ter  logičnega  sklepanja.  Tako  npr.  mentorji  na  praktičnem usposabljanju  ocenjujejo  v  primerjavi  z  ostalimi  dobre 
sposobnosti ustnega izražanja kot težje prepoznavne, prav tako tudi naravoslovne interese in veščine ter socialne spretnosti. 
Lažje pa prepoznavajo dobre praktične zmožnosti. Dobre tehniško-konstrukcijske zmožnosti ocenjujejo kot težje prepoznavne 
predvsem učitelji  splošnih predmetov in svetovalni  delavci.  Učitelji  splošnih predmetov lažje prepoznavajo poleg zmožnosti 
dobrega ustnega izražanja tudi  naravoslovne interese in  veščine ter dobro logično sklepanje. Svetovalni  delavci  pomembno 
odstopajo v lažjem prepoznavanju učinkovitih socialnih spretnosti. 
 
ANOVA 
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 F Sig.
 Dobro ustno izražanje * Vrsta učitelja 4,833 ,001

 Domišljija, ustvarjalnost * Vrsta učitelja ,896 ,467
 Dobre tehnično-konstrukcijske zmožnosti * Vrsta 

učitelja
3,786 ,005

 Dobre praktične zmožnosti * Vrsta učitelja 1,510 ,200
 Učinkovite socialne spretnosti * Vrsta učitelja 3,932 ,004

 Dobre organizacijske zmožnosti * Vrsta učitelja ,492 ,742
 Posebne nadarjenosti in/ali interesi * Vrsta učitelja 1,908 ,110

 Naravoslovni interes in veščine * Vrsta učitelja 4,836 ,001
 Dobro mehanično pomnenje * Vrsta učitelja ,296 ,880

 Dobro logično sklepanje * Vrsta učitelja 2,592 ,037

 

Ker smo želeli ugotoviti, katera močna področja so prisotna pri dijakih z učnimi težavami, in primerjati njihovo zaznavanje 
lastnih močnih področij s percepcijo njihovih staršev, smo zastavili tudi vprašanji »Kaj bi pri sebi izpostavil/a kot svoje močno 
področje,  kjer  si  prav  tako dober/a in  uspešen/a kot  tvoji  vrstniki  ali  pa še boljši/a  in  uspešnejši/a?«  (možnih  je  več 
odgovorov) in 

»Kaj bi pri svojem otroku izpostavili kot njegovo »MOČNO PODROČJE« (področje, kjer je prav tako dober in uspešen kot 
njegovi vrstniki ali pa še boljši in uspešnejši)?« (možnih je več odgovorov).

Pri  prepoznavanju  močnih  področij  dijaki  s  težavami  pri  učenju  in  njihovi  starši  (Tabela  FC11)  najpogosteje  izpostavljajo 
prosocialno naravnanost in socialne spretnosti: pripravljenost pomagati drugim (dijaki 61%, starši 59,5%) in zmožnost hitrega 
navezovanja stikov z drugimi (dijaki 49,5 %, starši 55%). Več kot polovica dijakov meni, da so na socialnem področju prav tako 
dobri in uspešni ali pa še boljši in uspešnejši kot njihovi vrstniki, presoje njihovih staršev pa te ugotovitve potrjujejo v enaki 
meri. Tako dijaki kot tudi njihovi starši pogosto poudarjajo praktičnost in spretnost kot močno področje (dijaki 38,5 %, starši 
42%) ter med različnimi interesi izpostavljajo predvsem interes za naravo (dijaki 33,5, starši 38%). Tretjina dijakov meni, da so 
uspešni pri tehničnih opravilih (29%), tudi 34% staršev je podobnega mnenja o svojih otrocih. Prav tako je tretjina dijakov po 
svoji lastni presoji in po presoji staršev ravno tako ali  še bolj ustvarjalna kot vrstniki brez težav pri učenju in ima razvito 
domišljijo (dijaki 32%, starši 32%). Starši in dijaki se nekoliko razlikujejo pri presojanju zmožnosti ustnega izražanja; kot močno 
področje je ustno izražanje izpostavilo 34% staršev, a le 26% dijakov. Verjetno na presojo dijakov vpliva predvsem njihovo 
funkcioniranje v šolskem kontekstu, kjer je pomembno obvladovanje abstraktnega-šolskega jezika, medtem ko starši presojajo 
zmožnosti  jezikovnega  izražanja  v  domačem  okolju.  Pri  interesu  za  športno  področje  (dijaki  31%,  starši  23%)  in  posebni 
nadarjenosti za glasbo (dijaki 28,5%, starši 19%) pa je odstotek dijakov, ki menijo, da so to njihova močna področja, višji od 
odstotka staršev. Kot močno področje navaja dobro logično razmišljanje in sklepanje le petina dijakov in njihovih staršev (dijaki 
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20%,  starši  19%).  Najmanj 
pogosto so dijaki poklicnih in strokovnih šol s težavami pri učenju kot tudi njihovi starši izbirali kot močno področje posebno 
nadarjenost za likovno področje (dijaki 10%, starši 9%) in organizacijske in voditeljske sposobnosti (dijaki 18%, starši 13%).

Primerjava  odgovorov  dijakov  po  programih  (tabele  FC11a  do  FC11m)  je  pokazala,  da  so  dijaki  srednjega  strokovnega 
izobraževanja navajali več močnih področij,  najpogosteje pa so izbirali socialne veščine, praktičnost, ustvarjalnost in razvito 
domišljijo ter interes za naravo. Dijaki srednjega poklicnega izobraževanja in poklicno tehniškega izobraževanja so prav tako 
dajali prednost socialnim veščinam. 

Dijaki poklicnega izobraževanja so redkeje kot dijaki ostalih programov kot močno področje navajali dobro ustno izražanje, 
interes  za  likovno  področje  in  glasbo,  dobre  organizacijske  zmožnosti,  zmožnost  učenja  na  pamet  in  sposobnost  dobrega 
logičnega  razmišljanja.  Manjkrat  izbirajo  kot  močno  področje  učenje  na  pamet,  interes  za  likovno  področje  in  dobre 
organizacijske sposobnosti tudi dijaki poklicnega tehniškega izobraževanja. Ti podatki nakazujejo večjo pogostost težav, ki so 
značilne za specifične motnje učenja (slabo mehanično pomnjenje, vidno-prostorske in grafomotorične težave, organizacijske 
težave)  pri dijakih poklicnega in poklicno-tehniškega izobraževanja.  

Rezultate dijakov nižjega poklicnega izobraževanja s težavami pri učenju je težje interpretirati, saj so deloma protislovni in 
nakazujejo tudi možnost slabšega razumevanja vprašanj ali pa manjšo kritičnost pri presoji lastnih močnih področij. Tretjina 
dijakov NPI navaja kot močno področje sposobnost logičnega razmišljanja, večji delež dijakov kot v ostalih skupinah izbira tudi 
dobro ustno izražanje.  V manjši meri kot ostale skupine pa izbirajo dijaki NPI kot močno področje socialne veščine, medtem ko 
v večji meri kot dijaki PI in PTI presojajo učenje na pamet kot svoje močno področje. Ti podatki nakazujejo, da so verjetno v 
skupini NPI dijaki, ki imajo nižje intelektualne zmožnosti (mejne intelektualne sposobnosti, lažjo motnjo v duševnem razvoju) ali 
druge bolj izrazite posebne potrebe, slabše razumevanje in zmožnost kritične presoje, počasneje usvajajo znanje in so socialno 
manj zreli, nimajo pa tako izrazitih problemov z mehaničnim pomnjenjem in avtomatizacijo kot dijaki s specifičnimi učnimi 
težavami.  

Tabela Cb3:. Kako pogosto ugotovljena »močna področja« dijakov s težavami pri učenju pri svojem delu z njimi tudi 
upoštevate in vključujete?

Vrsta učitelja Arit.sred. N Stan.dev %   Skupaj N
 učitelj splošnih predmetov 1,28 92 ,580 39,1%

 učitelj strokovnih predmetov 1,43 69 ,581 29,4%
 učitelj praktičnega pouka 1,46 24 ,588 10,2%
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 mentor na praktičnem 
usposabljanju

1,50 14 ,519 6,0%

 svetovalni delavec 1,72 36 ,454 15,3%
 Skupaj 1,43 235 ,575 100,0%

 
Vsi strokovni delavci tudi odgovarjajo, da razmeroma pogosto ugotovljena močna področja tudi vključujejo in upoštevajo. Med 
strokovnimi delavci pa se pojavljajo statistično pomembne razlike v pogostosti upoštevanja in vključevanja močnih področij 
dijakov v delo z njimi. Najpogosteje poročajo o upoštevanju močnih področij svetovalni delavci, najmanj pogosto pa učitelji 
splošnih predmetov. Pri učiteljih splošnih, strokovnih in praktičnih predmetov se pojavlja tudi večja variabilnost. 

Odgovori staršev in dijakov pa se v tem pogledu razlikujejo od odgovorov strokovnih delavcev (tabela FCb12). 23,5% staršev 
meni, da šola močnih področij njihovega otroka sploh ne pozna, 21% pa, da nanje ni pozorna kljub temu, da jih pozna. Le 19% 
staršev ugotavlja, da je njihov otrok na močnih področjih večkrat deležen pohvale. Če posamezno močno področje primerjamo z 
oceno močnih področij pri učiteljih, vidimo, da so po navedbah staršev največkrat spregledane ravno dobre socialne veščine 
dijakov, njihova ustvarjalnost in bogata domišljija. Pri interpretaciji je potrebno upoštevati, da so se odgovori staršev in dijakov 
nanašali predvsem na pozornost in upoštevanje učiteljev, med strokovnimi delavci pa so predvsem svetovalni delavci izstopali po 
pozornosti in upoštevanju močnih področij. 

ANOVA 
 F Sig.

 Vključevanje ugotovljenih močnih področij v delo, upoštevanje * Vrsta 
učitelja

4,102 ,003

 

Vprašalniki  za starše in  dijake so vključevali  tudi  vprašanja o željah  po nadaljevanju šolanja, poznavanju lastnih poklicnih 
aspiracij in poklicnih želja (Tabela FC14, FC14a, FC15, FC15a).  Kar 80% staršev in njihovih otrok navaja željo po dijakovem 
nadaljnjem šolanju. Ker so na vprašalnike odgovarjali predvsem dijaki s težavami pri učenju, ki obiskujejo prvi in drugi letnik, to 
lahko tudi pomeni, da želijo dokončati izbrano smer šolanja. 58% staršev navaja, da pozna poklicne želje svojega otroka, prav 
tako je 61% dijakov navedlo, da vedo, kateri poklic želijo v življenju opravljati. Primerjava odgovorov po programih pokaže, da 
70% dijakov poklicnega izobraževanja ve, katero delo in poklic si želi opravljati, medtem ko je v programu srednjega strokovnega 
izobraževanja dijakov s težavami pri učenju z jasnimi poklicnimi željami nekoliko manj (60%). 
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Povzetek, zaključki in 
predlogi

Vsi  strokovni  delavci  poročajo  o  razmeroma visoki  pozornosti  močnim področjem dijakov,  vključevanju  in  upoštevanju 
močnih področij v poučevanje, čeprav se pri učiteljih splošnih, strokovnih in praktičnih predmetov pojavlja večja variabilnost. 
Odgovori staršev in dijakov s težavami pri učenju teh ugotovitev ne potrjujejo, po njihovem mnenju so največkrat spregledane 
predvsem njihove dobre socialne veščine, ustvarjalnost in bogata domišljija.

Šolski strokovni delavci se razlikujejo v presojanju prepoznavnosti različnih močnih področij, v celoti pa najlažje prepoznajo 
zmožnost  dobrega  ustnega  izražanja,  dobre  praktične  sposobnosti,  domišljijo  in  ustvarjalnost ter  dobre  sposobnosti 
logičnega razmišljanja in sklepanja. 

Pri  prepoznavanju  močnih  področij  dijaki  s  težavami  pri  učenju  in  njihovi  starši  najpogosteje  izpostavljajo  prosocialno 
naravnanost in socialne spretnosti: pripravljenost pomagati drugim in zmožnost hitrega navezovanja stikov z drugimi. Več kot 
polovica dijakov meni, da so na socialnem področju prav tako dobri in uspešni ali pa še boljši in uspešnejši kot njihovi vrstniki in 
presoje njihovih staršev te ugotovitve potrjujejo v enaki meri. Tako dijaki kot tudi njihovi starši pogosto poudarjajo praktičnost 
in spretnost kot močno področje ter med različnimi interesi izpostavljajo predvsem interes za naravo. Tretjina dijakov meni, 
da je uspešna pri tehničnih opravilih.

V  sodobnih,  interaktivnih  modelih  nastajanja  učnih  težav  ima  pomembno  vlogo  usklajenost  med  načini  učenja  in  stili 
razmišljanja ter načini poučevanja. Zato bi bilo potrebno razmisliti, kako sam tradicionalen način poučevanja, ki najbolj ustreza 
slušno-verbalnim dijakom, ki so usmerjeni v teorijo, bolj prilagoditi praktično usmerjenim dijakom. Dobre socialne spretnosti in 
prosocialno usmerjenost dijakov s težavami pri učenju bi lahko v večji meri izkoristili za aplikacijo načinov poučevanja, ki bi 
povečali interes in motivacijo ter v različnih metodah sodelovalnega učenja omogočali rabo kompenzatornih strategij. Dobre 
socialne spretnosti in prosocialna naravnanost pa lahko nakazujejo tudi na težave nekaterih ekstravertiranih mladostnikov s šibko 
samokontrolo, ki veliko časa posvečajo odzivanjem na različna sporočila, želje, zahteve, vabila in iniciative prijateljev, pri tem 
pa pozabljajo  na lastne izobraževalne aspiracije in  cilje  ter  dolgoročne načrte.  Nekateri  učenci  imajo zelo  dobro socialno 
samopodobo,  problem pa je njihova storilnostna samopodoba,  prepričanje,  da so sposobni  nekaj izpeljati  sami,  da bodo s 
povečanim trudom in vztrajnostjo kos  zahtevam. V situacijah neuspeha dijaki,  pri  katerih prevladuje orientacija  k  socialni 
odvisnosti  (Lehtinen,  1997),  težijo  k  reševanju  situacije  z  dodatnim  angažiranjem  svojih  socialnih  veščin  (prepisovanje, 
spodbujanje  drugih  k  pretiranemu  angažiranju,  da  marsikaj  postorijo  namesto  njih,  prepričevanje  učitelja  itd.).  Problem 
nastopi, ker na tak način dosežen uspeh sicer prispeva k doživljanju socialne kompetentnosti, ne izboljša pa tistega, kar najbolj 
potrebujejo - občutka samo-učinkovitosti in dobre storilnostne samopodobe.  
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Cc. Socialna vključenost dijakov s težavami pri učenju v oddelčno skupnost

Socialna vključenost dijakov v oddelčno skupnost je še posebej za dijake, ki imajo težave pri učenju, bistvenega pomena – je 

močan varovalni dejavnik pri njihovem spoprijemanju s težavami učenja. Strokovne delavce smo zato povprašali o tem, kako so 

dijaki  s težavami pri učenju vključeni v vsakdanje življenje v razredu, kdo po njihovem mnenju najbolj prispeva k temu, da bi 

sošolci dijake s težavami pri učenju sprejemali in jim bili v podporo, in končno, kako sami pomagajo pri vključevanju teh dijakov 

v oddelčno skupnost. Kako se počutijo v razredu med sošolci in kako se sošolci do njih vedejo, smo povprašali tudi same dijake in 

njihove starše.

Tabela Cc1: Kako so dijaki s težavami pri učenju vključeni v vsakdanje življenje razreda? 

Vrsta učitelja  Sošolci jih 
spodbujajo in 

podpirajo

Sošolci jih 
tolerirajo

(ne nudijo pa 
posebne 

podpore)

Sošolci jih 
ignorirajo

Sošolci jih 
izključujejo

Obnašanje sošolcev do dijaka s 
težavami pri učenju je v največji  

meri odvisno od …*

 učitelj splošnih 
predmetov

Arit.sred. 1,30 1,38 ,69 ,62 1,54

  N 94 94 95 95 95

  Stan.dev. ,565 ,510 ,620 ,639 ,561

  %   Skupaj 
N

39,3% 39,5% 39,6% 39,6% 39,7%

 učitelj strokovnih 
predmetov

Arit.sred. 1,26 1,18 ,74 ,68 1,52

  N 72 71 72 72 71

  Stan.dev. ,556 ,543 ,581 ,646 ,557

  %   Skupaj 
N

30,1% 29,8% 30,0% 30,0% 29,7%

 učitelj praktičnega 
pouka

Arit.sred. 1,29 1,13 ,75 ,87 1,13
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  N 24 24 24 24
24

  Stan.dev. ,550 ,448 ,532 ,612 ,612

  %   Skupaj 
N

10,0% 10,1% 10,0% 10,0% 10,0%

 mentor na 
praktičnem 

usposabljanju

Arit.sred. 1,08 1,23 1,00 ,77 1,38

  N 13 13 13 13 13

  Stan.dev. ,641 ,599 ,707 ,599 ,768

  %   Skupaj 
N

5,4% 5,5% 5,4% 5,4% 5,4%

 svetovalni delavec Arit.sred. 1,22 1,39 ,61 ,50 1,72
  N 36 36 36 36 36

  Stan.dev. ,591 ,494 ,549 ,561 ,454
  %   Skupaj 

N
15,1% 15,1% 15,0% 15,0% 15,1%

 Skupaj Arit.sred. 1,26 1,29 ,72 ,65 1,51
  N 239 238 240 240 239
  Stan.dev. ,567 ,524 ,595 ,628 ,579
  %   Skupaj 

N
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 *Obnašanje sošolcev do dijaka s težavami pri učenju je v največji meri odvisno od drugih osebnostnih lastnosti dijaka (prisotnosti nasilnega, asocialnega 
vedenja, pomanjkanja čustvene kontrole ipd.)

Med  vsemi  strokovnimi  delavci  prevladuje  mnenje,  da  je  obnašanje  drugih  dijakov  do  dijaka  s  težavami  pri  učenju 
najpogosteje  odvisno  predvsem  od  njega  samega,  od  njegovih  drugih  osebnostnih  lastnosti  (prisotnosti  nasilnega, 
asocialnega vedenja, pomanjkanja čustvene kontrole ipd.).  Statistično pomembno manj kot drugi strokovni delavci so tega 
mnenja učitelji praktičnega pouka. 

Na drugem mestu je odgovor, da sošolci dijaka s težavami pri učenju tolerirajo, so do njega strpni, ne nudijo mu pa posebne 
podpore.  Tega  mnenja  so  bolj  učitelji  splošnih  predmetov  in  svetovalni  delavci,  manj  pa  učitelj  strokovnih  predmetov,  
praktičnega pouka in mentorji na praktičnem usposabljanju. Samo malo manj je pogost odgovor, da sošolci dijaka s težavami pri 
učenju  aktivno  podpirajo  in  spodbujajo  (spodbujajo  k  večji  uspešnosti,  podpirajo  njegova  prizadevanja,  mu  neposredno 
pomagajo, se veselijo njegovega napredovanja ipd.). 
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Bistveno  manj  je  po 
njihovem mnenju prisotno ignoriranje (pri delu in igri dijaka s težavami pri učenju ne izbirajo, ne odzovejo se na njegove 
prošnje  ali  komentarje  ipd.)  in  še  manj  izključevanje  dijakov  s  težavami  pri  učenju  (izključevanje  dijaka  iz  dejavnosti, 
posmehovanje njegovim učnim težavam, napakam, neuspehom, zasmehovanje, pripisovanje vsega slabega ipd.).

ANOVA Table
 F Sig.

 Sošolci jih spodbujajo in podpirajo * Vrsta učitelja ,497 ,738
 Sošolci jih tolerirajo * Vrsta učitelja 2,50

0
,043

 Sošolci jih ignorirajo * Vrsta učitelja 1,091 ,362
 Sošolci jih izključujejo * Vrsta učitelja 1,503 ,202

 Obnašanje sošolcev do dijaka s težavami pri učenju je v največji meri odvisno od … * Vrsta 
učitelja

4,30
1

,002

 

Tabela Cc2: Kdo po Vašem mnenju lahko najbolj prispeva k temu, da bi sošolci sprejeli dijake s težavami pri učenju in jim 
bili v podporo? 

učitelj splošnih 
predmetov

učitelj strokovnih 
predmetov

učitelj 
praktičnega

pouka

mentor na praktičnem 
usposabljanju

svetovalni 
delavec

ravnatelj ali 
pomočnik 
ravnatelja

Skupaj 

 Razrednik 82 60 20 7 12 23 204
  86,3% 83,3% 87,0% 58,3% 33,3% 74,2% 75,8%

 Dijak sam 75 57 21 5 2 17 177
  78,9% 79,2% 91,3% 41,7% 5,6% 54,8% 65,8%

 Učitelj 62 46 14 6 29 18 175
  65,3% 63,9% 60,9% 50,0% 80,6% 58,1% 65,1%

 Šolska 
svetovalna 

služba 

25 23 8 6  13 75

  26,3% 31,9% 34,8% 50,0%  41,9% 27,9%
 Sošolci 29 25 4 3 2 11 74

30,5% 34,7% 17,4% 25,0% 5,6% 35,5% 27,5%
Dijakovi starši 5 2 1 4 20 4 36

  5,3% 2,8% 4,3% 33,3% 55,6% 12,9% 13,4%
 PUZ* 1 4  2 16 2 25

1,1% 5,6%  16,7% 44,4% 6,5% 9,3%
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Vodstvo šole 1   3 1
5 10

1,1%   25,0% 2,8% 16,1% 3,7%
Dijak tutor    1 5  6

   8,3% 13,9%  2,2%
Učitelj tutor 3 1     4

3,2% 1,4%     1,5%
*PUZ – programski učiteljski zbor

Najpogosteje izbran odgovor je  razrednik, ki mu sledita odgovora  dijak sam in  učitelj. Učitelj praktičnega pouka vidi dijaka 
samega celo na prvem mestu. Izrazito odstopajo odgovori svetovalnih delavcev, ki na prvo mesto postavljajo učitelja, nato 
dijakove starše, PUZ in razrednika. Odgovornost za sprejemanje in podpiranje dijaka s težavami pri učenju s strani sošolcev 
potemtakem pripisujejo najprej odraslim, nato dijakom tutorjem, potem šele samim dijakom. Tudi vodstvo nemara nekoliko 
bolj izpostavlja najprej odgovornost odraslih (razrednik, učitelj), šele za njimi (vendar tesno za njimi) pa samega dijaka.  

Mentorji na praktičnem usposabljanju in ravnatelji več kot odgovornosti ostali strokovni delavci pripisujejo še šolski svetovalni 
službi, ravnatelji in učitelji strokovnih predmetov več tudi sošolcem. Najmanj pa se odgovornost za sprejetje dijaka s težavami 
pri učenju med sošolci pripisuje vodstvu šole in učitelju tutorju. 

Tabela Cc3: Kako vi pomagate dijaku s težavami pri učenju pri vključevanju v vsakdanje življenje razreda? 

 učitelj splošnih 
predmetov

učitelj strokovnih 
predmetov

učitelj praktičnega 
pouka

mentor na praktičnem 
usposabljanju

Skupaj 

 Spodbujam dobre odnose v razredu 60 44 13 4 121
  63,8% 64,7% 54,2% 28,6% 60,5%

 Odzovem se na ignoriranje in posmeh 
vrstnikov, da jih ustavim 

42 31 12 4 89

  44,7% 45,6% 50,0% 28,6% 44,5%
 Skupaj s sošolci načrtujemo podporo 

temu dijaku 
30 27 7 4 68

  31,9% 39,7% 29,2% 28,6% 34,0%
 Organiziram skupinsko delo in sem 

pozoren, da je dijak dejaven 
24 17 13 8 62

  25,5% 25,0% 54,2% 57,1% 31,0%
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V  povprečju  različni 
strokovni  delavci  na  vključevanje  dijakov  s  težavami  pri  učenju  najpogosteje  vplivajo  s  spodbujanjem dobrih  odnosov  v 
razredu, kar je precej splošen odgovor. Vendar se skupine strokovnih delavcev med sabo razlikujejo.  Splošni odgovor je 
najpogostejši za učitelje splošnih in učitelje strokovnih predmetov, ne pa za mentorje na praktičnem usposabljanju in 
učitelje praktičnega pouka, ki  pri pri  vključevanju DUT (dijakov z učnimi težavami) pomagajo (tudi) tako, da organizirajo 
skupinsko delo in so pozorni, da je DUT dejaven. Najmanj pa je izbranih odgovorov o načrtnem spodbujanju podpore DUT.   

Povzetek, zaključki in predlogi

Za interpretacijo se zdita ključna dva odgovora strokovnih delavcev na vprašanje, kako so dijaki s težavami pri učenju vključeni 
v vsakdanje življenje razreda. Najpogosteje izbrana odgovora sta, da je obnašanje drugih dijakov do dijaka s težavami pri 
učenju odvisno predvsem od njega samega, od njegovih lastnosti ter da jih sošolci tolerirajo. Ni mogoče bolj jasno povedati, 
da so dijaki z učnimi težavami prepuščeni sami sebi, zdi se, da ni proaktivnega projekta za soustvarjanje sprememb.

A to res pomeni, da dijaka tolerirajo, ker se ne zgodi nič novega v podporo in pomoč, ker ni načrta pomoči. Dijak gotovo 
potrebuje dobre izkušnje, podporo in pomoč, da se lahko spremeni. Odnos učitelja do dijaka je model za odnose sošolcev. 
Učitelj, ki je spoštljiv in odgovoren zaveznik dijaka, v razredu potrebuje skupnost, ki aktivno vključuje.

Da dijak, ki potrebuje pomoč, ostaja sam, potrjujejo tudi odgovori dijakov, ki na vprašanja o oblikah pomoči najpogosteje 
izberejo odgovor »sam« (prim. tabele FD6, FD6a, FD7, FD7a, FD8, FD8a ... FD22, FD22a, Priloga: Odgovori dijakov in staršev).

Strokovni delavci menijo, da razrednik lahko največ prispeva k vključevanju dijaka v razred, a takoj za tem sledi odgovor »dijak 
sam«. Spet dijak sam in to prav tisti dijak, ki ga je že izločila kompleksna učna težava, s katero se praviloma ne more spoprijeti 
sam.

Tudi odgovor na vprašanje, kako vi pomagate dijaku s težavami pri učenju pri vključevanju v vsakdanje življenje razreda, 
potrjuje, da  vključenost dijaka s težavami pri učenju ni delovna tema.  Odgovor je splošen, presplošen: s spodbujanjem 
dobrih odnosov v razredu, najmanj je izbranih odgovorov o načrtnem spodbujanju dejavnosti, bodisi pri skupinskem delu v 
razredu, bodisi skupaj z ostalimi dijaki.

Odgovori  staršev  in  dijakov  so  sicer  bolj  vzpodbudni:  polovica  staršev  in  več kot  polovica  otrok  meni,  da  jih  sošolci 
spodbujajo,  četrtina  jih  pravi,  da  so  strpni,  a  ne  nudijo  podpore,  ostane  pa  četrtina,  ki  meni,  da  te  dijake  ignorirajo, 
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odklanjajo.  Vsekakor 
polovica vrstnikov potrebuje organizirano učenje solidarnosti.

Raziskava jasno pokaže kompleksnost težav dijakov, vsi strokovni delavci vidijo to kompleksnost, ki praviloma presega učno 
neuspešnost, ko govorijo o tem, da so temeljni  viri  težav povezani s problemi motivacije, čustvovanja in vedenja, pa še z 
neugodnimi socialnimi  razmerami.  Participacija  dijaka v razredni  skupnosti  je odličen možen vir novega občutka lastne 
vrednosti,  sprejetosti,  prvih  uspehov.  A  zdi  se,  da  takih  projektov pomoči  ni  oziroma jih  je  malo. Tudi  tu  umanjka 
sodelovanje, sodelovanje med strokovnimi delavci in predvsem sodelovanje z dijakom. 

D.  Nosilci, mreža, koordinacija pomoči dijakom s težavami pri učenju

Tabela D1: Kdo na vaši šoli neposredno pomaga dijakom s težavami pri učenju?

Vrsta učitelja  Dijaki iz 
višjih

 letnikov

Šolski 
svetovalni 

delavec

Razredni
k

Prostovoljec Sošolci Učitelji 
posameznega 

predmeta

Učitelji 
praktičnega 

pouka

Učitelj 
tutor

Dijak 
tutor

 učitelj splošnih predmetov Arit.sred. ,61 2,09 1,92 ,53 1,54 2,23 1,58 ,62 ,25
  N 88 92 92 89 90 93 84 65 64
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  Stan.dev. ,596 ,821 ,715 ,841 ,752 ,739
,984 1,026 ,504

  %   Skupaj 30,7% 35,1% 32,6% 32,4% 34,4% 35,8% 34,1% 35,7% 25,8%
 učitelj strokovnih 

predmetov
Arit.sred. ,61 1,94 2,14 ,67 1,49 2,11 1,48 ,59 ,39

  N 69 72 72 66 69 70 69 58 56
  Stan.dev. ,647 ,902 ,737 ,751 ,720 ,753 ,815 ,838 ,679
  %   Skupaj 23,9% 25,6% 28,4% 30,3% 25,5% 25,6% 26,2% 30,4% 35,5%

 učitelj praktičnega pouka Arit.sred. ,81 1,88 2,08 ,76 1,50 1,96 1,76 ,78 ,50
  N 21 25 24 21 24 24 25 18 18
  Stan.dev. ,750 1,013 ,830 ,768 ,780 ,624 ,879 ,808 ,514
  %   Skupaj 9,7% 8,6% 9,2% 11,0% 8,9% 8,1% 11,3% 12,5% 14,5%

 mentor na praktičnem 
usposabljanju

Arit.sred. 1,14 2,08 2,33 ,69 1,54 2,29 2,15 1,20 ,89

  N 14 13 12 13 13 14 13 10 9
  Stan.dev. ,770 ,641 ,492 ,855 ,877 ,825 ,689 ,919 ,928
  %   Skupaj 9,1% 4,9% 5,2% 6,2% 5,0% 5,5% 7,2% 10,7% 12,9%

 svetovalni delavec Arit.sred. ,74 1,75 1,69 ,44 1,82 2,18 1,15 ,17 ,17
  N 34 36 36 32 34 34 34 29 29
  Stan.dev. ,666 ,692 ,710 ,669 ,758 ,716 ,744 ,468 ,602
  %   Skupaj 14,2% 11,5% 11,2% 9,7% 15,3% 12,8% 10,0% 4,5% 8,1%

 ravnatelj ali pomočnik 
ravnatelja

Arit.sred. ,85 2,52 2,35 ,58 1,52 2,15 1,52 ,30 ,09

  N 26 31 31 26 29 33 29 23 23
  Stan.dev. ,543 ,811 ,755 ,758 ,634 ,755 ,871 ,765 ,288
  %   Skupaj 12,5% 14,3% 13,4% 10,3% 10,9% 12,3% 11,3% 6,3% 3,2%

 Skupaj Arit.sred. ,70 2,03 2,03 ,59 1,56 2,16 1,54 ,55 ,31
  N 252 269 267 247 259 268 254 203 199
  Stan.dev. ,647 ,857 ,748 ,781 ,741 ,735 ,892 ,879 ,597
  %   Skupaj 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 
V povprečju dijakom z UT najpogosteje pomaga  učitelj posameznega predmeta, nato pa še  razrednik in  šolska svetovalna 
služba. Sledijo sošolci in učitelji praktičnega pouka. Samo občasno pa dijakom pri učenju pomagajo dijaki iz višjih letnikov, še 
manj pogosto učitelji tutorji, najmanj pogosto pa dijaki tutorji. 

V odgovorih na vprašanje o neposredni pomoči dijakom z UT pa se anketirani strokovni delavci precej razlikujejo.  Vodstveni 
delavci statistično pomembnejšo vlogo pri  neposredni pomoči pripisujejo svetovalnim delavcem in razrednikom, manjšo pa  
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dijakom  tutorjem, 
mentorji  praktičnega  usposabljanja  pa  v  primerjavi  z  drugimi  skupinami  strokovnih  delavcev  vidijo  pomembnejšo  vlogo 
razrednika, učitelja praktičnega pouka, učitelja tutorja in dijakov iz višjega letnika.

ANOVA 
 F Sig.

 Dijaki iz višjih letnikov * Vrsta učitelja 2,36
9

,040

 Šolski svetovalni delavec * Vrsta učitelja 3,28
5

,007

 Razrednik * Vrsta učitelja 3,91
8

,002

 Prostovoljec * Vrsta učitelja ,729 ,603
 Sošolci * Vrsta učitelja 1,034 ,398

 Učitelji posameznega predmeta * Vrsta 
učitelja

,647 ,664

 Učitelji praktičnega pouka * Vrsta učitelja 3,08
7

,010

 Učitelj tutor * Vrsta učitelja 2,99
5

,013

 Dijak tutor * Vrsta učitelja 3,56
3

,004

 Če odgovore  strokovnih  delavcev  primerjamo še  z  odgovori  dijakov  in  staršev  (Tabela  FD1,  FD2  in  naprej),  potem lahko 
ugotovimo nekaj razlik:  dijaki pogosteje kot strokovni delavci in tudi starši med osebami na šoli, ki so jim že kdaj pomagali, 
navajajo  sošolce.  Nadvse pomemben podatek pa je, da  dijaki (prav vse skupine dijakov) v nadvse zanemarljivem deležu 
navajajo pomoč šolske svetovalne službe. Na tem mestu samo dodajmo, da tako starši kot dijaki med osebami zunaj šole zelo 
pogosto navajajo še inštruktorje (njihovo pomoč tudi visoko ocenjujejo, podobno visoko kot pomoč učitelja pri DP, gl. Tabela 
FC10).

Tabela D2: S kom znotraj šole ste že sodelovali v okviru pomoči dijakom s težavami pri učenju?

Vrsta učitelja  Z 
nikome

r

Z drugimi 
učitelji 

predmeto
v

Z 
razredniko

m

S šolsko 
svetovaln

o službo

Z 
ravnatelje

m

S 
pomočniko

m 
ravnatelja

Z 
učenčevim

i starši

S 
programski

m 
učiteljskim 

zborom

Z 
učitelji 
tutorji

Z 
dijakom 
tutorje

m

S 
strokovni
m timom

Z 
dijakovim

i sošolci
prostovoljc

 učitelj 
splošnih 

predmetov

Arit.sred. ,31 1,26 1,60 1,67 ,87 ,71 1,38 1,18 ,37 ,12 ,66 ,83 ,16

  N 65 92 94 94 89 79 92 92 75 74 83 87 80
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  Stan.dev. ,610 ,532 ,493 ,537 ,588 ,623 ,590 ,662
,

693
,368 ,649 ,651 ,371

  %   Skupaj 15,4% 35,3% 39,5% 41,8% 38,1% 36,4% 46,5% 37,1% 20,9% 14,5% 31,1% 37,3% 13,7%
 učitelj 

strokovnih 
predmetov

Arit.sred. ,28 1,35 1,78 1,73 1,00 ,90 1,34 1,27 ,42 ,25 ,77 1,00 ,26

  N 53 72 72 73 70 61 71 70 59 59 62 67 54

  Stan.dev. ,495 ,535 ,451 ,479 ,681 ,724 ,631 ,588 ,649 ,512 ,711 ,674 ,483

  %   Skupaj 11,5% 29,5% 33,7% 33,5% 34,7% 35,7% 34,8% 30,3% 18,7% 24,2% 27,1% 34,7% 14,7%
 učitelj 

praktičnega 
pouka

Arit.sred. ,07 1,40 1,72 1,68 ,71 ,91 1,42 1,09 ,32 ,30 ,62 ,74 ,25

  N 14 25 25 25 24 22 24 22 19 20 21 19 16

  Stan.dev. ,267 ,500 ,458 ,476 ,690 ,750 ,504 ,610 ,478 ,571 ,498 ,653 ,447

  %   Skupaj ,8% 10,6% 11,3% 11,2% 8,4% 13,0% 12,5% 8,2% 4,5% 9,7% 7,3% 7,3% 4,2%
 mentor na 
praktičnem 

usposabljanj
u

Arit.sred. ,33 1,27 1,50 1,46 1,21 1,00 1,15 ,82 ,40 ,20 1,00 1,33 ,30

  N 12 15 14 13 14 11 13 11 10 10 11 12 10

  Stan.dev. ,651 ,594 ,650 ,660 ,699 ,632 ,689 ,874 ,516 ,422 ,894 ,651 ,483

  %   Skupaj 3,1% 5,8% 5,5% 5,1% 8,4% 7,1% 5,5% 3,1% 3,0% 3,2% 6,2% 8,3% 3,2%
 svetovalni 

delavec
Arit.sred. 2,50 1,82 1,09 ,94 ,70 2,40 ,10 1,85 1,97 1,00 1,39 ,73 1,69

  N 36 34 35 34 30 5 20 34 36 30 36 33 36

  Stan.dev. ,697 ,904 ,853 ,814 ,915 1,342 ,308 ,359 ,167 ,830 ,599 ,839 ,467

  %   Skupaj 69,2% 18,8% 10,0% 8,5% 10,4% 7,8% ,7% 21,4% 53,0% 48,4% 28,2% 12,4% 64,2%
 Skupaj Arit.sred. ,72 1,38 1,58 1,57 ,89 ,87 1,24 1,28 ,67 ,32 ,83 ,89 ,48

  N 180 238 240 239 227 178 220 229 199 193 213 218 196

  Stan.dev. 1,063 ,624 ,594 ,623 ,692 ,747 ,683 ,657 ,846 ,604 ,707 ,699 ,720

  %   Skupaj 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 
V splošnem strokovni delavci znotraj šole najpogosteje sodelujejo  z razrednikom in s šolsko svetovalno službo. Med vsemi 
skupinami  strokovnih  delavcev  se  statistično  pomembno  najbolj  razlikujejo  odgovori  šolskih  svetovalnih  delavcev:  ŠSD 
najpogosteje ne sodelujejo z nikomer, pomembno manj kot ostali sodelujejo z razredniki in dijakovimi starši, pomembno 
več kot ostali pa s pomočnikom ravnatelja, z učitelji tutorji, s PUZ, prostovoljci, strokovnim timom, z učitelji predmetov in  

152

MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT



REPUBLIKA SLOVENIJA

dijaki  tutorji.   Mentorji 
na praktičnem usposabljanju pa pomembno več kot drugi strokovni delavci sodelujejo s sošolci dijaka s težavami učenja.

ANOVA 
 F Sig.

 Z nikomer * Vrsta učitelja 105,624 ,000
 Z drugimi učitelji predmetov * Vrsta učitelja 5,741 ,000

 Z razrednikom * Vrsta učitelja 9,716 ,000
 S šolsko svetovalno službo * Vrsta učitelja 12,817 ,000

 Z ravnateljem * Vrsta učitelja 2,268 ,063
 S pomočnikom ravnatelja * Vrsta učitelja 7,163 ,000

 Z učenčevimi starši * Vrsta učitelja 21,629 ,000
 S programskim učiteljskim zborom * Vrsta 

učitelja
10,156 ,000

 Z učitelji tutorji * Vrsta učitelja 53,468 ,000
 Z dijakom tutorjem * Vrsta učitelja 15,276 ,000
 S strokovnim timom * Vrsta učitelja 8,589 ,000
 Z dijakovimi sošolci * Vrsta učitelja 2,535 ,041

 S prostovoljci * Vrsta učitelja 86,166 ,000
 

Tabela D3: S kom izven šole ste že sodelovali v okviru pomoči dijakom s težavami pri učenju?

Vrsta učitelja  S CPI Z MŠŠ Z 
Zavodom 

za 
šolstvo

S 
stanovskimi 

kolegi z 
drugih šol 
in centrov

S 
Svetovalnim 
centrom za 

otroke, 
mladostnike 

in starše

Z Zvezo 
prijatelje
v mladine

Z Zavodom 
za 

zaposlovanje

Z Društvom 
za pomoč 

otrokom in 
mladostnikom

Z 
zdravstvenim

i domovi, 
bolnicami

S 
Centrom 

za 
socialno 

delo

S 
pedopsihiatri

S 
policijsko 

upravo

S Centrom za 
preprečevanje 

odvisnosti

 učitelj 
splošnih 

predmetov

Arit.sred. ,12 ,11 ,19 ,35 ,26 ,06 ,01 ,02 ,16 ,28 ,14 ,08 ,11

  N 90 90 91 91 91 90 89 90 90 92 90 90 90

  Stan.dev. ,329 ,316 ,392 ,524 ,443 ,230 ,106 ,148 ,364 ,476 ,384 ,308 ,350

  %   Skupaj 36,7% 23,3% 23,9% 26,7% 26,1% 35,7% 6,7% 11,8% 18,7% 23,0% 20,3% 16,7% 24,4%
 učitelj 

strokovnih 
predmetov

Arit.sred. ,14 ,08 ,10 ,39 ,32 ,03 ,04 ,04 ,25 ,39 ,13 ,21 ,13

  N 71 71 71 71 71 70 70 70 71 71 70 70 70

  Stan.dev. ,424 ,280 ,300 ,573 ,471 ,168 ,204 ,204 ,438 ,573 ,337 ,413 ,337
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  %   Skupaj 33,3% 14,0% 9,9% 23,3% 25,0% 14,3% 20,0% 17,6% 24,0%
24,8% 14,1% 35,7% 22,0%

 učitelj 
praktičnega 

pouka

Arit.sred. ,09 ,10 ,10 ,38 ,33 ,10 ,10 ,00 ,38 ,40 ,19 ,14 ,19

  N 22 21 21 21 21 21 21 21 21 20 21 21 21

  Stan.dev. ,294 ,436 ,436 ,590 ,577 ,301 ,301 ,000 ,590 ,598 ,402 ,359 ,512

  %   Skupaj 6,7% 4,7% 2,8% 6,7% 7,6% 14,3% 13,3% ,0% 10,7% 7,1% 6,2% 7,1% 9,8%
 mentor na 
praktičnem 

usposabljanju

Arit.sred. ,23 ,31 ,31 ,73 ,31 ,08 ,00 ,33 ,17 ,62 ,25 ,18 ,17

  N 13 13 13 15 13 12 12 12 12 13 12 11 12

  Stan.dev. ,439 ,630 ,630 ,594 ,480 ,289 ,000 ,492 ,389 ,650 ,452 ,405 ,389

  %   Skupaj 10,0% 9,3% 5,6% 9,2% 4,3% 7,1% ,0% 23,5% 2,7% 7,1% 4,7% 4,8% 4,9%
 svetovalni 

delavec
Arit.sred. ,11 ,60 1,14 1,17 ,94 ,11 ,26 ,23 ,94 1,19 1,00 ,43 ,46

  N 35 35 36 35 36 35 34 35 35 36 35 35 35

  Stan.dev. ,323 ,604 ,639 ,664 ,583 ,323 ,448 ,490 ,591 ,525 ,485 ,558 ,505

  %   Skupaj 13,3% 48,8% 57,7% 34,2% 37,0% 28,6% 60,0% 47,1% 44,0% 38,1% 54,7% 35,7% 39,0%
 Skupaj Arit.sred. ,13 ,19 ,31 ,52 ,40 ,06 ,07 ,07 ,33 ,49 ,28 ,19 ,18

  N 231 230 232 233 232 228 226 228 229 232 228 227 228

  Stan.dev. ,362 ,433 ,563 ,637 ,541 ,241 ,249 ,279 ,523 ,617 ,497 ,411 ,407

  %   Skupaj 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 
Sodelovanje z zunanjimi institucijami je na splošno v celotnem vzorcu strokovnih delavcev slabo zastopano. Med ponujenimi 
odgovori je najpogosteje izbrano sodelovanje z vzgojitelji v dijaških domovih in s stanovskimi kolegi z drugih šol oz. šolskih 
centrov.  Sledi  še  sodelovanje  s  centrom  za  socialno  delo  in  svetovalnim  centrom  za  otroke,  mladostnike  in  starše.  Med 
strokovnjaki pri sodelovanju z zunanjimi ustanovami izstopajo svetovalni delavci, ki nekoliko pogosteje kot ostali sodelujejo s  
centrom za socialno delo, s stanovskimi kolegi iz drugih šol in z zavodom za šolstvo.  

ANOVA 
 F Sig.

 S CPI * Vrsta učitelja ,355 ,840
 Z MŠŠ * Vrsta učitelja 12,090 ,000

 Z Zavodom za šolstvo * Vrsta učitelja 39,910 ,000
 S stanovskimi kolegi z drugih šol in centrov * Vrsta učitelja 15,010 ,000

 S Svetovalnim centrom za otroke, mladostnike in starše * Vrsta 
učitelja

13,497 ,000
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 Z Zvezo prijateljev mladine * Vrsta učitelja ,889 ,471
 Z Zavodom za zaposlovanje * Vrsta učitelja 7,721 ,000

 Z Društvom za pomoč otrokom in mladostnikom * Vrsta učitelja 7,358 ,000
 Z zdravstvenimi domovi, bolnicami * Vrsta učitelja 20,403 ,000

 S Centrom za socialno delo * Vrsta učitelja 19,899 ,000
 S pedopsihiatri * Vrsta učitelja 34,923 ,000

 S policijsko upravo * Vrsta učitelja 5,085 ,001
 S Centrom za preprečevanje odvisnosti * Vrsta učitelja 5,368 ,000

 Z vzgojitelji v dijaških domovih * Vrsta učitelja 3,226 ,013

 
Tabela D4: Kako je po vašem mnenju za učinkovito pomoč za posamezno skupino dijakov pomembno sodelovanje šole s 
strokovnjaki iz ustreznih zunanjih ustanov? 

Vrsta učitelja  Pri nižjih intelektualnih 
sposobnostih

Pri specifičnih 
primanjkljajih

Pri problemih z 
motivacijo

Pri neugodnem 
domačem okolju

Pri neustreznem 
načinu poučevanja

 učitelj splošnih 
predmetov

Arit.sred. 2,16 2,27 2,32 2,61 1,79

  N 93 94 93 95 94
  Stan.dev. ,741 ,659 ,574 ,532 ,670
  %   Skupaj 37,8% 38,1% 37,8% 39,2% 38,7%

 učitelj strokovnih 
predmetov

Arit.sred. 2,24 2,33 2,49 2,60 1,86

  N 72 72 72 72 69
  Stan.dev. ,661 ,557 ,556 ,548 ,601
  %   Skupaj 30,3% 30,1% 31,3% 29,6% 29,5%

 učitelj praktičnega 
pouka

Arit.sred. 2,39 2,22 2,39 2,50 2,18

  N 23 23 23 24 22
  Stan.dev. ,656 ,600 ,499 ,590 ,395
  %   Skupaj 10,3% 9,1% 9,6% 9,5% 11,1%

 mentor na praktičnem 
usposabljanju

Arit.sred. 2,25 2,13 2,31 2,31 1,80

  N 16 16 16 16 15
  Stan.dev. ,683 ,806 ,704 ,602 ,676
  %   Skupaj 6,8% 6,1% 6,5% 5,9% 6,2%

 svetovalni delavec Arit.sred. 2,19 2,58 2,33 2,78 1,75
  N 36 36 36 36 36
  Stan.dev. ,668 ,649 ,676 ,422 ,770
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  %   Skupaj 14,8% 16,6% 14,7%
15,8% 14,5%

 Skupaj Arit.sred. 2,22 2,32 2,38 2,60 1,84
  N 240 241 240 243 236
  Stan.dev. ,693 ,640 ,588 ,539 ,652
  %   Skupaj 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 Vsi strokovni delavci ocenjujejo, da je sodelovanje šole z zunanjimi ustanovami najpomembnejše za skupino dijakov s težavami 
zaradi negodnega domačega okolja (socialno-eksitenčna ogroženost, pomanjkanje spodbud za šolsko delo, drugojezičnost, 
kronični stresi ipd.). Najmanj pomembno pa je sodelovanje v primeru učnih težav zaradi neustreznega poučevanja. Med 
skupinami strokovnih delavcev ni statistično pomembnih razlik, na meji statistične pomembnosti so le odgovori mentorjev, ki 
sodelovanju šole z zunanjimi ustanovami za skupino dijakov iz manj spodbudnih okolij pripisujejo malo nižji pomen. Mentorji 
enak pomen pripisujejo še sodelovanju z zunanjimi ustanovami zaradi problemov z motivacijo, s čustvovanjem ali z vedenjem (ki 
povzročajo, da dijaki delajo pod svojimi sposobnostmi).

ANOVA 
 F Sig.

 Pri nižjih intelektualnih sposobnostih * Vrsta 
učitelja

,542 ,705

 Pri specifičnih primanjkljajih * Vrsta učitelja 2,263 ,063
 Pri problemih z motivacijo * Vrsta učitelja ,920 ,453

 Pri neugodnem domačem okolju * Vrsta učitelja 2,38
7

,052

 Pri neustreznem načinu poučevanja * Vrsta učitelja 1,889 ,113

 

Tabela D5: Na kakšen način v zvezi z dijaki s težavami pri učenju sodelujete z ustreznimi zunanjimi ustanovami?

  N Arit.sred. Stan.dev. Min. Max.
        

 Svetujemo obisk v svetovalnem centru učitelj splošnih predmetov 89 ,88 ,580 0 2
  učitelj strokovnih predmetov 66 ,95 ,618 0 2
  učitelj praktičnega pouka 22 1,23 ,612 0 2
  mentor na 

prak.usposabljanju
12 ,75 ,754 0 2

  svetovalni delavec 36 1,19 ,577 0 2
  Skupaj 225 ,98 ,616 0 2

 Svetujemo obisk pri dijakovem zdravniku učitelj splošnih predmetov 88 ,66 ,604 0 2
  učitelj strokovnih predmetov 66 ,76 ,556 0 2
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  učitelj praktičnega pouka 21
1,14 ,573 0 2

  mentor na 
prak.usposabljanju

11 ,73 ,467 0 1

  svetovalni delavec 36 1,03 ,446 0 2
  Skupaj 222 ,80 ,578 0 2

 Svetujemo obisk v mentalno-higienski posvetovalnici učitelj splošnih predmetov 89 ,37 ,551 0 2
  učitelj strokovnih predmetov 65 ,43 ,558 0 2
  učitelj praktičnega pouka 20 ,70 ,733 0 2
  mentor na 

prak.usposabljanju
11 ,55 ,688 0 2

  svetovalni delavec 36 ,89 ,667 0 2
  Skupaj 221 ,51 ,622 0 2

 Svetujemo obisk na centru za socialno delo učitelj splošnih predmetov 88 ,66 ,585 0 2
  učitelj strokovnih predmetov 66 ,76 ,609 0 2
  učitelj praktičnega pouka 22 1,00 ,690 0 2
  mentor na 

prak.usposabljanju
12 ,83 ,577 0 2

  svetovalni delavec 36 1,08 ,554 0 2
  Skupaj 224 ,80 ,614 0 2

 Povezovanje šole s strokovnjaki iz OŠ in zavodov za OPP učitelj splošnih predmetov 86 ,66 ,586 0 2
  učitelj strokovnih predmetov 64 ,73 ,623 0 2
  učitelj praktičnega pouka 21 ,86 ,655 0 2
  mentor na 

prak.usposabljanju
11 ,73 ,905 0 2

  svetovalni delavec 36 ,89 ,747 0 2
  Skupaj 218 ,74 ,650 0 2

 Vabilo strokovnjakom iz zunanjih ustanov za prenos znanja na učitelje učitelj splošnih predmetov 89 ,91 ,536 0 2
  učitelj strokovnih predmetov 65 ,86 ,527 0 2
  učitelj praktičnega pouka 22 1,00 ,535 0 2
  mentor na 

prak.usposabljanju
11 ,82 ,405 0 1

  svetovalni delavec 36 ,94 ,532 0 2
  Skupaj 223 ,91 ,524 0 2

 Vabilo strokovnjakom iz zunanjih ustanov za prenos znanja na starše učitelj splošnih predmetov 88 ,55 ,565 0 2
  učitelj strokovnih predmetov 65 ,57 ,612 0 2
  učitelj praktičnega pouka 22 ,64 ,492 0 1
  mentor na 10 ,80 ,632 0 2
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prak.usposabljanju
  svetovalni delavec 36 ,64 ,543 0 2
  Skupaj 221 ,59 ,570 0 2

 Vabilo strokovnjakom iz zunanjih ustanov za prenos znanja na učence učitelj splošnih predmetov 89 ,69 ,535 0 2
  učitelj strokovnih predmetov 66 ,77 ,602 0 2
  učitelj praktičnega pouka 22 ,86 ,468 0 2
  mentor na 

prak.usposabljanju
11 ,82 ,751 0 2

  svetovalni delavec 36 ,67 ,535 0 2
  Skupaj 224 ,73 ,560 0 2

 Strokovno posvetovanje s strokovnjaki iz zunanjih institucij učitelj splošnih predmetov 86 ,72 ,587 0 2
  učitelj strokovnih predmetov 66 ,77 ,602 0 2
  učitelj praktičnega pouka 19 ,89 ,737 0 2
  mentor na 

prak.usposabljanju
11 ,91 ,539 0 2

  svetovalni delavec 36 1,44 ,652 0 2
  Skupaj 218 ,88 ,661 0 2

 Strokovni delavci šol se udeležujejo strokovnih seminarjev učitelj splošnih predmetov 89 1,07 ,599 0 2
  učitelj strokovnih predmetov 66 ,98 ,668 0 2
  učitelj praktičnega pouka 20 1,05 ,686 0 2
  mentor na 

prak.usposabljanju
10 1,20 ,632 0 2

  svetovalni delavec 36 1,36 ,543 0 2
  Skupaj 221 1,10 ,629 0 2

 Povezovanje šole z zunanjimi strokovnjaki pri razvojno-raziskovalnem delu učitelj splošnih predmetov 87 ,57 ,603 0 2
  učitelj strokovnih predmetov 63 ,63 ,576 0 2
  učitelj praktičnega pouka 20 ,80 ,410 0 1
  mentor na 

prak.usposabljanju
11 ,91 ,701 0 2

  svetovalni delavec 36 ,75 ,604 0 2
  Skupaj 217 ,66 ,588 0 2

 Povezovanje šole z zunanjimi strokovnjaki pri vrednotenju dela z dijaki z UT učitelj splošnih predmetov 87 ,54 ,501 0 1
  učitelj strokovnih predmetov 64 ,70 ,554 0 2
  učitelj praktičnega pouka 19 ,79 ,419 0 1
  mentor na 

prak.usposabljanju
10 ,60 ,516 0 1
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  svetovalni delavec 36
,64 ,683 0 2

  Skupaj 216 ,63 ,547 0 2
 Preko oglasne deske … obveščamo dijake, starše, učitelje o oblikah pomoči učitelj splošnih predmetov 88 ,91 ,637 0 2

  učitelj strokovnih predmetov 65 ,71 ,605 0 2
  učitelj praktičnega pouka 22 1,14 ,468 0 2
  mentor na 

prak.usposabljanju
11 1,00 ,894 0 2

  svetovalni delavec 36 1,11 ,622 0 2
  Skupaj 222 ,91 ,639 0 2

 Na šoli delijo gradiva zunanjih institucij učitelj splošnih predmetov 88 1,01 ,652 0 2
  učitelj strokovnih predmetov 65 ,82 ,610 0 2
  učitelj praktičnega pouka 20 1,10 ,641 0 2
  mentor na 

prak.usposabljanju
10 ,90 ,738 0 2

  svetovalni delavec 36 1,28 ,615 0 2
  Skupaj 219 1,00 ,650 0 2

 Sodelovanje s komisijo za usmerjanje dijakov s posebnimi potrebami učitelj splošnih predmetov 84 1,07 ,708 0 2
  učitelj strokovnih predmetov 67 ,88 ,708 0 2
  učitelj praktičnega pouka 20 1,15 ,671 0 2
  mentor na 

prak.usposabljanju
11 ,82 ,751 0 2

  svetovalni delavec 36 1,67 ,535 0 2
  Skupaj 218 1,11 ,727 0 2

 Na voljo nam je ustrezen svetovalec na Zavodu za šolstvo učitelj splošnih predmetov 77 ,51 ,620 0 2
  učitelj strokovnih predmetov 60 ,50 ,567 0 2
  učitelj praktičnega pouka 17 ,65 ,606 0 2
  mentor na 

prak.usposabljanju
10 ,70 ,823 0 2

  svetovalni delavec 34 1,12 ,686 0 2
  Skupaj 198 ,63 ,661 0 2

 MŠŠ od šole zahteva poročilo šole o uspešnosti šole pri nudenju pomoči 
dijakom

učitelj splošnih predmetov 75 1,01 ,762 0 2

  učitelj strokovnih predmetov 60 ,92 ,720 0 2
  učitelj praktičnega pouka 18 1,11 ,583 0 2
  mentor na 

prak.usposabljanju
9 1,22 ,667 0 2
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  svetovalni delavec 35
1,29 ,860 0 2

  Skupaj 197 1,05 ,754 0 2

 

Gledano v celoti je sodelovanje z zunanjimi ustanovami najpogosteje vezano na sodelovanje s komisijo za usmerjanje dijakov s 
posebnimi potrebami. Razlike med strokovnimi delavci so statistično pomembne. Pri tem še zlasti izstopajo šolski svetovalni 
delavci:  pri večini naštetih oblik sodelovanja z zunanjimi ustanovami sodelujejo pogosteje kot drugi strokovni delavci. Med 
ostalimi strokovnimi delavci pomembno več kot ostali sodelujejo še učitelji praktičnega pouka (svetovanje, da dijak in starši  
obiščejo center za socialno delo, svetovanje obiska pri zdravniku, obveščanje dijakov, staršev in učiteljev o ponudbah pomoči  
preko oglasne deske, plakatov, vabil idr.), najmanj pa učitelji splošnih učnih predmetov. 

ANOVA
 F Sig.

 Svetujemo obisk v svetovalnem centru 3,17
5

,015

 Svetujemo obisk pri dijakovem zdravniku 5,02
1

,001

 Svetujemo obisk v mentalno-higienski posvetovalnici 5,62
2

,000

 Svetujemo obisk na centru za socialno delo 3,95
0

,004

 Povezovanje šole s strokovnjaki iz OŠ in zavodov za izobraževanje in vzgojo ,947 ,438
 Vabilo strokovnjakom iz zunanjih ustanov za prenos znanja na učitelje ,416 ,797

 Vabilo strokovnjakom iz zunanjih ustanov za prenos znanja na starše ,592 ,668
 Vabilo strokovnjakom iz zunanjih ustanov za prenos znanja na učence ,729 ,573

 Strokovno posvetovanje s strokovnjaki iz zunanjih institucij 9,54
0

,000

 Strokovni delavci šol se udeležujejo strokovnih seminarjev 2,310 ,059
 Povezovanje šole z zunanjimi strokovnjaki pri razvojno-raziskovalnem delu 1,485 ,208

 Povezovanje šole z zunanjimi strokovnjaki pri vrednotenju dela z dijaki z UT 1,292 ,274
 Preko oglasne deske … obveščamo dijake, starše, učitelje o oblikah pomoči 3,40

9
,010

 Na šoli delijo gradiva zunanjih institucij 3,27
3

,012

 Sodelovanje s komisijo za usmerjanje dijakov s posebnimi potrebami 8,50
0

,000

 Na voljo nam je ustrezen svetovalec na Zavodu za šolstvo 6,57
7

,000

 MŠŠ od šole zahteva poročilo šole o uspešnosti šole pri nudenju pomoči 
dijakom

1,531 ,195
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Tabela D6: Kdo na vaši šoli koordinira mrežo pomoči dijakom s težavami pri učenju?

Vrsta učitelja  Šolska svetovalna 
služba

Razrednik Učitelj predmeta,
pri katerem ima dijak 

težave

Ravnatel
j

Pomočnik 
ravnatelja

 učitelj splošnih predmetov Arit.sred. 2,66 1,92 1,39 1,13 ,93
  N 94 92 92 91 83

  Stan.dev. ,681 ,867 ,811 ,921 ,947

  %   Skupaj 
N

34,7% 34,7% 35,1% 35,3% 36,4%

 učitelj strokovnih predmetov Arit.sred. 2,70 2,27 1,55 1,31 1,13
  N 73 71 71 71 61

  Stan.dev. ,639 ,755 ,789 ,950 1,024

  %   Skupaj 
N

26,9% 26,8% 27,1% 27,5% 26,8%

 učitelj praktičnega pouka Arit.sred. 2,58 2,12 1,48 1,09 1,05
  N 24 25 23 23 21

  Stan.dev. ,717 ,781 ,790 ,848 ,973

  %   Skupaj 
N

8,9% 9,4% 8,8% 8,9% 9,2%

 mentor na praktičnem 
usposabljanju

Arit.sred. 2,38 2,15 1,85 2,18 1,70

  N 13 13 13 11 10

  Stan.dev. ,768 ,555 ,801 ,874 ,675

  %   Skupaj 
N

4,8% 4,9% 5,0% 4,3% 4,4%

 svetovalni delavec Arit.sred. 2,46 2,00 1,06 ,88 ,50
  N 35 34 34 33 32

  Stan.dev. ,741 ,816 ,736 ,696 ,762

  %   Skupaj 
N

12,9% 12,8% 13,0% 12,8% 14,0%

 ravnatelj ali pomočnik ravnatelja Arit.sred. 2,72 2,03 1,66 1,17 1,19
  N 32 30 29 29 21

  Stan.dev. ,581 ,718 ,814 ,759 ,873

  %   Skupaj 11,8% 11,3% 11,1% 11,2% 9,2%
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N
 Skupaj Arit.sred. 2,63 2,07 1,45 1,19 ,99

  N 271 265 262 258 228
  Stan.dev. ,675 ,800 ,809 ,905 ,957

  %   Skupaj 
N

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 
Vse skupine strokovnjakov poročajo, da najpogosteje pomoč dijakom z UT koordinira šolska svetovalna služba. Pogosto pa to 
vlogo opravlja tudi razrednik. Med strokovnimi delavci so statistično pomembne razlike v pogledu na učitelja, pri katerem ima 
dijak  težave,  ravnatelja  in  pomočnika  ravnatelja  v  vlogi  koordinatorja  mreže  pomoči:  svetovalni  delavci jih  v  tej  vlogi  
pomembno manj navajajo kot pa preostali strokovni delavci. 

ANOVA 
 F Sig.

 Šolska svetovalna služba * Vrsta učitelja 1,125 ,347
 Razrednik * Vrsta učitelja 1,613 ,157

 Učitelj predmeta, pri katerem ima dijak težave * Vrsta 
učitelja

3,01
4

,012

 Ravnatelj * Vrsta učitelja 4,03
6

,002

 Pomočnik ravnatelja * Vrsta učitelja 3,49
4

,005

 

Tabela D7: Kako pogosto vaša šola v projekte pomoči dijakom s težavami pri učenju vključuje starše?

Vrsta učitelja Arit.sred. N Stan.dev. %   Skupaj N
 učitelj splošnih predmetov 2,66 92 ,929 35,4%

 učitelj strokovnih predmetov 2,91 68 ,859 26,2%
 učitelj praktičnega pouka 2,86 21 ,910 8,1%

 mentor na praktičnem 
usposabljanju

3,00 14 ,877 5,4%

 svetovalni delavec 3,00 35 ,874 13,5%
 ravnatelj ali pomočnik ravnatelja 3,23 30 ,728 11,5%

 Skupaj 2,87 260 ,889 100,0%
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Vsi strokovni delavci ocenjujejo, da starše  pogosto vključujejo v projekte pomoči dijakom.  Najnižjo pogostost sodelovanja 
navajajo učitelji, višjo mentorji in svetovalni delavci, najvišjo pa vodstvo šole. Ravnatelji v projekte pomoči dijakom z UT 
pomembno več vključujejo starše od drugih strokovnih delavcev.
 
ANOVA 

 F Sig.
 Vključevanje staršev v projekte pomoči dijakom z učnimi težavami * Vrsta 

učitelja
2,29

4
,046

 
Sami starši so v raziskavi povedali, da se v šoli najpogosteje obračajo na razrednika, ki ga tudi najvišje ocenjujejo. Manj 
pogosto se obračajo na učitelja, pri katerem ima dijak težave, precej manj pa na vodstvo šole in šolsko svetovalno službo ter še 
manj na učitelja tutorja.  Sodelovanje z učiteljem in vodstvom šole ocenjujejo bolje od sodelovanja s šolsko svetovalno 
službo (prim. Tabela FD23 in tabela FE8).

Tabela D8: Kako pomembno je po vašem mnenju in izkušnjah sodelovanje šole s starši v naslednjih primerih? 

Vrsta učitelja  Pri 
opredeljevanj

u vsebine 
pedagoške 

pogodbe

Pri 
delovnih 

dogovorih 
z dijaki

Pri oblikovanju 
osebnega 

izobraževalneg
a načrta dijaka

Pri 
nudenju 

učne 
pomoči 
dijaku

Pri 
motiviranj
u dijaka za 
delo v šoli

Pri 
motiviranju 

dijaka za 
delo v okviru 
praktičnega 

usposabljanj
a

Pri 
razvijanju 
dijakovih 
delovnih 

navad

Pri 
problemih 

z 
dijakovim 
vedenjem 

v šoli

Pri problemih 
z dijakovim 
vedenjem v 

okviru 
praktičnega 

usposabljanj
a

 učitelj 
splošnih 

predmetov

Arit.sred. 2,41 2,39 2,31 2,14 2,57 2,37 2,63 2,76 2,60

  N 93 93 93 91 92 90 93 93 92

  Stan.dev. ,663 ,660 ,642 ,676 ,634 ,694 ,547 ,427 ,556

163

MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT



REPUBLIKA SLOVENIJA

  %   Skupaj 
N

34,8% 34,4% 34,6% 34,0% 34,1% 33,5%
34,3% 34,6% 34,6%

 učitelj 
strokovnih 
predmetov

Arit.sred. 2,51 2,40 2,32 2,13 2,39 2,21 2,53 2,66 2,45

  N 71 72 71 72 72 72 72 71 71

  Stan.dev. ,673 ,597 ,627 ,627 ,618 ,627 ,530 ,506 ,580

  %   Skupaj 
N

26,6% 26,7% 26,4% 26,9% 26,7% 26,8% 26,6% 26,4% 26,7%

 učitelj 
praktičnega 

pouka

Arit.sred. 2,58 2,48 2,24 2,38 2,36 2,32 2,68 2,79 2,79

  N 24 25 25 24 25 25 25 24 24

  Stan.dev. ,584 ,653 ,723 ,711 ,700 ,690 ,627 ,509 ,509

  %   Skupaj 
N

9,0% 9,3% 9,3% 9,0% 9,3% 9,3% 9,2% 8,9% 9,0%

 mentor na 
praktičnem 

usposabljanj
u

Arit.sred. 2,46 2,54 2,77 2,54 2,77 2,79 2,77 2,77 2,71

  N 13 13 13 13 13 14 13 13 14

  Stan.dev. ,519 ,519 ,439 ,660 ,439 ,426 ,439 ,439 ,469

  %   Skupaj 
N

4,9% 4,8% 4,8% 4,9% 4,8% 5,2% 4,8% 4,8% 5,3%

 svetovalni 
delavec

Arit.sred. 2,81 2,47 2,64 2,19 2,72 2,44 2,83 2,89 2,58

  N 36 36 36 36 36 36 36 36 36

  Stan.dev. ,467 ,609 ,543 ,525 ,454 ,607 ,378 ,319 ,500

  %   Skupaj 
N

13,5% 13,3% 13,4% 13,4% 13,3% 13,4% 13,3% 13,4% 13,5%

 ravnatelj ali 
pomočnik 

ravnatelja

Arit.sred. 2,63 2,48 2,45 2,13 2,50 2,06 2,56 2,87 2,38

  N 30 31 31 32 32 32 32 32 29

  Stan.dev. ,556 ,570 ,568 ,609 ,568 ,669 ,504 ,336 ,561

  %   Skupaj 11,2% 11,5% 11,5% 11,9% 11,9% 11,9% 11,8% 11,9% 10,9%
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N
 Skupaj Arit.sred. 2,53 2,43 2,39 2,18 2,52 2,32 2,63 2,77 2,56

  N 267 270 269 268 270 269 271 269 266
  Stan.dev. ,627 ,616 ,629 ,642 ,608 ,664 ,526 ,439 ,555
  %   Skupaj 

N
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 
Iz  odgovorov strokovnih delavcev v celoti  je razvidno, da na splošno pri  vseh navedenih področjih poudarjajo pomembnost 
sodelovanja s  starši.  Najpomembnejše je sodelovanje s  starši  pri  problemih z dijakovim vedenjem v šoli.  V tej  oceni  so 
strokovni  delavci  razmeroma  enotni,  med  njimi  ni  statistično  pomembnih  razlik.  Naslednje  najpomembnejše  področje 
sodelovanja šole s starši je razvijanje dijakovih delovnih navad. Rezultat ni presenetljiv, splošno znano je, da šola pričakuje, 
da otrok doma pridobi delovne navade oz. da so zanje najbolj odgovorni starši, šola pri tej nalogi zato v večji meri pričakuje 
pomoč staršev. To stališče je znano že iz osnovne šole. Naj samo spomnimo na podobno raziskavo u učnih težavah v osnovni šoli, 
kjer so 'pomanjkljive učne in delovne navade' po mnenju strokovnih delavcev OŠ celo na prvem mestu nalog, kjer je sodelovanje 
šole s starši ključno (L. Magajna in sodel., 2008, str. 230). Naj poudarimo, da se tudi v tej oceni – glede sodelovanja s starši v 
zvezi z delovnimi navadami – strokovni delavci statistično pomembno ne razlikujejo. Naslednji področji,  za kateri strokovni 
delavci ocenjujejo, da je sodelovanje šole s starši zelo pomembno, sta še problemi z dijakovim vedenjem v okviru praktičnega 
usposabljanja in pa opredeljevanje vsebine pedagoške pogodbe. Visok rezultat tudi za ti dve področji ni presenetljiv. Kot smo 
že ugotovili, so problemi vedenja med strokovnimi delavci anketiranih poklicnih in strokovnih šol takorekoč številka ena, ko gre 
za identificiranje ključnih področij sodelovanja šole s starši. In tudi rezultat sodelovanja pri pedagoški pogodbi ni presenetljiv, 
saj je pedagoška pogodba uradno definirana kot pogodba med ravnateljem, starši in dijakom (Pravilnik o šolskem redu v srednji  
šoli, 2007, člen 9). S pedagoško pogodbo se namreč določijo njihove medsebojne pravice in obveznosti (isto). Starši soglašanje z 
vsebino pedagoške pogodbe obvezno potrdijo s podpisom. 

Visoko pomembnost sodelovanja šole s starši strokovni delavci pripisujejo še naslednjim področjem: motiviranje dijaka za delo 
za šolo, delovni dogovori z dijaki, oblikovanje osebnega izobraževalnega načrta, motiviranje dijaka za delo v okviru praktičnega 
usposabljanja.  Tudi  pri  problemih  z  motiviranjem dijakov  šola  potemtakem v  veliki  meri  računa  na  pomoč  staršev.  Manj 
pomembno sodelovanje šole s starši pa je po splošnem mnenju anketiranih pri nudenju učne pomoči dijaku.  Nudenje učne 
pomoči dijaku je potemtakem področje, pri katerem je pomembno, da šola sodeluje s starši, ni pa to zelo pomembno. Med 
vsemi področji je najmanj pomembno. Tudi v tej oceni so strokovni delavci enotni, med njimi ni statistično pomembnih razlik. 
Če  povzamemo:  sodelovanje  šole  s  starši  je  najpomembnejše  v  zvezi  s  problemi  dijakovega  vedenja  v  šoli,  najmanj 
pomembno pa pri nudenju učne pomoči dijaku. V obeh ocenah med strokovnimi delavci ni statistično pomembnih razlik.
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Strokovni  delavci  se  v 
ocenah posameznih področij tudi v večji meri razlikujejo, od vseh najbolj mentorji na praktičnem usposabljanju in svetovalni  
delavci.  Mentorji na praktičnem usposabljanju statistično pomembno bolj kot drugi poudarjajo pomen sodelovanja šole s  
starši na naslednjih področjih: pri oblikovanju osebnega izobraževalnega načrta, motiviranju dijaka za delo v šoli, za delo na  
praktičnem usposabljanju ter pri problemih z dijakovim vedenjem na praktičnem usposabljanju. Svetovalni delavci še bolj kot 
drugi poudarjajo pomen sodelovanja staršev pri oblikovanju pedagoške pogodbe, osebnega izobraževalnega načrta (mentorji to  
poudarjajo še bolj kot svetovalni delavci) in pri motiviranju dijaka za delo v šoli.  Učitelji praktičnega pouka  podobno kot 
mentorji (še malo bolj kot mentorji) poudarjajo pomen sodelovanja staršev pri problemih z dijakovim vedenjem na praktičnem 
usposabljanju. Vodstveni delavci pa manj kot drugi poudarjajo pomen sodelovanja staršev pri motiviranju dijaka za delo na  
praktičnem usposabljanju. 

ANOVA 
F Sig.

 Pri opredeljevanju vsebine pedagoške pogodbe * Vrsta učitelja 2,39
9

,038

 Pri delovnih dogovorih z dijaki * Vrsta učitelja ,309 ,907
 Pri oblikovanju osebnega izobraževalnega načrta dijaka * Vrsta učitelja 2,96

5
,013

 Pri nudenju učne pomoči dijaku * Vrsta učitelja 1,483 ,196
 Pri motiviranju dijaka za delo v šoli * Vrsta učitelja 2,42

1
,036

 Pri motiviranju dijaka za delo v okviru praktičnega usposabljanja * Vrsta učitelja 3,21
5

,008

 Pri razvijanju dijakovih delovnih navad * Vrsta učitelja 1,981 ,082
 Pri problemih z dijakovim vedenjem v šoli * Vrsta učitelja 1,794 ,114

 Pri problemih z dijakovim vedenjem v okviru praktičnega usposabljanja * Vrsta 
učitelja

2,37
3

,040

 

Tabela D9: Kako na vaši šoli vzpostavljate sodelovanje z dijakovimi starši? 

Vrsta učitelja  S povabilom 
na govorilne 

ure

S povabilom 
na roditeljski 

sestanek

S povabilom na 
posvet pri šolski 

svetovalni 
službi

S povabilom 
na posvet k 
ravnatelju

Sodelovanje ali  
sestanek 

predlaga dijak 
sam

Za sodelovanje 
ali sestanek 

prosijo starši 
sami

Z obiskom 
na domu

 učitelj splošnih 
predmetov

Arit.sred. 1,96 1,84 1,62 1,10 ,36 1,02 ,17

  N 92 92 94 91 92 92 90
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  Stan.dev. ,205 ,371 ,489 ,578 ,546
,419 ,375

  %   Skupaj 
N

34,1% 34,2% 34,6% 34,1% 34,6% 34,5% 34,2%

 učitelj 
strokovnih 
predmetov

Arit.sred. 1,88 1,87 1,58 1,07 ,38 ,83 ,13

  N 72 71 72 71 71 71 70

  Stan.dev. ,333 ,335 ,524 ,457 ,517 ,414 ,337

  %   Skupaj 
N

26,7% 26,4% 26,5% 26,6% 26,7% 26,6% 26,6%

 učitelj 
praktičnega 

pouka

Arit.sred. 2,00 1,96 1,62 ,96 ,43 ,87 ,14

  N 24 24 24 24 23 23 22

  Stan.dev. ,000 ,204 ,495 ,464 ,507 ,458 ,468

  %   Skupaj 
N

8,9% 8,9% 8,8% 9,0% 8,6% 8,6% 8,4%

 mentor na 
praktičnem 

usposabljanju

Arit.sred. 1,85 1,85 1,46 1,31 ,85 1,15 ,31

  N 13 13 13 13 13 13 13

  Stan.dev. ,376 ,376 ,519 ,480 ,801 ,376 ,480

  %   Skupaj 
N

4,8% 4,8% 4,8% 4,9% 4,9% 4,9% 4,9%

 svetovalni 
delavec

Arit.sred. 1,86 1,86 1,78 1,11 ,56 1,19 ,14

  N 36 36 36 36 36 36 36

  Stan.dev. ,424 ,424 ,422 ,465 ,504 ,467 ,351

  %   Skupaj 
N

13,3% 13,4% 13,2% 13,5% 13,5% 13,5% 13,7%

 ravnatelj ali 
pomočnik 
ravnatelja

Arit.sred. 1,97 1,79 1,64 1,19 ,65 1,03 ,19

  N 33 33 33 32 31 32 32
  Stan.dev. ,174 ,415 ,549 ,471 ,486 ,400 ,397
  %   Skupaj 12,2% 12,3% 12,1% 12,0% 11,7% 12,0% 12,2%
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N
 Skupaj Arit.sred. 1,92 1,86 1,63 1,10 ,45 ,99 ,16

  N 270 269 272 267 266 267 263
  Stan.dev. ,282 ,363 ,500 ,507 ,549 ,438 ,377
  %   Skupaj 

N
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 

Najpogostejše oblike sodelovanja šole s starši so  govorilne ure, sledijo  roditeljski sestanki in  posveti pri šolski svetovalni 
službi (na povabilo).  V tej oceni  se strokovni  delavci  med sabo pomembno ne razlikujejo. Prav vsi v  največji  meri kot 
najpogostejše navajajo te tri oblike sodelovanja. Kot občasno obliko sodelovanja navajajo posvet pri ravnatelju (na povabilo) in 
sestanek, ko zanj zaprosijo sami starši. Sestanek na iniciativo staršev pomembno bolj kot drugi navajajo svetovalni delavci in 
mentorji na praktičnem usposabljanju. 

Precej manj pogosto pa anketirani navajajo sodelovanje ali sestanek, ki ga predlagajo sami dijaki.  Pri tej oceni izrazito 
odstopajo  mentorji na praktičnem usposabljanju, ki imajo očitno s to obliko sodelovanja pogostejše izkušnje.  Pri tem naj 
samo spomnimo, da je velika večina anketiranih mentorjev moškega spola, enako velja tudi za anketirane dijake s težavami pri 
učenju. Da je več dijakov kot dijakinj z učnimi težavami, pa ni samo lastnost vzorca te raziskave, temveč splošna značilnost 
populacije učencev in dijakov z učnimi težavami. 

Najmanj pogosto, praktično'nikoli, pa anketirane šole ne prakticirajo obiska na domu.

ANOVA 
 F Sig.

 S povabilom na govorilne ure * Vrsta učitelja 1,783 ,117
 S povabilom na roditeljski sestanek * Vrsta učitelja ,695 ,628

 S povabilom na posvet pri šolski svetovalni službi * Vrsta 
učitelja

1,059 ,383

 S povabilom na posvet k ravnatelju * Vrsta učitelja 1,056 ,385
 Sodelovanje ali sestanek predlaga dijak sam * Vrsta učitelja 3,27

2
,007

 Za sodelovanje ali sestanek prosijo starši sami * Vrsta 
učitelja

4,60
2

,000

 Z obiskom na domu * Vrsta učitelja ,570 ,723

 

Tabela D10: Kako na vaši šoli ravnate v primerih, ko ne morete vzpostaviti sodelovanja s starši?
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Vrsta učitelja  Projekt pomoči dijaku se 
opusti, ker je brez 
staršev nesmiseln

Projekt pomoči dijaku šole 
nadaljujejo tako, da se 

osredotočijo na delo z dijakom

Dijaka ali starše se 
napoti v ustrezno 
zunanjo ustanovo

Za pomoč pri kontaktu s 
starši se zaprosi 

zunanjo ustanovo
 učitelj splošnih 

predmetov
Arit.sred. ,18 1,81 ,85 ,73

  N 92 94 92 91

  Stan.dev. ,443 ,396 ,490 ,579

  %   Skupaj 
N

34,6% 34,3% 34,6% 34,9%

 učitelj strokovnih 
predmetov

Arit.sred. ,23 1,66 ,81 ,75

  N 70 73 69 67

  Stan.dev. ,456 ,478 ,522 ,560

  %   Skupaj 
N

26,3% 26,6% 25,9% 25,7%

 učitelj praktičnega 
pouka

Arit.sred. ,17 1,62 1,00 ,87

  N 23 24 24 23

  Stan.dev. ,388 ,495 ,511 ,694

  %   Skupaj 
N

8,6% 8,8% 9,0% 8,8%

 mentor na 
praktičnem 

usposabljanju

Arit.sred. ,57 1,71 ,92 1,00

  N 14 14 13 13

  Stan.dev. ,756 ,469 ,494 ,577

  %   Skupaj 
N

5,3% 5,1% 4,9% 5,0%

 svetovalni delavec Arit.sred. ,06 1,94 1,03 ,83
  N 36 36 36 36

  Stan.dev. ,232 ,232 ,446 ,609

  %   Skupaj 
N

13,5% 13,1% 13,5% 13,8%

 ravnatelj ali 
pomočnik ravnatelja

Arit.sred. ,23 1,79 1,03 1,00
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  N 31 33
32 31

  Stan.dev. ,560 ,485 ,474 ,447

  %   Skupaj 
N

11,7% 12,0% 12,0% 11,9%

 Skupaj Arit.sred. ,20 1,76 ,90 ,80
  N 266 274 266 261
  Stan.dev. ,464 ,435 ,497 ,579
  %   Skupaj 

N
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 
Daleč  najpogostejša  oblika  ravnanja,  ko  se  ne  more  vzpostaviti  sodelovanja  s  starši,  je  nadaljevanje  projekta  pomoči  z 
osredotočenjem na delo z dijakom. Pomembno bolj kot drugi to ravnanje kot pogosto navajajo svetovalni delavci. Strokovni 
delavci navajajo, da se v teh primerih, ko ne steče sodelovanje šole s starši, občasno poslužujejo tega, da dijaka ali starše 
napotijo v ustrezno zunanjo ustanovo ali pa šola za pomoč pri kontaktu s starši zaprosi zunanjo ustanovo.  Najmanj pogosto 
ravnanje v primeru neuspelega sodelovanja  s starši pa je opustitev projekta pomoči dijaku, ker da je brez staršev nesmiseln. 
V tej oceni se od drugih statistično pomembno razlikujejo svetovalni delavci, ki v pomembno manjši meri navajajo to obliko 
ravnanja (praktično nikoli) in pa mentorji na praktičnem usposabljanju, ki nasprotno od svetovalnih delavcev v pomembno 
večji  meri kot ostali  anketirani  navajajo to obliko ravnanja (kot napol občasno).  Ta podatek glede mentorjev je smiselno 
povezati z rezultati prejšnjih dveh vprašanj (Tabela D8 in Tabela D9): prav mentorji se od drugih anketiranih strokovnih delavcev 
razlikujejo v tem, da navajajo več področij, pri katerih poudarjajo večji pomen sodelovanja šole s starši, in da imajo pogostejše 
izkušnje sodelovanja z dijakom na njegovo iniciativo in prav tako s starši na njihovo iniciativo (poleg svetovalnih delavcev). Zdi 
se, da so mentorji (moški) nekako bolj odprti do dijakov in staršev, da so jim bolj dostopni in z njimi več neposredno sodelujejo. 
Najverjetneje  jih  v  tesnejše sodelovanje sili  sama institucionalna  organiziranost,  ki  je  drugačna od značilno  šolske,  saj  je 
praktično usposabljanje dijaka organizirano pri delodajalcih, ne v šoli.

ANOVA 
 F Sig.

 Projekt pomoči dijaku se opusti, ker je brez staršev nesmiseln * Vrsta učitelja 2,67
9

,022

 Projekt pomoči dijaku šole nadaljujejo tako, da se osredotočijo na delo z dijakom * Vrsta 
učitelja

2,96
4

,013

 Dijaka ali starše se napoti v ustrezno zunanjo ustanovo * Vrsta učitelja 1,787 ,116
 Za pomoč pri  stiku s starši se zaprosi zunanjo ustanovo * Vrsta učitelja 1,575 ,168
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Tabela D11: V katerih 
primerih ste na vaši šoli pri vzpostavljanju sodelovanja staršev uspešni, v katerih pa manj uspešni ali neuspešni?
Vrsta učitelja  Pri 

opredeljevanj
u vsebine 

pedagoške 
pogodbe

Pri 
delovnih 

dogovorih 
z dijaki

Pri oblikovanju 
osebnega 

izobraževalnega 
načrta dijaka

Pri 
nudenju 

učne 
pomoči 
dijaku

Pri 
motiviranju 

dijaka za 
delo v šoli

Pri 
motiviranju 

dijaka za 
delo v okviru 

praktičnega 
usposabljanja

Pri 
razvijanj

u 
dijakovih 
delovnih 

navad

Pri 
problemi

h z 
dijakovi

m 
vedenjem 

v šoli

Pri problemih 
z dijakovim 
vedenjem v 

okviru 
praktičnega 

usposabljanja

 učitelj 
splošnih 

predmetov

Arit.sred. 1,87 1,62 1,82 1,88 1,38 1,51 1,28 1,38 1,43

  N 90 91 89 90 91 89 90 91 87

  Stan.dev. ,342 ,489 ,386 ,329 ,489 ,503 ,450 ,489 ,497

  %   Skupaj 
N

34,7% 34,9% 34,1% 34,4% 34,3% 34,6% 34,2% 34,7% 34,0%

 učitelj 
strokovnih 
predmetov

Arit.sred. 1,75 1,71 1,75 1,90 1,48 1,57 1,46 1,51 1,54

  N 68 69 69 69 69 68 68 67 67

  Stan.dev. ,436 ,457 ,434 ,304 ,503 ,498 ,502 ,504 ,502

  %   Skupaj 
N

26,3% 26,4% 26,4% 26,3% 26,0% 26,5% 25,9% 25,6% 26,2%

 učitelj 
praktičnega 

pouka

Arit.sred. 1,73 1,64 1,65 1,86 1,52 1,71 1,18 1,23 1,41

  N 22 22 23 22 23 21 22 22 22

  Stan.dev. ,456 ,492 ,487 ,351 ,511 ,463 ,395 ,429 ,503

  %   Skupaj 
N

8,5% 8,4% 8,8% 8,4% 8,7% 8,2% 8,4% 8,4% 8,6%

 mentor na 
praktičnem 

usposabljanj
u

Arit.sred. 1,69 1,62 1,85 1,62 1,54 1,43 1,64 1,62 1,64

  N 13 13 13 13 13 14 14 13 14

  Stan.dev. ,480 ,506 ,376 ,506 ,519 ,514 ,497 ,506 ,497

  %   Skupaj 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 4,9% 5,4% 5,3% 5,0% 5,5%
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N
 svetovalni 

delavec
Arit.sred. 1,97 1,65 1,74 1,86 1,28 1,55 1,33 1,58 1,53

  N 34 34 35 35 36 33 36 36 34

  Stan.dev. ,171 ,485 ,443 ,355 ,454 ,506 ,478 ,500 ,507

  %   Skupaj 
N

13,1% 13,0% 13,4% 13,4% 13,6% 12,8% 13,7% 13,7% 13,3%

 ravnatelj ali 
pomočnik 
ravnatelja

Arit.sred. 1,88 1,69 1,69 1,79 1,45 1,47 1,27 1,55 1,56

  N 32 32 32 33 33 32 33 33 32

  Stan.dev. ,421 ,535 ,535 ,485 ,564 ,567 ,517 ,564 ,564

  %   Skupaj 
N

12,4% 12,3% 12,3% 12,6% 12,5% 12,5% 12,5% 12,6% 12,5%

 Skupaj Arit.sred. 183 1,66 1,76 1,85 1,42 1,54 1,34 1,46 1,50
  N 259 261 261 262 265 257 263 262 256
  Stan.dev. ,386 ,484 ,435 ,364 ,503 ,507 ,483 ,507 ,509
  %   Skupaj 

N
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 
Nasploh lahko rečemo, da so vse oblike sodelovanja anketirani ocenili kot razmeroma uspešne. Področje sodelovanja s starši, ki 
ga strokovni delavci šole ocenjujejo kot najbolj uspešno, je področje nudenja učne pomoči dijaku. Rezultat je presenetljiv, če 
ga postavimo v kontekst odgovora na vprašanje, na katerih področjih je pomembno sodelovanje šole s starši: prav učna pomoč 
dijaku je ocenjena kot najmanj pomembno področje sodelovanja s starši (Tabela D8)! Potemtakem je šola pri delu s starši 
najuspešnejša tam, kjer sama ocenjuje, da je to skupno delo najmanj pomembno.

Naslednji najuspešnejši področji sodelovanja šole s starši sta oblikovanje vsebine pedagoške pogodbe in oblikovanje osebnega 
izobraževalnega  načrta.  Potemtakem to pomeni,  da  je  šola  uspešna  tam, kjer  se njeno sodelovanje  tudi  normativno (po 
Pravilniku o šolskem redu in Pravilniku o ocenjevanju) pričakuje. 

Manj  uspešni  so  anketirani  pri  razvijanju  dijakovih  delovnih  navad. V tej  oceni  se  pomembno razlikujejo  mentorji  na 
praktičnem usposabljanju,  ki  uspešnost  sodelovanja  s  starši  pri  razvijanju  delovnih  navad  pomembno  bolje  ocenjuje  od 
preostalih anketiranih strokovnih delavcev. Med manj uspešnimi oblikami sodelovanja anketirani strokovni delavci navajajo 
še sodelovanje na področju motiviranja dijaka za delo v šoli.
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Strokovni delavci se razlikujejo še v oceni uspešnosti sodelovanja šole s starši pri problemih z dijakovim vedenjem v šoli: tudi  
na tem področju imajo mentorji na praktičnem usposabljanju statistično boljše mnenje glede uspešnosti sodelovanja s starši.  
Pomembno slabše mnenje pa imajo učitelji praktičnega pouka.

ANOVA 
 F Sig.

 Pri opredeljevanju vsebine pedagoške pogodbe * Vrsta učitelja 2,43
9

,035

 Pri delovnih dogovorih z dijaki * Vrsta učitelja ,351 ,881
 Pri oblikovanju osebnega izobraževalnega načrta dijaka * Vrsta učitelja ,913 ,473

 Pri nudenju učne pomoči dijaku * Vrsta učitelja 1,646 ,148
 Pri motiviranju dijaka za delo v šoli * Vrsta učitelja 1,220 ,300

 Pri motiviranju dijaka za delo v okviru praktičnega usposabljanja * Vrsta učitelja ,895 ,485
 Pri razvijanju dijakovih delovnih navad * Vrsta učitelja 2,87

9
,015

 Pri problemih z dijakovim vedenjem v šoli * Vrsta učitelja 2,36
3

,040

 Pri problemih z dijakovim vedenjem v okviru praktičnega usposabljanja * Vrsta 
učitelja

,924 ,466

 

Tabela D12: Kako ste na področju dela z dijaki s težavami pri učenju zadovoljni s sodelovanjem s šolsko svetovalno službo? 

Vrsta učitelja Arit.sred
.

N Stan.dev
.

%   Skupaj 
N

 učitelj splošnih predmetov 2,61 82 ,515 44,6%
 učitelj strokovnih predmetov 2,54 68 ,656 37,0%

 učitelj praktičnega pouka 2,43 21 ,598 11,4%
 mentor na praktičnem 

usposabljanju
2,46 13 ,776 7,1%

 Skupaj 2,55 184 ,598 100,0%
 Sodelovanje s svetovalno službo je pri vseh strokovnih delavcih razmeroma visoko ocenjeno, pri čemer najvišje ocenjujejo 
sodelovanje učitelji splošnih predmetov.  

ANOVA 
 F Sig.

 Zadovoljstvo s sodelovanjem s šolsko svetovalno 
službo/

Svetovalnih del z učitelji * Vrsta učitelja

,651 ,583
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Povzetek, zaključki in predlogi

»Drža, ki dopušča sodelovanje in razumevanje z vsemi udeleženci« (A. Kobolt, 2010: 17) je pravšnji uvodni stavek za temo 
nosilci, mreža, koordinacija pomoči. Najprej odrasli, strokovni delavci potrebujemo v projektu pomoči dijaku to držo, da bi 
vzpostavili mrežo pomoči, v kateri bi soustvarjalec pomoči z vsemi udeleženimi bil tudi dijak sam.

Lahko povemo vnaprej: zelo malo je sodelovanja med udeleženimi, malo med učiteljem in dijakom, malo med učiteljem in 
starši, malo med učitelji in svetovalno službo, skoraj ni sodelovanja z zunanjimi ustanovami. Dijak ne ostane brez pomoči, a 
med njim in pomočniki  se ne vzpostavi  nosilna mreža raziskovanja in skupnega iskanja. Niti  med strokovnimi delavci 
samimi, niti med strokovnimi delavci in starši, prav gotovo pa v njej ni udeležen dijak.

Strokovni delavci se sicer razlikujejo v svojih odgovorih, a vendar so neposredni pomočniki dijaku največkrat omenjeni trije: 
učitelj posameznega predmeta, razrednik, šolska svetovalna služba. Zanimivo bi bilo raziskati, kdaj kdo prevzame pomoč, a 
odgovori  vsekakor  kažejo,  da  šole  nimajo  modela  ali  kontinuuma  pomoči,  ki  bi  bil  vnaprej  oblikovan.  Znotraj  šole 
sodelovanja ni oziroma ga je zelo malo.  To so razredniki in šolska svetovalna služba, šolska svetovalna služba s starši.  Ni 
sodelovanja  z zunanjimi ustanovami, največ sodelujejo svetovalni delavci s starši in centri za socialno delo. Sodelovanju z 
zunanjimi  ustanovami se ne pripisuje velik  pomen,  razen kadar  gre za  neugodno okolje  dijaka ali  za  potrebe usmerjanja. 
Najmanj pomena sodelovanju pripisujejo ravno učitelji splošnih predmetov.

Zanimivo je, da odgovori, ki nagovarjajo »povezovanje z» in povabila, skorajda niso bili izbrani. A nesodelovanje z zunanjimi 
ustanovami ne čudi, saj je običajno rezultat skupnih projektov in politike šole. Sodeč po odgovorih ni notranjega sodelovanja 
in tako tudi zunanje ostaja omejeno na le nujno, praviloma v okviru šolske svetovalne službe.

Šolska  svetovalna služba  je  tudi  najpogosteje  koordinator  pomoči,  sledi  razrednik.  Pri  tem se ponovno potrjuje,  da  vloga 
koordinatorja  v praksi ni jasno definirana.  

Posebno poglavje je sodelovanje s starši. Vsi strokovni delavci ocenjujejo, da sodelujejo s starši v projektih pomoči dijakom. 
Najmanj temu pritrdijo učitelji splošnoizobraževalnih predmetov. Zanimivo bi bilo vedeti,  kaj to pomeni, saj imajo učenci 
največ težav ravno pri splošnih predmetih. Domnevamo, da sodelovanje vzpostavijo namesto njih razredniki in svetovalni 
delavci, oni sami pa niso v mreži pomoči oziroma mreža pomoči ne obstoja.
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Sodelovanje s starši se zdi 
pomembno na vseh področjih, najbolj pa, kadar gre za probleme vedenja in razvijanja delovnih navad. Prav tukaj se takoj 
postavlja  vprašanje udeleženosti  dijaka.  Predvideno sodelovanje v dokumentih šole je seveda sodelovanje pri  oblikovanju 
pedagoške pogodbe in osebnega izobraževalnega načrta. Za raziskovanje ostaja odprto vprašanje, kakšno je to sodelovanje, 
kakšen je prispevek staršev, kakšen je prispevek dijaka, kako se prispevek oblikuje.

Pomembno je torej  sodelovanje,  kadar  gre za  problem vedenja ali  delovnih navad,  a najbolj  uspešno sodelovanje  s  starši 
ocenjujejo  na  področju  pomoči  pri  učnih  težavah  in  v  predvidenem  okviru  oblikovanja  pedagoških  pogodb  in  osebnega 
izobraževalnega načrta. Lahko domnevamo, da oblike in čas sodelovanja ne omogočajo skupnega projekta za nekatere teme, ki 
so pomembne za strokovne delavce.  Mentorji pri praktičnem pouku ocenjujejo, da so uspešni pri sodelovanju s starši na 
področju delovnih navad. Pogovor o delovnih navadah pri praktičnem pouku je najbrž bolj konkreten in razumljiv za skupni 
projekt staršev, dijakov in učiteljev. 
 
Sodelovanje  se  vzpostavlja  na  govorilnih  urah,  roditeljskih  sestankih  in  posvetih  pri  šolskem  svetovalnem delavcu.  To  je 
običajno, a tudi vemo, da je na govorilnih urah malo časa, običajno je to pogovor z enim učiteljem v omejenem času, na 
roditeljskim sestanku se govori o skupnih temah. Potrebovali bi govorilne ure v delovnem odnosu (Čačinovič Vogrinčič, 2008), 
v  katerem bi  se  oblikovali  individualni  izobraževalni  načrti. Za  naše  raziskovanje  je  pomemben  podatek,  da  skoraj  ni 
sodelovanja na pobudo staršev ali dijakov! Lahko sklepamo, da na šolah ni ne zagotovljenega časa, ne varovanega časa za 
intenzivno sodelovanje. Tudi pomoč pri učnih težavah se ne zgodi v načrtovanem in soustvarjenem procesu.
 
Rezultati kažejo, da tudi srednje šole potrebujejo jasen model vzpostavljanja projekta pomoči. 
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E. Ovire in problemi ter politika šole pri nudenju pomoči dijakom

V tem delu raziskave nas je najprej zanimala ocena strokovnih delavcev njihove lastne uspešnosti pri premagovanju posameznih 
vrst učnih težav oz. težav posameznih skupin dijakov s težavami pri učenju. Nadalje so nas zanimali  problemi in ovire pri 
izvajanju  posameznih  oblik  pomoči.  Ker  je  za  uspešno  preprečevanje,  odpravljanje  in  premagovanje  težav  pri  učenju 
pomembno, da se področje težav pri učenju na ravni šole opredeli kot posebna skupna skrb, smo strokovne delavce povprašali, 
kako je s tem na njihovi šoli. Zanimalo nas je še njihovo mnenje glede lastne strokovne usposobljenosti in potreb po dodatnem 
izobraževanju  oz.  strokovnem usposabljanju  na  tem  posebnem področju.  Nazadnje  smo  jih  povprašali  še  o  tem,  kako  so 
zadovoljni z obstoječo strokovno doktrino na področju dela z dijaki s težavami pri učenju. O ovirah, problemih in potrebah glede 
pomoči pri težavah učenja smo spraševali tudi dijake in starše (Priloga: tabele FE).

Tabela E1: Kako ocenjujete lastno uspešnost pri premagovanju težav pri različnih skupinah dijakov s težavami pri učenju?

Vrsta učitelja  Nižje 
intelektualne 

sposobnosti

Specifični 
primanjkljaji

Teženje k 
lagodnosti

Čustveno 
pogojene 

težave pri 
učenju

Kljubovalnost Težavno 
vedenje

Neugodno 
domače 

okolje

Drugojezičnost, 
kulturna 

različnost

Dijaku 
neustrezen 

način 
poučevanja

 učitelj splošnih 
predmetov

Arit.sred. 2,81 2,81 2,43 2,58 2,36 2,29 2,39 2,71 2,76

  N 86 90 93 88 92 91 85 77 71

  Stan.dev. ,543 ,598 ,713 ,620 ,750 ,793 ,638 ,704 ,665

  %   Skupaj 
N

33,3% 34,4% 34,7% 34,1% 34,8% 34,6% 33,3% 35,2% 34,8%

 učitelj 
strokovnih 
predmetov

Arit.sred. 2,77 2,64 2,46 2,61 2,42 2,48 2,21 2,73 2,65

  N 69 69 71 69 69 71 67 51 52

  Stan.dev. ,622 ,747 ,651 ,691 ,673 ,673 ,729 ,666 ,520

  %   Skupaj 
N

26,7% 26,3% 26,5% 26,7% 26,1% 27,0% 26,3% 23,3% 25,5%

 učitelj 
praktičnega 

pouka

Arit.sred. 2,82 2,76 2,43 2,81 2,60 2,60 2,62 2,63 2,63
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  N 22 21 21 21 20 20 21
19 19

  Stan.dev. ,501 ,436 ,676 ,680 ,681 ,598 ,669 ,761 ,597

  %   Skupaj 
N

8,5% 8,0% 7,8% 8,1% 7,6% 7,6% 8,2% 8,7% 9,3%

 mentor na 
praktičnem 

usposabljanju

Arit.sred. 2,86 2,75 2,56 2,53 2,50 2,62 2,50 2,93 2,40

  N 14 16 16 15 16 16 16 14 10

  Stan.dev. ,535 ,447 ,727 ,516 ,516 ,719 ,894 ,616 ,516

  %   Skupaj 
N

5,4% 6,1% 6,0% 5,8% 6,1% 6,1% 6,3% 6,4% 4,9%

 svetovalni 
delavec

Arit.sred. 2,86 2,97 2,36 2,83 2,46 2,29 2,46 2,69 2,54

  N 35 34 36 35 35 34 35 29 26

  Stan.dev. ,648 ,627 ,683 ,618 ,780 ,719 ,611 ,541 ,582

  %   Skupaj 
N

13,6% 13,0% 13,4% 13,6% 13,3% 12,9% 13,7% 13,2% 12,7%

 ravnatelj ali 
pomočnik 
ravnatelja

Arit.sred. 2,97 2,97 2,23 2,57 2,44 2,42 2,68 3,07 2,58

  N 32 32 31 30 32 31 31 29 26

  Stan.dev. ,538 ,538 ,425 ,568 ,564 ,620 ,653 ,530 ,504

  %   Skupaj 
N

12,4% 12,2% 11,6% 11,6% 12,1% 11,8% 12,2% 13,2% 12,7%

 Skupaj Arit.sred. 2,83 2,80 2,41 2,64 2,42 2,40 2,41 2,77 2,65
  N 258 262 268 258 264 263 255 219 204
  Stan.dev. ,573 ,626 ,662 ,635 ,693 ,718 ,692 ,661 ,588

  %   Skupaj 
N

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 
Strokovni delavci lastno uspešnost pri premagovanju težav različnih skupin dijakov s težavami pri učenju  nasploh ocenjujejo 
nekoliko slabše.  Izbirali  so med ocenami: nimam izkušenj, neuspešno, manj uspešno, uspešno in zelo uspešno. Kot kažejo 
rezultati, se povprečne ocene gibljejo med manj uspešno in uspešno. 
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Nadalje  rezultati  kažejo, 
da različni strokovnjaki precej enotno ocenjujejo svojo uspešnost pri delu z dijaki z različnimi skupinami dijakov s težavami pri 
učenju. Statistično pomembna razlika je le v oceni lastne uspešnosti pri delu z dijaki s težavami pri učenju zaradi neugodnega 
domačega  okolja:  vodstveni  delavci in  učitelji  praktičnega  pouka v  primerjavi  z  drugimi  respondenti  pomembno  višje 
ocenjujejo lastno uspešnost pri delu s to skupino dijakov, učitelji strokovnih predmetov pa nasprotno pomembno nižje.  

Še  najvišjo  stopnjo  uspešnosti  izražajo  za  svoje  delo  z  dijaki  z  nižjimi  intelektualnimi  sposobnostmi,  s  specifičnimi 
primanjkljaji ter s težavami zaradi kulturne različnosti in dvojezičnosti. Nižje pa ocenjujejo svojo uspešnost pri delu z dijaki 
s težavnim vedenjem (impulzivnost, usmerjenost v takojšnje zadovoljevanje potreb, nagnjenost k nasilnemu vedenju, odvisnosti 
od nedovoljenih substanc itn.), z dijaki s težavami pri učenju zaradi teženj k lagodnosti (slabe učne navade, nemotiviranost, 
odlašanje, nestorilnostna naravnanost itn.), z dijaki z neugodnim domačim okoljem in s kljubovalnimi dijaki.   

ANOVA 
 F Sig.

 Nižje intelektualne sposobnostih * Vrsta učitelja ,568 ,725
 Specifični primanjkljaji * Vrsta učitelja 1,975 ,083

 Težnje k lagodnosti * Vrsta učitelja ,802 ,549
 Čustveno pogojene težave pri učenju * Vrsta 

učitelja
1,277 ,274

 Kljubovalnost * Vrsta učitelja ,473 ,796
 Težavno vedenje * Vrsta učitelja 1,421 ,217

 Neugodnego domače okolje * Vrsta učitelja 2,62
2

,025

 Drugojezičnost, kulturna različnost * Vrsta učitelja 1,789 ,116
 Dijaku neustrezen način poučevanja * Vrsta učitelja 1,137 ,342

 

Tabela E2: Katere ovire in probleme opažate pri izvajanju posameznih oblik pomoči dijakom s težavami pri učenju? 

učitelj splošnih 
predmetov

učitelj 
strokovnih 
predmetov

učitelj 
praktičnega 

pouka

mentor na 
praktičnem 

usposabljanju

svetovalni 
delavec

skupaj 

 POMOČ ŠOLSKE SVETOVALNE SLUŽBE
Za pomoč svetovalne službe je dijake težko 

motivirati 
27 26 4 2 15 74

 33,3% 41,3% 23,5% 18,2% 42,9% 35,7%
 Za pomoč svetovalne službe je premalo 

specifičnih strokovnih znanj
7 9 5 3 6 30
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 8,6% 14,3% 29,4%
27,3% 17,1% 14,5%

Za pomoč svetovalne službe obstajajo 
organizacijski problemi 

28 24 8 5 24 89

  34,6% 38,1% 47,1% 45,5% 68,6% 43,0%
 Za pomoč svetovalne službe je premalo 

podpore na šoli ali v zunanjih institucijah 
6 4 1  1 12

  7,4% 6,3% 5,9%  2,9% 5,8%
 Za pomoč svetovalne službe nimam izkušenj 

za odgovor 
20 9 1 1 1 32

  24,7% 14,3% 5,9% 9,1% 2,9% 15,5%
 PRILAGAJANJE MED POUKOM V UČILNICI/DELAVNICI

Za prilagajanje med poukom v učilnici je 
dijake težko motivirati

12 13 4 1 3 33

  14,8% 20,6% 23,5% 10,0% 8,8% 16,1%
 Za prilagajanje med poukom v učilnici je 

premalo specifičnih strokovnih znanj 
19 19 5 5 14 62

  23,5% 30,2% 29,4% 45,5% 41,2% 30,1%
 Za prilagajanje med poukom v učilnici 

obstajajo organizacijski problemi 
50 30 9 3 24 116

  61,7% 47,6% 52,9% 27,3% 70,6% 56,3%
 Za prilagajanje med poukom v učilnici je 

premalo podpore na šoli ali v zunanjih 
institucijah 

3 2  1 2 8

  3,7% 3,2%  9,1% 5,9% 3,9%
 Za prilagajanje med poukom v učilnici nimam 

izkušenj za odgovor 
9 7  1 3 20

  11,1% 11,1%  9,1% 8,8% 9,7%
 POMOČ MED POUKOM ZUNAJ UČILNICE/DELAVNICE

Za pomoč med poukom zunaj učilnice je 
dijake težko motivirati 

11 8 2 2 7 30

  13,6% 12,7% 11,8% 18,2% 20,6% 14,6%
 Za pomoč med poukom zunaj učilnice je 

premalo specifičnih strokovnih znanj 
10 4 5 4 5 28

  12,3% 6,3% 29,4% 36,4% 14,7% 13,6%
 Za pomoč med poukom zunaj učilnice 

obstajajo organizacijski problemi
46 29 10 4 23 112

  56,8% 46,0% 58,8% 36,4% 67,6% 54,4%
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 Za pomoč med poukom zunaj učilnice je 
premalo podpore na šoli ali v zunanjih 

institucijah 

2 4  
 2 8

  2,5% 6,3%   5,9% 3,9%
 Za pomoč med poukom zunaj učilnice 

nimam izkušenj za odgovor 
16 15 1 2 1 35

  19,8% 23,8% 5,9% 18,2% 2,9% 17,0%
 DOPOLNILNI POUK

Za dopolnilni pouk je dijake težko motivirati 26 17 1 2 18 64
  32,1% 27,0% 5,9% 18,2% 54,5% 31,2%

 Za dopolnilni pouk je premalo specifičnih 
strokovnih znanj 

12 6 4 1 1 24

  14,8% 9,5% 23,5% 9,1% 3,0% 11,7%
 Za dopolnilni pouk je premalo podpore na šoli 

ali v zunanjih institucijah 
4 4 1  3 12

  4,9% 6,3% 5,9%  9,1% 5,9%
 Za dopolnilni pouk nimam izkušenj 15 8 4 4 6 37

 18,5% 12,7% 23,5% 36,4% 18,2% 18,0%
 GOVORILNE URE ZA DODATNO RAZLAGO, ODPRAVO UČNE TEŽAVE…

Za govorilne ure je dijake težko motivirati 30 22 2 1 16 71
  37,0% 34,9% 11,8% 9,1% 51,6% 35,0%

 Za govorilne ure je premalo specifičnih 
strokovnih znanj 

5 7 3 4 2 21

  6,2% 11,1% 17,6% 36,4% 6,5% 10,3%
 Za govorilne ure obstajajo

 organizacijski problemI
28 30 10 2 13 83

  35,0% 47,6% 58,8% 18,2% 41,9% 41,1%
 Za govorilne ure, dodatno razlago, odpravo 
učnih težav je premalo podpore na šoli ali v 

zunanjih institucijah 

4 6 1 2 1 14

  4,9% 9,5% 5,9% 18,2% 3,2% 6,9%
 Za govorilne ure nimam izkušenj 14 4 1 2 4 25

  17,3% 6,3% 5,9% 18,2% 12,9% 12,3%
 TUTORSTVO

Za tutorstvo je dijake težko motivirati  2  1 1 4
   3,2%  9,1% 3,6% 2,0%

 Za tutorstvo je premalo specifičnih strokovnih 5 7 3 1 1 17
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znanj 
  6,2% 11,1% 17,6% 9,1% 3,6% 8,5%

 Za tutorstvo obstajajo organizacijski problemi 6 8 2 2 2 20
  7,4% 12,7% 11,8% 18,2% 7,1% 10,0%

 Za tutorstvo je premalo podpore na šoli ali v 
zunanjih institucijah 

1 3 3 1 1 9

  1,2% 4,8% 17,6% 9,1% 3,6% 4,5%
 Za tutorstvo nimam izkušenj za odgovor 54 34 7 4 24 123

  66,7% 54,0% 41,2% 36,4% 85,7% 61,5%
 PORTFOLIO

Za portfolio je dijake težko motivirati 5 5  1 7 18
  6,2% 7,9%  9,1% 24,1% 9,0%

 Za portfolio je premalo specifičnih strokovnih 
znanj 

6 6 3 2 1 18

  7,4% 9,5% 17,6% 20,0% 3,4% 9,0%
 Za portfolio obstajajo organizacijski problemi 6 4 3 3 1 17

  7,4% 6,3% 17,6% 30,0% 3,4% 8,5%
 Za portfolio je premalo podpore na šoli ali v 

zunanjih institucijah 
3 5 1  1 10

  3,7% 7,9% 5,9%  3,4% 5,0%
 Za portfolio nimam izkušenj za odgovor 50 32 7 3 20 112

  61,7% 50,8% 41,2% 30,0% 69,0% 56,0%
 IZREDNI RODITELJSKI SESTANKI

Za izredni roditeljski sestanek je dijake težko 
motivirati 

13 9 2 1 4 29

  16,0% 14,3% 11,8% 10,0% 18,2% 15,0%
 Za izredni roditeljski sestanek je premalo 

specifičnih strokovnih znanj 
11 9 2 3 1 26

  13,8% 14,3% 11,8% 27,3% 4,5% 13,5%
 Za izredni roditeljski sestanek obstajajo 

organizacijski problemi
23 18 8 4 9 62

  28,4% 28,6% 47,1% 36,4% 40,9% 32,0%
 Za izredni roditeljski sestanek je premalo 

podpore na šoli ali na zunanjih institucijah 
4 1  1 1 7

  4,9% 1,6%  9,1% 4,5% 3,6%
 Za izredni roditeljski sestanek

 nimam izkušenj 
24 13 4 1 7 49
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  29,6% 20,6% 23,5%
9,1% 31,8% 25,3%

 SODELOVANJE Z ZUNANJIMI USTANOVAMI
Za sodelovanje z zunanjimi institucijami je 

dijake težko motivirati 
6 4 2  9 21

  7,4% 6,3% 11,8%  37,5% 10,7%
 Za sodelovanje z zunanjimi institucijami je 

premalo specifičnih strokovnih znanj 
6 6 2 2  16

  7,4% 9,5% 11,8% 18,2%  8,2%
 Za sodelovanje z zunanjimi institucijami 

obstajajo organizacijski problemi 
14 7 3 3 10 37

  17,3% 11,1% 17,6% 27,3% 41,7% 18,9%
 Za sodelovanje z zunanjimi institucijami je 

premalo podpore na šoli ali v zunanjih 
institucijah 

12 12 2 4 3 33

  14,8% 19,0% 11,8% 36,4% 12,5% 16,8%
 Za sodelovanje z zunanjimi institucijami 

nimam izkušenj 
41 30 7 2 3 83

  50,6% 47,6% 41,2% 18,2% 12,5% 42,3%
 
Pomoč šolske svetovalne službe: najpogostejši problemi so  organizacijski (43%). V največji meri so tega mnenja svetovalni 
delavci  (69%),  bolj  kot  učitelji  splošnih  in  strokovnih  predmetov  še  učitelji  praktičnega  pouka  in  mentorji  na  praktičnem 
usposabljanju. Zelo pogost problem je tudi  motiviranje dijaka za pomoč ŠSS (36%). Najbolj so tega mnenja sami svetovalni 
delavci (42%) in pa učitelji strokovnih predmetov, precej manj pa učitelji praktičnega pouka in še manj mentorji (18%). 

Prilagajanje med poukom v učilnici  :   najpogostejši problemi so tudi v tem primeru organizacijski (56%). Tega mnenja so najbolj 
svetovalni delavci (71%) in učitelji splošnih predmetov (62%), najmanj pa mentorji (27%). Naslednja najpogostejša ovira za 
uspešno prilagajanje dijakom med poukom v učilnici je pomanjkanje specifičnih strokovnih znanj (30%). Zelo zanimivo je, da 
najmanj tako mislijo učitelji splošnih predmetov, pri katerih je težav pri učenju največ. 

Pomoč med poukom zunaj učilnice  :   tudi v tem primeru so najpogostejše težave organizacijske (54%). Najbolj tako mislijo spet 
svetovalni delavci (68%) in pa učitelji praktičnega pouka ter splošnih predmetov, najmanj pa spet mentorji (36%).

Dopolnilni pouk: najpogostejša ovira pri izvajanju DP je ta, da je  dijake zanj težko motivirati (31%). Najbolj tako mislijo 
svetovalni delavci (54%), manj učitelji splošnih (32%) in strokovnih predmetov (27%), še manj mentorji (18%), v izrazito majhnem 
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deležu  pa  o  problemih  z 
motiviranjem dijakov za DP poročajo učitelji praktičnega pouka (6%). 

Govorilne  ure: tu  sta  najpogostejši  oviri  enaki  tistima  v  zvezi  s  šolsko  svetovalno  službo  –  tudi  pri  govorilnih  urah  sta 
najpogostejši oviri organizacija (41%) in pa motiviranje dijakov za GU (35%).

Tutorstvo: tu je najpogostejši odgovor strokovnih delavcev, da s to obliko pomoči nimajo izkušenj (61%). Najmanj izkušenj s 
tutorstvom imajo svetovalni delavci (85%) in učitelji splošnih predmetov (67%), več izkušenj imajo učitelji strokovnih predmetov, 
še več pa učitelji praktičnega pouka in mentorji na delovnem usposabljanju.

Portfolio: tudi tu je najpogostejši odgovor, da nimajo izkušenj (56%). In tako kot pri izkušnjah s tutorstvom je tudi z izkušnjami 
tu: najmanj jih imajo SD in učitelji splošnih predmetov, več pa učitelji strokovnih predmetov in še več učitelji praktičnega pouka 
in mentorji.

Izredni  roditeljski  sestanki: najpogostejši  odgovor  so  organizacijski  problemi  (35%),  drugi  najpogostejši  pa  'nimam 
izkušenj' (25%).

Sodelovanje z zunanjimi ustanovami: s to obliko imajo strokovni delavci najmanj izkušenj, saj je  delež odgovora 'nimam 
izkušenj' med najvišjimi (42%). Sicer pa strokovni delavci kot najpogostejši oviri navajajo organizacijske probleme (18%) in pa 
premalo podpore za sodelovanje na šoli ali v zunanji ustanovi (16%).

Če povzamemo,  lahko ugotovimo,  da  so  najpogostejše  ovire  pri  izvajanju  raznih  oblik  pomoči  organizacijske  težave. 
Pogosta ovira je tudi problem motiviranja dijaka za pomoč (šolske svetovalne službe, dopolnilni pouk, govorilne ure). Sicer 
pa z mnogimi oblikami pomoči strokovni delavci v visokem deležu nimajo izkušenj (tutorstvo, portfolio, sodelovanje z 
zunanjimi ustanovami). Pri prilagajanju dijakom s težavami pri učenju med poukom v učilnici najpogosteje navajajo še 
pomanjkanje specifičnih strokovnih znanj (učitelj splošnih predmetov najmanj pogosto med vsemi anketiranimi strokovnimi 
delavci), pri sodelovanju z zunanjimi ustanovami pa pomanjkanje podpore šole ali zunanje ustanove za sodelovanje.
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Tabela E3: Kako je v letnem delovnem načrtu ali izvedbenem kurikulumu vaše šole opredeljena skrb za dijake s težavami 
pri učenju?

učitelj splošnih 
predmetov

učitelj strokovnih 
predmetov

učitelj 
praktičnega 

pouka

mentor na praktičnem 
usposabljanju

svetovalni 
delavec

ravnatelj ali 
pomočnik 
ravnatelja

 

 Kot skupna skrb 
šole

36 31 13 8 12 12 112

  45,6% 55,4% 72,2% 88,9% 36,4% 37,5% 49,3%
 Kot skrb pos. 

strok. del.
9 9 1  6 6 31

  11,4% 16,1% 5,6%  18,2% 18,8% 13,7%
 Kot naloge 

vod.organov
6 6   5 6 23

  7,6% 10,7%   15,2% 18,8% 10,1%
 Kot implicitna 

skrb šole
25 9 3 1 10 8 56

  31,6% 16,1% 16,7% 11,1% 30,3% 25,0% 24,7%
 Drugo 3 1 1    5

  3,8% 1,8% 5,6%    2,2%
  79 56 18 9 33 32 227
  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 
Večina strokovnih delavcev šole navaja, da je v letnem delovnem načrtu skrb za dijake s težavami pri učenju opredeljena 
na ravni celotne šole – kot njena skupna skrb (skoraj 50%, tj. polovica vseh vprašanih) ali vsaj kot implicitna skrb šole (25%, 
tj. četrtina vseh vprašanih).  

Tabela E3a: Kako je opredeljena skrb za dijake z učnimi težavami glede na način prepoznavanja težav pri učenju?

    Skupaj
  Kot 

skupna
 skrb šole

Kot skrb 
pos. strok. 

del.

Kot naloge
 vod.organo

v

Kot 
implicitna 

skrb šole

Drugo  

 Sistematično načrtovan, šola 14  2 7  23
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  12,7%  9,1% 13,2%  10,5%
 Sistematično načrtovan, 

učitelj
59 17 12 16 2 106

  53,6% 56,7% 54,5% 30,2% 40,0% 48,2%
 Nesistematično, šola 14 4 2 9  29

  12,7% 13,3% 9,1% 17,0%  13,2%
 Nesistematično, učitelj 23 9 6 21 3 62

  20,9% 30,0% 27,3% 39,6% 60,0% 28,2%
 Skupaj 110 30 22 53 5 220

  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
 

 Vrednost Sig.
 Kontingenčni 

koeficient
,271 ,133

 N 220  

 
Če te odgovore  primerjamo s  tistimi,  ki  govorijo  o  prepoznavanju  učnih  težav (pogl.  B),  opazimo neskladje,  prav  tako je 
povezanost med obema nepomembna, čeprav bi glede na vsebino morala obstajati. Iz odgovorov je mogoče sklepati, da se 
strokovni delavci zavedajo razhajanja med zapisanim in dejanskim. 

Tabela E4: Če bi lahko izbirali temo izobraževanja oz. dodatnega strokovnega usposabljanja v povezavi s težavami pri 
učenju, kako bi se na podlagi  svojih aktualnih potreb odločili?

Vrsta učitelja  Odkrivanje 
dijakov z 

UT

Prepoznavanje 
vzrokov težav 

pri učenju

Učinkovite 
oblike učne 

pomoči

Motiviranje 
dijakov za 

šolsko delo

Učinkovite 
oblike 

sodelovanja 
s starši

Timsko 
delo

Učinkovito 
poučevanje 

dijakov z UT

Preverjanje in 
ocenjevanje 

znanja in 
veščin dijakov 

z UT
 učitelj 

splošnih 
predmetov

Arit.sred. 2,23 2,38 2,66 2,66 2,13 1,95 2,52 2,31

  N 92 92 92 92 92 91 92 91

  Stan.dev. ,665 ,626 ,475 ,540 ,633 ,621 ,544 ,645

  %   Skupaj 
N

35,1% 34,8% 34,7% 34,8% 35,0% 34,9% 35,0% 34,7%
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 učitelj 
strokovnih 
predmetov

Arit.sred. 2,21 2,34 2,53 2,55 2,27 2,03
2,46 2,20

  N 68 70 70 69 70 69 69 69

  Stan.dev. ,636 ,611 ,531 ,557 ,588 ,664 ,502 ,632

  %   Skupaj 
N

26,0% 26,5% 26,4% 26,1% 26,6% 26,4% 26,2% 26,3%

 učitelj 
praktičnega 

pouka

Arit.sred. 2,33 2,55 2,64 2,62 2,38 2,35 2,55 2,33

  N 21 22 22 21 21 20 20 21

  Stan.dev. ,658 ,596 ,581 ,590 ,669 ,671 ,605 ,658

  %   Skupaj 
N

8,0% 8,3% 8,3% 8,0% 8,0% 7,7% 7,6% 8,0%

 mentor na 
praktičnem 

usposabljanju

Arit.sred. 2,57 2,50 2,57 2,57 2,64 2,36 2,67 2,50

  N 14 14 14 14 14 14 15 14

  Stan.dev. ,646 ,650 ,514 ,756 ,633 ,633 ,617 ,650

  %   Skupaj 
N

5,3% 5,3% 5,3% 5,3% 5,3% 5,4% 5,7% 5,3%

 svetovalni 
delavec

Arit.sred. 2,20 2,43 2,74 2,77 2,18 2,20 2,54 2,34

  N 35 35 35 35 34 35 35 35

  Stan.dev. ,719 ,608 ,505 ,547 ,576 ,632 ,611 ,684

  %   Skupaj 
N

13,4% 13,3% 13,2% 13,3% 12,9% 13,4% 13,3% 13,4%

 ravnatelj ali 
pomočnik 
ravnatelja

Arit.sred. 2,13 2,29 2,50 2,58 2,19 2,19 2,41 2,28

  N 32 31 32 33 32 32 32 32

  Stan.dev. ,554 ,643 ,508 ,561 ,592 ,535 ,615 ,634

  %   Skupaj 
N

12,2% 11,7% 12,1% 12,5% 12,2% 12,3% 12,2% 12,2%

 Skupaj Arit.sred. 2,23 2,39 2,61 2,63 2,23 2,08 2,51 2,29
  N 262 264 265 264 263 261 263 262
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  Stan.dev. ,652 ,618 ,511 ,564 ,619 ,639
,559 ,644

  %   Skupaj 
N

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 

Strokovni  delavci  vse  teme  ocenjujejo  kot  potrebne,  med  vsemi  pa  so  najvišje  ocenjene  učinkovite  oblike  učne  pomoči, 
učinkovite oblike motiviranja in učinkovito poučevanje dijakov z učnimi težavami. Še najnižje ocenjujejo potrebo po dodatnem 
vedenju o timskem delu.  Med strokovnimi delavci v glavnem ni večjih razlik, razen v oceni izobraževalnih tem učinkovite  
oblike sodelovanja s starši in timsko delo - obema temama mentor na praktičnem usposabljanju daje pomembno višjo težo oz.  
večji pomen. 

ANOVA 
 F Sig.

 Odkrivanje dijakov z UT * Vrsta učitelja 1,075 ,375
 Prepoznavanje vzrokov težav pri učenju * Vrsta učitelja ,634 ,674

 Učinkovite oblike učne pomoči * Vrsta učitelja 1,359 ,240
 Motiviranje dijakov za šolsko delo * Vrsta učitelja ,867 ,504

 Učinkovite oblike sodelovanja s starši * Vrsta učitelja 2,16
3

,059

 Timsko delo * Vrsta učitelja 2,64
8

,024

 Učinkovito poučevanje dijakov z UT * Vrsta učitelja ,596 ,703
 Preverjanje in ocenjevanje znanja in veščin dijakov z UT * Vrsta 

učitelja
,624 ,682

 

Tabela E5: Kako pogosto se na vaši šoli posvečate posameznim vprašanjem s področja učnih težav dijakov?

Vrsta učitelja  Njihovi 
učni 

uspešnosti

Njihovi 
socialni 

vključenost
i v 

oddelčno 
skupnost

Iskanju 
njihovih 
močnih 

področij

Jasni 
opredelitvi 
minimalnih 
standardov 

znanj

Skupnemu 
iskanju 

možnosti za 
vključevanje 

močnih 
področij

Skupnemu 
iskanju 

alternativnih 
možnosti 

preverjanja 
in 

ocenjevanja

Skupnemu 
iskanju 

alternativni
h možnosti 
poučevanja

Vertikalnem
u 

usklajevanju 
minimalnih 

zahtev

Organizaciji 
dopolnilneg

a pouka

Skupnemu 
iskanju 

uspešnejših 
oblik 

sodelovanja 
s starši

 učitelj Arit.sred. 2,85 2,27 2,13 2,77 2,08 2,19 2,00 2,07 2,24
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splošnih 
predmetov

  N 93 92 91 93 92 91 87 81 83
  Stan.dev. ,360 ,494 ,499 ,420 ,579 ,631 ,571 ,628 ,726
  %   Skupaj 

N
35,1% 34,8% 34,7% 34,8% 35,0% 34,9% 34,4% 33,2% 33,5% 34,6%

 učitelj 
strokovnih 
predmetov

Arit.sred. 2,80 2,42 2,19 2,73 2,09 2,13 2,00 1,95 2,39

  N 70 69 68 70 68 67 67 64 64
  Stan.dev. ,403 ,553 ,465 ,448 ,539 ,649 ,603 ,517 ,633
  %   Skupaj 

N
26,4% 26,1% 26,0% 26,2% 25,9% 25,7% 26,5% 26,2% 25,8% 26,5%

 učitelj 
praktičnega 

pouka

Arit.sred. 2,76 2,24 2,19 2,59 2,14 2,10 2,05 2,11 2,10

  N 21 21 21 22 21 21 19 19 21
  Stan.dev. ,436 ,436 ,512 ,590 ,573 ,625 ,705 ,567 ,700
  %   Skupaj 

N
7,9% 8,0% 8,0% 8,2% 8,0% 8,0% 7,5% 7,8% 8,5%

 mentor na 
praktičnem 

usposabljanj
u

Arit.sred. 2,54 2,31 2,38 2,31 2,31 2,23 2,46 2,00 2,00

  N 13 13 13 13 13 13 13 13 13
  Stan.dev. ,660 ,855 ,768 1,032 ,947 ,927 ,660 ,913 1,000
  %   Skupaj 

N
4,9% 4,9% 5,0% 4,9% 4,9% 5,0% 5,1% 5,3% 5,2%

 svetovalni 
delavec

Arit.sred. 2,89 2,39 2,14 2,78 1,89 2,08 1,80 1,38 1,91

  N 35 36 36 36 36 36 35 34 34
  Stan.dev. ,323 ,494 ,639 ,422 ,575 ,692 ,632 ,954 ,830
  %   Skupaj 

N
13,2% 13,6% 13,7% 13,5% 13,7% 13,8% 13,8% 13,9% 13,7% 13,5%

 ravnatelj ali 
pomočnik 

ravnatelja

Arit.sred. 2,88 2,36 2,15 2,76 2,18 2,21 2,13 2,18 2,24

  N 33 33 33 33 33 33 32 33 33
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  Stan.dev. ,331 ,489 ,566 ,435 ,528 ,545
,609 ,635 ,614

  %   Skupaj 
N

12,5% 12,5% 12,6% 12,4% 12,5% 12,6% 12,6% 13,5% 13,3% 12,7%

 Skupaj Arit.sred. 2,82 2,34 2,17 2,72 2,08 2,16 2,02 1,96 2,21
  N 265 264 262 267 263 261 253 244 248
  Stan.dev. ,392 ,527 ,535 ,496 ,587 ,646 ,617 ,707 ,729
  %   Skupaj 

N
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 
Najpogostejši  delovni  temi  sta  učna uspešnost  dijakov in  pa  jasna opredelitev  minimalnih  standardov.  Med strokovnimi 
delavci  se  pomembno  manj  pogosto  ukvarjajo  z  jasno  opredelitvijo  minimalnih  standardov  mentorji  na  praktičnem 
usposabljanju. Naslednje vprašanje, ki je po mnenju strokovnih delavcev še pogosto v ospredju njihove pozornosti, je vprašanje 
socialne vključenosti dijakov s težavami pri učenju v oddelčno skupnost. 

Med manj pogostimi temami pa so skupno iskanje alternativnih možnosti preverjanja in ocenjevanja znanja dijakov s težavami 
pri učenju, še manj pogosto je vertikalno usklajevanje minimalnih zahtev, najmanj pogosto pa je na dnevnem redu organizacija 
dopolnilnega  pouka.  Glede  pogostosti  vertikalnega  usklajevanja  minimalnih  zahtev  in  obravnave  dopolnilnega  pouka  se  
svetovalni delavci pomembno razlikujejo od preostalih anketiranih strokovnih delavcev: po njihovem mnenju se na šoli s tema 
vprašanjema manj pogosto ukvarjajo.

Razlike so še v oceni obravnave alternativnih možnosti  poučevanja.  Svetovalni delavci mislijo,  da je te obravnave manj,  
mentorji na praktičnem usposabljanju pa poročajo o pomembno pogostejši obravnavi te teme.

ANOVA 
 F Sig.

 Njihovi učni uspešnosti * Vrsta učitelja 1,947 ,087
 Njihovi socialni vključenosti v oddelčno skupnost * Vrsta učitelja ,868 ,503

 Iskanju njihovih močnih področij * Vrsta učitelja ,566 ,726
 Jasni opredelitvi minimalnih standardov znanj * Vrsta učitelja 2,52

3
,030

 Skupnemu iskanju možnosti za vključevanje močnih področij * Vrsta učitelja 1,416 ,219
 Skupnemu iskanju alternativnih možnosti preverjanja in ocenjevanja * Vrsta 

učitelja
,265 ,932

 Skupnemu iskanju alternativnih možnosti poučevanja * Vrsta učitelja 2,52
1

,030

 Vertikalnemu usklajevanju minimalnih zahtev * Vrsta učitelja 6,41
8

,000

 Organizaciji dopolnilnega pouka * Vrsta učitelja 2,35 ,041
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2
 Skupnemu iskanju uspešnejših oblik sodelovanja s starši * Vrsta učitelja 1,703 ,134

 

Tabela E6: Katere analize spremljanja in vrednotenja (evalvacije) dela z dijaki s težavami pri učenju opravljate na vaši šoli?

Vrsta učitelja  Razrednik opravi 
analizo 

učinkovitosti 
individualnega 

projekta

Šol. svet. služba 
opravi analizo 
učinkovitosti 
oblik pomoči

Šol.svet.služba 
opravi razne 
preventivne 

analize

Vodstvo šole 
opravi analize 

težav pri 
učenju glede na 

razred, 
predmet, 

učitelja

Šol.svet. služba 
opravi analizo 

težav pri učenju 
glede na razred, 

predmet, 
učitelja

Šol. svet. služba 
opravi analizo 

učinkovitosti ind. 
projekta pomoči 

pos. dijaka

 učitelj splošnih 
predmetov

Arit.sred. 1,48 1,66 1,29 1,07 1,25 1,48

  N 89 86 84 82 83 84

  Stan.dev. ,659 ,523 ,550 ,733 ,678 ,630

  %   Skupaj 
N

34,8% 34,1% 34,0% 33,3% 33,7% 34,0%

 učitelj 
strokovnih 
predmetov

Arit.sred. 1,51 1,61 1,35 1,20 1,36 1,49

  N 69 67 66 66 66 67

  Stan.dev. ,633 ,602 ,690 ,638 ,694 ,637

  %   Skupaj 
N

27,0% 26,6% 26,7% 26,8% 26,8% 27,1%

 učitelj 
praktičnega 

pouka

Arit.sred. 1,55 1,50 1,30 1,10 1,15 1,30

  N 20 20 20 20 20 20

  Stan.dev. ,510 ,607 ,571 ,447 ,587 ,470

  %   Skupaj 
N

7,8% 7,9% 8,1% 8,1% 8,1% 8,1%

 mentor na 
praktičnem 

usposabljanju

Arit.sred. 1,55 1,64 1,55 1,55 1,55 1,75
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  N 11 11 11 11
11 12

  Stan.dev. ,522 ,505 ,522 ,522 ,522 ,452

  %   Skupaj 
N

4,3% 4,4% 4,5% 4,5% 4,5% 4,9%

 svetovalni 
delavec

Arit.sred. 1,33 1,33 1,09 1,08 1,17 1,32

  N 36 36 35 36 36 34

  Stan.dev. ,586 ,632 ,562 ,604 ,609 ,589

  %   Skupaj 
N

14,1% 14,3% 14,2% 14,6% 14,6% 13,8%

 ravnatelj ali 
pomočnik 
ravnatelja

Arit.sred. 1,42 1,59 1,26 1,06 1,23 1,53

  N 31 32 31 31 30 30

  Stan.dev. ,564 ,615 ,575 ,442 ,568 ,571

  %   Skupaj 
N

12,1% 12,7% 12,6% 12,6% 12,2% 12,1%

 Total Arit.sred. 1,47 1,58 1,28 1,13 1,27 1,47
  N 256 252 247 246 246 247
  Stan.dev. ,613 ,583 ,599 ,632 ,648 ,603
  %   Skupaj 

N
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 
Strokovni delavci so si dokaj enotni v odgovorih glede analiz spremljanja in vrednotenja dela z učnimi težavami na šoli – med 
njimi  ni  statistično  pomembnih  razlik.  Analize  največkrat  opravi  šolska  svetovalna  služba (kot  analizo  učinkovitosti 
posameznih  oblik  pomoči  ali  kot  analizo  učinkovitosti  individ.  projekta  pomoči)  ali  pa  poteka  kot  razrednikova  analiza 
učinkovitosti individualnega projekta.   

ANOVA 
 F Sig.

 Razrednik opravi analizo učinkovitosti individualnega projekta * Vrsta učitelja ,556 ,734
 Šol. svet. služba opravi analizo učinkovitosti oblik pomoči * Vrsta učitelja 1,802 ,113

 Šol.svet.služba opravi razne preventivne analize * Vrsta učitelja 1,365 ,238
 Vodstvo šole opravi analize težav pri učenju glede na razred, predmet, učitelja * Vrsta učitelja 1,356 ,242

 Šol.svet. služba opravi analizo težav pri učenju glede na razred, predmet, učitelja * Vrsta 
učitelja

1,025 ,403

 Šol. svet. služba opravi analizo učinkovitosti ind. projekta pomoči pos. dijaka * Vrsta učitelja 1,329 ,252
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 Drugo * Vrsta učitelja 3,086 ,101

 

Tabela E7: Ali ste zadovoljni z obstoječo strokovno doktrino na področju dela z dijaki s težavami pri učenju?

V celoti sem zadovoljen Pogrešam jasno strokovno doktrino Je pomanjkljiva Ne poznam dovolj Skupaj 
 učitelj splošnih predmetov 13 35 19 22 89

  14,6% 39,3% 21,3% 24,7% 100,0%
 učitelj strokovnih predmetov 9 27 12 18 67

  13,4% 40,3% 17,9% 26,9% 100,0%
 učitelj praktičnega pouka 4 9 4 3 20

  20,0% 45,0% 20,0% 15,0% 100,0%
 mentor na praktičnem 

usposabljanju
2 8 1 3 14

  14,3% 57,1% 7,1% 21,4% 100,0%
 svetovalni delavec 6 15 8 5 35

  17,1% 42,9% 22,9% 14,3% 100,0%
 ravnatelj ali pomočnik ravnatelja 3 16 6 6 33

  9,1% 48,5% 18,2% 18,2% 100,0%
 Skupaj 37 110 50 57 258

  14,3% 42,6% 19,4% 22,1% 100,0%
 
Rezultati kažejo, da strokovni delavci pogrešajo jasno strokovno doktrino, od vseh jo najbolj pogrešajo mentorji in najmanj 
učitelji splošnih predmetov. Skoraj četrtina anketiranih ne pozna strokovne doktrine, najmanj jo poznajo učitelji splošnih in 
strokovnih predmetov, vendar jo, kot smo že ugotovili, prav ti dve skupini respondentov tudi najmanj pogrešata. Tudi mentor jo 
slabše pozna, pa jo najbolj pogreša. Najbolj so z njo zadovoljni učitelji praktičnega pouka, izrazito manj kot ostali anketirani 
pa ravnatelj.
 
Ker med obema spremenljivkama ni pomembne povezanosti, lahko rečemo, da v celoti gledano strokovni delavci pogrešajo jasno 
strokovno doktrino.  

 Vrednost Sig.
 Kontingenčni 

koef.
,223 ,858
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Povzetek, zaključki in predlogi

Na vprašanje, kako ocenjujejo lastno uspešnost pri premagovanju težav pri različnih skupinah dijakov s težavami pri učenju, 
strokovni delavci  sebe ocenjujejo kot najbolj uspešne pri skupinah dijakov z nižjimi intelektualnimi sposobnostmi, pri 
dijakih s specifičnimi primanjkljaji in pri dijakih s težavami zaradi kulturne različnosti ali dvojezičnosti. To so na prvi pogled 
tiste skupine in težave, ki pomoč že vnaprej definirajo kot učno pomoč, njihove težave so najhitreje prepoznavne kot učne 
težave.

Pomembno je, da te skupine dijakov dobijo učinkovito pomoč, a so strokovni delavci po lastni sodbi neuspešni pri številnih drugih 
skupinah in to prav pri tistih, ki potrebujejo mnogo več, kot je zgolj učna pomoč.  Težnja po lagodnosti, čustveno pogojene 
težave pri učenju, kljubovalnost, težavno vedenje in neugodno domače okolje so resne ovire, ki jih ni mogoče rešiti brez 
skupnega projekta, ki ga soustvarjajo vsi udeleženi. Spomnimo se zgornjega Koboltovega citata o strokovnih delavcih »z držo, 
ki dopušča sodelovanje in razumevanje z vsemi udeleženci« (2010:17).

A ključna naloga je zagotoviti, da se sliši glas dijaka. Brez njegovega sodelovanja ni mogoče ne soustvariti projekta sprememb, 
ne raziskati dijakovih virov moči. Tako pogosto poudarjena nemotiviranost se spremeni v sodelovanje v skupnem projektu, ki je 
smiseln.

Pogosti odgovori kot je »dijaka je težko motivirati« so resen izziv.  Vloga udeleženega sodelavca v soustvarjalnem projektu, 
kjer so dijaki pomembni sogovorniki, je koncept, ki smo ga že preizkusili in deluje.

Problemi pri izvajanju posameznih oblik pomoči se opišejo splošno in preprosto kot »organizacijski problemi«. Lahko ugibamo, da 
šole niso tako organizirane, da bi lahko ustvarile učinkovite oblike pomoči za tako raznolike skupine dijakov z učnimi težavami, 
ki pomoč potrebujejo. Prav tu je ta poudarek, da pomoč potrebujejo, a ne zmorejo sami. Odgovornost je na strani strokovnih 
delavcev: odgovorni so za to, da se ne izgubijo dragoceni potenciali ustvarjalnosti, socialne kompetentnosti, znanja in 
sposobnosti mladih z učnimi težavami.

Odgovori: »nimam izkušenj«, »nimam znanj«, »ni podpore na šoli« kažejo, da je deklarirana in s strani strokovnih delavcev 
prepoznana skrb šole za dijake z učnimi težavami predvsem samo zapis v letnem delovnem načrtu, ki premalo služi konkretni 
organizaciji sodelovanja za uspešne projekte pomoči.
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Med  temami  izobraževanj 
strokovni delavci izbirajo vse ponujene teme, a za interpretacijo izbiramo podatek, da je najmanj zanimanja za timsko delo. 
To je res zanimivo, saj ravno sodelovanje v različnih oblikah timskega dela omogoči učinkovito pomoč. »Organizacijske težave« 
se  lahko  interpretirajo  kot  pomanjkljivo  sodelovanje  oziroma  pomanjkljive  možnosti  sodelovanja.  Morda  sodelovanje  ni 
prepoznano kot vir moči in pomoči, morda tudi zato ni pripravljenosti za sodelovanje. 

V to smer nesodelovanja kažejo tudi odgovori na vprašanje o tem, kako pogosto se na šoli posvečajo posameznim vprašanjem s 
področja učnih težav dijakov. Seveda so to najbolj pogosto vprašanja učne uspešnosti skupaj s problemi motiviranja za učenje in 
iskanje učinkovitih oblik učne pomoči. Ob tem je zanimivo, kako malo je odgovorov v vseh rubrikah, ki so formulirane kot 
»skupaj « ali v »skupnemu iskanju«. Pomoč se pojmuje in izvaja kot individualno ravnanje. Vsak strokovni delavec dela sam. 
Videli bomo, da se isto zahteva tudi od dijaka. 

Strokovni delavci pogrešajo jasno strokovno doktrino, kar lahko interpretiramo kot zahtevek politiki šole, da je aktivna pri 
ustvarjanju  in  posredovanju  strokovne  doktrine.  A  bistveni  element  sodobne  strokovne  doktrine  zahteva  spremembo 
paradigme v sodelovalne projekte skupaj z vsemi udeleženimi, za in skupaj z dijakom (Koncept dela 'Učne težave v osnovni  
šoli',  2008).  Menimo,  da  se  prav  pri  pomoči  dijakom  s  težavami  pri  učenju  pokaže  pomen  procesa  oziroma  svojevrstno 
soustvarjanje doktrine  v  samem procesu  pomoči.  Posamezne  stroke  imajo  svoje  doktrine,  a  v  konkretnem projektu  za 
posameznega dijaka je treba zagotoviti pogoje, da bi se skupaj  s prispevkom dijaka oblikovala smiselna celota.

194

MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT



REPUBLIKA SLOVENIJA

F. Priloga: Rezultati 
odgovorov dijakov in staršev 

FA. Opredelitev učnih težav

1. Kako se težave pri učenju kažejo? 
Vprašanje za dijaka iz Vprašalnika za dijake (v nadaljevanju VD): Kako se kažejo tvoje težave pri učenju?
Vprašanje za starše iz Vprašalnika za starše (v nadaljevanju VS): Kako se kažejo težave vašega otroka pri učenju?

Med ponujenimi odgovori je bilo možnih več izbir (zato so seštevki odgovorov večji od velikosti vzorca). Starši opažajo predvsem težave z logičnim 
mišljenjem (44%),  počasnejše usvajanje učnega gradiva (30%) in težave zaradi kratkotrajne pozornosti  (29%).  Prav tako kot pomemben način 
manifestacije učnih težav navajajo tremo pred ocenjevanjem znanja (27,5%). Zanimiv je podatek, da skoraj 22% staršev meni, da bi bil njihov otrok 
kljub težavam lahko uspešnejši. Tudi dijaki pogosto prepoznavajo lastne težave kot počasnost usvajanja učnega gradiva (46%), temu pa sledijo 
težave z logičnim razmišljanjem (31%). V primerjavi s starši je več dijakov prepričanih, da bi lahko bili učno uspešnejši (31%). V nadaljevanju so 
prikazani odgovori po skupinah dijakov glede na vrsto oz. stopnjo izobraževalnega programa, ki ga obiskujejo: NPI, SPI, SSI in PTI.

Tabela FA1: Kako se kažejo težave pri učenju 
starši dijaki

Frekvenca Delež v % Frekvenca Delež v %
 Več težav z logičnim razmišljanjem 68 44,4 56 30,8
Počasnejše usvajanje učnega gradiva 46 30,1 84 46,2
 Kratkotrajna pozornost 45 29,4 37 20,3
Pri spraševanju ga ovira prevelika trema 42 27,5 41 22,5
Večje težave pri računanju 34 22,2 44 24,2
Doma se težko spravi k delu za šolo 34 22,2 49 26,9
Nihanje v učinkovitosti 33 21,6 37 20,3
Lahko bi bil učno uspešnejši 33 21,6 56 30,8
Trema pri kontrolkah, kar ga ovira 30 19,6 34 18,7
Ne zna se učiti 30 19,6 15 8,2
Razlika med izdelki in ustnim znanjem 29 19,0 42 23,1
Večje težave pri pisanju 29 19,0 26 14,3
Večje težave pri branju 23 15,0 21 11,5
Ne vztraja pri šol. delu 22 14,4 21 11,5
V šolo odhaja zelo zaskrbljen 20 13,1 17 9,3
Je nesamostojen, potrebuje stalen nadzor 20 13,1 28 15,4
Znaki nemoči, potrtosti 14 9,2 18 9,9
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Izrazit odpor do šolskega dela 11 7,2 14 7,7
Počasnejše prilagajanje spremembam 10 6,5 12 6,6
Pritoževanje učiteljev, da moti pouk, ne upošteva 
pravil

8 5,2 12 6,6

Slabše razume slovenski jezik 2 1,3 4 2,2

Tabela FA1a: Počasnejše usvajanje učnega gradiva – po skupinah dijakov
     Total

   NPI SPI SSI PTI  
 NE 20 17 29 28 94

   60,6% 37,0% 56,9% 58,3% 52,8%
  DA 13 29 22 20 84
   39,4% 63,0% 43,1% 41,7% 47,2%

 Total  33 46 51 48 178
   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 
Tabela FA1b: Več težav z logičnim razmišljanjem – po skupinah dijakov

     Total
   NPI SPI SSI PTI  

 NE 27 25 40 30 122
   81,8% 54,3% 78,4% 62,5% 68,5%
  DA 6 21 11 18 56
   18,2% 45,7% 21,6% 37,5% 31,5%

 Total  33 46 51 48 178
   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 
Tabela FA1c: Nihanje v učinkovitosti - po skupinah dijakov 

     Total
   NPI SPI SSI PTI  

 NE 28 33 42 38 141
   84,8% 71,7% 82,4% 79,2% 79,2%
  DA 5 13 9 10 37
   15,2% 28,3% 17,6% 20,8% 20,8%

 Total  33 46 51 48 178
   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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Tabela FA1d: Kratkotrajna 
pozornost - po skupinah dijakov 

    Total
   NPI SPI SSI PTI  

 NE 26 37 41 37 141
   78,8% 80,4% 80,4% 77,1% 79,2%
  DA 7 9 10 11 37
   21,2% 19,6% 19,6% 22,9% 20,8%

 Total  33 46 51 48 178
   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 

Tabela FA1e: Počasnejše prilagajanje spremembam – po skupinah dijakov
    Total

   NPI SPI SSI PTI  
 NE 32 45 42 47 166

   97,0% 97,8% 82,4% 97,9% 93,3%
  DA 1 1 9 1 12
   3,0% 2,2% 17,6% 2,1% 6,7%

 Total  33 46 51 48 178
   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 
Tabela FA1f: Razlika med izdelki in ustnim znanjem – po skupinah dijakov

     Total
   NPI SPI SSI PTI  

 NE 27 31 39 39 136
   81,8% 67,4% 76,5% 81,3% 76,4%
  DA 6 15 12 9 42
   18,2% 32,6% 23,5% 18,8% 23,6%

 Total  33 46 51 48 178
   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 
Tabela FA1g: Večje težave pri branju – po skupinah dijakov

     Total
   NPI SPI SSI PTI  

 NE 27 39 45 46 157
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   81,8% 84,8% 88,2% 95,8% 88,2%
  DA 6 7 6 2 21
   18,2% 15,2% 11,8% 4,2% 11,8%

 Total  33 46 51 48 178
   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 
Tabela FA1h: Večje težave pri pisanju – po skupinah dijakov

     Total
   NPI SPI SSI PTI  

 NE 26 40 42 44 152
   78,8% 87,0% 82,4% 91,7% 85,4%
  DA 7 6 9 4 26
   21,2% 13,0% 17,6% 8,3% 14,6%

 Total  33 46 51 48 178
   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 

Tabela FA1i: Večje težave pri računanju – po skupinah dijakov
    Total

   NPI SPI SSI PTI  
 NE 25 36 35 38 134

   75,8% 78,3% 68,6% 79,2% 75,3%
  DA 8 10 16 10 44
   24,2% 21,7% 31,4% 20,8% 24,7%

 Total  33 46 51 48 178
   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 
Tabela FA1j: V šolo odhaja zelo zaskrbljen – po skupinah dijakov

     Total
   NPI SPI SSI PTI  

 NE 32 43 45 41 161
   97,0% 93,5% 88,2% 85,4% 90,4%
  DA 1 3 6 7 17
   3,0% 6,5% 11,8% 14,6% 9,6%

 Total  33 46 51 48 178
   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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Tabela FA1k: Pri spraševanju ga ovira prevelika trema – po skupinah dijakov

     Total
   NPI SPI SSI PTI  

 NE 28 32 38 39 137
   84,8% 69,6% 74,5% 81,3% 77,0%
  DA 5 14 13 9 41
   15,2% 30,4% 25,5% 18,8% 23,0%

 Total  33 46 51 48 178
   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 
Tabela FA1l: Trema pri kontrolkah, kar ga ovira – po skupinah dijakov

    Total
   NPI SPI SSI PTI  

 NE 28 37 39 40 144
   84,8% 80,4% 76,5% 83,3% 80,9%
  DA 5 9 12 8 34
   15,2% 19,6% 23,5% 16,7% 19,1%

 Total  33 46 51 48 178
   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 

Tabela FA1m: Izrazit odpor do šolskega dela – po skupinah dijakov
    Total

   NPI SPI SSI PTI  
 NE 32 44 44 44 164

   97,0% 95,7% 86,3% 91,7% 92,1%
  DA 1 2 7 4 14
   3,0% 4,3% 13,7% 8,3% 7,9%

 Total  33 46 51 48 178
   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 
Tabela FA1n: Znaki nemoči, potrtosti – po skupinah dijakov

   Total
   NPI SPI SSI PTI  

 NE 31 42 44 43 160
   93,9% 91,3% 86,3% 89,6% 89,9%
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  DA 2 4 7 5 18
   6,1% 8,7% 13,7% 10,4% 10,1%

 Total  33 46 51 48 178
   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 
Tabela FA1o: Pritoževanje učiteljev, da moti pouk, ne upošteva pravil – po skupinah dijakov

     Total
   NPI SPI SSI PTI  

 NE 31 44 46 45 166
   93,9% 95,7% 90,2% 93,8% 93,3%
  DA 2 2 5 3 12
   6,1% 4,3% 9,8% 6,3% 6,7%

 Total  33 46 51 48 178
   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 
Tabela FA1p: Ne zna se učiti – po skupinah dijakov

    Total
   NPI SPI SSI PTI  

 NE 31 37 49 45 162
   93,9% 82,2% 96,1% 93,8% 91,5%
  DA 2 8 2 3 15
   6,1% 17,8% 3,9% 6,3% 8,5%

 Total  33 45 51 48 177
   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 

Tabela FA1r: Ne vztraja pri šolskem delu – po skupinah dijakov 
     Total
   NPI SPI SSI PTI  

 NE 30 40 43 44 157
   90,9% 87,0% 84,3% 91,7% 88,2%
  DA 3 6 8 4 21
   9,1% 13,0% 15,7% 8,3% 11,8%

 Total  33 46 51 48 178
   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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Tabela FA1s: Lahko bi bil učno uspešnejši – po skupinah dijakov

    Total
   NPI SPI SSI PTI  

 NE 31 31 26 34 122
   93,9% 67,4% 51,0% 70,8% 68,5%
  DA 2 15 25 14 56
   6,1% 32,6% 49,0% 29,2% 31,5%

 Total  33 46 51 48 178
   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 
Tabela FA1t: Slabše razume slovenski jezik – po skupinah dijakov

    Total
   NPI SPI SSI PTI  

 NE 31 45 50 48 174
   93,9% 97,8% 98,0% 100,0% 97,8%
  DA 2 1 1  4
   6,1% 2,2% 2,0%  2,2%

 Total  33 46 51 48 178
   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 
Tabela FA1u: Doma se težko spravi k delu za šolo – po skupinah dijakov

     Total
   NPI SPI SSI PTI  

 NE 30 28 35 36 129
   90,9% 60,9% 68,6% 75,0% 72,5%
  DA 3 18 16 12 49
   9,1% 39,1% 31,4% 25,0% 27,5%

 Total  33 46 51 48 178
   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 

Tabela FA1v: Je nesamostojen, potrebuje stalen nadzor – po skupinah dijakov
     Total

   NPI SPI SSI PTI  
 NE 29 33 46 42 150

   87,9% 71,7% 90,2% 87,5% 84,3%
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  DA 4 13 5 6 28
   12,1% 28,3% 9,8% 12,5% 15,7%

 Total  33 46 51 48 178
   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 

2. Trajanje težav pri učenju in domneve o njihovih vzrokih
VD: Kako dolgo imaš že težave pri učenju? Zakaj imaš po lastnem mnenju težave pri učenju?
VS: Kako dolgo ima že vaš otrok težave pri učenju? Kaj je po vašem mnenju vzrok njegovih težav pri učenju?

Pri večjem deležu dijakov so se po navedbah staršev težave pojavile že v osnovni šoli. Starši domnevajo, da do težav največkrat prihaja zaradi 
vzrokov v otroku, kot so: počasnejše dojemanje (54%), slabše logično sklepanje (37%) in čustvene težave (36%). Podobne distribucije odgovorov 
lahko vidimo tudi pri dijakih. Med vzroki je pri dijakih zelo izpostavljen problem pomanjkanja volje in interesa (29%). V nadaljevanju so prikazani 
odgovori tudi po skupinah dijakov glede na vzgojno-izobraževalni program.

Tabela FA2: Trajanje težav pri učenju
starši dijaki

 Frekvenca Delež v % Frekvenca Delež v %
 Letos prvič 15 9,8 29 15,9

 Že prej pri drugem 
predmetu

6 3,9 16 8,8

 Od začetka SŠ 13 8,5 22 12,1
 Že v OŠ 94 61,4 94 51,6

 Drugo 17 11,1 15 8,2
 Skupaj 145 94,8 176 96,7

 Ni podatka 8 5,2 6 3,3
  153 100,0 182 100,0

 
Tabela FA2a: Trajanje težav pri učenju – po skupinah dijakov

     Total
   NPI SPI SSI PTI  

 Letos prvič 7 3 9 10 29
   20,6% 6,4% 18,4% 21,7% 16,5%
  Že prej, a pri drugem predmetu 3 5 1 7 16
   8,8% 10,6% 2,0% 15,2% 9,1%
  Od začetka SŠ 8 4 6 4 22
   23,5% 8,5% 12,2% 8,7% 12,5%
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  Že v OŠ 15 34 24 21 94
   44,1% 72,3% 49,0% 45,7% 53,4%
  Drugo 1 1 9 4 15
   2,9% 2,1% 18,4% 8,7% 8,5%

 Tota
l

 34 47 49 46 176

   100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%
 
Tabela FA3: Vzroki težav

starši dijaki
Frekvenca Delež v % Frekvenca Delež v %

 Počasneje dojema 54 35,3 60 33,0
Slabše logično sklepa 37 24,2 32 17,6
Zaradi čustvenih težav 36 23,5 33 18,1
Za šol. delo mu manjka volje in interesa 29 19,0 52 28,6
Ne zna se učiti, nima delovnih navad 27 17,6 40 22,0
 Zaradi posebnih težav pri računanju 26 17,0 27 14,8
Zaradi posebnih težav pri branju 24 15,7 20 11,0
Starši mu ne znajo pomagati pri učenju 24 15,7 10 5,5
Zaradi posebnih težav pri pisanju 22 14,4 21 11,5
Pomanjkljiva razlaga v šoli 19 12,4 28 15,4
V šoli delajo premalo vaj 17 11,1 18 9,9
Se hitro utrudi zaradi šol. obremenitev 15 9,8 27 14,8
Učitelji se njegovim sposobnostim premalo prilagajajo 13 8,5 - -
Zaradi nemirnega vedenja 11 7,2 8 4,4
Zaradi odsotnosti od pouka 9 5,9 8 4,4
Je pogosto bolan 7 4,6 15 8,2
Starši imajo premalo časa zanj 5 3,3 5 2,7
Slabše razume slovenski jezik 4 2,6 3 1,6
Ker je zamenjal učitelja 4 2,6 11 6,0
Živi v težkih razmerah 2 1,3 4 2,2
Učitelj ga ne mara - - 9 4,9
V razredu med sošolci se ne počuti dobro - - 10 5,5

Tabela FA3a: Ne znam se učiti, nimam delovnih navad – po skupinah dijakov
     Total

   NPI SPI SSI PTI  
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 NE 30 37 38 36 141
   88,2% 77,1% 74,5% 75,0% 77,9%
  DA 4 11 13 12 40
   11,8% 22,9% 25,5% 25,0% 22,1%

 Total  34 48 51 48 181
   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 Tabela FA3b: Počasneje dojemam – po skupinah dijakov
    Total

   NPI SPI SSI PTI  
 NE 26 21 41 32 120

   76,5% 43,8% 80,4% 68,1% 66,7%
  DA 8 27 10 15 60
   23,5% 56,3% 19,6% 31,9% 33,3%

 Total  34 48 51 47 180
   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 
Tabela FA3c: Slabše logično sklepam – po skupinah dijakov

    Total
   NPI SPI SSI PTI  

 NE 32 39 39 39 149
   94,1% 81,3% 76,5% 81,3% 82,3%
  DA 2 9 12 9 32
   5,9% 18,8% 23,5% 18,8% 17,7%

 Total  34 48 51 48 181
   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 
Tabela FA3d: Zaradi posebnih težav pri branju – po skupinah dijakov

     Total
   NPI SPI SSI PTI  

 NE 28 42 47 44 161
   82,4% 87,5% 92,2% 91,7% 89,0%
  DA 6 6 4 4 20
   17,6% 12,5% 7,8% 8,3% 11,0%

 Total  34 48 51 48 181
   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 
Tabela FA3e: Zaradi posebnih težav pri pisanju – po skupinah dijakov 
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     Total
   NPI SPI SSI PTI  

 NE 27 44 46 43 160
   79,4% 91,7% 90,2% 89,6% 88,4%
  DA 7 4 5 5 21
   20,6% 8,3% 9,8% 10,4% 11,6%

 Total  34 48 51 48 181
   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 

Tabela FA3f: Zaradi posebnih težav pri računanju – po skupinah dijakov
     Total

   NPI PI SSI PTI  
 NE 28 40 43 43 154

   82,4% 83,3% 84,3% 89,6% 85,1%
  DA 6 8 8 5 27
   17,6% 16,7% 15,7% 10,4% 14,9%

 Total  34 48 51 48 181
   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 
Tabela FA3g: Zaradi čustvenih težav – po skupinah dijakov

     Total
   NPI SPI SSI PTI  

 NE 31 39 41 37 148
   91,2% 81,3% 80,4% 77,1% 81,8%
  DA 3 9 10 11 33
   8,8% 18,8% 19,6% 22,9% 18,2%

 Total  34 48 51 48 181
   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 
Tabela FA3h: Ker mi za šolsko delo manjka volje in interesa – po skupinah dijakov

     Total
   NPI SPI SSI PTI  

 NE 24 41 34 30 129
   70,6% 85,4% 66,7% 62,5% 71,3%
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  DA 10 7 17 18 52
   29,4% 14,6% 33,3% 37,5% 28,7%

 Total  34 48 51 48 181
   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 
Tabela FA3i: Ker sem pogosto bolan – po skupinah dijakov 

    Total
   NPI SPI SSI PTI  

 NE 30 43 46 47 166
   88,2% 89,6% 90,2% 97,9% 91,7%
  DA 4 5 5 1 15
   11,8% 10,4% 9,8% 2,1% 8,3%

 Total  34 48 51 48 181
   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 

Tabela FA3j: Ker slabše razumem slovenski jezik – po skupinah dijakov 
     Total

   NPI SPI SSI PTI  
 NE 34 47 51 46 178

   100,0% 97,9% 100,0% 95,8% 98,3%
  DA  1  2 3
    2,1%  4,2% 1,7%

 Total  34 48 51 48 181
   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 
Tabela FA3k: Ker imajo starši premalo časa zame – po skupinah dijakov 

    Total
   NPI SPI SSI PTI  

 NE 32 47 50 47 176
   94,1% 97,9% 98,0% 97,9% 97,2%
  DA 2 1 1 1 5
   5,9% 2,1% 2,0% 2,1% 2,8%

 Total  34 48 51 48 181
   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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Tabela FA3l: Ker mi starši ne 
znajo pomagati pri učenju – po skupinah dijakov

    Total
   NPI SPI SSI PTI  

 NE 32 45 47 47 171
   94,1% 93,8% 92,2% 97,9% 94,5%
  DA 2 3 4 1 10
   5,9% 6,3% 7,8% 2,1% 5,5%

 Total  34 48 51 48 181
   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 
Tabela FA3m: Zaradi nemirnega vedenja – po skupinah dijakov

    Total
   NPI SPI SSI PTI  

 NE 33 47 49 44 173
   97,1% 97,9% 96,1% 91,7% 95,6%
  DA 1 1 2 4 8
   2,9% 2,1% 3,9% 8,3% 4,4%

 Total  34 48 51 48 181
   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 

Tabela FA3n: Ker doma živimo v težkih razmerah – po skupinah dijakov
     Total
   NPI SPI SSI PTI  

 NE 34 47 50 46 177
   100,0% 97,9% 98,0% 95,8% 97,8%
  DA  1 1 2 4
    2,1% 2,0% 4,2% 2,2%

 Total  34 48 51 48 181
   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 
Tabela FA3o: Ker sem bil dlje časa odsoten od pouka – po skupinah dijakov

     Total
   NPI SPI SSI PTI  

 NE 33 48 47 45 173
   97,1% 100,0% 92,2% 93,8% 95,6%
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  DA 1  4 3 8
   2,9%  7,8% 6,3% 4,4%

 Total  34 48 51 48 181
   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 
Tabela FA3p: Ker sem zamenjal učitelja – po skupinah dijakov

     Total
   NPI SPI SSI PTI  

 NE 32 46 48 44 170
   94,1% 95,8% 94,1% 91,7% 93,9%
  DA 2 2 3 4 11
   5,9% 4,2% 5,9% 8,3% 6,1%

 Total  34 48 51 48 181
   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 
Tabela FA3r: Zaradi pomanjkljive razlage v šoli – po skupinah dijakov

     Total
   NPI SPI SSI PTI  

 NE 32 38 41 42 153
   94,1% 79,2% 80,4% 87,5% 84,5%
  DA 2 10 10 6 28
   5,9% 20,8% 19,6% 12,5% 15,5%

 Total  34 48 51 48 181
   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 

Tabela FA3s: Ker v šoli delamo premalo vaj – po skupinah dijakov
     Total
   NPI SPI SSI PTI  

 NE 33 43 46 41 163
   97,1% 89,6% 90,2% 85,4% 90,1%
  DA 1 5 5 7 18
   2,9% 10,4% 9,8% 14,6% 9,9%

 Total  34 48 51 48 181
   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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Tabela FA3t: Hitro se utrudim, 
ker so šolske obremenitve zame prevelike 

     Total
   NPI SPI SSI PTI  

 NE 33 42 40 39 154
   97,1% 87,5% 78,4% 81,3% 85,1%
  DA 1 6 11 9 27
   2,9% 12,5% 21,6% 18,8% 14,9%

 Total  34 48 51 48 181
   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 
Tabela FA3u: Ker čutim, da me učitelj ne mara – po skupinah dijakov

    Total
   NPI SPI SSI PTI  

 NE 34 46 48 44 172
   100,0% 95,8% 94,1% 91,7% 95,0%
  DA  2 3 4 9
    4,2% 5,9% 8,3% 5,0%

 Total  34 48 51 48 181
   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 
Tabela FA3v: Ker se v razredu med sošolci ne počutim dobro 

     Total
   NPI SPI SSI PTI  

 NE 31 46 51 43 171
   91,2% 95,8% 100,0% 89,6% 94,5%
  DA 3 2  5 10
   8,8% 4,2%  10,4% 5,5%

 Total  34 48 51 48 181
   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 

3. Učne težave in vedenjske težave
VD: Ali se v šoli učitelji kaj pritožujejo nad tvojim vedenjem? Ali se doma starši kaj pritožujejo nad tvojim vedenjem?
VS: Ima poleg težav pri učenju vaš otrok tudi težave z vedenjem? V šoli? Doma?

Skoraj tretjina dijakov ima po navedbah staršev občasne težave z vedenjem v šoli in le nekaj manj tudi doma. Več je torej tistih, ki imajo težave z 
vedenjem tako v šoli kot doma. 
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Tabela FA4: Težave z dijakovim vedenjem v šoli – odgovori staršev
 Frekvenca Delež v %

 Nima težav 90 58,8
 Občasne 39 25,5
 Srednje 9 5,9
 Hude in 
pogoste

2 1,3

 Skupaj 140 91,5
 Ni podatka 13 8,5

  153 100,0
 
Tabela FA4a: Težave z dijakovim vedenjem doma – odgovori staršev

 Frekvenca Delež v 
%

Upoštevani 
delež v %

Kumulativni delež 
%

 Nima težav 98 64,1 71,0 71,0
 Občasne 34 22,2 24,6 95,7
 Srednje 5 3,3 3,6 99,3
 Hude in 
pogoste

1 ,7 ,7 100,0

 Skupaj 138 90,2 100,0  
 Ni podatka 15 9,8   

  153 100,0   
 
Tabela FA5: Pritoževanje učiteljev nad dijakovim vedenjem v šoli – odgovori dijakov

 Frekvenca Delež v % Upoštevani delež v % Kumulativni delež %
 Skoraj vsi učitelji 7 3,8 3,9 3,9

 Samo nekateri 36 19,8 20,2 24,2
 V glavnem so 

zadovoljni
129 70,9 72,5 96,6

 Drugo 6 3,3 3,4 100,0
 Skupaj 178 97,8 100,0  

 Manjkajoči podatki 4 2,2   
  182 100,0   
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Tabela FA5a: Pritoževanje 
učiteljev nad mojim vedenjem v šoli – po skupinah dijakov

    Total
   NPI SPI SSI PTI  

 Skoraj vsi učitelji 4  2 1 7
   11,4%  4,1% 2,2% 3,9%
  Samo nekateri 7 9 14 6 36
   20,0% 18,8% 28,6% 13,0% 20,2%
  V glavnem so 

zadovoljni
23 37 32 37 129

   65,7% 77,1% 65,3% 80,4% 72,5%
  Drugo 1 2 1 2 6
   2,9% 4,2% 2,0% 4,3% 3,4%

 Tot
al

 35 48 49 46 178

   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
 
Tabela FA6: Pritoževanje staršev nad dijakovim  vedenjem – odgovori dijakov 

 Frekvenca Delež v % Upoštevani delež v % Kumulativni delež %
 Zelo pogosto 6 3,3 3,3 3,3

 Pogosto 12 6,6 6,7 10,0
 Včasih 97 53,3 53,9 63,9
 Nikoli 65 35,7 36,1 100,0

 Skupaj 180 98,9 100,0  
 Manjkajoči 

podatki
2 1,1   

  182 100,0   
 
Tabela FA6a: Pritoževanje staršev nad mojim vedenjem – po skupinah dijakov 

     Total
   NPI SPI SSI PTI  

 Zelo pogosto 1 3 1 1 6
   2,9% 6,3% 2,0% 2,1% 3,3%
  Pogosto 3 1 5 3 12
   8,6% 2,1% 10,2% 6,3% 6,7%
  Včasih 18 26 29 24 97
   51,4% 54,2% 59,2% 50,0% 53,9%
  Nikoli 13 18 14 20 65
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   37,1% 37,5% 28,6% 41,7% 36,1%
 Tot

al
 35 48 49 48 180

   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
 

FB. Odkrivanje in prepoznavanje težav pri učenju
VD: Kdo je ugotovil, da imaš težave pri učenju?
VS: Kako ste ugotovili, da ima vaš otrok težave pri učenju?

Med ponujenimi odgovori je bilo možnih več izbir (zato so seštevki odgovorov večji od velikosti vzorca). Ugotovitev: o svojih učnih težavah staršem 
največkrat povedo dijaki sami ali pa te opazijo starši sami. Najpogostejši odgovor dijakov na podobno vprašanje je, da so bili to sami (63%) ali pa 
mama (35%), kar se povsem ujema z odgovori staršev. Naslednji po pogostosti odgovorov je učitelj v osnovni šoli (21%). Manjšo vlogo pri odkrivanju 
učnih težav pripisujejo starši in dijaki šolski svetovalni službi. 

Tabela FB1: Kako ste ugotovili, da ima vaš otrok težave pri učenju? 
Frekvenca Delež v %

 Otrok mi je sam povedal 57 37,3
Sam sem opazil pri njegovemu delu za 
šolo

55 35,9

Na podlagi negativnih ocen 36 23,5
 Klicali so me v šolo 25 16,3
Otrokovi sošolci so mi povedali 1 ,7

Tabela FB2: Kdo je ugotovil, da imaš težave pri učenju?
 Frekvenca Delež v %
 Sam 114 62,6
 Mama 64 35,2
Učitelj v OŠ 39 21,4
Razrednik 31 17,0
Učitelj v srednji šoli 30 16,5
 Šolska svetovalna služba v OŠ 28 15,4
Oče 27 14,8
Drugi 13 7,1
Šolska svetovalna služba v srednji šoli 10 5,5
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Tabela FB2a: SAM – po skupinah dijakov
    Total

   NPI SPI SSI PTI  
 NE 17 18 19 12 66

   50,0% 38,3% 37,3% 25,0% 36,7%
  DA 17 29 32 36 114
   50,0% 61,7% 62,7% 75,0% 63,3%

 Total  34 47 51 48 180
   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 

Tabela FB2b: UČITELJ V SREDNJI ŠOLI – po skupinah dijakov
    Total

   NPI SPI SSI PTI  
 NE 26 39 45 40 150

   76,5% 83,0% 88,2% 83,3% 83,3%
  DA 8 8 6 8 30
   23,5% 17,0% 11,8% 16,7% 16,7%

 Total  34 47 51 48 180
   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 
Tabela FB2c: RAZREDNIK – po skupinah dijakov

    Total
   NPI SPI SSI PTI  

 NE 29 37 42 41 149
   85,3% 78,7% 82,4% 85,4% 82,8%
  DA 5 10 9 7 31
   14,7% 21,3% 17,6% 14,6% 17,2%

 Total  34 47 51 48 180
   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 
Tabela FB2d: ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA V SREDNJI ŠOLI – po skupinah dijakov

     Total
   NPI SPI SSI PTI  
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 NE 31 44 48 47 170
   91,2% 93,6% 94,1% 97,9% 94,4%
  DA 3 3 3 1 10
   8,8% 6,4% 5,9% 2,1% 5,6%

 Total  34 47 51 48 180
   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 
Tabela FB2e: MAMA – po skupinah dijakov

     Total
   NPI SPI SSI PTI  

 NE 26 23 27 40 116
   76,5% 48,9% 52,9% 83,3% 64,4%
  DA 8 24 24 8 64
   23,5% 51,1% 47,1% 16,7% 35,6%

 Total  34 47 51 48 180
   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 

Tabela FB2f: OČE  - po skupinah dijakov
     Total

   NPI SPI SSI PTI  
 NE 31 40 36 45 152

   91,2% 85,1% 72,0% 93,8% 84,9%
  DA 3 7 14 3 27
   8,8% 14,9% 28,0% 6,3% 15,1%

 Total  34 47 50 48 179
   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 
Tabela FB2g: UČITELJ V OSNOVNI ŠOLI – po skupinah dijakov

     Total
   NPI SPI SSI PTI  

 NE 30 30 41 40 141
   88,2% 63,8% 80,4% 83,3% 78,3%
  DA 4 17 10 8 39
   11,8% 36,2% 19,6% 16,7% 21,7%

 Total  34 47 51 48 180
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   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
 
Tabela FB2h: ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA V OSNOVNI ŠOLI – po skupinah dijakov

     Total
   NPI SPI SSI PTI  

 NE 32 35 44 41 152
   94,1% 74,5% 86,3% 85,4% 84,4%
  DA 2 12 7 7 28
   5,9% 25,5% 13,7% 14,6% 15,6%

 Total  34 47 51 48 180
   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 

FC. Oblike podpore in pomoči

1. Pedagoška pogodba
VD: Pedagoška pogodba je ena od možnih oblik pomoči dijaku s težavami pri učenju. Ali ti imaš ali pa si kdaj že imel s šolo sklenjeno pedagoško pogodbo?
VS: Pedagoška pogodba je ena od možnih oblik pomoči dijaku s težavami pri učenju. Ali je vaš otrok kdaj že imel s šolo sklenjeno pedagoško pogodbo?

Zastopanost pedagoških pogodb in osebnih individualnih načrtov je skoraj izenačena. K temu je potrebno dodati še podatek, da ima po navedbah 
staršev kar 36% dijakov tako pedagoško pogodbo kot tudi OIN. Sodelovanje pri oblikovanju OIN je navedlo 25% staršev. Iz njihovih dopolnjenih 
odgovorov je mogoče razbrati, da njihovo sodelovanje največkrat pomeni predvsem posredovanje informacij o dijakovem funkcioniranju in njegovih 
težavah, samo v posameznih primerih pa tudi načrtovanje nadaljnjega izobraževanja in pomoči.  
Tabela FC1: Sklenitev pedagoške pogodbe – odgovori staršev

 Frekvenca Delež v %
 DA 61 39,9
 NE 75 49,0
 Ne vem 10 6,5

 Skupaj 146 95,4
 Ni 

podatka
7 4,6

  153 100,0
 
Tabela FC2: Sklenitev pedagoške pogodbe – odgovori dijakov

 Frekvenca Delež v %
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 DA 65 35,7
 NE 109 59,9
 Ne vem - -

Skupaj 174 95,6
 Manjkajoči 

podatki
8 4,4

  182 100,0
 
Tabela FC2a: Sklenitev pedagoške pogodbe – odgovori po skupinah dijakov

     Total
   NPI SPI SSI PTI  

 DA 8 19 21 17 65
   25,0% 43,2% 42,0% 35,4% 37,4%
  NE 24 25 29 31 109
   75,0% 56,8% 58,0% 64,6% 62,6%

 Tot
al

 32 44 50 48 174

   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
 
2. Osebni izobraževalni načrt
VD: Ali je bil zate na šoli oblikovan osebni izobraževalni načrt, da bi ti pomagali pri tvojih učnih težavah? Če DA, ali si sodeloval pri oblikovanju svojega 
osebnega izobraževalnega načrta? Če si sodeloval pri oblikovanju svojega osebnega izobraževalnega načrta, ali si bil s sodelovanjem zadovoljen?
VS: Ali je bil za vašega otroka z namenom pomoči pri njegovih učnih težavah na srednji šoli oblikovan osebni izobraževalni načrt? Če DA, ali ste pri 
oblikovanju osebnega izobraževalnega načrta svojega otroka v srednji šoli kakorkoli sodelovali? 

Tabela FC2: Oblikovanje osebnega izobraževalnega načrta – odgovori staršev
 Frekvenca Delež v %

 DA 59 38,6
 NE 68 44,4
 Ne vem 19 12,4

 Skupaj 146 95,4
 Ni 

podatka
7 4,6

  153 100,0
 Tabela FC3: Oblikovanje osebnega izobraževalnega načrta – odgovori dijakov

 Frekvenca Delež v %
 DA 62 34,1
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 NE 72 39,6
 Ne vem 41 22,5

Skupaj 177 96,7
 Manjkajoči 

podatki
6 3,3

  182 100,0
 
Tabela FC3a: Oblikovanje osebnega izobraževalnega načrta – odgovori dijakov po skupinah

     Total
   NPI SPI SSI PTI  
  DA 10 17 18 17 62
   30,3% 37,0% 36,0% 36,2% 35,2%
  NE 13 19 19 21 72
   39,4% 41,3% 38,0% 44,7% 40,9%
  Ne vem 10 10 13 8 41
   30,3% 21,7% 26,0% 17,0% 23,3%

 Tot
al

 33 46 50 47 176

   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
 
Tabela FC4: Zadovoljstvo s sodelovanjem pri oblikovanju OIN

starši dijaki
Frekvenca Delež v % Frekvenca Delež v %

 DA 45 24,7 48 26,4
 NE 49 26,9 13 7,1
 Drugo - - 10 5,5

Skupaj 94 51,6 71 39,0
 Manjkajoči 

podatki
88 48,4 111 61,0

  182 100,0 182 100,0
 
Tabela FC4a: Zadovoljstvo s sodelovanjem pri oblikovanju OIN – odgovori dijakov po skupinah 

     Total
   NPI SPI SSI PTI  

 DA 7 16 11 14 48
  53,8% 76,2% 61,1% 73,7% 67,6%

  NE 5 3 2 3 13
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   38,5% 14,3% 11,1% 15,8% 18,3%
  Drugo 1 2 5 2 10
   7,7% 9,5% 27,8% 10,5% 14,1%

 Total  13 21 18 19 71
   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 Tabela FC5: Kontingenčna tabela za odgovore glede pedagoške pogodbe in OIN  
 Oblikovanje

 OIN
Skupaj

  DA NE Ne 
vem

 Sklenjena 
pedagoška

 pogodba
 

 

DA 34 16 8 58
NE 17 50 6 73

  Ne 
vem

5 4 9

 Skupaj 56 66 18 140
 
Tabela FC6: Sodelovanje pri oblikovanju OIN – odgovori dijakov

 Frekvenca Delež v % Upoštevani delež v % Kumulativni delež %
 DA 38 24,8 67,9 67,9
 NE 13 8,5 23,2 91,1

 Drugo 5 3,3 8,9 100,0
 Skupaj 56 36,6 100,0  

 Ni 
podatka

97 63,4   

  153 100,0   
 
Tabela FC6a: Sodelovanje pri oblikovanju OIN – po skupinah dijakov 

     Total
   NPI PI SSI PTI  

 DA 9 11 10 15 45
   40,9% 40,7% 50,0% 60,0% 47,9%
  NE 13 16 10 10 49
   59,1% 59,3% 50,0% 40,0% 52,1%

 Tot  22 27 20 25 94
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al
   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 
3. Dopolnilni pouk
VD: Ali v letošnjem šol.l. obiskuješ oz. si obiskoval dopolnilni pouk? Ali rad obiskuješ oz. si obiskoval DP?
VS: Ali je vaš otrok do sedaj rad obiskoval DP? Če ga ni rad obiskoval – zakaj ne, po vašem mnenju?

Dopolnilni pouk kot eno od oblik pomoči starši dobro sprejemajo, saj jih nekaj več kot polovica odgovarja, da njihovi otroci z veseljem obiskujejo 
dopolnilni pouk (53%). 22% otrok ne obiskuje dopolnilnega pouka, lahko pa sklepamo, da so med njimi tudi takšni, ki bi ga sicer potrebovali. Med 
razlogi za dijakovo nesodelovanje pri dopolnilnem pouku pa najpogosteje ne izstopa nobeden o ponujenih odgovorov. 

Tabela FC7: Obiskovanje dopolnilnega pouka v letošnjem šol. letu – odgovori dijakov
 Frekvenca Delež v %

 DA 67 36,8
 NE 104 57,1

 Skupa
j

179 98,4

 Tabela FC7: Obiskovanje dopolnilnega pouka v letošnjem šol. letu – odgovori dijakov po skupinah
    Total

   NPI SPI SSI PTI  
 DA 14 26 16 11 67

   40,0% 55,3% 32,0% 23,4% 37,4%
  NE 21 20 30 33 104
   60,0% 42,6% 60,0% 70,2% 58,1%
  Drugo  1 4 3 8
    2,1% 8,0% 6,4% 4,5%

 Total  35 47 50 47 179
   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 
Tabela FC8: Obiskovanje dopolnilnega pouka z veseljem

Starši dijaki
 Frekvenca Delež v % Frekvenca Delež v %
 DA 81 52,9 74 40,7
 NE 13 8,5 56 30,8
 Ne vem/se težko 
odločim

12 7,8 38 20,9

 Drugo 11 7,2 8 4,4
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 Skupaj 117 76,4 176 96,8
 
Tabela FC8a: Obiskovanje dopolnilnega pouka z veseljem – po skupinah dijakov

     Total
   NPI SPI SSI PTI  

 DA 13 26 18 17 74
   39,4% 59,1% 37,5% 39,5% 44,0%
  NE 13 9 14 20 56
   39,4% 20,5% 29,2% 46,5% 33,3%
  Se težko 

odločim
7 9 16 6 38

   21,2% 20,5% 33,3% 14,0% 22,6%
 Total  33 44 48 43 168

   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
 
4. Ocena različnih oblik pomoči
VD: Kako bi po svojih izkušnjah ocenil različne oblike pomoči, ki si jih bil deležen?
VS: Kako bi po vaših izkušnjah ocenili posamezne oblike pomoči za dijake s težavami pri učenju?

Izmed tistih oblik pomoči, s katerimi so starši pri svojih otrocih imeli izkušnje, z najvišjo povprečno oceno ocenjujejo pomoč inštruktorja. Nekateri 
so ocenjevali tudi več oblik pomoči. Najpogosteje izbrana oblika pomoči je bila pomoč učitelja med poukom, ki ji sledita dopolnilni pouk in pomoč 
sošolcev. Podatki kažejo na manjšo zastopanost in tudi v primerjavi z drugimi nižje ocene tutorskih oblik (učitelj in dijak tutor). Rezultati analize 
vprašalnika za dijake prav tako kažejo, da dijaki najvišje ocenjujejo učinkovitost pomoči inštruktorjev, ki ji sledi pomoč staršev in dopolnilni pouk. 

Tabela FC9: Ocena različnih oblik pomoči – odgovori staršev
 N Minimum Maksimum Arit.sred. Stan.dev.
 Pomoč učitelja med poukom 126 1 4 3,17 ,713
 Dopolnilni pouk 108 1 4 3,20 ,694
 Pomoč sošolcev 108 1 4 2,92 ,833
 Pomoč staršev oz. skrbnikov 96 1 4 3,13 ,743
 Pomoč učitelja pri govorilnih 
urah

92 1 4 2,86 ,779

 Pomoč šolske svetovalne službe 83 1 4 3,06 ,771
 Pomoč brata, sestre 75 1 4 3,12 ,821
 Pomoč inštruktorja 65 2 4 3,45 ,613
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 Pomoč prijateljev 59 1 4 2,90 ,712
 Pomoč prostovoljca 52 1 4 2,92 ,737
 Pomoč strokovnjakov iz SC 47 1 4 2,89 ,787
 Pomoč drugih sorodnikov 43 1 4 2,77 ,868
 Pomoč dijakov iz višjih razredov 36 1 4 2,75 ,874
 Pomoč strokovnjakov iz CSD 33 1 4 2,64 ,859
 Pomoč učitelja tutorja 28 1 4 2,89 ,916
 Pomoč dijaka tutorja 20 1 4 2,70 ,801
 
Tabela FC10: Dijakova ocena uspešnosti različnih oblik pomoči, s katerimi ima izkušnje
 N Minimum Maksimum Arit.sred. Stan.dev.
 Pomoč sošolcev 158 1 4 3,08 ,806
 Pomoč učitelja med poukom 149 1 4 3,09 ,691
 Pomoč staršev oz. skrbnikov 137 1 4 3,17 ,819
 Pomoč prijateljev 137 1 4 3,12 ,823
 Dopolnilni pouk 120 1 4 3,16 ,799
 Pomoč brata, sestre 107 1 4 3,02 ,890
 Pomoč inštruktorja 102 1 4 3,37 ,855
 Pomoč učitelja pri govorilnih 
urah

98 1 4 2,84 ,927

 Pomoč šolske svetovalne službe 91 1 4 3,04 ,855
 Pomoč drugih sorodnikov 88 1 4 2,98 ,871
 Pomoč prostovoljca 87 1 4 2,87 ,873
 Pomoč dijakov iz višjih letnikov 67 1 4 2,90 ,923
 Pomoč učitelja tutorja 63 1 4 2,81 ,965
 Pomoč strokovnjakov iz SC 52 1 4 2,88 1,022
 Pomoč strokovnjakov iz CSD 41 1 4 2,78 ,909
 

Tabela FC10a: Pomoč sošolcev – po skupinah dijakov 
     Total

   NPI SPI SSI PTI  
 Nimam izkušenj 2 3 4 2 11

   7,1% 6,7% 8,0% 4,3% 6,5%
  Neuspešno 1 2 1 4 8
   3,6% 4,4% 2,0% 8,7% 4,7%
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  Manj uspešno 2 8 5 6 21
   7,1% 17,8% 10,0% 13,0% 12,4%
  Uspešno 8 18 28 25 79
   28,6% 40,0% 56,0% 54,3% 46,7%
  Zelo uspešno 15 14 12 9 50
   53,6% 31,1% 24,0% 19,6% 29,6%

 Tot
al

 28 45 50 46 169

   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
 
Tabela FC10b: Dopolnilni pouk – po skupinah dijakov 

     Total
   NPI SPI SSI PTI  

 Nimam izkušenj 10 8 13 16 47
   33,3% 18,2% 26,0% 37,2% 28,1%
  Neuspešno 2  3 1 6
   6,7%  6,0% 2,3% 3,6%
  Manj uspešno 1 3 2 6 12
   3,3% 6,8% 4,0% 14,0% 7,2%
  Uspešno 8 15 25 11 59
   26,7% 34,1% 50,0% 25,6% 35,3%
  Zelo uspešno 9 18 7 9 43
   30,0% 40,9% 14,0% 20,9% 25,7%

 Tot
al

 30 44 50 43 167

   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
 
Tabela FC10c: Pomoč učitelja med poukom – po skupinah dijakov

     Total
   NPI SPI SSI PTI  

 Nimam izkušenj 4 3 6 3 16
   14,3% 7,1% 11,8% 6,8% 9,7%
  Neuspešno 1 1  1 3
   3,6% 2,4%  2,3% 1,8%
  Manj uspešno 1 4 7 7 19
   3,6% 9,5% 13,7% 15,9% 11,5%
  Uspešno 12 21 28 25 86
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   42,9% 50,0% 54,9% 56,8% 52,1%
  Zelo uspešno 10 13 9 8 40
   35,7% 31,0% 17,6% 18,2% 24,2%
  22   1  1
     2,0%  ,6%

 Tot
al

 28 42 51 44 165

   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
 
Tabela FC10d: Pomoč učitelja pri govorilnih urah – po skupinah dijakov 

     Total
   NPI SPI SSI PTI  

 Nimam izkušenj 11 15 18 18 62
   39,3% 37,5% 36,7% 41,9% 38,8%
  Neuspešno  1 5 2 8
    2,5% 10,2% 4,7% 5,0%
  Manj uspešno 3 9 7 8 27
   10,7% 22,5% 14,3% 18,6% 16,9%
  Uspešno 9 6 10 11 36
   32,1% 15,0% 20,4% 25,6% 22,5%
  Zelo uspešno 5 9 9 4 27
   17,9% 22,5% 18,4% 9,3% 16,9%

 Tot
al

 28 40 49 43 160

   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
 
Tabela FC10e: Pomoč prostovoljca – po skupinah dijakov 

     Total
   NPI SPI SSI PTI  

 Nimam izkušenj 14 20 26 17 77
   51,9% 45,5% 52,0% 39,5% 47,0%
  Neuspešno 2  1 2 5
   7,4%  2,0% 4,7% 3,0%
  Manj uspešno 2 7 11 4 24
   7,4% 15,9% 22,0% 9,3% 14,6%
  Uspešno 7 9 7 12 35
   25,9% 20,5% 14,0% 27,9% 21,3%
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  Zelo uspešno 2 8 5 8 23
   7,4% 18,2% 10,0% 18,6% 14,0%

 Tot
al

 27 44 50 43 164

   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
 

Tabela FC10f: Pomoč šolske svetovalne službe – po skupinah dijakov
     Total

   NPI SPI SSI PTI  
 Nimam izkušenj 11 17 20 20 68

   47,8% 40,5% 40,8% 44,4% 42,8%
  Neuspešno 1 1 2 1 5
   4,3% 2,4% 4,1% 2,2% 3,1%
  Manj uspešno 2 5 5 4 16
   8,7% 11,9% 10,2% 8,9% 10,1%
  Uspešno 6 9 15 10 40
   26,1% 21,4% 30,6% 22,2% 25,2%
  Zelo uspešno 3 10 7 10 30
   13,0% 23,8% 14,3% 22,2% 18,9%

 Tot
al

 23 42 49 45 159

   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
 
Tabela FC10g: Pomoč strokovnjakov iz Svetovalnega centra – po skupinah dijakov

     Total
   NPI SPI SSI PTI  

 Nimam izkušenj 14 33 32 27 106
   56,0% 80,5% 65,3% 62,8% 67,1%
  Neuspešno 3 1 2 1 7
   12,0% 2,4% 4,1% 2,3% 4,4%
  Manj uspešno 2  4 3 9
   8,0%  8,2% 7,0% 5,7%
  Uspešno 3 4 5 7 19
   12,0% 9,8% 10,2% 16,3% 12,0%
  Zelo uspešno 3 3 6 5 17
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   12,0% 7,3% 12,2% 11,6% 10,8%
 Tot

al
 25 41 49 43 158

   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
 
Tabela FC10h: Pomoč strokovnjakov iz CSD – po skupinah dijakov 

     Total
   NPI SPI SSI PTI  

 Nimam izkušenj 17 32 39 30 118
   68,0% 78,0% 79,6% 68,2% 74,2%
  Neuspešno 3 1  1 5
   12,0% 2,4%  2,3% 3,1%
  Manj uspešno 1 1 3 2 7
   4,0% 2,4% 6,1% 4,5% 4,4%
  Uspešno 2 5 6 8 21
   8,0% 12,2% 12,2% 18,2% 13,2%
  Zelo uspešno 2 2 1 3 8
   8,0% 4,9% 2,0% 6,8% 5,0%

 Tot
al

 25 41 49 44 159

   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
 
Tabela FC10i: Pomoč inštruktorja – po skupinah dijakov 

     Total
   NPI SPI SSI PTI  

 Nimam izkušenj 15 22 10 15 62
   53,6% 51,2% 20,4% 34,1% 37,8%
  Neuspešno 2 2 2 1 7
   7,1% 4,7% 4,1% 2,3% 4,3%
  Manj uspešno 1 1 1 1 4
   3,6% 2,3% 2,0% 2,3% 2,4%
  Uspešno 5 11 13 6 35
   17,9% 25,6% 26,5% 13,6% 21,3%
  Zelo uspešno 5 7 23 21 56
   17,9% 16,3% 46,9% 47,7% 34,1%

 Tot
al

 28 43 49 44 164
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   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
 
Tabela FC10j: Pomoč dijakov iz višjih letnikov – po skupinah dijakov

     Total
   NPI SPI SSI PTI  

 Nimam izkušenj 13 24 31 28 96
   50,0% 55,8% 62,0% 63,6% 58,9%
  Neuspešno 2 1 1 1 5
   7,7% 2,3% 2,0% 2,3% 3,1%
  Manj uspešno 2 5 5 5 17
   7,7% 11,6% 10,0% 11,4% 10,4%
  Uspešno 5 7 7 6 25
   19,2% 16,3% 14,0% 13,6% 15,3%
  Zelo uspešno 4 6 6 4 20
   15,4% 14,0% 12,0% 9,1% 12,3%

 Tot
al

 26 43 50 44 163

   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
 
Tabela FC10k: Pomoč staršev oz. skrbnikov – po skupinah dijakov 

     Total
   NPI SPI SSI PTI  

 Nimam izkušenj 5 2 12 5 24
   19,2% 4,8% 24,5% 11,4% 14,9%
  Neuspešno 3 3   6
   11,5% 7,1%   3,7%
  Manj uspešno 3 5 4 6 18
   11,5% 11,9% 8,2% 13,6% 11,2%
  Uspešno 6 16 17 21 60
   23,1% 38,1% 34,7% 47,7% 37,3%
  Zelo uspešno 9 16 16 12 53
   34,6% 38,1% 32,7% 27,3% 32,9%

 Tot
al

 26 42 49 44 161

   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
 
Tabela FC10l: Pomoč brata, sestre – po skupinah dijakov 

226

MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT



REPUBLIKA SLOVENIJA

     Total
   NPI SPI SSI PTI  

 Nimam izkušenj 3 16 18 16 53
   12,0% 39,0% 36,0% 36,4% 33,1%
  Neuspešno 4 1 1 1 7
   16,0% 2,4% 2,0% 2,3% 4,4%
  Manj uspešno 2 5 7 6 20
   8,0% 12,2% 14,0% 13,6% 12,5%
  Uspešno 5 10 12 17 44
   20,0% 24,4% 24,0% 38,6% 27,5%
  Zelo uspešno 11 9 12 4 36
   44,0% 22,0% 24,0% 9,1% 22,5%

 Tot
al

 25 41 50 44 160

   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
 
Tabela FC10m: Pomoč drugih sorodnikov – po skupinah dijakov 

     Total
   NPI SPI SSI PTI  

 Nimam izkušenj 10 21 22 19 72
   40,0% 48,8% 44,0% 45,2% 45,0%
  Neuspešno 2 1 2 1 6
   8,0% 2,3% 4,0% 2,4% 3,8%
  Manj uspešno 4 4 6 2 16
   16,0% 9,3% 12,0% 4,8% 10,0%
  Uspešno 3 10 14 13 40
   12,0% 23,3% 28,0% 31,0% 25,0%
  Zelo uspešno 6 7 6 7 26
   24,0% 16,3% 12,0% 16,7% 16,3%

 Tot
al

 25 43 50 42 160

   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
 
Tabela FC10n: Pomoč prijateljev – po skupinah dijakov 

     Total
   NPI SPI SSI PTI  

 Nimam izkušenj 5 7 8 8 28
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   19,2% 16,3% 16,0% 17,4% 17,0%
  Neuspešno 2 2 2  6
   7,7% 4,7% 4,0%  3,6%
  Manj uspešno 4 7 7 3 21
   15,4% 16,3% 14,0% 6,5% 12,7%
  Uspešno 7 17 17 20 61
   26,9% 39,5% 34,0% 43,5% 37,0%
  Zelo uspešno 8 10 16 15 49
   30,8% 23,3% 32,0% 32,6% 29,7%

 Tot
al

 26 43 50 46 165

   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
 
Tabela FC10o: Pomoč učitelja tutorja – po skupinah dijakov 

     Total
   NPI SPI SSI PTI  

 Nimam izkušenj 14 25 29 28 96
   51,9% 61,0% 60,4% 65,1% 60,4%
  Neuspešno 3 1 1 2 7
   11,1% 2,4% 2,1% 4,7% 4,4%
  Manj uspešno 3 4 7 1 15
   11,1% 9,8% 14,6% 2,3% 9,4%
  Uspešno 3 5 7 9 24
   11,1% 12,2% 14,6% 20,9% 15,1%
  Zelo uspešno 4 6 4 3 17
   14,8% 14,6% 8,3% 7,0% 10,7%

 Tot
al

 27 41 48 43 159

   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
 
5. Močna področja dijakov s težavami pri učenju
VD: Kaj bi pri sebi izpostavil kot svoje močno področje, kjer si prav tako dober in uspešen ali pa še boljši in uspešnejši kot tvoji vrstniki? Ali so učitelji po 
tvojem mnenju v šoli dovolj pozorni na tvoja močna področja?
VS: Kaj bi pri svojem otroku izpostavili kot njegovo močno področje (kjer je prav tako dober in uspešen kot njegovi vrstniki ali pa še boljši in uspešnejši)? 
Ali je po vašem mnenju šola dovolj pozorna na močna področja vašega otroka?
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Pri  prepoznavanju  močnih 
področij  starši  najpogosteje  izpostavijo  otrokove  socialne  dimenzije  (pomoč  drugim,  navezovanje  stikov)  in  njegove  spretnosti   in  interese 
(rokovanje,  tehnična opravila,  zanimanje za naravo).  Precej  manjkrat  kot  močno področje navajajo  katerokoli  možnost,  ki  označuje  njegove 
intelektualne zmožnosti (učenje na pamet, glasbena nadarjenost, logično sklepanje, prevzemanje vodstvene vloge ipd.). 

Starši menijo, da učitelji manj pogosto upoštevajo močna področja svojih učencev ter da jih približno četrtina teh močnih področij niti ne pozna. 
Menijo tudi, da 20% učiteljev močna področja sicer pozna, a jih ne upošteva pri svojem delu z učenci. Če posamezno močno področje primerjamo z 
oceno pozornosti močnih področij pri učiteljih, vidimo, da so po navedbah staršev največkrat spregledane ravno socialne dimenzije učencev in 
njihova in ustvarjalnost.

Tabela FC11: Prepoznavanje močnih področij
starši dijaki

Frekvenca Delež v % Frekvenca Delež v %
 Rad pomaga drugim 91 59,5 111 61,0
Hitro naveže stike z drugimi 84 54,9 90 49,5
Je praktičen, spreten 64 41,8 70 38,5
Kaže zanimanje za naravo 58 37,9 61 33,5
Dobro se ustno izraža 52 34,0 48 26,4
 Dober je pri tehničnih opravilih 52 34,0 53 29,1
Ima razvito domišljijo, je ustvarjalen 49 32,0 58 31,9
Ima velik interes za športno področje 35 22,9 57 31,3
Dober je pri učenju na pamet 34 22,2 38 20,9
Je posebej nadarjen za glasbo 29 19,0 52 28,5
Zna dobro logično razmišljati in sklepati 29 19,0 37 20,3
Je dober organizator, rad vodi druge 20 13,1 32 17,6
Zanima ga likovno področje, je posebej nadarjen 14 9,2 19 10,4

Tabela FC11a: Dobro se ustno izražam – po skupinah dijakov 
     Total

   NPI SPI SSI PTI  
 NE 20 39 37 31 127

   62,5% 84,8% 72,5% 67,4% 72,6%
  DA 12 7 14 15 48
   37,5% 15,2% 27,5% 32,6% 27,4%

 Tot
al

 32 46 51 46 175

   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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Tabela FC11b: Imam razvito 
domišljijo, sem ustvarjalen – po skupinah dijakov 

     Total
   NPI SPI SSI PTI  

 NE 25 34 26 32 117
   78,1% 73,9% 51,0% 69,6% 66,9%
  DA 7 12 25 14 58
   21,9% 26,1% 49,0% 30,4% 33,1%

 Tot
al

 32 46 51 46 175

   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
 
Tabela FC11c: Dober sem pri tehničnih opravilih – po skupinah dijakov

     Total
   NPI SPI SSI PTI  

 NE 21 36 32 33 122
   65,6% 78,3% 62,7% 71,7% 69,7%
  DA 11 10 19 13 53
   34,4% 21,7% 37,3% 28,3% 30,3%

 Tot
al

 32 46 51 46 175

   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
 
Tabela FC11d: Sem praktičen – po skupinah dijakov 

     Total
   NPI SPI SSI PTI  

 NE 20 32 25 28 105
   62,5% 69,6% 49,0% 60,9% 60,0%
  DA 12 14 26 18 70
   37,5% 30,4% 51,0% 39,1% 40,0%

 Tot
al

 32 46 51 46 175

   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
 
Tabela FC11e: Hitro navežem stike z drugimi – po skupinah dijakov 

     Total
   NPI PI SSI PTI  

 NE 20 23 19 23 85
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   62,5% 50,0% 37,3% 50,0% 48,6%
  DA 12 23 32 23 90
   37,5% 50,0% 62,7% 50,0% 51,4%

 Tot
al

 32 46 51 46 175

   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
 
Tabela FC11f: Rad pomagam drugim – po skupinah dijakov 

     Total
   NPI SPI SSI PTI  

 NE 16 17 15 15 63
   51,6% 37,0% 29,4% 32,6% 36,2%
  DA 15 29 36 31 111
   48,4% 63,0% 70,6% 67,4% 63,8%

 Tot
al

 31 46 51 46 174

   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
 
Tabela FC11g: Sem dober organizator – po skupinah dijakov  

     Total
   NPI SPI SSI PTI  

 NE 25 41 37 40 143
   78,1% 89,1% 72,5% 87,0% 81,7%
  DA 7 5 14 6 32
   21,9% 10,9% 27,5% 13,0% 18,3%

 Tot
al

 32 46 51 46 175

   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
 
Tabela FC11h: Zanima me likovno področje – po skupinah dijakov  

     Total
   NPI SPI SSI PTI  

 NE 28 42 42 44 156
   87,5% 91,3% 82,4% 95,7% 89,1%
  DA 4 4 9 2 19
   12,5% 8,7% 17,6% 4,3% 10,9%

 Tot  32 46 51 46 175
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al
   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 
Tabela FC11i: Veseli me glasba – po skupinah dijakov  

  Program    Total
   NPI SPI SSI PTI  

 NE 21 37 31 34 123
   65,6% 80,4% 60,8% 73,9% 70,3%
  DA 11 9 20 12 52
   34,4% 19,6% 39,2% 26,1% 29,7%

 Tot
al

 32 46 51 46 175

   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
 
Tabela FC11j: Veseli me šport – po skupinah dijakov 

     Total
   NPI SPI SSI PTI  

 NE 21 31 31 34 117
   65,6% 67,4% 60,8% 73,9% 66,9%
  DA 10 15 20 12 57
   31,3% 32,6% 39,2% 26,1% 32,6%

 Tot
al

 32 46 51 46 175

   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
 
Tabela FC11k: Rad sem v naravi, rad imam rastline, živali – po skupinah dijakov

     Total
   NPI SPI SSI PTI  

 NE 22 30 27 35 114
  68,8% 65,2% 52,9% 76,1% 65,1%

  DA 10 16 24 11 61
   31,3% 34,8% 47,1% 23,9% 34,9%

 Tot
al

 32 46 51 46 175

   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
 
Tabela FC11l: Dober sem pri učenju na pamet – po skupinah dijakov
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     Total
   NPI SPI SSI PTI  

 NE 23 41 35 38 137
   71,9% 89,1% 68,6% 82,6% 78,3%
  DA 9 5 16 8 38
   28,1% 10,9% 31,4% 17,4% 21,7%

 Tot
al

 32 46 51 46 175

   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
 
Tabela FC11m: Znam dobro logično razmišljati – po skupinah dijakov

     Total
   NPI SPI SSI PTI  

 NE 23 43 37 35 138
   71,9% 93,5% 72,5% 76,1% 78,9%
  DA 9 3 14 11 37
   28,1% 6,5% 27,5% 23,9% 21,1%

 Tot
al

 32 46 51 46 175

   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
 
Tabela FC12: Pozornost učiteljev na močna področja

 Frekvenca Delež v % Upoštevani
 delež v %

Kumulativni
 delež %

 Pohvala MP 29 19,0 23,6 23,6
 Vključevanje 

MP
26 17,0 21,1 44,7

 Poznajo MP 32 20,9 26,0 70,7
 Ne poznajo MP 36 23,5 29,3 100,0

 Skupaj 123 80,4 100,0  
 Ni podatka 30 19,6   

  153 100,0   
 

Tabela FC13: Primerjave med nekaterimi močnimi področji in oceno pozornosti učiteljev na močna področja
 Pohvala MP Vključevanje MP Poznajo MP Ne poznajo MP  

 Hitro naveže stike z drugimi 19 16 19 16 70
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 Rad pomaga drugim 21 13 22 16 72
Ima razvito domišljijo, je 

ustvarjalen
12 5 11 7 35

6. Izobraževalne in poklicne aspiracije dijakov s težavami pri učenju.
VD: Ali želiš nadaljevati šolanje? Ali že zdaj veš oz. »sanjaš«, kaj si v življenju želiš postati, katero delo in poklic opravljati?
VS: Ali želi vaš otrok nadaljevati šolanje? Ali morda veste, kaj v življenju želi postati, katero delo in poklic želi opravljati?

Kar 80% staršev in njihovih otrok navaja željo po dijakovem nadaljnjem šolanju. Nekaj več kot 60% staršev navaja, da pozna poklicne želje svojega 
otroka, prav tako je 61% dijakov navedlo, da vedo, kateri poklic želijo v življenju opravljati.  

Tabela FC14: Želja za nadaljevanje šolanja
starši dijaki

 Frekvenca Delež v % Frekvenca Delež v %
 DA 123 80,4 146 80,2
 NE 10 6,5 10 5,5

 Ne vem 15 9,8 21 11,5
 Skupaj 148 96,7 177 97,3

 Ni 
podatka

5 3,3 5 2,7

  153 100,0 182 100,0
 
Tabela FC14a: Želja za nadaljevanje šolanja – po skupinah dijakov 

     Total
   NPI SPI SSI PTI  

 DA 24 39 48 35 146
   72,7% 83,0% 94,1% 76,1% 82,5%
  NE 4 1 1 4 10
   12,1% 2,1% 2,0% 8,7% 5,6%
  Ne vem 5 7 2 7 21
   15,2% 14,9% 3,9% 15,2% 11,9%

 Tot
al

 33 47 51 46 177

   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
 
Tabela FC15: Poznavanje poklicnih aspiracij

starši dijaki
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 Frekvenca Delež v % Frekvenca Delež v %
 DA 89 58,2 111 61,0
 NE 14 9,2 60 33,0

 Ne vem 41 26,8 - -
 Skupaj 144 94,1 174 95,6

 Ni 
podatka

9 5,9 11 6,0

  153 100,0 182 100,0
 

Tabela FC15a: Ali veš katero delo in poklic si želiš opravljati? Odgovori po skupinah dijakov
     Total

   NPI SPI SSI PTI  
  DA 21 32 30 28 111
   63,6% 69,6% 60,0% 62,2% 63,8%
  NE 11 14 19 16 60
   33,3% 30,4% 38,0% 35,6% 34,5%

 Tot
al

 33 46 50 45 174

   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
 
7. Socialna vključenost dijakov v oddelčno skupnost
VD: Kako se počutiš v razredu med sošolci? Kako se do tebe vedejo sošolci?
VS: Kako se po vašem mnenju vaš otrok počuti v razredu med sošolci?

Večina staršev meni, da se njihov otrok med vrstniki v šoli počuti dobro in da ga vrstniki spodbujajo ali pa so vsaj strpni do njega. Približno enako 
zastopani so na drugi strani odgovori o slabem počutju in odklanjanju s strani sošolcev. 

Tabela FC16: Počutje v razredu med sošolci 
starši dijaki

 Frekvenca Delež v % Frekvenca Delež v %
 Zelo dobro 69 45,1 102 56,0

 Srednje 57 37,3 55 30,2
 Ne počuti se 

dobro
17 11,1 14 7,7

 Ne govori o tem 1 ,7 - -
 Nismo bili pozorni 2 1,3 - -
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 Drugo 3 2,0 3 1,6
 Skupaj 149 97,4 174 95,6

 Ni podatka 4 2,6 8 4,4
  153 100,0 182 100,0

 
Tabela FC16a: Počutje v razredu med sošolci – po skupinah dijakov

     Total
   NPI SPI SSI PTI  

 Zelo dobro 26 25 28 23 102
   78,8% 54,3% 57,1% 50,0% 58,6%
  Srednje 5 15 18 17 55
   15,2% 32,6% 36,7% 37,0% 31,6%
  Ne počutim se dobro 1 4 3 6 14
   3,0% 8,7% 6,1% 13,0% 8,0%
  Drugo 1 2   3
   3,0% 4,3%   1,7%

 Tot
al

 33 46 49 46 174

   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
 
Tabela FC17: Vedenje sošolcev 

starši dijaki
 Frekvenca Delež v 

%
Frekvenca Delež v %

 Ga vzpodbujajo 70 45,8 93 51,1
 So strpni, a ni 

podpore
40 26,1 47 25,8

 Ga ne vabijo poleg 4 2,6 4 2,2
 Ga odklanjajo 12 7,8 11 6,0

 Drugo 12 7,8 9 4,9
 Skupaj 138 90,2 164 90,1

 Ni podatka 15 9,8 18 9,9
  153 100,0 182 100,0

 
Tabela FC17a: Vedenje sošolcev – po skupinah dijakov 

     Total
   NPI SPI SSI PTI  
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 Me spodbujajo 20 24 25 24 93
  64,5% 63,2% 50,0% 53,3% 56,7%

  So strpni 7 9 16 15 47
   22,6% 23,7% 32,0% 33,3% 28,7%
  Me ne vabijo  2 2  4
    5,3% 4,0%  2,4%
  Me odklanjajo 3 1 1 6 11
   9,7% 2,6% 2,0% 13,3% 6,7%
  Drugo 1 2 6  9
   3,2% 5,3% 12,0%  5,5%

 Tot
al

 31 38 50 45 164

   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
 

FD. Mreža pomoči

1. Kdo je dijaku že nudil pomoč pri učnih težavah
VS: Kdo vašemu otroku nudi oz. je že nudil pomoč pri odpravljanju učnih težav?

Odgovori staršev kažejo, da je med družinskimi člani in nasploh mati tista, ki največkrat nudi pomoč otroku (60%). Med ostalimi, ki se z njim 
ukvarjajo, pa so na prvem mestu učitelji pri dopolnilnem pouku (48%) in šolska svetovalna služba (39%). Po odgovorih sodeč je tutorski sistem 
pomoči staršem neznan ali pa v resnici ne deluje. Pomemben je tudi podatek, da ima po navedbah staršev kar 25% otrok inštrukcije. Le 2% je 
takšnih, ki nimajo nobene pomoči. 

Tabela FD1: Kdo nudi pomoč dijaku s težavami pri učenju – odgovori staršev
Frekvenca Delež v %

 Mama 90 58,8
 Učitelj pri dopolnilnem 
pouku

73 47,7

Brat, sestra 63 41,2
Šolska svetovalna služba 60 39,2
Sošolci 55 35,9
Razrednik 55 35,9
Oče 50 32,7
Inštruktor 39 25,5
Prijatelji 31 20,3
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Drugi sorodniki 17 11,1
Dijaki iz višjih razredov 13 8,5
Učitelj na govorilnih urah 13 8,5
Prostovoljec 8 5,2
Učitelj tutor 3 2,0
Dijak tutor 2 1,3
Nima pomoči 3 2,0

2. Koga dijaki najlažje zaprosijo za pomoč
VD: Koga izmed spodaj naštetih najlažje zaprosiš za pomoč? Koga v šoli najlažje zaprosiš za pomoč?

Pri  dijaku so  najpogosteje izbrani  mama,  učitelj  in  prijatelji,  v  šoli  pa  učitelj  in  sošolci.  Zanimivo  nizko so  zastopani  odgovori  izbire  šolske 
svetovalne službe, za katero bi pričakovali večjo angažiranost za učne težave, ki bi jo lahko zaznali tako v odgovorih staršev kot dijakov.    

Tabela FD2: Oseba, ki jo najlaže zaprosi dijak za pomoč
 Frekvenca Delež v %

 Mama 30 16,5
 Učitelj 25 13,7
 Prijatelji 20 11,0
 Sošolci 17 9,3
 Brat, sestra 11 6,0
 Drugo 6 3,3
 Razrednik 4 2,2
 Oče 2 1,1
 Šol.svet.del
.

1 ,5

 Nihče 1 ,5
 Skupaj 117 64,3

Ni podatka 65 35,7
182 100,0

Tabela FD2a: Oseba za pomoč – po skupinah dijakov 
     Total

   NPI SPI SSI PTI  
 Učitelj 4 10 5 6 25

   21,1% 34,5% 13,5% 18,8% 21,4%
  Razrednik 1 2 1  4
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   5,3% 6,9% 2,7%  3,4%
  Mama 2 9 13 6 30
   10,5% 31,0% 35,1% 18,8% 25,6%
  Oče 2    2
   10,5%    1,7%
  Brat, sestra 5 3 2 1 11
   26,3% 10,3% 5,4% 3,1% 9,4%
  Šol.svet.del.    1 1
      3,1% ,9%
  Sošolci 1 2 4 10 17
   5,3% 6,9% 10,8% 31,3% 14,5%
  Prijatelji 4 2 9 5 20
   21,1% 6,9% 24,3% 15,6% 17,1%
  Nihče    1 1
      3,1% ,9%
  Drugo  1 3 2 6
    3,4% 8,1% 6,3% 5,1%

 Tot
al

 19 29 37 32 117

   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
 
Tabela FD3: Oseba v šoli, ki jo dijak najlažje zaprosi za pomoč

 Frekvenca Delež v %
 Učitelj 47 25,8
 Sošolci 40 22,0
 Prijatelji 16 8,8
 Razrednik 14 7,7
 Šol.svet.del. 3 1,6
 Ravnatelj 3 1,6
 Nihče 3 1,6
 Dijak tutor 1 ,5
 Drugo 4 2,2

Skupaj 131 72,0
Manjkajoči podatki 51 28,0

182 100,0

Tabela FD3a: Oseba v šoli za pomoč – po skupinah dijakov
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     Total
   NPI SPI SSI PTI  

 Učitelj 6 21 9 11 47
   27,3% 60,0% 24,3% 29,7% 35,9%
  Razrednik 7 1 5 1 14
   31,8% 2,9% 13,5% 2,7% 10,7%
  Šol.svet.del.  1 2  3
    2,9% 5,4%  2,3%
  Ravnatelj 1 1  1 3
   4,5% 2,9%  2,7% 2,3%
  Sošolci 7 5 14 14 40
   31,8% 14,3% 37,8% 37,8% 30,5%
  Prijatelji 1 2 5 8 16
   4,5% 5,7% 13,5% 21,6% 12,2%
  Dijak tutorj  1   1
    2,9%   ,8%
  Nihče  1 1 1 3
    2,9% 2,7% 2,7% 2,3%
  Drugo  2 1 1 4
    5,7% 2,7% 2,7% 3,1%

 Tot
al

 22 35 37 37 131

   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
 
3. Pomoč staršev dijakom 
VD: Kako pogosto se o svojih težavah pri učenju pogovarjaš s starši, jim zaupaš svoje težave? Kako pogosto ti starši pomagajo pri učenju?
VS: Kako pogosto se s svojim otrokom pogovarjate o njegovih težavah pri učenju? Kako pogosto mu pri teh težavah lahko sami pomagate?

Skoraj 70% vseh staršev navaja, da se zelo pogosto ali pogosto njihovi otroci s težavami obrnejo nanje. Njihova pomoč je nekoliko manj pogosta, saj 
poteka pri večjem deležu staršev (40%) le včasih.

Tabela FD4: Pogovor o učnih težavah s starši
starši dijaki

 Frekvenca Delež v % Frekvenca Delež v %
 Zelo 

pogosto
49 32,0 24 13,2

 Pogosto 57 37,3 56 30,8
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 Včasih 41 26,8 79 43,4
 Nikoli 6 3,9 21 11,5

 Skupaj 153 100,0 180 98,9
 Ni podatka 2 1,1

182 100,0

Tabela FD4a: Pogovor o učnih težavah s starši – odgovori po skupinah dijakov
     Total

   NPI SPI SSI PTI  
 Zelo pogosto 7 4 7 6 24

   20,0% 8,3% 14,3% 12,5% 13,3%
  Pogosto 6 19 18 13 56
   17,1% 39,6% 36,7% 27,1% 31,1%
  Včasih 15 23 18 23 79
   42,9% 47,9% 36,7% 47,9% 43,9%
  Nikoli 7 2 6 6 21
   20,0% 4,2% 12,2% 12,5% 11,7%

 Tot
al

 35 48 49 48 180

   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
 
Tabela FD5: Pomoč staršev dijakom 

starši dijaki
 Frekvenca Delež v % Frekvenca Delež v %

 Zelo 
pogosto

29 19,0 25 13,7

 Pogosto 44 28,8 32 17,6
 Včasih 62 40,5 78 42,9
 Nikoli 16 10,5 44 24,2

 Skupaj 151 98,7 179 98,4
 Ni podatka 2 1,3 3 1,6

  153 100,0 182 100,0
 
Tabela FD5a: Pomoč staršev dijakom – po skupinah dijakov

    Total
   NPI PI SSI PTI  

 Zelo pogosto 7 7 4 7 25
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   20,0% 14,9% 8,0% 14,9% 14,0%
  Pogosto 5 10 11 6 32
   14,3% 21,3% 22,0% 12,8% 17,9%
  Včasih 17 22 19 20 78
   48,6% 46,8% 38,0% 42,6% 43,6%
  Nikoli 6 8 16 14 44
   17,1% 17,0% 32,0% 29,8% 24,6%

 Tot
al

 35 47 50 47 179

   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
 

4. Mreža pomoči glede na vrsto težav pri učenju
VD: Pri katerih učnih težavah si lahko pomagaš sam, pri katerih ti lahko pomagajo starši, pri katerih učitelj in pri katerih strokovnjak (psiholog, specialni 
pedagog, socialni delavec, zdravnik ipd.)?
VS: Pri katerih učnih težavah starši otroku lahko pomagate sami, pri katerih pa je potrebna učiteljeva pomoč in pri katerih pomoč strokovnjaka (psihologa, 
zdravnika, specialnega pedagoga, socialnega delavca ipd.)?

Med ponujenimi odgovori je bilo možnih več izbir. Veliko je število izbir za pomoč zaradi počasnejšega dojemanja, slabšega logično sklepanja in 
pomanjkljivih učnih in delovnih navad – gre za probleme, ki izstopajo tudi pri drugih vprašanjih. Starši navajajo, da sami otroku največ pomagajo pri 
večini težav, izjema so težave pri računanju, tremi (pred spraševanjem in kontrolkami) in pri težavah zaradi slabšega razumevanja slovenskega 
jezika, kjer navedejo, da jim v večji meri pomagajo učitelji. Podobno prednjači pri dijakih odgovor, da si pri večini težav pomagajo kar sami. 

Tabela FD6: Pomanjkljive učne in delovne navade 
starši dijaki

 Frekvenca Delež v % Frekvenca Delež v %
 Dijak sam rešuje težave * - 92 50,5

Pomoč staršev 80 52,3 38 20,9
 Pomoč učiteljev 24 15,7 28 15,4

Pomoč drugih strokovnjakov 13 8,5 7 3,8
Skupaj 117 76,5 165 90,6

Ne potrebuje pomoči 33 21,6 31 17,0
*te možnosti za odgovor starši niso imeli

Tabela FD6a: Pomanjkljive učne in delovne navade / sam, po programih* 
    Total

   NPI PI SSI PTI  
 NE 22 17 21 16 76
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   68,8% 40,5% 42,9% 35,6% 45,2%
  DA 10 25 28 29 92
   31,3% 59,5% 57,1% 64,4% 54,8%

 Tot
al

 32 42 49 45 168

   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
 *Po programih pomeni po skupinah dijakov glede na VIP, ki ga obiskujejo

Tabela FD6b: Pomanjkljive učne in delovne navade / pomoč staršev, po programih 
     Total

   NPI SPI SSI PTI  
 NE 25 29 37 39 130

   78,1% 69,0% 75,5% 86,7% 77,4%
  DA 7 13 12 6 38
   21,9% 31,0% 24,5% 13,3% 22,6%

 Tot
al

 32 42 49 45 168

   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
 
Tabela FD6c: Pomanjkljive učne in delovne navade / pomoč učiteljev, po programih 

     Total
   NPI SPI SSI PTI  

 NE 26 32 44 38 140
   81,3% 76,2% 89,8% 84,4% 83,3%
  DA 6 10 5 7 28
   18,8% 23,8% 10,2% 15,6% 16,7%

 Tot
al

 32 42 49 45 168

   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
 
Tabela FD6d: Pomanjkljive učne in delovne navade / pomoč drugih strokovnjakov, po programih 

     Total
   NPI PI SSI PTI  

 NE 28 41 48 44 161
   87,5% 97,6% 98,0% 97,8% 95,8%
  DA 4 1 1 1 7
   12,5% 2,4% 2,0% 2,2% 4,2%
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 Tot
al

 32 42 49 45 168

   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
 
Tabela FD6d: Pomanjkljive učne in delovne navade / ne potrebuje pomoči, po programih 

     Total
   NPI SPI SSI PTI  

 NE 26 39 34 38 137
   81,3% 92,9% 69,4% 84,4% 81,5%
  DA 6 3 15 7 31
   18,8% 7,1% 30,6% 15,6% 18,5%

 Tot
al

 32 42 49 45 168

   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
 
Tabela FD7: Počasnejše dojemanje in slabše logično sklepanje

starši dijaki
 Frekvenca Delež v % Frekvenca Delež v %

Dijak sam rešuje težave 49 26,9
Pomoč staršev 42 27,5 28 15,4

 Pomoč učiteljev 67 43,8 68 37,4
Pomoč drugih strokovnjakov 25 16,3 18 9,9

Skupaj 134 87,6 163 89,6
Ne potrebuje pomoči 31 20,3 41 22,5

Tabela FD7a: Počasnejše dojemanje in slabše logično sklepanje / sam, po programih 
     Total

   NPI SPI SSI PTI  
 NE 23 31 31 35 120

   76,7% 72,1% 63,3% 74,5% 71,0%
  DA 7 12 18 12 49
   23,3% 27,9% 36,7% 25,5% 29,0%

 Tot
al

 30 43 49 47 169

   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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Tabela FD7b: Počasnejše dojemanje in slabše logično sklepanje / pomoč staršev, po programih 

    Total
   NPI SPI SSI PTI  

 NE 27 35 39 40 141
   90,0% 81,4% 79,6% 85,1% 83,4%
  DA 3 8 10 7 28
   10,0% 18,6% 20,4% 14,9% 16,6%

 Tot
al

 30 43 49 47 169

   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
 
Tabela FD7c: Počasnejše dojemanje in slabše logično sklepanje / pomoč učiteljev, po programih 

    Total
   NPI SPI SSI PTI  

 NE 21 23 30 27 101
   70,0% 53,5% 61,2% 57,4% 59,8%
  DA 9 20 19 20 68
   30,0% 46,5% 38,8% 42,6% 40,2%

 Tot
al

 30 43 49 47 169

   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
 
Tabela FD7d: Počasnejše dojemanje in slabše logično sklepanje / pomoč drugih strokovnjakov, po programih 

    Total
   NPI SPI SSI PTI  

 NE 27 36 47 41 151
   90,0% 83,7% 95,9% 87,2% 89,3%
  DA 3 7 2 6 18
   10,0% 16,3% 4,1% 12,8% 10,7%

 Tot
al

 30 43 49 47 169

   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
 
Tabela FD7e: Počasnejše dojemanje in slabše logično sklepanje / ne potrebuje pomoči, po programih 

     Total
   NPI SPI SSI PTI  

 NE 23 34 33 38 128
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   76,7% 79,1% 67,3% 80,9% 75,7%
  DA 7 9 16 9 41
   23,3% 20,9% 32,7% 19,1% 24,3%

 Tot
al

 30 43 49 47 169

   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
 
Tabela FD8: Kratkotrajna pozornost

starši dijaki
 Frekvenca Delež v % Frekvenca Delež v %

 Dijak sam rešuje težave - - 62 34,1
Pomoč staršev 43 28,1 29 15,9

 Pomoč učiteljev 28 18,3 26 14,3
Pomoč drugih strokovnjakov 22 14,4 17 9,3

Skupaj 93 60,8 134 73,6
Ne potrebuje pomoči 43 28,1 46 25,3

Tabela FD8a: Kratkotrajna pozornost / SAM, po programih
     Total

   NPI SPI SSI PTI  
 NE 19 25 31 29 104

   63,3% 61,0% 62,0% 64,4% 62,7%
  DA 11 16 19 16 62
   36,7% 39,0% 38,0% 35,6% 37,3%

 Tot
al

 30 41 50 45 166

   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
 
Tabela FD8b: Kratkotrajna pozornost / POMOČ STARŠEV, po programih

     Total
   NPI SPI SSI PTI  

 NE 26 33 42 36 137
   86,7% 80,5% 84,0% 80,0% 82,5%
  DA 4 8 8 9 29
   13,3% 19,5% 16,0% 20,0% 17,5%

 Tot
al

 30 41 50 45 166
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   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
 
Tabela FD8c: Kratkotrajna pozornost / POMOČ UČITELJEV, po programih

    Total
   NPI SPI SSI PTI  

 NE 25 34 46 35 140
   83,3% 82,9% 92,0% 77,8% 84,3%
  DA 5 7 4 10 26
   16,7% 17,1% 8,0% 22,2% 15,7%

 Tot
al

 30 41 50 45 166

   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
 
Tabela FD8d: Kratkotrajna pozornost / POMOČ DRUGIH STROKOVNJAKOV, po programih

    Total
   NPI SPI SSI PTI  

 NE 29 34 43 43 149
   96,7% 82,9% 86,0% 95,6% 89,8%
  DA 1 7 7 2 17
   3,3% 17,1% 14,0% 4,4% 10,2%

 Tot
al

 30 41 50 45 166

   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
 
Tabela FD8e: Kratkotrajna pozornost / NE POTREBUJE POMOČI, po programih

    Total
   NPI SPI SSI PTI  

 NE 23 32 30 35 120
   76,7% 78,0% 60,0% 77,8% 72,3%
  DA 7 9 20 10 46
   23,3% 22,0% 40,0% 22,2% 27,7%

 Tot
al

 30 41 50 45 166

   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
 
Tabela FD9: Težave z umirjanjem

starši dijaki
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 Frekvenca Delež v % Frekvenca Delež v %
 Dijak sam rešuje težave - - 58 31,9

Pomoč staršev 36 23,5 22 12,1
 Pomoč učiteljev 18 11,8 15 8,2

Pomoč drugih strokovnjakov 21 13,7 16 8,8
Skupaj 75 49,0 111 61,0

Ne potrebuje pomoči 61 39,9 73 40,1

Tabela FD9a: Težave z umirjanjem / SAM, po programih
    Total

   NPI SPI SSI PTI  
 NE 22 27 33 25 107

   78,6% 62,8% 67,3% 55,6% 64,8%
  DA 6 16 16 20 58
   21,4% 37,2% 32,7% 44,4% 35,2%

 Tot
al

 28 43 49 45 165

   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
 
Tabela FD9b: Težave z umirjanjem / POMOČ STARŠEV, po programih

     Total
   NPI SPI SSI PTI  

 NE 23 39 43 38 143
   82,1% 90,7% 87,8% 84,4% 86,7%
  DA 5 4 6 7 22
   17,9% 9,3% 12,2% 15,6% 13,3%

 Tot
al

 28 43 49 45 165

   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
 
Tabela FD9c: Težave z umirjanjem / POMOČ UČITELJEV, po programih 

     Total
   NPI PI SSI PTI  

 NE 25 40 45 40 150
   89,3% 93,0% 91,8% 88,9% 90,9%
  DA 3 3 4 5 15
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   10,7% 7,0% 8,2% 11,1% 9,1%
 Tot

al
 28 43 49 45 165

   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
 
Tabela FD9d: Težave z umirjanjem / POMOČ DRUGIH STROKOVNJAKOV, po programih 

     Total
   NPI SPI SSI PTI  

 NE 26 38 45 40 149
   92,9% 88,4% 91,8% 88,9% 90,3%
  DA 2 5 4 5 16
   7,1% 11,6% 8,2% 11,1% 9,7%

 Tot
al

 28 43 49 45 165

   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
 
Tabela FD9e: Težave z umirjanjem / NE POTREBUJE POMOČI, po programih

     Total
   NPI SPI SSI PTI  

 NE 13 26 24 29 92
   46,4% 60,5% 49,0% 64,4% 55,8%
  DA 15 17 25 16 73
   53,6% 39,5% 51,0% 35,6% 44,2%

 Tot
al

 28 43 49 45 165

   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
 
Tabela FD10: Posebne težave pri branju

starši dijaki
 Frekvenca Delež v % Frekvenca Delež v %

 Dijak sam rešuje težave - - 50 27,5
Pomoč staršev 36 23,5 22 12,1

 Pomoč učiteljev 29 19,0 22 12,1
Pomoč drugih strokovnjakov 16 10,5 16 8,8

Skupaj 81 53 110 60,5
Ne potrebuje pomoči 62 40,5 87 47,8
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Tabela FD10a: Posebne težave pri branju / SAM, po programih
     Total

   NPI SPI SSI PTI  
 NE 22 30 34 29 115

   81,5% 71,4% 68,0% 63,0% 69,7%
  DA 5 12 16 17 50
   18,5% 28,6% 32,0% 37,0% 30,3%

 Tot
al

 27 42 50 46 165

   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
 
Tabela FD10b: Posebne težave pri branju / POMOČ STARŠEV, po programih

    Total
   NPI SPI SSI PTI  

 NE 24 37 42 40 143
   88,9% 88,1% 84,0% 87,0% 86,7%
  DA 3 5 8 6 22
   11,1% 11,9% 16,0% 13,0% 13,3%

 Tot
al

 27 42 50 46 165

   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
 
Tabela FD10c: Posebne težave pri branju / POMOČ UČITELJEV, po programih

     Total
   NPI SPI SSI PTI  

 NE 23 34 44 42 143
   85,2% 81,0% 88,0% 91,3% 86,7%
  DA 4 8 6 4 22
   14,8% 19,0% 12,0% 8,7% 13,3%

 Tot
al

 27 42 50 46 165

   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
 Tabela FD10d: Posebne težave pri branju / POMOČ DRUGIH STROKOVNJAKOV, po programih

     Total
   NPI PI SSI PTI  

 NE 23 39 45 42 149
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   85,2% 92,9% 90,0% 91,3% 90,3%
  DA 4 3 5 4 16
   14,8% 7,1% 10,0% 8,7% 9,7%

 Tot
al

 27 42 50 46 165

   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
 
Tabela FD10e: Posebne težave pri branju / NE POTREBUJE POMOČI, po programih

     Total
   NPI SPI SSI PTI  

 NE 15 18 20 25 78
   55,6% 42,9% 40,0% 54,3% 47,3%
  DA 12 24 30 21 87
   44,4% 57,1% 60,0% 45,7% 52,7%

 Tot
al

 27 42 50 46 165

   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
 
Tabela FD11: Posebne težave pri pisanju

starši dijaki
 Frekvenca Delež v % Frekvenca Delež v %

 Dijak sam rešuje težave - - 51 28,0
Pomoč staršev 35 22,9 15 8,2

 Pomoč učiteljev 28 18,3 26 14,3
Pomoč drugih strokovnjakov 20 13,1 16 8,8

Skupaj 83 54,3 108 59,3
Ne potrebuje pomoči 59 38,6 86 47,3

Tabela FD11a: Posebne težave pri pisanju / SAM, po programih
    Total

   NPI SPI SSI PTI  
 NE 21 28 36 27 112

   67,7% 66,7% 72,0% 58,7% 66,3%
  DA 10 13 13 15 51
   32,3% 31,0% 26,0% 32,6% 30,2%
   1 1 4 6
    2,4% 2,0% 8,7% 3,6%
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 Tot
al

 31 42 50 46 169

   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
 
Tabela FD11b: Posebne težave pri pisanju / POMOČ STARŠEV, po programih

     Total
    NPI SPI SSI PTI  

 NE 28 39 46 41 154
   90,3% 92,9% 92,0% 89,1% 91,1%
  DA 3 3 4 5 15
   9,7% 7,1% 8,0% 10,9% 8,9%

 Tot
al

 31 42 50 46 169

   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
 
Tabela FD11c: Posebne težave pri pisanju / POMOČ UČITELJEV, po programih

    Total
   NPI SPI SSI PTI  

 NE 26 33 43 41 143
   83,9% 78,6% 86,0% 89,1% 84,6%
  DA 5 9 7 5 26
   16,1% 21,4% 14,0% 10,9% 15,4%

 Tot
al

 31 42 50 46 169

   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
 
Tabela FD11d: Posebne težave pri pisanju/ POMOČ DRUGIH STROKOVNJAKOV, po programih

    Total
   NPI SPI SSI PTI  

 NE 26 40 45 42 153
   83,9% 95,2% 90,0% 91,3% 90,5%
  DA 5 2 5 4 16
   16,1% 4,8% 10,0% 8,7% 9,5%

 Tot
al

 31 42 50 46 169

   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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Tabela FD11e: Posebne težave pri pisanju / NE POTREBUJE POMOČI, po programih

     Total
   NPI SPI SSI PTI  

 NE 21 18 19 25 83
   67,7% 42,9% 38,0% 54,3% 49,1%
  DA 10 24 31 21 86
   32,3% 57,1% 62,0% 45,7% 50,9%

 Tot
al

 31 42 50 46 169

   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
 

Tabela FD12: Posebne težave pri računanju
starši dijaki

 Frekvenca Delež v % Frekvenca Delež v %
 Dijak sam rešuje težave - - 53 29,1

Pomoč staršev 30 19,6 16 8,8
 Pomoč učiteljev 59 38,6 56 30,8

Pomoč drugih strokovnjakov 16 10,5 18 9,9
Skupaj 105 68,7 143 78,6

Ne potrebuje pomoči 39 25,5 58 31,9

Tabela FD12a: Posebne težave pri računanju / SAM, po programih
    Total

   NPI SPI SSI PTI  
 NE 19 32 31 29 111

   65,5% 76,2% 66,0% 63,0% 67,7%
  DA 10 10 16 17 53
   34,5% 23,8% 34,0% 37,0% 32,3%

 Tot
al

 29 42 47 46 164

   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
 
Tabela FD12b: Posebne težave pri računanju / POMOČ STARŠEV, po programih

     Total
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   NPI SPI SSI PTI  
 NE 26 39 43 40 148

   89,7% 92,9% 91,5% 87,0% 90,2%
  DA 3 3 4 6 16
   10,3% 7,1% 8,5% 13,0% 9,8%

 Tot
al

 29 42 47 46 164

   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
 
Tabela FD12c: Posebne težave pri računanju / POMOČ UČITELJEV, po programih

     Total
   NPI SPI SSI PTI  

 NE 21 25 30 32 108
   72,4% 59,5% 63,8% 69,6% 65,9%
  DA 8 17 17 14 56
   27,6% 40,5% 36,2% 30,4% 34,1%

 Tot
al

 29 42 47 46 164

   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
 

Tabela FD12d: Posebne težave pri računanju / POMOČ DRUGIH STROKOVNJAKOV, po programih
     Total

   NPI SPI SSI PTI  
 NE 26 39 41 40 146

   89,7% 92,9% 87,2% 87,0% 89,0%
  DA 3 3 6 6 18
   10,3% 7,1% 12,8% 13,0% 11,0%

 Tot
al

 29 42 47 46 164

   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
 
Tabela FD12e: Posebne težave pri računanju / NE POTREBUJE POMOČI, po programih

     Total
   NPI SPI SSI PTI  

 NE 22 23 28 33 106
   75,9% 54,8% 59,6% 71,7% 64,6%
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  DA 7 19 19 13 58
   24,1% 45,2% 40,4% 28,3% 35,4%

 Tot
al

 29 42 47 46 164

   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
 
Tabela FD13: Pomanjkanje volje in interesa za učenje

starši dijaki
 Frekvenca Delež v % Frekvenca Delež v %

 Dijak sam rešuje težave - - 93 51,1
Pomoč staršev 59 38,6 29 15,9

 Pomoč učiteljev 24 15,7 18 9,9
Pomoč drugih strokovnjakov 17 11,1 5 2,7

Skupaj 100 65,4 145 79,6
Ne potrebuje pomoči 42 27,5 37 20,3

Tabela FD13a: Pomanjkanje volje in interesa za učenje / SAM, po programih 
     Total

   NPI SPI SSI PTI  
 NE 20 16 13 20 69
 69,0% 40,0% 26,5% 45,5% 42,6%

  DA 9 24 36 24 93
   31,0% 60,0% 73,5% 54,5% 57,4%

 Tot
al

 29 40 49 44 162

   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
 

Tabela FD13b: Pomanjkanje volje in interesa za učenje / POMOČ STARŠEV, po programih
     Total

   NPI SPI SSI PTI  
 NE 23 32 40 38 133

   79,3% 80,0% 81,6% 86,4% 82,1%
  DA 6 8 9 6 29
   20,7% 20,0% 18,4% 13,6% 17,9%

 Tot  29 40 49 44 162
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al
   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 
Tabela FD13c: Pomanjkanje volje in interesa za učenje / POMOČ UČITELJEV, po programih

     Total
   NPI SPI SSI PTI  

 NE 24 34 47 39 144
   82,8% 85,0% 95,9% 88,6% 88,9%
  DA 5 6 2 5 18
   17,2% 15,0% 4,1% 11,4% 11,1%

 Tot
al

 29 40 49 44 162

   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
 
Tabela FD13d: Pomanjkanje volje in interesa za učenje / POMOČ DRUGIH STROKOVNJAKOV, po programih

     Total
   NPI SPI SSI PTI  

 NE 28 40 48 41 157
   96,6% 100,0% 98,0% 93,2% 96,9%
  DA 1  1 3 5
   3,4%  2,0% 6,8% 3,1%

 Tot
al

 29 40 49 44 162

   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
 
Tabela FD13e: Pomanjkanje volje in interesa za učenje / NE POTREBUJE POMOČI, po programih

     Total
   NPI SPI SSI PTI  

 NE 20 34 39 32 125
   69,0% 85,0% 79,6% 72,7% 77,2%
  DA 9 6 10 12 37
   31,0% 15,0% 20,4% 27,3% 22,8%

 Tot
al

 29 40 49 44 162

   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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Tabela FD14: Izrazit odpor do šolskega dela
starši dijaki

 Frekvenca Delež v % Frekvenca Delež v %
 Dijak sam rešuje težave - - 58 31,9

Pomoč staršev 30 19,6 22 12,1
 Pomoč učiteljev 18 11,8 21 11,5

Pomoč drugih strokovnjakov 11 7,2 12 6,6
Skupaj 59 38,6 113 62,1

Ne potrebuje pomoči 60 39,2 68 37,4

Tabela FD14a: Izrazit odpor do šolskega dela / SAM, po programih
     Total

   NPI SPI SSI PTI  
 NE 23 25 23 30 101

   82,1% 62,5% 48,9% 68,2% 63,6%
  DA 5 15 24 14 58
   17,9% 37,5% 51,1% 31,8% 36,5%

 Tot
al

 28 40 47 44 159

   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
 
Tabela FD14b: Izrazit odpor do šolskega dela / POMOČ STARŠEV, po programih

    Total
   NPI SPI SSI PTI  

 NE 24 37 38 38 137
   85,7% 92,5% 80,9% 86,4% 86,2%
  DA 4 3 9 6 22
   14,3% 7,5% 19,1% 13,6% 13,8%

 Tot
al

 28 40 47 44 159

   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
 
Tabela FD14c: Izrazit odpor do šolskega dela / POMOČ UČITELJEV, po programih

    Total
   NPI SPI SSI PTI  

 NE 25 36 40 37 138
   89,3% 90,0% 85,1% 84,1% 86,8%
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  DA 3 4 7 7 21
   10,7% 10,0% 14,9% 15,9% 13,2%

 Tot
al

 28 40 47 44 159

   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
 

Tabela FD14d: Izrazit odpor do šolskega dela / POMOČ DRUGIH STROKOVNJAKOV, po programih
     Total

   NPI SPI SSI PTI  
 NE 28 36 43 40 147

   100,0% 90,0% 91,5% 90,9% 92,5%
  DA  4 4 4 12
    10,0% 8,5% 9,1% 7,5%

 Tot
al

 28 40 47 44 159

   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
 
Tabela FD14e: Izrazit odpor do šolskega dela / NE POTREBUJE POMOČI, po programih

    Total
   NPI PI SSI PTI  

 NE 13 22 30 26 91
   46,4% 55,0% 63,8% 59,1% 57,2%
  DA 15 18 17 18 68
   53,6% 45,0% 36,2% 40,9% 42,8%

 Tot
al

 28 40 47 44 159

   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
 
Tabela FD15: Pogosti občutki nemoči, potrtosti

starši dijaki
 Frekvenca Delež v % Frekvenca Delež v %

 Dijak sam rešuje težave - - 41 22,5
Pomoč staršev 54 35,3 28 15,4

 Pomoč učiteljev 10 6,5 13 7,1
Pomoč drugih strokovnjakov 31 20,3 14 7,7
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Skupaj 95 62,1 96 52,7
Ne potrebuje pomoči 46 30,1 67 36,8

Tabela FD15a: Pogosti občutki nemoči, potrtosti / SAM, po programih
    Total

   NPI SPI SSI PTI  
 NE 22 24 31 34 111

   81,5% 64,9% 66,0% 82,9% 73,0%
  DA 5 13 16 7 41
   18,5% 35,1% 34,0% 17,1% 27,0%

 Total  27 37 47 41 152
   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 

Tabela FD15b: Pogosti občutki nemoči, potrtosti / POMOČ STARŠEV, po programih
     Total
   NPI SPI SSI PTI  

 NE 24 30 32 38 124
   88,9% 81,1% 68,1% 92,7% 81,6%
  DA 3 7 15 3 28
   11,1% 18,9% 31,9% 7,3% 18,4%

 Total  27 37 47 41 152
   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 
Tabela FD15c: Pogosti občutki nemoči, potrtosti / POMOČ UČITELJEV, po programih

     Total
   NPI SPI SSI PTI  

 NE 24 35 44 36 139
   88,9% 94,6% 93,6% 87,8% 91,4%
  DA 3 2 3 5 13
   11,1% 5,4% 6,4% 12,2% 8,6%

 Total  27 37 47 41 152
   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 
Tabela FD15d: Pogosti občutki nemoči, potrtosti / POMOČ DRUGIH STROKOVNJAKOV, po programih

     Total
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   NPI SPI SSI PTI  
 NE 27 35 42 34 138

   100,0% 94,6% 89,4% 82,9% 90,8%
  DA  2 5 7 14
    5,4% 10,6% 17,1% 9,2%

 Total  27 37 47 41 152
   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 
Tabela FD15e: Pogosti občutki nemoči, potrtosti / NE POTREBUJE POMOČI, po programih

     Total
   NPI SPI SSI PTI  

 NE 14 22 28 21 85
   51,9% 59,5% 59,6% 51,2% 55,9%
  DA 13 15 19 20 67
   48,1% 40,5% 40,4% 48,8% 44,1%

 Total  27 37 47 41 152
   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 

Tabela FD16: Prevelika trema pri spraševanju
starši dijaki

 Frekvenca Delež v % Frekvenca Delež v %
 Dijak sam rešuje težave - - 76 41,8

Pomoč staršev 23 15,0 15 8,2
 Pomoč učiteljev 57 37,3 40 22,0

Pomoč drugih strokovnjakov 13 8,5 7 3,8
Skupaj 93 60,8 138 75,8

Ne potrebuje pomoči 40 26,1 52 28,6

Tabela FD16a: Prevelika trema pri spraševanju / SAM, po programih
    Total
   NPI SPI SSI PTI  

 NE 19 19 27 21 86
   67,9% 46,3% 55,1% 47,7% 53,1%
  DA 9 22 22 23 76
   32,1% 53,7% 44,9% 52,3% 46,9%

260

MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT



REPUBLIKA SLOVENIJA

 Total  28 41 49 44 162
   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 
Tabela FD16b: Prevelika trema pri spraševanju / POMOČ STARŠEV, po programih

     Total
   NPI PI SSI PTI  

 NE 26 39 42 40 147
   92,9% 95,1% 85,7% 90,9% 90,7%
  DA 2 2 7 4 15
   7,1% 4,9% 14,3% 9,1% 9,3%

 Total  28 41 49 44 162
   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 
Tabela FD16c: Prevelika trema pri spraševanju / POMOČ UČITELJEV, po programih

     Total
   NPI SPI SSI PTI  

 NE 25 31 34 32 122
   89,3% 75,6% 69,4% 72,7% 75,3%
  DA 3 10 15 12 40
   10,7% 24,4% 30,6% 27,3% 24,7%

 Total  28 41 49 44 162
   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 

Tabela FD16d: Prevelika trema pri spraševanju / POMOČ DRUGIH STROKOVNJAKOV, po programih
     Total
   NPI SPI SSI PTI  

 NE 28 40 47 40 155
   100,0% 97,6% 95,9% 90,9% 95,7%
  DA  1 2 4 7
    2,4% 4,1% 9,1% 4,3%

 Total  28 41 49 44 162
   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 
Tabela FD16e: Prevelika trema pri spraševanju / NE POTREBUJE POMOČI, po programih

     Total
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   NPI SPI SSI PTI  
 NE 17 31 31 31 110

   60,7% 75,6% 63,3% 70,5% 67,9%
  DA 11 10 18 13 52
   39,3% 24,4% 36,7% 29,5% 32,1%

 Total  28 41 49 44 162
   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 
Tabela FD17: Prevelika trema pri pisanju kontrolk

starši dijaki
 Frekvenca Delež v % Frekvenca Delež v %

 Dijak sam rešuje težave - - 69 37,9
Pomoč staršev 21 13,7 12 6,6

 Pomoč učiteljev 48 31,4 33 18,1
Pomoč drugih strokovnjakov 14 9,2 6 3,3

Skupaj 83 54,3 120 65,9
Ne potrebuje pomoči 45 29,4 61 33,5

Tabela FD17a: Prevelika trema pri pisanju kontrolk / SAM, po programih
     Total
   NPI SPI SSI PTI  

 NE 22 19 27 23 91
   78,6% 48,7% 55,1% 52,3% 56,9%
  DA 6 20 22 21 69
   21,4% 51,3% 44,9% 47,7% 43,1%

 Total  28 39 49 44 160
   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 

Tabela FD17b: Prevelika trema pri pisanju kontrolk / POMOČ STARŠEV, po programih
    Total
   NPI SPI SSI PTI  

 NE 27 38 45 38 148
   96,4% 97,4% 91,8% 86,4% 92,5%
  DA 1 1 4 6 12
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   3,6% 2,6% 8,2% 13,6% 7,5%
 Total  28 39 49 44 160

   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
 
Tabela FD17c: Prevelika trema pri pisanju kontrolk / POMOČ UČITELJEV, po programih

    Total
   NPI SPI SSI PTI  

 NE 22 29 39 37 127
   78,6% 74,4% 79,6% 84,1% 79,4%
  DA 6 10 10 7 33
   21,4% 25,6% 20,4% 15,9% 20,6%

 Total  28 39 49 44 160
   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 
Tabela FD17d: Prevelika trema pri pisanju kontrolk / POMOČ DRUGIH STROKOVNJAKOV, po programih

    Total
   NPI SPI SSI PTI  

 NE 28 38 47 41 154
   100,0% 97,4% 95,9% 93,2% 96,3%
  DA  1 2 3 6
    2,6% 4,1% 6,8% 3,8%

 Total  28 39 49 44 160
   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 
Tabela FD17e: Prevelika trema pri pisanju kontrolk / NE POTREBUJE POMOČI, po programih

     Total
   NPI SPI SSI PTI  

 NE 15 25 27 32 99
   53,6% 64,1% 55,1% 72,7% 61,9%
  DA 13 14 22 12 61
   46,4% 35,9% 44,9% 27,3% 38,1%

 Total  28 39 49 44 160
   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 

Tabela FD18: Nemirno vedenje
starši dijaki
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 Frekvenca Delež v % Frekvenca Delež v %
 Dijak sam rešuje težave - - 53 29,1

Pomoč staršev 20 13,1 17 9,3
 Pomoč učiteljev 19 12,4 18 9,9

Pomoč drugih strokovnjakov 21 13,7 11 6,0
Skupaj 60 39,2 99 54,3

Ne potrebuje pomoči 72 47,1 83 45,6

Tabela FD18a: Nemirno vedenja / SAM, po programih
     Total
   NPI SPI SSI PTI  

 NE 23 24 32 30 109
   82,1% 58,5% 65,3% 68,2% 67,3%
  DA 5 17 17 14 53
   17,9% 41,5% 34,7% 31,8% 32,7%

 Total  28 41 49 44 162
   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 
Tabela FD18b: Nemirno vedenja / POMOČ STARŠEV, po programih

     Total
   NPI SPI SSI PTI  

 NE 26 39 43 37 145
   92,9% 95,1% 87,8% 84,1% 89,5%
  DA 2 2 6 7 17
   7,1% 4,9% 12,2% 15,9% 10,5%

 Total  28 41 49 44 162
   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 
Tabela FD18c: Nemirno vedenja / POMOČ UČITELJEV, po programih

     Total
   NPI SPI SSI PTI  

 NE 25 39 41 39 144
   89,3% 95,1% 83,7% 88,6% 88,9%
  DA 3 2 8 5 18
   10,7% 4,9% 16,3% 11,4% 11,1%

 Total  28 41 49 44 162
   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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Tabela FD18d: Nemirno vedenje / POMOČ DRUGIH STROKOVNJAKOV, po programih
     Total
   NPI SPI SSI PTI  

 NE 27 39 49 36 151
   96,4% 95,1% 100,0% 81,8% 93,2%
  DA 1 2  8 11
   3,6% 4,9%  18,2% 6,8%

 Total  28 41 49 44 162
   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 
Tabela FD18e: Nemirno vedenje / NE POTREBUJE POMOČI, po programih

     Total
   NPI SPI SSI PTI  

 NE 13 20 23 23 79
   46,4% 48,8% 46,9% 52,3% 48,8%
  DA 15 21 26 21 83
   53,6% 51,2% 53,1% 47,7% 51,2%

 Total  28 41 49 44 162
   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 
Tabela FD19: Slabše razumevanje slovenskega jezika

starši dijaki
 Frekvenca Delež v % Frekvenca Delež v %

 Dijak sam rešuje težave - - 27 14,8
Pomoč staršev 14 9,2 5 2,7

 Pomoč učiteljev 24 15,7 28 15,4
Pomoč drugih strokovnjakov 7 4,6 8 4,4

Skupaj 45 29,5 68 37,3
Ne potrebuje pomoči 72 47,1 100 54,9

Tabela FD19a: Slabše razumevanje slovenskega jezika / SAM, po programih
     Total
   NPI SPI SSI PTI  

 NE 23 32 43 33 131
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   85,2% 78,0% 89,6% 78,6% 82,9%
  DA 4 9 5 9 27
   14,8% 22,0% 10,4% 21,4% 17,1%

 Total  27 41 48 42 158
   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 

Tabela FD19b: Slabše razumevanje slovenskega jezika / POMOČ STARŠEV, po programih
     Total
   NPI SPI SSI PTI  

 NE 25 41 47 40 153
   92,6% 100,0% 97,9% 95,2% 96,8%
  DA 2  1 2 5
   7,4%  2,1% 4,8% 3,2%

 Total  27 41 48 42 158
   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 
Tabela FD19c: Slabše razumevanje slovenskega jezika / POMOČ UČITELJEV, po programih

     Total
   NPI SPI SSI PTI  

 NE 19 34 42 35 130
   70,4% 82,9% 87,5% 83,3% 82,3%
  DA 8 7 6 7 28
   29,6% 17,1% 12,5% 16,7% 17,7%

 Total  27 41 48 42 158
   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 
Tabela FD19d: Slabše razumevanje slovenskega jezika / POMOČ DRUGIH STROKOVNJAKOV, po programih

     Total
   NPI SPI SSI PTI  

 NE 27 38 46 39 150
   100,0% 92,7% 95,8% 92,9% 94,9%
  DA  3 2 3 8
    7,3% 4,2% 7,1% 5,1%

 Total  27 41 48 42 158
   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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Tabela FD19e: Slabše 
razumevanje slovenskega jezika / NE POTREBUJE POMOČI, po programih

     Total
   NPI SPI SSI PTI  

 NE 13 16 11 18 58
   48,1% 39,0% 22,9% 42,9% 36,7%
  DA 14 25 37 24 100
   51,9% 61,0% 77,1% 57,1% 63,3%

 Total  27 41 48 42 158
   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 

Tabela FD20: Hitra utrudljivost
starši dijaki

 Frekvenca Delež v % Frekvenca Delež v %
 Dijak sam rešuje težave - - 56 30,8

Pomoč staršev 23 15,0 15 8,2
 Pomoč učiteljev 12 7,8 9 4,9

Pomoč drugih strokovnjakov 22 14,4 10 5,5
Skupaj 57 37,2 90 49,4

Ne potrebuje pomoči 57 37,3 75 41,2

Tabela FD20a: Hitra utrudljivost / SAM, po programih
     Total

   NPI SPI SSI PTI  
 NE 22 25 29 27 103

   78,6% 62,5% 60,4% 62,8% 64,8%
  DA 6 15 19 16 56
   21,4% 37,5% 39,6% 37,2% 35,2%

 Total  28 40 48 43 159
   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 
Tabela FD20b: Hitra utrudljivost / POMOČ STARŠEV, po programih

     Total
   NPI SPI SSI PTI  

 NE 26 38 43 37 144
   92,9% 95,0% 89,6% 86,0% 90,6%
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  DA 2 2 5 6 15
   7,1% 5,0% 10,4% 14,0% 9,4%

 Total  28 40 48 43 159
   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 
Tabela FD20c: Hitra utrudljivost / POMOČ UČITELJEV, po programih

     Total
   NPI SPI SSI PTI  

 NE 26 38 48 38 150
   92,9% 95,0% 100,0% 88,4% 94,3%
  DA 2 2  5 9
   7,1% 5,0%  11,6% 5,7%

 Total  28 40 48 43 159
   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 

Tabela FD20d: Hitra utrudljivost / POMOČ DRUGIH STROKOVNJAKOV, po programih
     Total
   NPI SPI SSI PTI  

 NE 27 37 46 39 149
   96,4% 92,5% 95,8% 90,7% 93,7%

  DA 1 3 2 4 10
   3,6% 7,5% 4,2% 9,3% 6,3%

 Total  28 40 48 43 159
   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 
Tabela FD20e: Hitra utrudljivost / NE POTREBUJE POMOČI, po programih

     Total
   NPI SPI SSI PTI  

 NE 14 21 23 26 84
   50,0% 52,5% 47,9% 60,5% 52,8%
  DA 14 19 25 17 75
   50,0% 47,5% 52,1% 39,5% 47,2%

 Total  28 40 48 43 159
   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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Tabela FD21: Izrazit strah pred neuspehom

starši dijaki
 Frekvenca Delež v % Frekvenca Delež v %

 Dijak sam rešuje težave - - 58 31,9
Pomoč staršev 48 31,4 22 12,1

 Pomoč učiteljev 26 17,0 15 8,2
 Pomoč drugih 
strokovnjakov

22 14,4 14 7,7

 Skupaj 96 62,8 109 59,9
 Ne potrebuje pomoči 50 32,7 64 35,2

Tabela FD21a: Izrazit strah pred neuspehom / SAM, po programih
     Total

   NPI SPI SSI PTI  
 NE 19 21 28 29 97

   79,2% 52,5% 57,1% 69,0% 62,6%
  DA 5 19 21 13 58
   20,8% 47,5% 42,9% 31,0% 37,4%

 Tot
al

 24 40 49 42 155

   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
 

Tabela FD21b: Izrazit strah pred neuspehom / POMOČ STARŠEV, po programih
     Total

   NPI PI SSI PTI  
 NE 23 36 36 38 133

   95,8% 90,0% 73,5% 90,5% 85,8%
  DA 1 4 13 4 22
   4,2% 10,0% 26,5% 9,5% 14,2%

 Tot
al

 24 40 49 42 155

   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
 
Tabela FD21c: Izrazit strah pred neuspehom / POMOČ UČITELJEV, po programih

     Total
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   NPI SPI SSI PTI  
 NE 23 35 45 37 140
  95,8% 87,5% 91,8% 88,1% 90,3%

  DA 1 5 4 5 15
   4,2% 12,5% 8,2% 11,9% 9,7%

 Tot
al

 24 40 49 42 155

   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
 
Tabela FD21d: Izrazit strah pred neuspehom / POMOČ DRUGIH STROKOVNJAKOV, po programih

     Total
   NPI SPI SSI PTI  

 NE 24 36 46 35 141
   100,0% 90,0% 93,9% 83,3% 91,0%
  DA  4 3 7 14
    10,0% 6,1% 16,7% 9,0%

 Tot
al

 24 40 49 42 155

   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
 
Tabela FD21e: Izrazit strah pred neuspehom / NE POTREBUJE POMOČI, po programih

     Total
   NPI PI SSI PTI  

 NE 11 27 28 25 91
   45,8% 67,5% 57,1% 59,5% 58,7%
  DA 13 13 21 17 64
   54,2% 32,5% 42,9% 40,5% 41,3%

 Tot
al

 24 40 49 42 155

   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
 

Tabela FD22: Nevztrajnost pri delu
starši dijaki

 Frekvenca Delež v % Frekvenca Delež v %
 Dijak sam rešuje težave - - 74 40,7

Pomoč staršev 58 37,9 27 14,8
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 Pomoč učiteljev 34 22,2 24 13,2
Pomoč drugih strokovnjakov 12 7,8 8 4,4

 Skupaj 104 67,9 133 73,1
 Ne potrebuje pomoči 48 31,4 58 31,9

 
Tabela FD22a: Nevztrajnost pri delu / SAM, po programih

     Total
   NPI SPI SSI PTI  

 NE 22 21 22 20 85
   81,5% 51,2% 44,9% 47,6% 53,5%
  DA 5 20 27 22 74
   18,5% 48,8% 55,1% 52,4% 46,5%

 Tot
al

 27 41 49 42 159

   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
 
Tabela FD22b: Nevztrajnost pri delu / POMOČ STARŠEV, po programih

     Total
   NPI SPI SSI PTI  

 NE 24 35 38 35 132
   88,9% 85,4% 77,6% 83,3% 83,0%
  DA 3 6 11 7 27
   11,1% 14,6% 22,4% 16,7% 17,0%

 Tot
al

 27 41 49 42 159

   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
 
Tabela FD22c: Nevztrajnost pri delu / POMOČ UČITELJEV, po programih

     Total
   NPI SPI SSI PTI  

 NE 23 32 45 35 135
   85,2% 78,0% 91,8% 83,3% 84,9%
  DA 4 9 4 7 24
   14,8% 22,0% 8,2% 16,7% 15,1%

 Tot
al

 27 41 49 42 159

   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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Tabela FD22d: Nevztrajnost pri delu / POMOČ DRUGIH STROKOVNJAKOV, po programih
     Total

   NPI SPI SSI PTI  
 NE 25 38 47 41 151

   92,6% 92,7% 95,9% 97,6% 95,0%
  DA 2 3 2 1 8
   7,4% 7,3% 4,1% 2,4% 5,0%

 Tot
al

 27 41 49 42 159

   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
 
Tabela FD22e: Nevztrajnost pri delu / NE POTREBUJE POMOČI, po programih

     Total
   NPI SPI SSI PTI  

 NE 13 27 32 28 100
   48,1% 65,9% 65,3% 68,3% 63,3%
  DA 14 14 17 13 58
   51,9% 34,1% 34,7% 31,7% 36,7%

 Tot
al

 27 41 49 41 158

   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
 

5. Mreža pomoči za starše
VS: S kom se vi posvetujete v zvezi s težavami pri učenju, ki jih ima vaš otrok?

Daleč najpogosteje se starši o težavah svojih otrok posvetujejo kar z njimi samim, pogosto tudi z razrednikom in učiteljem, pri katerem imajo 
težave. V tabelah, ki sledijo osnovnim parametrom spremenljivk, so prikazane natančnejše razporeditve odgovorov. 

Tabela FD23: S kom se starši posvetujejo o težavah pri učenju svojega otroka
 N Min. Maks. Aritm. sredina Stand. deviacija

 Z otrokom 138 0 3 2,34 ,730
 Z razrednikom 131 0 3 1,81 ,833

 Z učiteljem, pri katerem ima težave 122 0 3 1,46 ,794
 S šolsko svet. službo 117 0 3 1,05 ,981
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 S sorodniki 103 0 3 ,73 ,877
 Z osebnim oz. šolskim zdravnikom 100 0 3 ,53 ,834

 S strokovnjakom v šolskem svet. 
centru

103 0 3 ,53 ,765

 Z mentorjem na praksi 98 0 3 ,50 ,750
 Z učiteljem tutorjem 77 0 3 ,48 ,805

 S sodelavci v službi 98 0 3 ,45 ,814
 S strokovnjakom na CSD 95 0 3 ,31 ,603

 S sosedi 98 0 2 ,20 ,475
 
Tabela FD23a: Z otrokom samim

 Frekvenca Delež v % Upoštevani delež v %
 Nikoli 4 2,6 2,9
 Redko 9 5,9 6,5
 Pogosto 61 39,9 44,2
 Zelo 
pogosto

64 41,8 46,4

 Skupaj 138 90,2 100,0
 Ni podatka 15 9,8  

  153 100,0  
 
Tabela FD23b: Z učiteljem, pri katerem ima težave

 Frekvenca Delež v % Upoštevani delež v %
 Nikoli 15 9,8 12,3
 Redko 44 28,8 36,1
 Pogosto 55 35,9 45,1
 Zelo 
pogosto

8 5,2 6,6

 Skupaj 122 79,7 100,0
 Ni podatka 31 20,3  

  153 100,0  
 
Tabela FD23c: Z učiteljem tutorjem

 Frekvenca Delež v % Upoštevani delež v %
 Nikoli 54 35,3 70,1
 Redko 10 6,5 13,0
 Pogosto 12 7,8 15,6
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 Zelo 
pogosto

1 ,7 1,3

 Skupaj 77 50,3 100,0
 Ni podatka 76 49,7  

  153 100,0  
 
Tabela FD23d: Z razrednikom

 Frekvenca Delež v % Upoštevani delež v %
 Nikoli 9 5,9 6,9
 Redko 33 21,6 25,2
 Pogosto 63 41,2 48,1
 Zelo 
pogosto

26 17,0 19,8

 Skupaj 131 85,6 100,0
 Ni podatka 22 14,4  

  153 100,0  
 

Tabela FD23e: Z mentorjem na praksi
 Frekvenca Delež v % Upoštevani delež v %

 Nikoli 63 41,2 64,3
 Redko 22 14,4 22,4
 Pogosto 12 7,8 12,2
 Zelo 
pogosto

1 ,7 1,0

 Skupaj 98 64,1 100,0
 Ni podatka 55 35,9  

  153 100,0  
 
Tabela FD23f: S šolsko svetovalno službo

 Frekvenca Delež v % Upoštevani delež v %
 Nikoli 43 28,1 36,8
 Redko 35 22,9 29,9
 Pogosto 29 19,0 24,8
 Zelo 
pogosto

10 6,5 8,5
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 Skupaj 117 76,5 100,0
 Ni podatka 36 23,5  

  153 100,0  
 
Tabela FD23g: Z osebnim oz. šolskim zdravnikom

 Frekvenca Delež v % Upoštevani delež v %
 Nikoli 64 41,8 64,0
 Redko 24 15,7 24,0
 Pogosto 7 4,6 7,0
 Zelo 
pogosto

5 3,3 5,0

 Skupaj 100 65,4 100,0
 Ni podatka 53 34,6  

  153 100,0  
 
Tabela FD23h: S strokovnjakom v svetovalnem centru

 Frekvenca Delež v % Upoštevani delež v %
 Nikoli 63 41,2 61,2
 Redko 27 17,6 26,2
 Pogosto 11 7,2 10,7
 Zelo 
pogosto

2 1,3 1,9

 Skupaj 103 67,3 100,0
 Ni podatka 50 32,7  

  153 100,0  
 

Tabela FD23i: S strokovnjakom na CSD
 Frekvenca Delež v % Upoštevani delež v %

 Nikoli 72 47,1 75,8
 Redko 18 11,8 18,9
 Pogosto 4 2,6 4,2
 Zelo 
pogosto

1 ,7 1,1

 Skupaj 95 62,1 100,0
 Ni podatka 58 37,9  
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  153 100,0  
 
Tabela FD23j: S sodelavci v službi

 Frekvenca Delež v % Upoštevani delež v %
 Nikoli 71 46,4 72,4
 Redko 13 8,5 13,3
 Pogosto 11 7,2 11,2
 Zelo 
pogosto

3 2,0 3,1

 Skupaj 98 64,1 100,0
 Ni podatka 55 35,9  

  153 100,0  
 
Tabela FD23k: S sosedi

 Frekvenca Delež v % Upoštevani delež v %
 Nikoli 81 52,9 82,7
 Redko 14 9,2 14,3
 Pogosto 3 2,0 3,1

 Skupaj 98 64,1 100,0
 Ni 

podatka
55 35,9  

  153 100,0  
 
Tabela FD23l: S sorodniki

 Frekvenca Delež v % Upoštevani delež v %
 Nikoli 52 34,0 50,5
 Redko 32 20,9 31,1
 Pogosto 14 9,2 13,6
 Zelo 
pogosto

5 3,3 4,9

 Skupaj 103 67,3 100,0
 Ni podatka 50 32,7  

  153 100,0  
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FE. Ovire, problemi, 
potrebe

1. Ocenjevanje zahtevnosti srednje šole
Vprašanje za dijake (VD): Kako ocenjuješ zahtevnost srednje šole, če jo primerjaš z osnovno šolo?
Vprašanje za starše (VS): Kako ocenjujete zahtevnost srednje šole glede na osnovno šolo? 

Starši ocenjujejo, da njihov otrok doživlja srednjo šolo večinoma kot zahtevnejšo od osnovne šole (64%). V splošnem podobno ocenjujejo tudi dijaki 
(59%). Vpogled v rezultate po skupinah dijakov pa pokaže, da se razlikujejo odgovori dijakov srednjega poklicnega izobraževanja, saj so ti bolj 
deljenega mnenja: dobra tretjina (35%) jih meni, da je SŠ manj zahtevna od OŠ, približno toliko (37%) pa jih po drugi strani meni, da je bolj 
zahtevna od OŠ.

Tabela FE1: Zahtevnost srednje šole
starši dijaki

 Frekvenca Delež v % Frekvenca Delež v %
 Manj zahtevna kot 

OŠ
19 12,4 33 18,1

 Enako kot OŠ 31 20,3 35 19,2
 Bolj kot OŠ 98 64,1 108 59,3

 Drugo 2 1,3 5 2,7
 Skupaj 150 98,0 181 99,5

 Ni podatka 3 2,0 1 ,5
  153 100,0 182 100,0

 
Tabela FE1a: Zahtevnost srednje šole – po skupinah dijakov 

  STOPNJA    Total
   NPI SPI SSI PTI  

 Manj 
zahtevna 

kot OŠ

6 17 4 6 33

   17,1% 35,4% 8,0% 12,5% 18,2%
  Enako kot 

OŠ
6 11 14 4 35

   17,1% 22,9% 28,0% 8,3% 19,3%
  Bolj kot 

OŠ
23 18 32 35 108

   65,7% 37,5% 64,0% 72,9% 59,7%
  Drugo  2  3 5
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    4,2%  6,3% 2,8%
 Total  35 48 50 48 181

   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
 

2. Ocenjevanje zanimivosti srednje šole

VD: Kako zanimiva je srednja šola, če jo primerjaš z osnovno šolo?
VS: Kako pa bi ocenili srednjo šolo po zanimivosti programa (življenja in dela) v primerjavi z osnovno šolo?

Glede zanimivosti odgovori izražajo še večje prepričanje: 77% vseh anketiranih staršev in 78% vseh anketiranih dijakov je mnenja, da je SŠ bolj 
zanimiva od OŠ. Odgovori obeh skupin respondentov (dijakov in staršev) ter tudi vseh podskupin dijakov glede zanimivosti SŠ v primerjavi z OŠ so še 
bolj enotni kot odgovori glede zahtevnosti SŠ. Med odgovori, da je SŠ manj zanimiva od OŠ, nekoliko odstopa podskupina dijakov nižjega poklicnega 
izobraževanja.

Tabela FE2: Zanimivosti srednje šole
starši dijaki

 Frekvenca Delež v % Frekvenca Delež v %
 Bolj zanimiva 118 77,1 142 78,0

 Enako 
zanimiva

24 15,7 26 15,3

 Manj zanimiva 5 3,3 13 7,2
 Drugo 1 ,7

 Skupaj 148 96,7 181
 Ni podatka 5 3,3 1 0,5

 Skupaj 153 100,0 182 100,0
 
Tabela FE2a: Zanimivost srednje šole – po skupinah dijakov

   Total
   NPI SPI SSI PTI  

 Bolj 
zanimiva

27 35 42 38 142

   77,1% 74,5% 82,4% 79,2% 78,5%
  Enako 

zanimiva
3 9 7 7 26

   8,6% 19,1% 13,7% 14,6% 14,4%
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  Manj 
zanimiva

5 3 2 3 13

   14,3% 6,4% 3,9% 6,3% 7,2%
 Total  35 47 51 48 181

   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
 

3. Ocena preobremenjenosti s šolskim delom
VS: Ali je po vašem mnenju vaš mladostnik doma preveč obremenjen z delom za šolo?
VS: Ali po vašem mnenju šola v zvezi z otrokovim domačim delom za šolo od vas preveč pričakuje?

Večina staršev navaja, da njihovi otroci niso preobremenjeni z domačim delom za šolo, prav tako menijo, da zahteve do staršev niso prevelike. Kot 
obremenjujoče jih zaznava nekaj več kot 10% staršev. 

Tabela FE3: Zaznavanje staršev glede preobremenjenosti dijaka z delom za šolo
 Frekvenca Delež v % Upoštevani delež v %

 DA 21 13,7 14,0
 NE 105 68,6 70,0

 Ne vem 14 9,2 9,3
 Drugo 10 6,5 6,7

 Skupaj 150 98,0 100,0
 Ni 

podatka
3 2,0  

  153 100,0  
 
Tabela FE4: Zaznavanje prevelike zahtevnosti šole do staršev v zvezi z domačim delom dijaka

 Frekvenca Delež v % Upoštevani delež v %
 DA 16 10,5 10,7
 NE 106 69,3 70,7

 Ne vem 25 16,3 16,7
 Drugo 3 2,0 2,0

 Skupaj 150 98,0 100,0
 Ni 

podatka
3 2,0  

  153 100,0  
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4. (Ne)razumevanje zahtev 
domačih nalog
VD: Kako pogosto se ti dogaja, da v šoli nisi natančno razumel zahtev domače naloge?
VS: Kako pogosto se vašemu otroku dogaja, da v šoli ni natančno razumel, kaj zahteva domača naloga?

Skoraj tretjina staršev (29%) navaja, da njihovi mladostniki  pogosto ali zelo pogosto ne razumejo zahtev domačih nalog.  Med anketiranimi dijaki je 
takih slaba četrtina (23%).

Tabela FE5: Pogostost nerazumevanja zahtev domače naloge 
starši dijaki

 Frekvenca Delež v % Frekvenca Delež v %
 Zelo 

pogosto
11 7,2 6 3,3

 Pogosto 33 21,6 35 19,2
 Redko 73 47,7 95 52,2
 Nikoli 15 9,8 22 12,1

 Ne vem 11 7,2 21 11,5
 Drugo 5 3,3 2 1,1

 Skupaj 148 96,7 181 99,5
 Ni podatka 5 3,3 1 ,5

  153 100,0 182 100,0
 

5. Potrebe po večji kompetentnosti v dajanju (samo)pomoči
VD: Kaj bi potreboval, da bi lažje in bolje reševal svoje težave pri učenju?
VS: Kaj bi vi potrebovali, da bi se čutili bolje usposobljeni in opremljeni za pomoč svojemu otroku, ko ima težave pri učenju?

Starši izražajo potrebo po več konkretnih navodil. Temu sledi potreba po informacijah o možnih virih pomoči na šoli in izven nje. Manj pa starši 
vidijo potrebo po večji razpoložljivosti šolske svetovalne službe, precej šibko je izražena tudi potreba po izmenjavi izkušenj z drugimi starši.  Dijaki 
pa izražajo potrebo po več konkretnih navodilih, več pomoči učiteljev in naklonjenosti prijateljev.

Tabela FE6: Potrebe staršev za boljše reševanje težav svojih otrok pri učenju 
 Frekvenca Delež v %
 Več konkretnih navodil 65 42,5
Več informacij o možnih virih pomoči na šoli in zunaj 43 28,1
Večja razpoložljivost učiteljev za pogovor 36 23,5
 Več predavanj in delavnic o težavah pri učenju 28 18,3
Več literature o vrstah učnih težav 25 16,3
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Več možnosti za izmenjavo izkušenj z drugimi starši 19 12,4
Večja razpoložljivost šolske svetovalne službe 14 9,2

Tabela FE7: Potrebe dijakov, da bi lažje reševali svoje težave pri učenju
 Frekvenca Delež v %
 Več konkretnih, razumljivih navodil učiteljev 61 33,5
Več pomoči učiteljev pri učenju 56 30,8
Nekdo, s katerim bi prijateljeval in se z njim učil 47 25,8
Več razumevanja, naklonjenosti učiteljev 45 24,7
Nekdo, na katerega bi se lahko vedno obrnil 43 23,6
Več informacij o tem, kako naj se učim 37 20,3
Nekdo za skupno oblikovanje načrta reševanja težav 30 16,5
Več informacij o tem, kam se obrniti po nasvet 20 11,0
Več razumevanja in podpore s strani sošolcev 19 10,4
Več razumevanja, naklonjenosti staršev 18 9,9
 Več pomoči staršev pri učenju 11 6,0

Tabela FE7a: Več razumevanja, naklonjenosti staršev – po skupinah dijakov 
     Total

   NPI SPI SSI PTI  
 NE 25 37 49 40 151

   80,6% 86,0% 98,0% 88,9% 89,3%
  DA 6 6 1 5 18
   19,4% 14,0% 2,0% 11,1% 10,7%

 Tot
al

 31 43 50 45 169

   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
 

Tabela FE7b: Več pomoči staršev pri učenju – po skupinah dijakov
     Total

   NPI SPI SSI PTI  
 NE 27 38 51 43 159

   87,1% 88,4% 100,0% 95,6% 93,5%
  DA 4 5  2 11
   12,9% 11,6%  4,4% 6,5%

 Tot  31 43 51 45 170
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al
   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 
Tabela FE7c: Več razumevanja, naklonjenosti učiteljev – po skupinah dijakov

     Total
   NPI SPI SSI PTI  

 NE 26 30 36 33 125
   83,9% 69,8% 70,6% 73,3% 73,5%
  DA 5 13 15 12 45
   16,1% 30,2% 29,4% 26,7% 26,5%

 Tot
al

 31 43 51 45 170

   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
 
Tabela FE7d: Več pomoči učiteljev pri učenju – po skupinah dijakov  

     Total
   NPI SPI SSI PTI  

 NE 18 27 38 31 114
   58,1% 62,8% 74,5% 68,9% 67,1%
  DA 13 16 13 14 56
   41,9% 37,2% 25,5% 31,1% 32,9%

 Tot
al

 31 43 51 45 170

   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
 
Tabela FE7e: Več konkretnih, razumljivih navodil učiteljev – po skupinah dijakov

     Total
   NPI PI SSI PTI  

 NE 21 26 34 28 109
   67,7% 60,5% 66,7% 62,2% 64,1%
  DA 10 17 17 17 61
   32,3% 39,5% 33,3% 37,8% 35,9%

 Tot
al

 31 43 51 45 170

   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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Tabela FE7f: Nekdo za skupno oblikovanje načrta reševanja težav – po skupinah dijakov
     Total

   NPI SPI SSI PTI  
 NE 26 34 43 37 140

   83,9% 79,1% 84,3% 82,2% 82,4%
  DA 5 9 8 8 30
   16,1% 20,9% 15,7% 17,8% 17,6%

 Tot
al

 31 43 51 45 170

   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
 
Tabela FE7g: Nekdo, na kogar bi se lahko vedno obrnil – po skupinah dijakov

     Total
   NPI SPI SSI PTI NPI

 NE 27 26 37 37 127
   87,1% 60,5% 72,5% 82,2% 74,7%
  DA 4 17 14 8 43
   12,9% 39,5% 27,5% 17,8% 25,3%

 Tot
al

 31 43 51 45 170

   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
 
Tabela FE7h: Nekdo, s katerim bi prijateljeval in se z njim učil – po skupinah dijakov 

     Total
   NPI PI SSI PTI  

 NE 22 32 37 32 123
   71,0% 74,4% 72,5% 71,1% 72,4%
  DA 9 11 14 13 47
   29,0% 25,6% 27,5% 28,9% 27,6%

 Tot
al

 31 43 51 45 170

   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
 
Tabela FE7i: Več razumevanja in podpore s strani sošolcev – po skupinah dijakov 

     Total
   NPI SPI SSI PTI  

 NE 26 36 47 41 150
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   83,9% 83,7% 92,2% 91,1% 88,2%
  DA 4 7 4 4 19
   12,9% 16,3% 7,8% 8,9% 11,2%

 Tot
al

 31 43 51 45 170

   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
 

Tabela FE7j: Več informacij o tem, kako naj se učim – po skupinah dijakov 
     Total

   NPI SPI SSI PTI  
 NE 26 31 40 36 133

   83,9% 72,1% 78,4% 80,0% 78,2%
  DA 5 12 11 9 37
   16,1% 27,9% 21,6% 20,0% 21,8%

 Tot
al

 31 43 51 45 170

   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
 
Tabela FE7k: Več informacij o tem, kam se obrniti po nasvet – po skupinah dijakov

     Total
   NPI SPI SSI PTI  

 NE 27 35 48 40 150
   87,1% 81,4% 94,1% 88,9% 88,2%
  DA 4 8 3 5 20
   12,9% 18,6% 5,9% 11,1% 11,8%

 Tot
al

 31 43 51 45 170

   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
 

6. Zadovoljstvo staršev s sodelovanjem in nasveti strokovnjakov
VS: Kako ste zadovoljni s sodelovanjem, ko prihajate po nasvet ali pomoč k različnim strokovnjakom?
Starši se po nasvete in pomoč največkrat obrnejo na razrednika, ki ga tudi nekoliko višje ocenjujejo. Manj pogosto se obračajo na učitelja, pri 
katerem ima dijak težave, in na vodstvo šole.  
 

284

MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT



REPUBLIKA SLOVENIJA

Tabela FE8: Zadovoljstvo 
staršev s sodelovanjem in nasveti strokovnjakov

N Minimum Maksimum Arit.sred. Stan.dev.
 Razrednik 134 1 3 2,76 ,462
 Učitelj, pri katerem ima mladostnik 
težave

91 1 3 2,49 ,639

 Šolska svetovalna služba 75 1 3 2,55 ,664
 Osebni ali šolski  zdravnik 53 1 3 2,47 ,668
 Specialni pedagog 45 1 3 2,58 ,583
 Strokovnjak iz svetovalnega centra 42 1 3 2,43 ,737
 Ravnatelj 34 1 3 2,76 ,554
 Strokovnjaki iz centra za socialno delo 33 1 3 2,30 ,637
 Pomočnik ravnatelja 21 1 3 2,67 ,730
 Učitelj tutor 20 1 3 2,35 ,745
 
Tabela FE8a: Sodelovanje z razrednikom

 Frekvenca Delež v % Upoštevani delež v %
 Nimam izkušenj 7 4,6 5,0

 Nisem zadovoljen 2 1,3 1,4
 Srednje 

zadovoljen
28 18,3 19,9

 Zelo zadovoljen 104 68,0 73,8
 Skupaj 141 92,2 100,0

 Ni podatka 12 7,8  
  153 100,0  

 
Tabela FE8b: Sodelovanje z učiteljem, pri katerem ima mladostnik težave

 Frekvenca Delež v % Upoštevani delež v %
 Nimam izkušenj 35 22,9 27,8

 Nisem zadovoljen 7 4,6 5,6
 Srednje 

zadovoljen
32 20,9 25,4

 Zelo zadovoljen 52 34,0 41,3
 Skupaj 126 82,4 100,0

 Ni podatka 27 17,6  
  153 100,0  

 
Tabela FE8c: Sodelovanje z učiteljem tutorjem
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 Frekvenca Delež v % Upoštevani delež v %
 Nimam izkušenj 84 54,9 80,8

 Nisem zadovoljen 3 2,0 2,9
 Srednje 

zadovoljen
7 4,6 6,7

 Zelo zadovoljen 10 6,5 9,6
 Skupaj 104 68,0 100,0

 Ni podatka 49 32,0  
  153 100,0  

 
Tabela FE8d: Sodelovanje s šolsko  svetovalno službo

 Frekvenca Delež v % Upoštevani delež v %
 Nimam izkušenj 50 32,7 40,0

 Nisem zadovoljen 7 4,6 5,6
 Srednje 

zadovoljen
20 13,1 16,0

 Zelo zadovoljen 48 31,4 38,4
 Skupaj 125 81,7 100,0

 Ni podatka 28 18,3  
  153 100,0  

 

Tabela FE8e: Sodelovanje s specialnim  pedagogom
 Frekvenca Delež v % Upoštevani delež v %

 Nimam izkušenj 69 45,1 60,5
 Nisem zadovoljen 2 1,3 1,8

 Srednje 
zadovoljen

15 9,8 13,2

 Zelo zadovoljen 28 18,3 24,6
 Skupaj 114 74,5 100,0

 Ni podatka 39 25,5  
  153 100,0  

 
Tabela FE8f: Sodelovanje z ravnateljem

 Frekvenca Delež v % Upoštevani delež v %
 Nimam izkušenj 85 55,6 71,4

 Nisem zadovoljen 2 1,3 1,7
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 Srednje 
zadovoljen

4 2,6 3,4

 Zelo zadovoljen 28 18,3 23,5
 Skupaj 119 77,8 100,0

 Ni podatka 34 22,2  
  153 100,0  

 
Tabela FE8g: Sodelovanje s pomočnikom ravnatelja

 Frekvenca Delež v % Upoštevani delež v %
 Nimam izkušenj 90 58,8 81,1

 Nisem zadovoljen 3 2,0 2,7
 Srednje 

zadovoljen
1 ,7 ,9

 Zelo zadovoljen 17 11,1 15,3
 Skupaj 111 72,5 100,0

 Ni podatka 42 27,5  
  153 100,0  

 
Tabela FE8h: Sodelovanje z osebnim ali šolskim  zdravnikom

 Frekvenca Delež v % Upoštevani delež v %
 Nimam izkušenj 63 41,2 54,3

 Nisem zadovoljen 5 3,3 4,3
 Srednje 

zadovoljen
18 11,8 15,5

 Zelo zadovoljen 30 19,6 25,9
 Skupaj 116 75,8 100,0

 Ni podatka 37 24,2  
  153 100,0  

 
 

Tabela FE8i: Sodelovanje s strokovnjakom iz svetovalnega centra
 Frekvenca Delež v % Upoštevani delež v %

 Nimam izkušenj 73 47,7 63,5
 Nisem zadovoljen 6 3,9 5,2

 Srednje 
zadovoljen

12 7,8 10,4
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 Zelo zadovoljen 24 15,7 20,9
 Skupaj 115 75,2 100,0

 Ni podatka 38 24,8  
  153 100,0  

 
Tabela FE8j: Sodelovanje s strokovnjakom iz centra za socialno delo

 Frekvenca Delež v % Upoštevani delež v %
 Nimam izkušenj 81 52,9 71,1

 Nisem zadovoljen 3 2,0 2,6
 Srednje 

zadovoljen
17 11,1 14,9

 Zelo zadovoljen 13 8,5 11,4
 Skupaj 114 74,5 100,0

 Ni podatka 39 25,5  
  153 100,0  
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 Povzetek, zaključki in 
predlogi

Tudi starši in dijaki ugotavljajo, da je največ težav z učenjem pri splošno izobraževalnih predmetih. Težave pri strokovnih 
predmetih, pri praktičnem pouku, na delovnem usposabljanju pri delodajalcu in pri izbirnih predmetih se zdijo majhne in v 
primerjavi s težavami pri splošnih predmetih zanemarljive.

Starši in dijaki se zdijo povezani in skladni v mnogih odgovorih. Starši izvejo predvsem od otroka, da ima učne težave oziroma 
to opazijo sami, dijaki pa pravijo, da prvi odkrijejo učne težave oni sami, potem mama.

Za interpretacijo  zanimivi  so odgovori  na vprašanje staršem in dijakom o vzrokih  težav.  Na vrhu sta  odgovora  »počasneje 
dojema« in »slabše logično sklepa«, a potem sledijo vzroki, ki še enkrat potrjujejo, da ti dijaki potrebujejo več kot samo učno 
pomoč: kot vzroke navajajo čustvene težave,  pomanjkanje volje in interesa za šolsko delo, dijaki se ne znajo učiti, nimajo 
delovnih navad … Vsi odgovori v tabeli so pomembni v edinstvenih in raznolikih  dialogih s starši in dijaki v projektih pomoči. 
Enako velja za težave z vedenjem, ki jim dijaki in starši pripisujejo manjšo težo kot strokovni delavci.

Pri večini naštetih težav prevladujejo odgovori, da jih rešujejo starši sami in dijak sam. Tu so prav gotovo viri moči, ki jih 
šola mora izkoristiti in se nanje opreti. So viri moči, a učinkujejo šele ali mnogo bolje, ko so del skupnega projekta podpore, v 
katerem so udeleženi tudi strokovni delavci.

Pomoč pri učenju nudi največkrat mama, sledi učitelj dopolnilnega pouka,  razrednik je šele na šestem mestu,  učitelj na 
govorilnih urah je na dnu lestvice. A dopolnilni pouk med dijaki ni priljubljena oblika pomoči. Dopolnilni pouk, ki je prav 
gotovo dobra možnost, tudi zahteva nov premislek. Zdi se, da »projekt dopolnilni pouk« ni soustvarjen z dijakom - ne kot želena 
oblika pomoči, ne v konkretnem poteku za posameznega dijaka. 

Če dodamo temu, da ima večina staršev in dijakov najboljše izkušnje s pomočjo inštruktorjev, je sporočilo dijakov in staršev 
pomembno: za pomoč pri učenju se zanesejo na inštruktorje, probleme skušajo reševati sami starši in sami dijaki, a to pogosto ni 
dovolj dobro. A lahko bi bili dobri sogovorniki šole pri uspešni pomoči dijaku tako, kot bi lahko bil lahko dober sogovornik dijak 
sam v projektu pomoči zanj.

Strokovni delavci poročajo o sodelovanju s starši predvsem pri oblikovanju pedagoških pogodb in osebnih individualnih načrtov. 
Že ob teh podatkih smo zastavili vprašanje, kakšno je to sodelovanje, kako poteka in kakšen je delež  posameznih udeleženih. 
Odgovori  staršev  dajo  misliti  in  potrjujejo  domnevo,  da  nastajanje  pedagoških  pogodb  in  osebnih  izobraževalnih  načrtov 
potrebuje nov razmislek. Sodelovanje pri oblikovanju osebnega individualnega načrta je navedlo 25% staršev, pri tem ga je 
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večina  opredelila  le  kot 
vir potrebnih informacij, le v posameznih primerih so bili udeleženi tudi kot sodelavci v načrtovani pomoči.

Podatki o sodelovanju kažejo, da je sodelovanja je malo.  Prevladuje odgovor »nimam izkušenj«. Kako si lahko ta odgovor 
razložimo,  če  prevladuje  skoraj  povsod:  pri  sodelovanju  s  tutorji,  s  specialnimi  pedagogi,  z  ravnateljem,  s  pomočniki 
ravnateljev, s pomočnikom ravnatelja, s strokovnjakom iz svetovalnega centra, centra za socialno delo.

Izjema so svetovalne službe in vsi  odgovori  te raziskave nedvomno potrjujejo pomen teh služb na šoli. Pomemben je 
podatek, da so starši zadovoljni, če in ko sodelujejo. Ne vemo pa, ali je dober znak, da učenci tega sodelovanja ne potrebujejo, 
ali pa to govori predvsem o tem, da te mreže ni, čeprav bi jo dijaki kdaj potrebovali. Sodelovanje teče z razredniki in starši so 
zadovoljni.  
 
Tudi močna področja dijakov, kot jih vidijo starši, interpretiramo z zornega kota možnih prispevkov staršev v projekt pomoči 
dijaku, ker so močna področja nedvomno viri moči za soočene s težavami pri učenju. Še posebej to velja, ker jih starši vidijo 
drugje in drugače kot učitelji, ki jih tako ne prepoznajo in ne morejo računati nanje. Taka je tudi  ocena staršev: četrtina 
učiteljev močnih področij ne pozna, petina jih pozna, a ne upošteva. 

Močna področja, ki jih navajajo starši, res niso neposredno vezana na učenje, a so zelo pomembna za življenje: rad pomaga 
drugim, hitro naveže stike z drugimi, je praktičen, spreten, kaže zanimanje za naravo, dobro se ustno izraža, dober je pri 
tehničnih opravilih,  ima razvito domišljijo in je ustvarjalen, ima velik  interes za športno področje … Vse to so pomembna 
področja za sodelovanje, tudi in najprej prav konkretno pri individualnem izobraževalnem načrtu. 

Pomemben vir moči v procesih sodelovanja je tudi dejstvo, da 80% dijakov želi nadaljevati šolanje, 80% staršev jih pri tem 
podpira.
Še en dober vir za uspešne projekte pomoči so odgovori na vprašanje o tem, kaj potrebujejo starši za boljše reševanje težav pri 
učenju in kaj dijaki. Starši pravijo zelo jasno: potrebujejo več konkretnih navodil, več informacij o možnih virih pomoči na 
šoli in zunaj nje, večjo razpoložljivost učiteljev z pogovor. Nedvomno bi to morale biti uresničljive oblike pomoči, a zdi se, da 
so ovire »organizacijske težave«. Raziskava pokaže, da jih lahko rešimo in jih tudi moramo. Starši so v teh procesih dobrodošli 
udeleženci.

Prav tako so nam v pomoč odgovori dijakov. Tudi oni postavijo na prvo mesto več konkretnih, razumljivih navodil učiteljev, več 
pomoči  učiteljev  pri  učenju,  nekoga,  s  katerim  bi  lahko  prijateljevali  in  se  z  njim  učili,  več  razumevanja,  naklonjenosti 
učiteljev, nekoga, na katerega bi se lahko vedno obrnili, več informacij o tem, kako se učiti …
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Tudi  ti  odgovori  so  lahko 
že navodilo za ravnanje. Dijak potrebuje podporo in naklonjenost odraslega, ki je njegov spoštljiv in odgovoren zaveznik. 
Izražene potrebe dijakov so potrebe ekspertov iz izkušenj. V procesih pomoči se jim moramo pridružiti, da bi načrtovali 
podporo in pomoč. 
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V. ZAKLJUČKI IN PREDLOGI

1. Zaključki

Srednje poklicne in strokovne šole  so v  zadnjih desetletjih  doživele  mnogo več 
sprememb kot ostale srednje šole. V te šole se vpisuje največ dijakov s posebnimi 
potrebami  in  tako  tudi  s  težavami  pri  učenju,  ki  potrebujejo  prilagojeno 
poučevanje,  za  kar  pa  strokovni  delavci  niso  dovolj  usposobljeni.  Na  teh šolah 
imajo v primerjavi z osnovno šolo tudi mnogo manj  strokovnih in materialnih virov. 

V  Programu  za  otroke  in  mladino  2006-2016  Republike  Slovenije  (2006)  so 
poudarjene enake možnosti  za vzgojo in  izobraževanje, krepitev dostopnosti  do 
izobraževanja,  kakovostna  vzgoja  in  izobraževanje  učencev  in  dijakov  za 
medsebojno strpnost, zmanjševanje neenakosti v družbi, spoštovanje različnosti in 
človekovih pravic ter uveljavljanje vseživljenjskega učenja na vseh izobraževalnih 
ravneh.  Za  uresničitev  teh  pravic  bo  moralo  Ministrstvo  za  šolstvo  in  šport 
omogočiti več ustrezno usposobljenih strokovnih virov, ki bodo omogočali optimalni 
razvoj potencialov tudi dijakom v srednjih poklicnih in strokovnih šolah. 

Prevladujoči  odgovori  so  odgovori  žensk.  Ženske  govorijo  tako  o  lastnem 
razumevanju  učnih  težav  kot  o  kompleksnosti  prepoznavanja,  razumevanja  in 
odkrivanja učnih težav dijakov, ki so pretežno fantje. To pomeni predvsem, da 
nujno  potrebujemo  fanta  –  dijaka  kot  sogovornika  prav  povsod.  Razumevanje 
strokovnih delavcev moramo na vseh točkah dopolniti z odgovori dijakov. Procesi 
pomoči morajo biti soustvarjeni skupaj z dijaki.

Strokovni delavci v velikem deležu ocenjujejo, da število dijakov z učnimi težavami 
narašča. Težave pri učenju najbolj povezujejo s problemi motivacije, čustvovanja 
ali vedenja, takoj za tem pa z neugodnim domačim okoljem. Na tretjem mestu je 
povezanost s specifičnimi primanjkljaji.  Najnižje pa so ocene povezav težav pri 
učenju  z  motorično  nespretnostjo  in  neustreznim  načinom  poučevanja.  Čeprav 
učitelji  opažajo  pojavljanje  vedenjskih  težav  pri  polovici  dijakov  z  učnimi 
težavami, o občasnem ali izrazitem pritoževanju nad njihovim vedenjem poroča le 
tretjina anketiranih staršev in petina do tretjina dijakov. Še v večji meri kot ostali 
povezujejo učne težave  z vedenjskimi težavami učitelji praktičnih predmetov.

Večina dijakov ima težave pri splošno–izobraževalnih predmetih. A pomoč se usmeri 
pretežno  na  učno  težavo  samo,  čeprav  jo  najpogosteje  povezujejo  s  problemi 
motivacije in vedenja. Lahko domnevamo, da pomoč ne more biti zares učinkovita, 
če seveda učinkovitost pomeni obvladanje, omilitev ali odpravljanje učne težave. 
In še ena značilnost se že razbere: za uspeh ali neuspeh je vsekakor odgovoren 
dijak sam. 

Večji del strokovnih delavcev (60%) meni, da imajo dijaki s težavami pri učenju 
večinoma povprečne intelektualne sposobnosti,  med vsemi skupinami strokovnih 
delavcev pa prevladuje prepričanje, da imajo tudi nadarjeni učenci lahko težave 
pri učenju.
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Rezultati nakazujejo, da bi bilo potrebno problemom motorične nespretnosti, na 
katero  večkrat  opozarjajo  mentorji  na  praktičnem  usposabljanju  in  učitelji 
praktičnega pouka, posvetiti  večjo pozornost tako pri poklicnem usmerjanju kot 
tudi  pri  prilagajanju  praktičnega  poučevanja  in  usposabljanja.  Pri  splošnih  in 
strokovnih  predmetih,  kjer  poteka veliko  učenja po verbalno-slušni  (poslušanje, 
ustno odgovarjanje) ali verbalno-vidni poti (branje, pisanje), dijaki s težavami na 
vidno-prostorskem,  konstrukcijskem  področju  večinoma  niso  ovirani  v  učnem 
napredovanju. Vendar pa se lahko posameznik z dobrimi ocenami pri predmetih 
teoretično-verbalne narave znajde v poklicu, ki ga zaradi motorične nespretnosti 
ne zmore kompetentno opravljati. 

Medtem ko učitelji splošnih in strokovnih predmetov ter ravnatelji v manjši meri 
povezujejo učne težave z neustreznimi načini poučevanja, pa najdemo v odgovorih 
dijakov in staršev kot vzroke težav tudi dejavnike, ki se nanašajo na manj ustrezno 
poučevanje. Glede na praktično usmerjenost in prisotne težave bi bilo potrebno 
več  pozornosti  posvetiti  načinom  poučevanja  verbalno-teoretičnih,  abstraktnih 
vsebin, ki bi v večji meri spodbujali razumevanje in preko praktičnih aplikacij ter 
eksplicitnega poučevanja strategij tudi doživljanje smisla in notranje kontrole.

Učne težave dijakov najpogosteje prepoznajo njihovi razredniki in učitelji splošnih 
oziroma strokovnih predmetov. Šolska svetovalna služba je v skupnih rezultatih šele 
na tretjem mestu, čeprav svetovalnim delavcem ostali  učitelji  pripisujejo večjo 
vlogo pri odkrivanju, kot jo zaznavajo sami. 

Tudi za dijake same strokovni delavci menijo, da redko samoiniciativno poiščejo 
pomoč. Iz odgovorov dijakov samih in njihovih staršev pa lahko sklepamo, da so se 
težav zavedali že mnogo prej, preden so jim svoje ugotovitve in opažanja sporočili 
učitelji  ali  jih  je na to opozoril  razrednik,  vendar samoiniciativno o težavah in 
potrebi po pomoči niso spregovorili. 

Vsi strokovni delavci poročajo o razmeroma visoki pozornosti močnim področjem 
dijakov, vključevanju in upoštevanju močnih področij pri poučevanju, a izkušnje 
staršev in dijakov s težavami pri učenju teh ugotovitev ne potrjujejo, po njihovem 
mnenju  so  največkrat  spregledane  predvsem  dobre  socialne  veščine  dijakov, 
njihova ustvarjalnost  in  bogata domišljija.  Tako dijaki  kot  tudi  njihovi  starši  si 
večinoma  želijo  nadaljevati  šolanje,  mnogi  imajo  tudi  zelo  jasne  poklicne 
aspiracije. 

Strokovni delavci neustreznim načinom poučevanja ne pripisujejo pomena. Dobra, 
nova, drugačna poučevalna praksa ni ubeseden izid. To je nenavadno, če dodamo 
podatek, da ima večina učencev učne težave pri splošno-izobraževalnih predmetih. 
Zdi se, da se težave pri splošno-izobraževalnih predmetih najprej odkrijejo, slabe 
ocene  pri  teh  predmetih  najprej  označijo  dijaka.  Morda  je  ravno  poučevanje 
splošno–izobraževalnih predmetov na preučevanih šolah neustrezno za to skupino 
učečih se mladih ljudi? Morda ravno pri teh predmetih ni mogoče doseči izkušnje 
pripadnosti in participacije?
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Strokovni delavci se sicer razlikujejo v svojih odgovorih, a vendar so kot neposredni 
pomočniki  dijaku  največkrat  omenjeni  trije:  učitelj  posameznega  predmeta, 
razrednik, šolska svetovalna služba. Zanimivo bi bilo raziskati, kdaj kdo prevzame 
pomoč, a odgovori vsekakor kažejo, da šole nimajo modela ali kontinuuma  pomoči, 
ki bi bil vnaprej oblikovan. Znotraj šole sodelovanja ni oziroma ga je zelo malo. To 
so  razredniki  in  šolska  svetovalna  služba,  šolska  svetovalna  služba  s  starši.  Ni 
sodelovanja  z zunanjimi ustanovami, največ sodelujejo svetovalni delavci s starši 
in centri za socialno delo. Sodelovanju z zunanjimi ustanovami se ne pripiše velik 
pomen, razen kadar gre za neugodno okolje dijaka ali za sodelovanje z ustanovami 
za  usmerjanje.  Najmanj  pomena  sodelovanju  pripisujejo  ravno  učitelji  splošnih 
predmetov. Zanimivo je, da odgovori, ki nagovarjajo »povezovanje z« in povabila 
skorajda niso bili izbrani. A nesodelovanje z zunanjimi ustanovami ne čudi, saj je 
običajno  rezultat  skupnih  projektov  in  politike  šole.  Sodeč  po  odgovorih  ni 
notranjega sodelovanja in tako tudi zunanje ostaja omejeno na nujno, praviloma v 
okviru šolske svetovalne službe.

Šolska svetovalna služba je tudi najpogosteje koordinator pomoči, sledi razrednik. 
Pri tem se ponovno potrjuje, da vloga koordinatorja v praksi ni jasno definirana.  

Sodelovanje s starši se zdi pomembno na vseh področjih, najbolj pa, kadar gre za 
probleme  vedenja  in  razvijanja  delovnih  navad.  Prav  tukaj  se  takoj  postavlja 
vprašanje udeleženosti dijaka. Predvideno sodelovanje v dokumentih šole je seveda 
sodelovanje  pri  oblikovanju  pedagoške  pogodbe  in  osebnega  izobraževalnega 
načrta. Za raziskovanje ostaja odprto vprašanje, kakšno je to sodelovanje, kakšen 
je prispevek staršev, kakšen prispevek dijaka, kako se prispevek oblikuje.

Sodelovanje se vzpostavlja na govorilnih urah, roditeljskih sestankih in posvetih pri 
šolskem svetovalnem delavcu. To je običajno, a tudi vemo, da je na govorilnih urah 
malo  časa,  običajno  je  to  pogovor  z  enim  učiteljem  v  omejenem  času,  na 
roditeljskim sestanku se govori  o skupnih temah. Potrebovali  bi  govorilne ure v 
delovnem  odnosu  (Čačinovič  Vogrinčič,  2008),  v  katerem  bi  se  oblikovali 
individualni izobraževalni načrti. Za naše raziskovanje je pomemben podatek, da 
skoraj ni sodelovanja na pobudo staršev ali dijakov! Lahko sklepamo, da na šolah ni 
ne zagotovljenega časa ne varovanega časa za intenzivno sodelovanje. Tudi pomoč 
pri učnih težavah se ne zgodi v načrtovanem in soustvarjenem procesu.

Ključna  sta  dva  odgovora  strokovnih  delavcev  na  vprašanje,  kako  so  dijaki  s 
težavami pri učenju vključeni v vsakdanje življenje razreda. Najpogosteje izbrana 
odgovora  sta,  da  je  obnašanje  drugih  dijakov  do  dijaka  s  težavami  pri  učenju 
odvisno predvsem od njega samega in od njegovih lastnosti ter da te dijake sošolci 
tolerirajo.  Ni  mogoče  bolj  jasno  povedati,  da  so  učenci  z  učnimi  težavami 
prepuščeni  sami  sebi,  zdi  se,  da  ni  proaktivnega  projekta  za  soustvarjanje 
sprememb. Participacija dijaka v razredni skupnosti je odličen možen vir novega 
občutka lastne vrednosti, sprejetosti, prvih uspehov. A zdi se, da takih projektov 
pomoči  ni  oziroma jih  je malo.  Tudi  tu umanjka sodelovanje,  sodelovanje med 
strokovnimi delavci in predvsem sodelovanje z dijakom. 
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Strokovni delavci so po lastni sodbi neuspešni pri številnih skupinah dijakov in to 
prav pri  tistih,  ki  potrebujejo mnogo več,  kot  je zgolj  učna pomoč.  Težnja po 
lagodnosti, čustveno pogojene težave pri učenju, kljubovalnost, težavno vedenje, 
neugodno domače  okolje  so resne ovire,  ki  jih  ni  mogoče  rešiti  brez  skupnega 
projekta, ki ga soustvarjajo vsi udeleženi.

Problemi pri izvajanju posameznih oblik pomoči se opišejo splošno in preprosto kot 
»organizacijski problemi«. Lahko ugibamo, da šole niso tako organizirane, da bi 
lahko ustvarile učinkovite oblike pomoči za tako raznolike skupine dijakov z učnimi 
težavami, ki pomoč potrebujejo. Prav tu je poudarek: pomoč potrebujejo, a ne 
morejo  sami.  Odgovornost  je  odgovornost  strokovnih  delavcev:  ne  smejo  se 
izgubiti  dragoceni  potenciali  ustvarjalnosti,  socialne  kompetentnosti,  znanja  in 
sposobnosti mladih z učnimi težavami. Deklarirana in s strani strokovnih delavcev 
prepoznana skrb šole za dijake z učnimi težavami se kaže predvsem kot zapis v 
letnem delovnem načrtu,  ki  premalo služi  konkretni  organizaciji  sodelovanja  za 
uspešne projekte pomoči.

Med  temami  izobraževanj  strokovni  delavci  izbirajo  vse  ponujene  teme,  a  za 
interpretacijo izbiramo podatek, da je najmanj zanimanja za  timsko delo. To je 
res  zanimivo,  saj  ravno  sodelovanje  v  različnih  oblikah  timskega  dela  omogoči 
učinkovito pomoč.

Strokovni delavci pogrešajo jasno strokovno doktrino, kar lahko interpretiramo kot 
zahtevek politiki  šole,  naj bo aktivna pri  ustvarjanju in  posredovanju strokovne 
doktrine.  A  bistveni  element  sodobne  strokovne  doktrine  zahteva  spremembo 
paradigme  v  sodelovalne  projekte  skupaj  z  vsemi  udeleženimi,  za  in  skupaj  z 
dijakom. 

Starši (najbrž bi morali zapisati kar mame) so sodeč po raziskavi nedvomno zelo 
angažirani pri podpori in pomoči dijakov, ki imajo težave pri učenju. Ocenjujejo, 
da so uspešni pri učni pomoči, pomagajo si z inštruktorji. Naredijo, kar zmorejo 
sami. A pri učinkoviti in ustvarjalni vključenosti vsakega učenca v razred seveda ne 
morejo pomagati. Starši so lahko odličen vir moči za skupne projekte sprememb. 
Starši  pravijo  zelo  jasno:  potrebujejo  več  konkretnih  navodil,  več  informacij  o 
možnih virih pomoči na šoli in zunaj nje, večjo razpoložljivost učiteljev za pogovor. 
Nedvomno  bi  to  morale  biti  uresničljive  oblike  pomoči,  a  zdi  se,  da  so  ovire 
»organizacijske  težave«.  Raziskava  pokaže,  da  bi  jih  lahko  rešili  in   jih  tudi 
moramo. Starši so v teh procesih dobrodošli udeleženci.

Prav tako so nam v pomoč odgovori dijakov. Tudi oni postavljajo na prvo mesto več 
konkretnih, razumljivih navodil učiteljev, več pomoči učiteljev pri učenju, nekoga, 
s katerim bi lahko prijateljevali in se z njim učili, več razumevanja, naklonjenosti 
učiteljev, nekoga, na katerega bi se lahko vedno obrnili,  več informacij o tem, 
kako naj se učijo …

Tudi  ti  odgovori  so  lahko že  navodilo  za  ravnanje.  Dijak  potrebuje  podporo  in 
naklonjenost  odraslega,  ki  je  njegov  spoštljiv  in  odgovoren  zaveznik.  Izražene 
potrebe dijakov so potrebe ekspertov iz izkušenj. V procesih pomoči se jim moramo 
pridružiti, da bi načrtovali podporo in pomoč. 
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2. Predlogi

Ministrstvo  za  šolstvo  in  šport  bo  moralo  poskrbeti  za  dodatne  strokovne  in 
materialne  vire,  potrebne  za  učinkovitejše  izvajanje  procesa  vzgoje  in 
izobraževanja ter oblik pomoči in podpore dijakom s posebnimi potrebami in tako 
tudi najštevilčnejši skupini dijakov s težavami pri učenju v srednjih poklicnih in 
strokovnih šolah. V teh šolah je mnogo manj virov kot v osnovni šoli, čeprav je v 
populaciji  večji  delež  dijakov  s  težavami  pri  učenju  in  z  drugimi  posebnimi 
potrebami. V preteklosti je bilo organiziranih zelo malo specifičnih izpopolnjevanj s 
področja posebnih potreb za strokovne delavce teh srednjih šol, pa tudi specialnih 
pedagogov,  usposobljenih  za  delo  s  srednješolci,  je  malo.  Intenzivnejše  oblike 
pomoči,  ki so jih deležni  dijaki,  ki  so usmerjeni, bi morali  izvajati  le specialni 
pedagogi in drugi ustrezno usposobljeni strokovni delavci.

Rizičnim populacijam dijakov (dijakom moškega spola, tistim, ki izhajajo iz družin 
z nižjim socio-ekonomskim statusom, dijakom s  specifičnimi  učnimi težavami in 
vsem  tistim,  ki  imajo  težave  zaradi  raznolikih  vzrokov  pri  učenju)  bi  morali 
posvetiti  posebno pozornost. Napačno je namreč mnenje, da so neuspešni zato, 
ker imajo nižje sposobnosti. Večina med njimi se je sposobna učiti, če so metode 
poučevanja v večji meri prilagojene njihovim posebnim potrebam. 

Izobraževalna  neuspešnost  učencev  pri  slovenskem  in  tujem  jeziku  ter  pri 
matematiki na koncu osnovne šole, ki se nadaljuje pri bodočih dijakih s težavami 
pri učenju v srednjih poklicnih in strokovnih šolah, bi morala biti tehten razlog za 
temeljit  premislek  o  vzrokih  takih  rezultatov  in  razlog  za  intenzivno  iskanje 
učinkovitih  rešitev  za  zmanjševanje  izobraževalne  neuspešnosti  teh  učencev  in 
dijakov v osnovni in srednji šoli.

Dijakom s specifičnimi učnimi težavami, ki so najbolj zastopani med dijaki, ki so 
usmerjeni,  in  tistimi,  ki  imajo  učne  težave,  saj  jih  najdemo v  skupini  rizičnih 
dijakov (fantje, tisti, ki imajo največ težav pri splošno izobraževalnih predmetih, 
kombinacija  izobraževalne  in  vedenjske  problematike),  bi  morali   posvetiti  še 
posebno pozornost, da bi razvili svoje potenciale, saj so lahko zelo inovativni.

Rezultati nakazujejo potrebo po izboljšanju procesov prepoznavanja in odkrivanja 
težav  pri  učenju  na  ravni  šole,  po  sistematični  detekciji  in  pravočasnem 
prepoznavanju  prisotnosti  težav.  Glede  na  to,  so  bile  pri  mnogih  dijakih  učne 
težave  prisotne  že  v  osnovni  šoli,  bi  bilo  potrebno  večjo  pozornost  posvetiti 
procesom pripravljanja učencev na prehod v srednjo šolo in izmenjavi informacij o 
njihovih  posebnih  izobraževalnih  potrebah  in  ustreznih  načinih  poučevanja  in 
pomoči.  

Dijaki  in  starši  poročajo,  da  sami  zaznajo  težave pri  učenju,  preden  jih  na  to 
opozorijo  slabe  ocene  ali  strokovni  delavci,  vendar  se  po  navajanju  strokovnih 
delavcev  le  redko  samoiniciativno  obrnejo  nanje.  Ker  je  zgodnje  odkrivanje  in 
zgodnje ukrepanje ključnega pomena, saj doživljanju ponavljajočih se neuspehov 
pogosto sledijo poslabšanje občutka samoučinkovitosti in notranje kontrole, 
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doživljanje nemoči,  strah pred neuspehom ter  aktiviranje različnih  mehanizmov 
obrambe pred izgubo samospoštovanja, je potrebno razumeti ovire v komunikaciji 
težav. Včasih postane okolje pozorno na probleme posameznika šele, ko postane z 
različnimi neustreznimi odzivi ali aktivnimi in pasivnimi načini izogibanja moteč.

Večjo strokovno pozornost je potrebno posvetiti problemom prehajanja iz enega 
sistema ali podsistema v drugega in načrtovanju potrebnih postopkov in informacij 
za uspešno izvedbo procesa tranzicije, še posebej pri učencih s težavami pri učenju 
in  psihosocialnem  prilagajanju.  Pomanjkanje  relevantnih  informacij  o  dijakovih 
učnih težavah v osnovni šoli je pomemben vir nezadovoljstva z utečenim sistemom 
prepoznavanja težav pri učenju. 

V  sodobnih,  interaktivnih  modelih  nastajanja  učnih  težav  ima pomembno  vlogo 
usklajenost med načini učenja, stili razmišljanja in načini poučevanja. Zato bi bilo 
potrebno  razmisliti,  kako  tradicionalne  načine  poučevanja,  ki  najbolj  ustrezajo 
slušno-verbalnim  dijakom,  ki  so  usmerjeni  v  teorijo,  bolj  prilagoditi  praktično 
usmerjenim dijakom in uporabiti njihove močne socialne spretnosti in prosocialno 
naravnanost  za  večjo  učinkovitost  motivacije  in  učenja.  Tehnično  usmerjenim 
dijakom tudi  bolj  ustrezajo  različni  načini  grafične  organizacije,  ki  izkoriščajo 
njihove  dobre  sposobnosti  prostorskega  razmišljanja  in  pomnjenja  za  usvajanje 
novih  znanj.  Še  posebej  bi  bilo  potrebno  usklajenosti  stilov  učenja  s  stili 
poučevanja  namenjati  pozornost  pri  splošnih  predmetih,  kjer  so  problemi 
motivacije bolj izraženi in pretirano izpostavljanje šibkih področij vodi v izogibanje 
in odlašanje.

Posebno učitelji splošnih predmetov bi morali biti bolj seznanjeni s kognitivnimi in 
motivacijskimi značilnostmi nadarjenih dijakov s specifičnimi učnimi težavami, saj 
jih  je  zaradi  specifičnih  močnih  področij  (vidno-prostorske  predstave  in 
razmišljanje, tehnični interesi in praktična ustvarjalnost itd.) na nekaterih srednjih 
strokovnih  šolah  mnogo  več,  kot  je  povprečje  v  osnovnih  šolah.  Težave  z 
usvajanjem tipično šolskega znanja in intenzivno osredotočanje na področja lastnih 
interesov lahko učitelje vodijo do napačnega pripisovanja težav neuspešnosti ali 
lagodnosti.  

Med  strategijami  pomoči  in  podpore  ne  smejo  prevladovati  strategije,  ki  so 
namenjene  dijakom,  ki  počasneje  usvajajo  znanja  in  imajo  težave  z  logičnim 
razmišljanjem.  Dijaki  s  težavami  pri  učenju  imajo  zelo  različne  potenciale  in 
posebne  potrebe,  zato  morajo  učitelji  uporabljati  dijakom  bolj  prilagojene 
strategije poučevanja, pomoči in podpore, da bodo lahko optimalno razvili svoje 
potenciale. 

Učitelji splošnih in strokovnih predmetov bi morali v večji meri sodelovati z učitelji 
praktičnih  predmetov,  da  bi  skupaj  načrtovali,  pridobivali  in  utrjevali  snov  ter 
izmenjavali učinkovite strategije poučevanja, utrjevanja in ocenjevanja dijakov s 
težavami pri učenju. Dijaki s težavami pri učenju in predvsem dijaki moškega spola 
so  praviloma  bolj  uspešni,  če  tudi  splošna  in  strokovna  znanja  pridobivajo  v 
povezavi s praktičnimi problemi. 
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Srednje šole nimajo izdelanega celostnega koncepta dela z dijaki, ki imajo težave z 
učenjem.  To  ne  pomeni,  da  dijaki  ostanejo  brez  pomoči,  ampak  je  pomoč 
nezadostna,  da bi  dijaki  z  učnimi  težavami  lahko napredovali  in  se  uspešno in 
ustvarjalno vključili v razred in izobraževanje.

Projekt pomoči posameznemu dijaku ostaja preozko usmerjen na različne oblike 
učne  pomoči,  čeprav  so  praviloma  dijakove  težave kompleksne  in  bi  zahtevale 
projekt, ki bi povezal vse udeležene, tudi starše, če je možno, predvsem pa dijaka.

A takega koncepta šole nimajo, ni kontinuuma, so strokovna znanja, a ni doktrine 
soustvarjanja, sodelovanja. 

Predlagamo Tristopenjski  model  odkrivanja,  ocenjevanja in  obravnave dijakov s 
težavami  pri  učenju,  ki  bi  omogočil  organizacijo  učinkovitejše  vzgoje  in 
izobraževanja  dijakov  s  težavami  pri  učenju.  Oblikovanje  tristopenjskega 
hieararhijskega modela odkrivanja, ocenjevanja in obravnavanja dijakov s težavami 
pri učenju terja soustvarjanje vseh udeležencev inkluzivnega procesa od učiteljev, 
svetovalnih delavcev in staršev do dijakov.

V  temelju  predlogov  mora  biti  ustvarjanje  mreže  pomoči,  ki  bo  zagotovila 
soustvarjanje procesa, v  katerem bodo strokovni  delavci,  spoštljivi  in  odgovorni 
zavezniki,  skupaj z dijaki, eksperti iz izkušenj, raziskovali in dosegali želene izide 
pri  omilitvi,  obvladovanju  ali  odpravi  učnih  težav.  A  pokazalo  se,  da  to  ne 
zadostuje, saj so učne težave praviloma del kompleksne situacije izločenosti  in 
nemoči, zato vključenost in pripadnost v skupnih projektih šole in razreda mora biti 
enakovreden želen izid. 
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	Predvidevamo pa lahko tudi, da učitelji praktičnih predmetov v proces poučevanja zaradi svoje profesionalne usmerjenosti vnašajo   inženirske principe, ki so vedno bolj zanimivi tudi za učitelje, ki želijo uresničevati inkluzijo in ob tem izvajati učinkovitejšo vzgojo in izobraževanje. Poznati morajo način inženirskega mišljenja. Inženirsko načrtovanje je kompleksen proces, tako kot vključevanje dijakov s posebnimi potrebami, ki terja izvajanje različnih aktivnosti, da se uresniči zastavljeni cilj oz. reši problem. Inženirji jasno definirajo problem, postavijo pojmovni okvir problema, mislijo na uresničevanje rešitve, rešitev implementirajo s splošnimi in  fleksibilnimi pristopi ter evalvirajo učinkovitost  (Dakes, Lamar-Dukes, 2009).

