
ESS1 – Projekt: Usposabljanje strokovnih delavcev za uspešno vključevanje otrok  
in mladostnikov s posebnimi potrebami v vzgojo in izobraževanje 2008-2011 

Program: Uvajanje koncepta učne težave v osnovni šoli s pomočjo inkluzivnih timov.- 3. FAZA 

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvo in šport. Operacija se izvaja v okviru 
operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega 

učenja«, prednostna usmeritev: »Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja«. 

 

PRILOGA 4 
 

Evalvacija uresničevanja Koncepta v sodelujočih osnovnih šolah 

Evalvacija je ključnega pomena v vsakem (razvojnem) procesu, saj nam daje pomembne povratne 
informacije o posameznih elementih procesa in tako omogoča načrtovanje potrebnih in želenih 
izboljšav, da bi dosegli zastavljene cilje. Evalvacija je tudi nujni element v procesu profesionalnega 
razvoja strokovnih delavcev vključenih v določen proces ali projekt.  

V procesu akcijskega raziskovanja želimo v sklepni fazi analizirati in interpretirati opravljeno delo – 
uresničevanje izbranih elementov Koncepta dela učne težave v osnovni šoli ter na osnovi 
evalvacijskih ugotovitev načrtovati nadaljnje potrebne korake za uspešnejše uresničevanje Koncepta 
ali modifikacijo Koncepta. 

IZHODIŠČNA EVALVACIJSKA VPRAŠANJA: 

1. Ali imajo na šolah izdelan protokol uvajanja Koncepta dela (prepoznavanje, načrtovanje, 
izvajanje in evalvacija pomoči; odgovornosti, materiali)? 
Ali bi skupna, poenotena oblika, baza šolam pomagala v njegovi izdelavi (npr. preko spletne 
aplikacije... okvirni seznami ali kratki opisi  strategij, prilagoditev, ocenjevalnih lestvic in 
pripomočkov, obrazci za načrtovanje...)? 

 

 

 

 

2. Katere na usposabljanju spoznane elemente prepoznavanja in ocenjevanja ste uporabili, 
preverili? (CBM, FBA, Galešev ocenjevalni profil, skrining lestvico za disleksijo, SDQ…)? Ste 
uporabili kakšne druge pristope, metode in pripomočke za prepoznavanje in ocenjevanje? 

 

 

 

 

3. Katere strategije, elemente obravnave ste uporabili, preverili (tutorstvo, medvrstniška pomoč 
ipd.)? Za katero skupino učencev z UT (učenci z bralno-napisovalnimi težavami, ADHD ipd.)? 
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4. Katere elemente prepoznavanja in ocenjevanja ter katere elemente obravnave, ki so na šolah 
lažje uresničljivi, bi izpostavili na prvih treh korakih? 

 

 

 

 

5. Katera znanja in izkušnje učitelji (ŠSD) najbolj potrebujejo, da bi bolj učinkovito delali z učenci z 
UT? V kakšni obliki jih najraje pridobivajo (predavanja, delavnice, supervizija, literatura, spletni 
viri ipd.) 

 

 

 

 

6. Katera so njihova močna področja? (učitelji, ŠSD, šola) 

 

 

 

7. Katere so največje ovire uresničevanja Koncepta? Predlogi za reševanje?  

 

 

 

8. Bi bila potrebna  modifikacija  osnovnega koncepta Koncepta dela z učenci z učnimi težavami? V 
katerih elementih? 

 


