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Inkluzija in inkluzivnost

Uvod
Junija leta 2000 sem se v okviri CEDEFOP-a (European Centre for the 

Development of Vocational Training) udeležila srečanja članic EU z naslovom 
Alternativne poti izobraževanja na področju poklicnega in strokovnega šolstva. 
Na srečanju so bili izpostavljeni novi trendi v poklicnem in strokovnem izobra-
ževanju ter oblikovana skupna stališča in priporočila, med katerimi bi za to pri-
ložnost izpostavila le nekatere:

• Z inkluzijo otrok s posebnimi potrebami pridobimo vsi.
• Vsak dijak mora pridobiti poklic.
• Nujna je individualizacija pouka – za vsakega dijaka se pripravi indivi-

dualni plan, ki upošteva njegove potrebe.
• Izogibamo se diskriminaciji in segregaciji.

Mojo pozornost je posebej pritegnila predstavitev danskega pilotnega 
projekta integracije otrok s posebnimi potrebami v redne oddelke, ki ponuja 
praktično podporo dijakom s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redne od-
delke, njihovim staršem in učiteljem. 

Med aktivnostmi tega projekta bi izpostavila:
• skupne redne sestanke vodstva, učiteljev, učencev/dijakov, staršev, te-

rapevtov in predstavnikov ministrstev, da bi boljše razumeli otroke in 
dosegali večjo kvaliteto in učinkovitost;

• oblikovanje dokumentacijskega centra s strokovno literaturo, videoka-
setami in razvoj podatkovnega računalniškega programa;

• seminarje za asistente in učitelje, ki so vključeni v integrirane razrede; 
• promoviranje vključenosti z objavljanjem člankov v strokovnem in splo-

šnem javnem časopisju in medijih;
• vključevanje političnih in strokovnih lobijev;
• izdelavo videokasete o razvoju in učenju otrok s posebnimi potrebami 

skozi vsakodnevne izkušnje z integracijo v redni šoli;
• praktične nasvete z izkušnjami projekta za tiste šole, ki se odločijo za 

inkluzijo.

Predstavniki danskega projekta so menili, da je pogoj za uspešno inklu-
zijo strinjanje celotnega šolskega tima (učitelji in vodstvo) s pričetkom proce-
sa inkluzije, sodelovanje s starši (vrednote, možnosti staršev, zmožnosti otrok, 
strinjanje s cilji in metodami šole), redni sestanki (šola-starši-dijak-asistenti-
zunanji sodelavci). Za dobro delo v razredu mora imeti učitelj vso podporo in 
čas za pripravo ter kvalitetno izobraževanje za učitelje. Proces mora biti spre-
mljan in evalviran (individualni načrt, cilji, metode, urnik, aktivnosti dijakov 
in učiteljev, prilagajanje izobraževalnega programa … ). Organizirana mora biti 
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dobra asistentska dejavnost in dobra podpora procesu vključevanja. Šola in so-
delujoči učitelji morajo dobiti finančno podporo.

Na Centru RS za poklicno izobraževanje smo s pomočjo sredstev Evrop-
skega socialnega sklada v okviru projekta Sofinanciranje ključnih skupnih nalog 
za podporo uvajanju novih izobraževalnih programov v srednjem poklicnem in 
strokovnem izobraževanju v letih 2008–2010, izobraževalne aktivnosti Kakovost 
pedagoških procesov, razvili Model nudenja pomoči učiteljem pri delu z dijaki s 
posebnimi potrebami, ki so integrirani v redne oddelke. S tem projektom je bilo 
omogočeno, da smo tudi pri nas uresničili idejo o drugačnem pristopu k vklju-
čevanju dijakov s posebnimi potrebami v redne oddelke srednjega poklicnega in 
strokovnega izobraževanja. 

Zahvaljujem se vsem sodelujočim inštitucijam, strokovnjakom, dijakom, 
staršem, še posebej pa dr. Dušanu Rutarju, ki je z veliko strokovnega znanja in 
entuziazma prispeval k uspešni realizaciji našega skupnega projekta.

Ilustracija na naslovnici po besedah avtorice, akademske slikarke Anke 
Hribar Košmerl, »prikazuje medsebojno prijateljstvo in lepe medčloveške odno-
se«, kar lahko dosežemo le z medsebojnim spoštovanjem in upoštevanjem po-
sebnosti posameznih ljudi.

Jelka Drobne, vodja aktivnosti

Jelka Drobne | Uvod
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SREČANJE

Ko srečam nekoga 
iz dežele neznane,
iz drugega letnega časa,
ki sije kot sonce, 
ko tu je mrzlo,
in snežinke
v poletje prinaša,

naučiti se skušam 
njegovih besed –
iščem 
poti govorice:
skozi kretnje,
nasmeh in pogled
spletava nove resnice …

In potem več ne 
razmišljam
kako in zakaj …
Danes, ta ZDAJ 
sva tukaj.
Zapleševa v januar
ali v maj,
letiva, učiva se skupaj …

Barbara Gregorič Gorenc
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Pomoč učiteljem pri delu z dijaki s posebnimi potrebami,  
ki so integrirani v redne oddelke
Pri vključevanju dijakov in dijakinj s posebnimi potrebami v redne od-

delke naletimo na nekatere posebnosti in težave, ki jih želimo razrešiti v prid 
dijakov, njihovih staršev in učiteljev, tako da najdemo skupno pot do cilja, ki si 
ga skupaj zastavimo. Zato smo razvili projekt Model nudenja pomoči učiteljem 
pri delu z dijaki s posebnimi potrebami, ki so integrirani v redne oddelke.

Temeljna pravica na področju izobraževanja je pravica do izobrazbe. 
Mednarodni dokumenti jo opredeljujejo kot temeljno človekovo pravico, ki zaje-
ma vse stopnje izobrazbe: osnovno, srednjo in visoko. Ustava Republike Slove-
nije tem zahtevam deloma sledi z določbo, po kateri imajo »otroci z motnjami v 
telesnem in duševnem razvoju ter druge huje prizadete osebe pravico do izobra-
ževanja in usposabljanja za dejavno življenje v družbi«. Dijaki s posebnimi po-
trebami potrebujejo več podpore, da v šoli pridobljeno znanje kasneje prenesejo 
v vsakdanje življenje. Opredelimo jih v naslednje skupine: dijaki z motnjami v 
duševnem razvoju, slepi in slabovidni, gluhi in naglušni, z govorno-jezikovnimi 
motnjami, gibalno ovirani, dolgotrajno bolni, s primanjkljaji na posameznih po-
dročjih učenja ter s čustvenimi in vedenjskimi motnjami.

Pomembna je možnost, da vsak svobodno izbere, kje se bo izobraževal. 
Inkluzivno izobraževanje je dobra oblika izobraževanja, če so za to ustvarjeni 
pogoji. Potrebna je posebna podpora in usposobljeni učitelji. V inkluzivnem iz-
obraževanju dijaki usvojijo več socialnih veščin, dobijo več izkušenj in se učijo 
živeti v realnem svetu. Hkrati je to zanje najboljša priprava za nadaljevanje šo-
lanja na višji ravni. Usposobljeni centri pa naj bi nudili pomoč in dajali potreb-
ne informacije.

Če želimo izvajati inkluzijo, če želimo vključevati dijake s posebnimi 
potrebami v običajna šolska okolja, moramo pripraviti in zagotoviti vse, kar 
tako vključevanje zahteva. Spremembe pri prehodu iz osnovne v srednjo šolo 
so zahteven proces za vsakega mladostnika, še bolj pa za vse, ki imajo kakr-
šne koli posebne potrebe. Iz znanega okolja pride v novo okolje, kjer bo moral 
ponovno spregovoriti o svoji drugačnosti in se prilagoditi na novo okolico. Di-
jak pa pri vsem tem ne želi izstopati. Zato je zelo pomembno, kako je izpeljan 
prehod med osnovno in srednjo šolo ter kako je pripravljena srednja šola, ki 
sprejme tega dijaka. Rezultati bodo odvisni predvsem od uspešnega sodelova-
nja vseh vključenih. 

Med drugim je tudi treba usposobiti učitelje, da bo inkluzija lahko 
uspešna. Učitelji, ravnatelji, svetovalni delavci in vsi, ki bodo delali ter se pri 
delu srečevali z dijaki s posebnimi potrebami v šolskem okolju, morajo veliko 

Tatjana Patafta | Pomoč učiteljem pri delu z dijaki s posebnimi potrebami, ki so integrirani ...
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vedeti o značilnostih teh dijakov, zato si morajo potrebno znanje pridobiti. Uči-
telji se včasih ustrašijo in rečejo, da se ne čutijo dovolj pripravljene za uspešno 
delo s temi dijaki. Verjamejo, da bi lahko v razredu dosegli bistveno več, če bi 
bili primerno usposobljeni. Poudarjajo pa tudi, da pomeni delo z dijaki s po-
sebnimi potrebami tudi delo s celotnim oddelkom, ne le s posameznimi dijaki, 
kar je logično.

Za vključevanje dijakov s posebnimi potrebami v običajne oddelke je po-
trebno je tudi znanje o diagnozah, razvojnih značilnostih, posebnostih ter zmo-
žnostih teh dijakov. Zato je nujno usposabljanje in permanentno izobraževanje 
učiteljev. Vsak učitelj, ki bo delal z dijaki s posebnimi potrebami, mora biti pri-
pravljen in usposobljen za delo s temi dijaki.

Z Modelom nudenja pomoči učiteljem pri delu z dijaki s posebnimi po-
trebami, ki so integrirani v redne oddelke, želimo ponuditi nekatera temeljna 
spoznanja oziroma nekaj možnih oblik dela z dijaki s posebnimi potrebami. 
Predstaviti želimo nekatere temeljne vidike dobre prakse vključevanja dijakov s 
posebnimi potrebami v običajna šolska okolja, ne pa v posebne ustanove.

Šole, v katere se vključujejo dijaki s posebnimi potrebami, so lahko za-
radi same narave inkluzije in standardov, ki jim morajo slediti, vzgled in hkra-
ti vzorec za vse druge šole in za celotno okolje, v katerem delujejo. Prav zaradi 
tega morajo biti vključeni v delo s temi dijaki poleg njihovih osebnih spremlje-
valcev in učiteljev tudi vsi ostali, predvsem njihovi starši. Za uspešno vključeva-
nje dijakov s posebnimi potrebami v redne oddelke je namreč med drugim zelo 
pomembno sodelovanje vseh ljudi, ki se srečujejo z dijaki s posebnimi potreba-
mi, sodelovalno načrtovanje in učenje, razvijanje novih strategij dela, skupno 
razmišljanje o prihodnosti dijakov s posebnimi potrebami in prenašanje stro-
kovnega znanja o naravi posebnih potreb v vsakdanje življenje.

Bistvo inkluzije je občutek pripadnosti, ki ga želi imeti čisto vsak člo-
vek. Tega ne more zagotoviti nobena odločba, napisana na podlagi strokovnih 
mnenj. Uvrstitev dijaka v določeno kategorijo mu avtomatično ne zagotavlja ob-
čutka pripadnosti, čeprav ima lahko od odločbe določene koristi. Za občutek 
pripadnosti in lastne vrednosti se mora zgoditi še veliko, potem ko je odločba 
napisana in odposlana na ustrezni naslov.

Velja, da naj bi se dijaki s posebnimi potrebami bolje počutili v običaj-
nih srednjih šolah, vrstniki naj bi jih bolj sprejemali, njihovi medsebojni odno-
si so v običajnih šolah bolj naravni in vsakdanji. Pridobili naj bi več znanja ter 
pričakovanja staršev naj bi bila večja, če bodo njihovi otroci s posebnimi potre-
bami vključeni v običajne šole, saj inkluzija temelji na idejah o enakosti, ena-
kopravnosti in potrebi po emancipaciji vseh ljudi. Naklonjenost pa je potrebna 
vsem dijakom, ne le tistim s posebnimi potrebami, saj bodo drugače diskrimi-
nirani. Vsi dijaki naj sodelujejo pri vseh dejavnostih in naj razvijajo občutek 
pripadnosti oziroma lastne vrednosti. Dejavnosti naj se prilagajajo dijakovim 
potrebam, pri čemer pa prilagajanje ni isto kot izpolnjevanje želja. Dijaki naj ak-
tivno sodelujejo pri učenju in drugih dejavnostih v šoli. Delo v oddelku naj bo 
prilagojeno, poskrbeti je treba za ustrezne materiale, gradiva in druge potrebne 
prilagoditve. Dijaki naj čutijo podporo učitelja in ostalih.

Odločili smo se, da pripravimo poskusni eksperimentalni model, ki je 
predstavljen v tem priročniku. Preizkušen je v praksi v nekaterih šolah, sedaj 
pa ga predstavljamo še vsem ostalim šolam, ki so zainteresirane za razvijanje 
dobrih oziroma odličnih praks, ki daleč presegajo okvire šolskega polja.
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Pomoč smo poiskali pri naslednjih zavodih:
• Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik,
• Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana ter
• Zavod za slepo in slabovidno mladino Ljubljana.

V sodelovanju z njihovimi predstavniki in nekaterimi strokovnjaki smo 
ugotovili, v katere srednje šole se bodo vpisali tudi dijaki s posebnimi potreba-
mi. Nato smo te srednje šole povabili k sodelovanju. Na naša povabila so se od-
zvale in vključile v projekt naslednje srednje šole:
• Srednja šola Zagorje,
• Šolski center Rudolfa Maistra, Srednja ekonomska šola Kamnik,
• Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana,
• Srednja zdravstvena šola Ljubljana in
• Biotehniški center Naklo, Srednja šola.

Ni pomembno samo, da se zagotovi čim večjo vključitev dijakov s poseb-
nimi potrebami v redno srednje šolstvo in s tem v družbo ostalih sovrstnikov, 
temveč je vrednost tudi v tem, da se jim ob koncu izobraževanja zagotovi še 
znanja za dejavno vključitev v poklicno in strokovno ter predvsem odraslo življe-
nje. Dijaki s posebnimi potrebami potrebujejo več podpore, da v šoli pridobljeno 
znanje prenesejo v vsakdanje življenje. To je zanje izjemno pomembno, saj jim 
pridobljeno znanje ne koristi, če ga ne znajo uporabiti.

Cilj projekta,ki je trajal dve leti, je bil predvsem postaviti in preizkusiti 
nekatere korake za uspešno inkluzijo dijakov s posebnimi potrebami in pripra-
viti ta priročnik. Načrtovali smo izvajanje delavnic, predvsem poletnega tabora 
za učitelje, ki bodo učili dijake s posebnimi potrebami, in pripravo individuali-
ziranih programov za vključene dijake.

Na začetku šolskega leta 2009/10 smo organizirali prvo srečanje – de-
lavnico vseh, ki so se srečevali skozi celotno šolsko obdobje: dijakov s posebni-
mi potrebami, njihovih staršev, programskega učiteljskega zbora, ravnateljev, 
pomočnikov ravnateljev, vseh ostalih učiteljev, svetovalnih delavcev, spremlje-
valcev ter strokovnjakov. Srečanje smo organizirali na Rogli. Namen srečanja je 
bil pripraviti model izdelave individualiziranega programa za dijake s posebni-
mi potrebami, na osnovi skupnega sodelovanja med dijakom, njegovimi starši, 
učitelji, ki bodo dijaka učili, in strokovnjaki. Poleg tega je bil namen srečanja 
medsebojno spoznavanje, strokovno in teoretično usposabljanje programskega 
učiteljskega zbora, priprava na izdelavo individualiziranega programa za dijake 
s posebnimi potrebami, seznanitev s sodobnimi strokovnimi spoznanji s podro-
čja vključevanja otrok s posebnimi potrebami v običajna šolska okolja, spozna-
vanje novih zakonskih določil in odkrivanje posebnosti, povezanih z različnimi 
šolskimi okolji. Dijaki in njihovi starši imajo pravico sodelovati pri izdelavi in-
dividualiziranih programov, ki predstavljajo osnovni dokument o načinih njiho-
vega šolanja, hkrati pa po svojih močeh prispevajo k doseganje ciljev na poti k 
uspešnemu šolanju in zaključku.

Program dvodnevnega srečanja je vseboval naslednje teme:
• inkluzija – integracija dijakov s posebnimi potrebami v redne oddelke 

srednjih šol ter dosedanje izkušnje,
• skupine s posebnimi potrebami – diagnoze in posebnosti posameznih 

skupin,
• delo v delavnicah (medsebojno spoznavanje dijakov, staršev in program-

skih učiteljskih zborov),

Tatjana Patafta | Pomoč učiteljem pri delu z dijaki s posebnimi potrebami, ki so integrirani ...
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• izkustvena delavnica v skupinah,
• priprava konkretnih individualiziranih programov za navzoče dijake po 

skupinah in
• evalvacija.

Delo smo razdelili v štiri skupine in sicer:

1. skupina – gluhi in naglušni dijaki,

2. skupina – slepi in slabovidni dijaki,

3. skupina – gibalno ovirani dijaki in

4. skupina – dijaki s primanjkljaji na posameznih področjih.

Starši in dijaki morajo biti člani skupine na šoli, ki pripravlja individu-
alizirani program in kasneje skrbi za njegovo dosledno izvajanje. Te skupine se 
morajo srečevati tudi med letom in pregledati vse dejavnike, ki bodisi negativno 
bodisi pozitivno vplivajo na izvajanje individualiziranega programa. Potrebno 
pa je tudi usposabljanje programskih učiteljskih zborov, strokovnih delavcev, 
staršev in spremljevalcev.

Ugotovili smo, da je ob začetku vključevanja dijakov s posebnimi potre-
bami v redne oddelke potrebno izvesti naslednje faze oziroma elemente:

• uvodno poletno srečanje,
• oblikovanje strokovne skupine,
• izdelava individualiziranega programa,
• strokovno usposabljanje predvsem programskega učiteljskega zbora,
• supervizija ter
• intervizija.

Delo je potekalo po skupinah:

V prvo skupino smo uvrstili gluhe in naglušne dijake. To skupino je vo-
dila Alenka Levec z Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana.

Delavnice sta se udeležili dve šoli, in sicer Srednja zdravstvena šola Lju-
bljana z enim dijakom in Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana z 
dvema dijakoma ter njihovimi starši.

V drugo skupino smo uvrstili slepe in slabovidne dijake. To skupino je 
čisto v začetku projekta vodila Anja Krč, kmalu pa jo je nadomestila Marija Je-
raša z Zavoda za slepo in slabovidno mladino Ljubljana.

V to skupino se je priključil Biotehniški center Naklo, Srednja šola, z 
eno dijakinjo in njeno mamo.

V tretjo skupino smo uvrstili gibalno ovirane dijake. To skupino je vo-
dil dr. Dušan Rutar s Centra za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje 
Kamnik.

Delavnice v tej skupini seje udeležil ŠC Rudolfa Maistra, Srednja eko-
nomska šola Kamnik, z dvema gibalno oviranima dijakoma in njihovimi starši.

V četrto skupino pa smo vključili dijake s primanjkljaji na posameznih 
področjih. To skupino je vodila Irena Korene iz Osnovne šole Jela Janežiča v 
Škofji Loki.
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V to skupino se je vključila Srednja šola Zagorje z dijakinjo in njeno 
mamo, ki sta se po začetnem proučevanju situacije sprostili ter odkrito spre-
govorili o svojih pričakovanjih, željah in dosedanjih izkušnjah.

Po teoretičnem uvodu je bila prva delavnica namenjena spoznavanju 
udeležencev ter predvsem seznanitvi dijakov in dijakinj. Cilj je bil spoznati nji-
hova močna področja, interese, težave ter pričakovanja. Po sproščujočih ak-
tivnostih se je v skupinah hitro ustvarilo pozitivno in sproščeno vzdušje ter 
pripravljenost za konstruktivno sodelovanje.

Sledil je razmislek o pričakovanjih sodelujočih v posameznih skupi-
nah, potem pa je vsak pri sebi razmislil in določil, na kakšen način lahko pri-
pomore k uspešnosti na poti do cilja. Ugotovili smo, da se pričakovanja uje-
majo z odgovornostjo, ki jo vsak posameznik čuti do svojega dela, da imajo 
pravzaprav vsi udeleženi podobno mišljenje in da vsi težijo k istemu cilju.

V izkustveni delavnici so se učitelji postavili v vlogo dijakov s poseb-
nimi potrebami, tako da so poskusili prek različnih aktivnosti na lastni koži 
izkusiti nekatere težave, s katerimi se ti dijaki vsakodnevno srečujejo. Ak-
tivnosti so bile pripravljene tako, da so simulirale določeno težavo oziroma 
primanjkljaj. Med izvajanjem aktivnosti je vladalo zelo sproščeno vzdušje. 
Kljub težavnim situacijam, v katere so bili postavljeni, učitelji niso izražali 
nikakršne zadrege, večinoma so se celo pošalili na svoj račun. Tako so ime-
li tudi dijaki in njihovi starši lepo priložnost biti skupaj z učitelji v nekoliko 
bolj neformalni situaciji ter jih spoznati v povsem drugačni luči.

Glavni cilj pa je bil izdelati individualizirane programe za posamezne 
prisotne dijake. Bistvo priprave tega programa je, da nastane v skupini. 

Pri oblikovanju, izvajanju, spremljanju ter evalviranju individualizi-
ranih programov je timsko delo izjemnega pomena. Brez medsebojnega so-
delovanja šole in učiteljev v šoli, staršev in dijakov si uspešnega izobraževa-
nja in inkluzije dijaka s posebnimi potrebami ni mogoče predstavljati. Prav 
to pa je bilo omogočeno na delavnici na Rogli. Udeleženci so se med dvo-
dnevnimi dejavnostmi spoznali v neformalnem okolju, ki je hkrati zagota-
vljalo bolj sproščene odnose. Prisotni so bili vsi posamezniki, ki so pomemb-
ni za uspešno in kakovostno vzgojno-izobraževalno delo: dijak s posebnimi 
potrebami, njegovi starši oz. družina, programski učiteljski zbor in ostali 
strokovni sodelavci na šoli. 

Vsak je na osnovi predstavljenih priporočil ter predlogov razmislil, 
katere metode in oblike dela lahko uporabi pri poučevanju svojega predme-
ta. V individualiziran program se je zapisalo med drugim tudi: usmeritev 
pozornosti na bistvene vsebine pri posamezni programski enoti ter sprotno 
preverjanje razumevanja, razdelitev kompleksnejših nalog na posamezne ko-
rake, podaljšan čas preverjanja in ocenjevanja znanja, možnost preverjanja 
in ocenjevanja znanja v individualni situaciji, dogovori o ustnem in pisnem 
ocenjevanju znanja, poudarjanje pomembnih dejstev in podatkov pri učnih 
enotah, uporaba pripomočkov, fotokopij, učenje tujega jezika, dodatna stro-
kovna pomoč, sodelovanje s starši in še marsikaj. Dogovor je bil tudi, da bo 
predmetni učiteljski zbor na rednih mesečnih sestankih sproti evalviral indi-
vidualiziran program. Učitelji si bodo izmenjali izkušnje, sproti bodo ocenje-
vali napredek dijakov ter učinkovitost določenih metod in oblik dela. 

Naše delavnice smo zaključili s skupno evalvacijo. 

Tatjana Patafta | Pomoč učiteljem pri delu z dijaki s posebnimi potrebami, ki so integrirani ...
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Cilj delavnice je bil tudi, da bi se z izvedenimi aktivnosti približali uspe-
šni inkluziji. Dijaki, starši, učitelji so se med seboj spoznali, navezali prve stike 
in s tem izgubili začetni strah pred komunikacijo in nerazumevanjem. Srednje-
šolski učitelji so dijakom in staršem sporočili svoja pričakovanja, povezana s 
sodelovanjem pri pouku, ter predstavili zahteve izobraževalnega programa in 
pripravljenost na prilagajanje dijakovim posebnim potrebam.

Ob pripravi individualiziranega programa je vsak prispeval svoj delež, 
tako da so pripravljeni programi resnično odraz vseh sodelujočih v procesu 
inkluzije.

Seminar na Rogli je bil zelo koristen in izveden ob pravem času. Na 
splošno je bilo vzdušje zelo pozitivno. Bodoči učitelji dijakov so dobili potrebne 
informacije od strokovnjakov, ki so do sedaj delali s temi otroci. Razrešenih je 
bilo veliko vprašanj na enem mestu in v kratkem času.

Po srečanju na Rogli je na sodelujočih šolah sledilo uvodno srečanje 
z vsemi dijaki iz razreda, v katerega je vključen dijak s posebnimi potrebami. 
Namen tega srečanja je bilo medsebojno spoznavanje s sošolci.

Dijaki včasih rečejo, da premalo vedo o svojih sošolcih, ki imajo poseb-
ne potrebe, zato jim je smiselno prisluhniti in jih s privoljenjem dijakov s poseb-
nimi potrebami seznaniti z osnovnimi diagnozami. S seznanjanjem prav gotovo 
zmanjšujemo nevednost, obenem pa tudi gradimo temelje za boljše medsebojno 
poznavanje in premagovanje predsodkov oziroma stereotipov.

Tako sošolcem, vrstnikom kot njihovim staršem je treba predstaviti pri-
sotnost dijaka s posebnimi potrebami, in sicer na razredni uri, na prvem rodi-
teljskem sestanku, kjer naj sodeluje tudi strokovni delavec, ki bo predstavil, 
kaj pomeni vključitev tega dijaka ter zakaj so potrebne nekatere prilagoditve. 
Možno pa je z določenimi aktivnostmi v okviru delavnic predstaviti in bolje pri-
kazati, zakaj posebne potrebe, kar bo tudi pripomoglo k boljšemu sprejetju di-
jaka v skupini. 

Med šolskim letom so se skupine na šolah srečale še večkrat. Taka sre-
čanja so nujno potrebna, sodelujejo vsi: dijaki s starši, vsi učitelji, ki dijake po-
učujejo oz. jih bodo poučevali v prihodnjih letih, in ostali strokovni sodelavci. 
Namen teh srečanj je evalvacija opravljenega dela, načrtovanje ter reševanje 
morebitnih zapletov. Ugotoviti je treba, kakšno je splošno počutje in delovanje 
dijakov, kakšno je mnenje staršev o opravljenem delu in uspešnosti dijaka, ka-
kšno je mnenje učiteljev o lastnem delu in delu dijaka s posebnimi potrebami, 
kako se izvaja dodatna strokovna pomoč, katere prilagoditve se uporabljajo, 
kako poteka medsebojno sodelovanje učiteljev in staršev ter kako bi razrešili 
dileme, ki so se pojavile v preteklem obdobju.

Tudi delovna srečanja skupine na ravni projekta so bila ves čas aktivna. 
Dejavnosti v zvezi s projektom, ki so se izvajale vse šolsko leto, niso bile samo 
poskus idealne integracije, ampak so prerasle v odlično prakso, ki bi se lahko 
uporabljala za vse kategorije integriranih dijakov s posebnimi potrebami.

Ob koncu projekta je bila organizirana še skupna delavnica vseh sode-
lujočih, ki je bila namenjena povzetkom, sklepnim razmislekom in refleksijam 
celotnega dveletnega druženja oziroma sodelovanja. To delavnico smo izpeljali 
v Kamniški Bistrici. 

V dveletnem obdobju trajanja projekta smo prispevali možnosti za re-
šitve, ki so dijakom s posebnimi potrebami v rednih pogojih izobraževanja po-
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skušale omogočiti čim bolj enakovreden položaj v razredu: prilagoditve pri po-
dajanju snovi, preverjanju in ocenjevanju, individualna učna pomoč, usmeritev 
v srednjo šolo po izboru mladostnika in še kaj.

Izkušnje tega modela bodo v prihodnje pomagale kot izhodišče osta-
lim rednim srednjim šolam v Sloveniji, ki bodo v svoje izobraževalne programe 
vključile dijake s posebnimi potrebami.

Glavni cilj projekta je bil dosežen; povezali so se vsi sodelujoči v pro-
cesu integracije v dobro delujoč in učinkovit tim in pripravili načrt integracije 
kot izhodišče za delo z dijakom s posebnimi potrebami. 

Tatjana Patafta

Center RS za poklicno izobraževanje

Tatjana Patafta | Pomoč učiteljem pri delu z dijaki s posebnimi potrebami, ki so integrirani ...
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Namesto uvoda vprašanje:  
ali so učitelji v Sloveniji zares pripravljeni na inkluzijo?

Podprite me tam, kjer sem močan, in moje šibkosti bodo izginile. 
(maorska modrost)

Če obravnavate ljudi, kot da so taki, kakršni bi morali biti, potem 
jim pomagate postati taki, kakršni bi lahko bili. 
(Johann Wolfgang Goethe)

Če mislite, da ne zmorete, ali če mislite, da zmorete, se ne motite. 
(Eleanor Roosevelt)

Vsakdo lahko postane velik, kajti vsakdo je lahko v službi nečesa. 
(Martin Luther King Jr.)

Zapisano vprašanje ni nastalo po naključju, ni padlo z neba, nihče ga ni 
prišepnil avtorju. Pravzaprav se je rodilo v vsakdanji praksi, kakor se uveljavlja 
zadnjih dvajset let v Sloveniji, pa tudi drugod po svetu. Izjemno zanimivo je, da 
se o problemih, značilnih za vključevanje otrok s posebnimi potrebami v druž-
beno življenje, ne govori veliko, zlasti ne v javnosti. O njih vemo največ mi, ki se 
dnevno srečujemo z otroki, s straši in z učitelji, s spremljevalci, ki so vključeni 
v supervizijo.

Praksa ni izmišljena, saj je realna. Taki so tudi problemi, s katerimi se 
srečujemo, in tako je v naslovu zapisano vprašanje, ki se je rodilo po nujnosti, 
zato ga moramo jemati nadvse resno. 

Prav je, da vprašanje premislimo še enkrat, iz različnih zornih kotov, 
kajti praksa vključevanja ali inkluzije otrok s posebnimi potrebami se bo raz-
vijala in se bo še naprej širila, kar je tudi prav. Eden od namenov pričujoče-
ga vodnika je zato tudi ta, da njegovi avtorji javno spregovorimo o omenjenih 
problemih, na katere se navezuje zapisano vprašanje, saj imamo močan inte-
res, da se tudi razrešijo v prid otrok s posebnimi potrebami, kot jih na žalost 
imenujejo.

Če torej hočemo resno izvajati inkluzijo, tj., če hočemo sodelovati v 
družbenih procesih in če želimo vključevati učence in dijake s posebnimi potre-
bami v običajna šolska okolja, ne da bi pri tem ustvarjali pogoje za nove oblike 
diskriminiranja, moramo najprej pripraviti in zagotoviti vse, kar tako vključe-
vanje terja. 

Vključevanje ne traja od včeraj, temveč ima desetletja dolgo tradicijo. V 
Sloveniji je ta sicer veliko krajša, zato se je pametno učiti od ljudi, ki jo poznajo 
že dlje časa. In natanko to bomo v nadaljevanju tudi storili, saj si ne domišlja-
mo, da je treba izumiti, kar je že davno izumljeno.

dr. Dušan Rutar | Uvod v projekt in začetna razmišljanja
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V zadnjih letih, zlasti po letu 2000, se je po svetu razvnelo veliko re-
snih razprav o ključnem problemu inkluzije, ki ni povezan z materialnimi ozi-
roma finančnimi pogoji, ki morajo biti izpolnjeni, da bi lahko govorili o resnič-
nem in učinkovitem vključevanju mladih s posebnimi potrebami v primerna 
šolska polja.

Problem je na kratko tale: Ali je inkluzija lahko uspešna, če učitelji niso 
usposobljeni zanjo?

Vprašanje je pomembnejše, kot je videti na prvi pogled, saj nam že 
zdrav razum pravi, da morajo učitelji veliko vedeti o značilnostih različnih di-
jakov s posebnimi potrebami, tj. dijakov, s katerimi se bodo srečevali in z njimi 
delali. In če morajo vedeti, se morajo najprej naučiti, saj nihče ne prinese zna-
nja že s seboj na ta svet. To prav zaradi tega sicer ne velja le zanje, temveč tudi 
za ravnatelje, svetovalne delavce, spremljevalce in druge ljudi iz šolskega polja, 
zato zapisano vprašanje razumemo širše in ne le dobesedno. 

Nekatere raziskave, narejene v najbolj razvitih in naprednih državah 
sveta, jasno kažejo, da učitelji (in drugi) velikokrat odkrito rečejo, da se ne čuti-
jo dovolj pripravljene za uspešno delo z učenci s posebnimi potrebami. 

Model vključevanja otrok s posebnimi potrebami mora zaradi zapisa-
nega temeljiti prav na poštenih odgovorih na vprašanja, kot so našteta spodaj:

1. Ali učitelji dovolj dobro poznajo posebnosti in značilnosti posebnih potreb, 
ki jih imajo otroci?

2 Ali imajo učitelji dovolj znanja o edukacijskih potrebah učencev s poseb-
nimi potrebami?

3 Ali učitelji vedo, kakšni so materialni pogoji, ki morajo biti izpolnjeni za 
delo z učenci s posebnimi potrebami?

4 Ali učitelji razumejo, kako mora biti urejeno fizično okolje in kako mora 
biti pripravljeno socialno oziroma družbeno okolje, da bodo ljudje zmožni 
sprejemati učence s posebnimi potrebami?

5 Ali se učitelji čutijo sposobne in kompetentne za ustrezno izvajanje inklu-
zije, ali razumejo vse njene razsežnosti? 

Odgovori na zapisana vprašanja so nujni prvi pogoj za katero koli uspe-
šno izvajanje vključevanja otrok s posebnimi potrebami v običajna šolska oko-
lja. Vsaka šola bi morala zato še pred vključitvijo otroka ali otrok poskrbeti za 
to, da bodo vsi učitelji iskreno in pošteno odgovorili na vprašanja, odgovore na-
nje pa nato še temeljito pretresli.

Odgovori morajo biti namreč pomembno vodilo pri delu šolskih oblasti 
in vseh drugih ljudi, ki so vključeni in motivirani za vključevanje otrok s poseb-
nimi potrebami, med katere sodijo tudi starši, osebni spremljevalci otrok, psi-
hologi, socialni delavci in drugi strokovnjaki.

Raziskave, ki so bile narejene doslej, kažejo, da številni učitelji zlasti 
nimajo dovolj pozitivnega znanja o diagnozah, razvojnih značilnostih, poseb-
nostih in zmožnostih otrok za vključevanje v običajne šolske razrede. Njihovo 
usposabljanje in permanentno izobraževanje, povezano s supervizijskim in z 
intervizijskim delom, je zato dobesedno nujno.

Vsak učitelj, ki bo kdaj delal z učenci s posebnimi potrebami, mora biti 
primerno izobražen, usposobljen za delo s takimi učenci, obenem pa mora biti 
vključen v redna supervizijska in intervizijska srečevanja, ki potekajo vsaj en-
krat mesečno.
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Samo tak način dela z učitelji lahko zagotovi vrhunsko znanje, ki ga po-
trebujejo pri delu z učenci oziroma dijaki, saj se znanje nenehno spreminja, po-
sodablja, razvija. Težko je pričakovati, da bodo učitelji sami od sebe skrbeli za 
izobraževanje in usposabljanje – to mora biti sistematično.

Omeniti velja, da je velikokrat najmanj problemov pri razumevanju 
okoljskih pogojev, ki morajo biti izpolnjeni za uspešno inkluzijo, čeprav je v Slo-
veniji še vedno preveč šol, ki nimajo dvigal za učence, ki uporabljajo invalidske 
vozičke, ali pa so kako drugače arhitektonsko neprimerne za samostojno giba-
nje otrok s posebnimi potrebami.

Raziskave prav tako kažejo, da imajo otroci s posebnimi potrebami ve-
liko koristi, če so vključeni v običajne šole, vendar le takrat, ko so te dobro pri-
pravljene za delo z njimi. Sama želja ali izjava, da je šola pripravljena na tako 
delo, še ne jamči, da bodo otroci uspešni, starši zadovoljni, učitelji in drugi de-
lavci v šoli pa bodo imeli občutek, da so naredili nekaj dobrega in koristnega.

Zapisana vprašanja morajo biti vodilo šolskih oblasti pri izdelovanju 
načrtov, v katerih mora biti jasno opredeljeno, na kakšne načine se bodo uspo-
sabljali delavci, da bodo primerno usposobljeni, ko se bodo srečali z otroki s 
posebnimi potrebami. 

Učitelji in drugi delavci morajo imeti priložnost, da izrazijo svoje občut-
ke, svoje potrebe in svoje želje, povezane z vključevanjem otrok s posebnimi po-
trebami v njihove razrede. Najbolje je zato narediti shemo, v kateri so na koncu 
zbrane vse njihove potrebe, želje in zahteve. Primer take tabele je spodaj. Opi-
sniki (deskriptorji) so povzeti po raziskavah, narejenih v svetu.

Tabela 1: Nekateri	opisniki	(deskriptorji),	ki	ponujajo	vpogled	v	učiteljeve	potrebe	

Opisniki Frekvence

Potrebna so dodatna denarna sredstva.

Čutim potrebo po hitrejšem profesionalnem razvijanju.

Načini dela z učenci niso najbolj primerni.

Časovna razporeditev dela z njimi ni dovolj dobra.

Potrebni so manjši razredi.

Čutim pomanjkanje zunanje podpore.

Potrebni so dodatni učitelji in svetovalci.

Stopnja stresa na delovnem mestu je previsoka.

Imam težave pri prepoznavanju posebnih potreb učencev. 

Podpora šolskih oblasti inkluziji je premajhna.

Učenci s posebnimi potrebami dobijo premalo podpore.

Potrebujem dodatna specifična znanja.

Podpora staršev je premajhna.

Potrebujem takojšnjo pomoč oz. podporo.

Drugo

Uporabljeni vir: Singh, D., Sakofs, M. (2006). General Education Teachers and Students with 
Physical Disabilities: A Revisit. http://www.eric.ed.gov/ERICDocs/data/ericdocs2sql/
content_storage_01/0000019b/80/27/fa/4a.pdf
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Kriteriji za prepoznavanje izvrstnosti praks ali o inkluziji kot 
novi kulturi
Projekt z naslovom Model nudenja pomoči učiteljem, ki delajo z otroki s 

posebnimi potrebami ponuja tale temeljna spoznanja o naravi meril in kriterijev, 
ki jih potrebujemo za prepoznavanje izvrstnih praks oziroma oblik dela z učenci 
s posebnimi potrebami.

Inovativne prakse so tiste, ki: 
• omogočajo refleksijo otrokovih potreb in okolja, v katerem živi oziroma 

deluje;
• zagotavljajo povratne informacije o otrokovih realnih dosežkih;
• odpirajo nova obzorja, znotraj katerih odkrivajo starši, učitelji in drugi 

nove oblike dela z otroki.

Obetavne prakse so tiste, ki:
• podpirajo učence in zagotavljajo njihovo učinkovitost na področjih, na 

katerih se lahko uveljavljajo;
• se ne izvajajo več kot tri leta;
• imajo na razpolago dokaze o lastni učinkovitosti;
• jih je mogoče obnavljati in prenašati v druga okolja.

Raziskovalne prakse so tiste, ki:
• imajo dovolj empiričnih podatkov, da lahko dokažejo napredovanje 

učencev;
• so učinkovite pri posameznikih ali pri posameznih populacijah;
• jih podpirajo kvantitativne raziskave, lahko pa tudi kvalitativne.

Vidimo torej, da inkluzija – vključevanje otrok s posebnimi potrebami v 
šolska okolja – ne bi smela potekati brez resnega raziskovalnega dela, s katerim 
zberemo potrebne informacije, podatke in druge elemente, potrebne za refle-
ksijo in vpogled v praktično delovanje in učinkovitost praks. Preden se lotimo 
razmisleka o sami naravi inkluzije, je dobro opozoriti na nekatera spoznanja, ki 
podpirajo zgoraj zapisano. 

Dosedanje praktično delo v šolah po vsem svetu je pokazalo, da je lah-
ko vključevanje otrok s posebnimi potrebami v šolska okolja zelo vznemirljivo 
in tudi visoko stresno, saj pogosto postavi učitelje in druge delavce pred resne 
izzive, ki se nanašajo zlasti na običajno razumevanje tega, kar imajo ljudje za 
normalno ali navadno. Da bi razumeli inkluzijo, moramo zato dobro poznati ne 
le njene definicije, temveč zlasti pogoje njenega nastajanja, njene implikacije, 
raziskave, ki so bile opravljene v različnih okoljih. Brez tega bomo inkluzijo ra-
zumeli le približno, kar pomeni, da smo že na samem začetku omejeni.
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Navadno rečemo, da pomeni inkluzija otrok s posebnimi potrebami v obi-
čajna šolska okolja tak način dela, ki je za učence oziroma dijake kar najmanj 
omejujoč. Navadni razredi v navadnih šolah so po navadi taki. Pa je res tako?

Inkluzija namreč ni sinonim za to, kar imenujemo s tujko mainstream, 
ki pomeni nekaj prevladujočega. Otroci s posebnimi potrebami so vključeni v 
šole, ker imajo pravico biti tam. To pa obenem pomeni, da imajo tudi pravico 
do dodatkov, posebnosti, podpore, prilagoditev in servisnih storitev, ki jih mo-
ramo v šole šele uvesti. 

Inkluzija zaradi pravic otrok predstavlja izziv za vsakogar, ki zastopa 
ali zagovarja mainstream. Po domače povedano: učitelji in drugi delavci mora-
jo seči onkraj tega, kar je navadno, običajno, normalno, kajti njihova naloga je 
najti in ustvariti posebne, nove strategije za delo z učenci s posebnimi potreba-
mi. Prej bi torej lahko rekli, da je inkluzija povezana z izvrstnostjo, ne pa z obi-
čajnostjo, z visokimi standardi, ne pa z normalnimi in temi, ki so že v navadi.

Delo z otroki s posebnimi potrebami bi zato moralo biti nekaj poseb-
nega, nadstandardnega, izvrstnega. Morda je zato na tem mestu primerno 
zapisati tole:

Visoke standarde pri delu z otroki s posebnimi potrebami je mogoče do-
segati z razumnimi prilagoditvami, o čemer bo še tekla beseda v nadaljevanju. 
Trenutno naj opozorimo le na standard, ki se v svetu vse bolj uveljavlja:

Neizvajanje razumnih prilagoditev ni nikoli opravičljivo. 

Seveda se je mogoče prepirati o tem, kaj so razumne prilagoditve in kaj 
niso, toda vselej je mogoče ugotoviti vsaj to, da je o njih smiselno govoriti. Ko so 
prilagoditve, ki jih otroci s posebnimi potrebami potrebujejo, razumne, ni nobe-
nega opravičljivega razloga za to, da jih šola ne uveljavi v praksi. 

Inkluzija je torej vrsta strategij in način praktičnega uveljavljanja razu-
mnih prilagoditev v okolju, obenem pa je tudi odnos do sveta, kajti raziskave 
so doslej jasno pokazale, da segregiranje in diskriminiranje učencev, dijakov 
in otrok nasploh ni dobro, ni pravično, saj je preveč omejujoče, in ni razumno. 

Resnična inkluzija pa ne predstavlja le prehoda otrok iz posebnih in-
stitucij v običajne, temveč sega v vse pore življenja, na vsa področja, ne le na 
šolsko. To je zelo pomembno spoznanje, ki ga nikakor ne smemo pozabiti. Ali 
kot je bilo že rečeno: šola po odločitvi za inkluzijo ne more biti več enaka, kot je 
bila pred odločitvijo. 

Šole, v katere se vključujejo učenci ali dijaki s posebnimi potrebami, so 
zaradi same narave inkluzije in standardov, ki jim morajo slediti, zgled za vse 
druge šole in za celotno okolje, v katerem delujejo. Prav zaradi tega morajo biti 
vključeni v delo z otroki s posebnimi potrebami ne le njihovi osebni spremljeval-
ci, starši in učitelji, temveč vsi ljudje. Nekateri ameriški avtorji zato upravičeno 
govorijo kar o novi kulturi.

Nova kultura pomeni širjenje idej enakosti, enakopravnosti in razu-
mnih prilagoditev, ki jih potrebujejo ljudje v vsakdanjem življenju, na vsa po-
dročja eksistence, ne le na šolsko. Saj ni logično in ni razumno, če rečemo, da 
otrok ne sme biti diskriminiran ali kako drugače omejen v šoli, zunaj nje pa je 
vseeno, kaj se z njim dogaja. 

Inkluzija zaradi tega gotovo ne more biti administrativni proces vključe-
vanja otrok s posebnimi potrebami na podlagi odločbe ustreznega ministrstva. 
Nova kultura je nekaj čisto drugega, saj terja:

dr. Dušan Rutar | Uvod v projekt in začetna razmišljanja



26

Inkluzija in inkluzivnost

• sodelovalno delo vseh ljudi, ki se srečujejo z otroki s posebnimi potre-
bami; 

• sodelovalno načrtovanje in učenje, ki sega tudi zunaj šolskih zidov;
• razvijanje novih strategij dela na vseh področjih življenja;
• skupno razmišljanje o prihodnosti vseh ljudi, ne le otrok s posebnimi 

potrebami;
• spreminjanje rutinskega dela v kreativno;
• prenašanje strokovnega znanja o naravi posebnih potreb v vsakdanje 

življenje.

Inkluzija zaradi zapisanega ni le sodelovanje strokovnjakov, ki delajo v 
šolah, ni le druženje otrok z vrstniki, ni le interdisciplinarno timsko delo, tem-
več je tudi ustvarjanje novih okolij, ki niso nova le za učence s posebnimi potre-
bami, ampak so nova za vse udeležence.

Inkluzija je zaradi zapisanega učenje v najširšem in najboljšem pomenu 
besede. Je odpiranje do novega in drugačnega, je pospeševalnik sprememb in 
preobrazb – ne le ljudi, temveč tudi okolij. Pomembno je, da zajema učence in 
dijake, mlade ljudi, ki si ne želijo inkluzije le, ko so v šolah, temveč si jo želijo 
vsepovsod in v vseh starostnih obdobjih. Čisto preprosto zato lahko rečemo: in-
kluzija zajema vse vidike življenja ali pa sploh ni inkluzija.

Pomemben vidik inkluzije je namreč natanko eksistencialni občutek 
pripadnosti, ki ga želi imeti čisto vsako človeško bitje. Tega ne more zagotoviti 
nobena odločba, napisana na podlagi strokovnih mnenj, pa če je še tako do-
bra. Daleč od tega. Če otroka uvrstimo v kakšno medicinsko ali kako drugače 
administrativno določeno kategorijo, mu to ne zagotavlja nikakršnega občutka 
pripadnosti, čeprav ima lahko od papirja določene koristi. Občutek pripadnosti 
in lastne vrednosti je odločilen za dobrobit vsakega človeka, ne le otrok s poseb-
nimi potrebami, zato se mora zgoditi še veliko, potem ko je odločba napisana in 
odposlana na ustrezni naslov. 

Nikakor ni nepomembno, da je občutek pripadnosti zlasti pomemben v 
otroštvu in v mladih letih; takrat torej, ko so otroci v vrtcih in šolah. 

Celotno razumevanje inkluzije kot nove kulture je tesno povezano z zgo-
dovinskimi spremembami, ki so jo omogočili, in z zakonodajo, ki jo je dokonč-
no uveljavila. V sedemdesetih letih 20. stoletja so v najbolj naprednih okoljih, v 
ZDA, že uveljavili zakone, v katerih je bilo jasno zapisano, da morajo živeti otro-
ci s posebnimi potrebami v okoljih, ki so least restrictive, najmanj omejujoča 
torej. Ali nekoliko drugače rečeno: otroci morajo živeti v okoljih, v katerih bodo 
najbolj uspešni in učinkoviti, kjer bodo lahko realizirali čim več svojih potenci-
alov. In ko govorimo o okoljih, seveda ne mislimo le na šolska.

Vprašanje za vse, ki prisegajo na inkluzijo otrok s posebnimi potrebami, 
je zato zelo preprosto: Ali so v okoljih, kjer živite in delate s takimi otroki, ti zares 
najbolj učinkoviti in uspešni? In kako je zunaj teh okolij?

Nikjer namreč ni zapisano, da so običajne, navadne šole okolja, kjer 
bodo otroci s posebnimi potrebami najbolj uspešni in učinkoviti. Taka okolja je 
šele treba ustvariti, kar pomeni, da se morajo navadna okolja preobraziti v ne-
navadna. In preobrazba ne sme biti enkratno dejanje, temveč mora trajati in se 
dogajati vedno znova. V tem je tudi jedro koncepta o razumnih prilagoditvah. 
Življenje ni statično, zato so prilagoditve nujne, slediti pa morajo sami logiki in 
naravi življenja oziroma eksistence ljudi. 

Kako torej razložiti ali interpretirati izraz najmanj omejujoče okolje? To 
je bržčas ključno vprašanje, ko razmišljamo o naravi inkluzije in njenih dejav-
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nikih. Pomembno pa je tudi to. Najmanj omejujoče okolje še ne pomeni, da v 
takem okolju ni čisto nobene meje. Ne smemo misliti, da je za otroka najboljše 
tisto okolje, v katerem mu je čisto vse dovoljeno, mora biti vse po njegovih že-
ljah, mu ne sme nihče postaviti meje. Daleč od tega! 

Pravice, ki jih imajo otroci s posebnimi potrebami, še ne pomenijo, da 
mora vsakdo ustreči čisto vsaki želji ali potrebi, ki jo izrazijo.

Zakonodaja je v zadnjem času sledila spremembam v razmišljanju, zato 
so pred koncem 20. stoletja v najbolj razvitih okoljih že govorili o primernem, 
ustreznem izobraževanju za vse otroke, stare od tri do enaindvajset let. Poudarek 
je na izrazu za vse otroke. To nikakor ne pomeni, da imajo posebne potrebe le 
otroci, ki imajo pri sebi odločbo, v kateri piše, da imajo posebne potrebe. Napre-
dno razmišljanje je namreč tako, da postavlja učitelje pred nov izziv, kajti sami 
lahko pomagajo določati, kateri učenci potrebujejo posebne oblike dela, četudi 
niso opredeljeni kot otroci s posebnimi potrebami.

Sama zamisel inkluzije se je zato zelo razširila in poglobila. Nenado-
ma je postalo jasno, da imajo posebne potrebe številni otroci, ne le tisti, ki jih 
je nekdo označil. Označevanje otrok, njihovo izločanje in segregiranje nikakor 
niso dobre prakse, toda enako velja za otroke s posebnimi potrebami, ki imajo 
dokumente, na katerih jasno piše, da imajo posebne potrebe. Trenutno je s po-
imenovanjem takih otrok očitno še križ.

A nemara je pomembnejše razmišljanje o številnih klišejih, ki se poja-
vljajo, ko strokovnjaki in drugi ljudje modrujejo o pomenu in vrednosti inkluzi-
je, zato jih je dobro našteti in nanje opozoriti.
• Otroci s posebnimi potrebami naj bi se bolje počutili v običajnih šolah.
• Take otroke bodo vrstniki v običajnih šolah bolj sprejemali kot otroci v 

posebnih ustanovah.
• Njihovi medsebojni odnosi bodo v običajnih šolah uravnovešeni.
• V običajnih šolah bodo pridobili več znanja kot v posebnih.
• Pričakovanja staršev bodo večja, če bodo njihovi otroci s posebnimi po-

trebami vključeni v običajne šole.
• Otroci s posebnimi potrebami bodo bolj uspešni in učinkoviti v običaj-

nih šolah.

Nekatere raziskave potrjujejo zapisano ali vsaj del zapisanega. V njih 
beremo, da so starši otrok s posebnimi potrebami pogosto bolj zadovoljni z do-
sežki otrok, če so ti vključeni v običajne šole. Prav tako navajajo, da se je v no-
vem okolju izboljšalo njihovo vedenje, da so razvili boljše odnose z novimi vr-
stniki.

Nobenega dvoma ni, da je vključevanje otrok s posebnimi potrebami v 
običajno šolsko polje, ne pa v posebne ustanove, moralno in tudi drugače do-
bro, upravičeno, učinkovito in uspešno, saj temelji na idejah o enakosti, ena-
kopravnosti in potrebi po emancipaciji vseh ljudi. To pa ne velja le za učence 
in dijake s posebnimi potrebami, temveč tudi za njihove non-disabled vrstni-
ke. Zanimivo si je ogledati rezultate raziskav, ki so pokazale, da se z inkluzijo 
zmanjšuje strah pred drugačnostjo, obenem pa se povečuje zavest o njej, kar je 
zelo pomembno. Spreminjajo se tudi oblike vedenja, ki jih imenujemo socialno 
in družbeno pripoznavanje, te pa so za razvijanje identitete in občutek pripa-
dnosti zelo pomembne.

Zveni sicer prijazno in prijetno, toda ob tem nikakor ne smemo poza-
biti, da je vse zapisano mogoče doseči le, če inkluzija poteka tako, da resnično 
zajame vse vidike življenja in delovanja ljudi v občestvih. Samo delna inkluzija 
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česa takega ne more zagotoviti, lahko pa se hitro spremeni v kup klišejev in le-
pih misli na papirju. To lahko zagotovi le, če je izpolnjena vrsta empiričnih in 
simbolnih pogojev. Zlasti se moramo zavedati, da je nastala kot družbeni pro-
jekt, ne kot administrativni ali državni ukrep, s katerim naj bi država želela po-
skrbeti za nekatere nesrečnike na robu družbenega življenja. Inkluzija otrok s 
posebnimi potrebami v običajne šole zato ni le breme in dolžnost, ki ju morajo 
prenašati učitelji. Daleč od tega!

V tem leži resnična nevarnost, zato je ena ključnih dimenzij pričujočega 
priročnika ravno poudarjanje vseh dimenzij inkluzije, ne le tistih, ki se jih zave-
dajo učitelji, potem ko začnejo delati v razredu, v katerega so vključeni učenci 
ali dijaki s posebnimi potrebami.

Res je, da je učitelj odgovoren za delo v razredu, toda to še ne pomeni, 
da je odgovoren tudi za učenčev ali dijakov uspeh, zadovoljstvo v življenju in 
doseganje ciljev, ki si jih je zastavil. V noben granit ni vklesano, da morajo biti 
otroci s posebnimi potrebami v običajnih šolah tudi uspešni. Včasih resnično 
tvegamo, da bodo 'uspešni' za vsako ceno, saj se učitelji lahko zrušijo zaradi 
bremena odgovornosti, ki ga nanje prenaša družba, ali bremena, ki si ga nalo-
žijo sami, ker verjamejo, da morajo biti odgovorni za nekaj, kar je tudi predmet 
odgovornosti drugih ljudi.

Na kratko: inkluzija otrok s posebnimi potrebami ne more biti le breme 
učiteljev ali osebnih spremljevalcev otrok, ne more biti samo dolžnost staršev 
ali državnih uradnikov. Taka inkluzija ne zasluži svojega imena. V naslednjem 
poglavju bomo zato temeljito premislili koncept inkluzije, kajti od tega je odvi-
sno nadaljevanje in na koncu uspešnost dela učiteljev in vseh drugih ljudi, ki 
so vključeni v proces vključevanja otrok s posebnimi potrebami.

Na koncu tega uvodnega zapisa je zato treba poudariti le še tole. 

Čeprav učitelji navadno sprejemajo inkluzijo in celo verjamejo vanjo, kot 
kažejo slovenske izkušnje, podpirajo pa jih tudi izkušnje iz drugih držav, to še 
ne pomeni, da jo tudi celovito izvajajo. S tem se vračamo k začetnim ugotovi-
tvam samih učiteljev, ki jih beležijo raziskave, še bolj pa jih podpirajo vsakdanje 
izkušnje.

Učitelji namreč velikokrat (ne malokrat!) rečejo, da se ne čutijo dovolj 
usposobljene za delo z otroki s posebnimi potrebami. Prepričani so, da ne zmo-
rejo vsega, kar je treba narediti, da bi zadovoljili posebne potrebe otrok in po-
trebe vseh drugih učencev ali dijakov, ki so v razredu. To niso izmišljotine, po-
membno pa je tudi, da učitelji večkrat rečejo, da o tem ne smejo in ne upajo 
govoriti, ker se bojijo odzivov ravnatelja in sodelavcev. 

Številni učitelji prav tako verjamejo, da bi lahko v razredu dosegli bi-
stveno več, če bi bili primerno usposobljeni. Poudarjajo tudi, da pomeni delo z 
otroki s posebnimi potrebami tudi delo z razredom, ne le z njimi, kar je zelo lo-
gično. Fleksibilni in odzivni razredi niso nekaj, kar pade z neba, ampak so uči-
nek intenzivnega nekajletnega dela, ki ga učitelj, če je inkluzija premeščena na 
njegova pleča, preprosto ne zmore sam. 

Priporočila, ki jih navajajo avtorji (prim. Giangreco, 1996), zato ne velja-
jo le za učitelje, temveč za vse, ki živijo in delajo z otroki s posebnimi potrebami:

1 sodelujte z drugimi člani tima, ne zanašajte se le nase, ne prenašajte bre-
men dlje, kot je treba;

2 ne izrekajte dobrodošlice učencem s posebnimi potrebami, če se ne boste 
kasneje vedli skladno z njo;
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3 bodite naklonjeni vsem učencem, ne le tistim s posebnimi potrebami, saj 
jih boste drugače diskriminirali;

4 poskrbite, da bodo vsi učenci ali dijaki sodelovali pri vseh dejavnostih in 
da bodo razvijali občutek pripadnosti oziroma lastne vrendosti;

5 razčiščujte pričakovanja, ki jih imate do otrok s posebnimi potrebami, s 
člani tima;

6 prilagajajte dejavnosti otrokovim potrebam, pri čemer prilagajanje ni isto 
kot izpolnjevanje želja;

7 poskrbite, da bodo učenci aktivno sodelovali pri učenju in drugih dejavno-
stih v šoli;

8 prilagodite delo v razredu, poskrbite za ustrezne materiale, gradiva in 
druge potrebne prilagoditve;

9 poskrbite, da bodo učenci ali dijaki čutili vašo podporo;

10 evalvirajte svoje delo, poskrbite za refleksijo, ne zadržujte vseh občutkov, 
izkušenj in idej v sebi.

Uporabljeni vir
Giangreco, M. F. (1996). What do I do now? Educational Leadership, 

53(5), 56–59.

dr. Dušan Rutar | Uvod v projekt in začetna razmišljanja
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Model pomoči učiteljem: nekateri temeljni pojmi

Odprta družba
Model morda niti ni prava beseda, kajti učenci oziroma dijaki so zelo 

različni, kar že pomeni, da je lahko model utesnjujoč, ko skušamo vanj stlačiti 
to, kar je po svoji naravi različno in drugačno. Pa vendar ima lahko tudi model 
osnovne koordinate, ki so dovolj prožne, da prenesejo vsakršno različnost. Naš 
namen je pravzaprav natanko tak: predstaviti nekatere temeljne vidike dobre 
prakse, ki se imenuje vključevanje otrok s posebnimi potrebami v običajna šol-
ska okolja, ne pa v posebne ustanove. 

Nesporno drži, da bi morali imeti čisto vsi otroci in mladi ljudje dostop 
do šolskih okolij, ki so najbolj primerna zanje. O tem danes tako rekoč nihče 
ne dvomi. A kaj so zares primerna šolska okolja, da se bodo otroci v njih dobro 
počutili in razvijali na najboljše možne načine?

Otroci s posebnimi potrebami imajo univerzalno pravico do takih okolij, 
vendar enako velja za vsakega otroka. Morda je zato pomembneje govoriti o boju 
zoper diskriminiranje. Otroci s posebnimi potrebami ne smejo biti diskriminira-
ni, kar pomeni, da ne smejo biti izločeni iz okolij, ki so zanje najbolj primerna. 

Slika 1: Luca	Staš	Kuhar:	Kavka,	kolaž,	2008	
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Toda zadeva je kompleksna. Izločanje še ne pomeni diskriminiranja. 
Otrok, ki živi v družini pijanca, prav gotovo ne živi v najbolj primernem okolju. 
Je odstranitev iz take družina diskriminacija?

Da bi razumeli sam koncept inkluzije ali vključevanja, moramo pre-
tresti nekatere osnovne zamisli, ki so v zadnjih desetletjih omogočile razvoj 
dobrih praks.

Temeljni dokumenti Evropske unije, ki govorijo o vključevanju otrok 
s posebnimi potrebami, ne izhajajo iz spoznanja o nujnosti takega delovanja 
samo zaradi otrok in njihovih staršev, temveč se sklicujejo na širše družbene 
projekte, kar je zelo pomembno.

Razvijanje odprte družbe (inclusive society) zato ne pomeni samo pre-
seljevanja otrok s posebnimi potrebami iz posebnih ustanov v običajna šolska 
okolja, temveč pomeni tudi spreminjanje družbenega polja. To ni statična po-
soda, ki naj vase sprejme še nekatere posameznike in posameznice s posebni-
mi potrebami, ki doslej niso imeli te sreče, da bi živeli v srcu družbe, ampak je 
dinamično polje, ki se spreminja, same spremembe pa ne potekajo naravno ali 
spontano, temveč se je treba zanje potruditi. 

Družbene determinante 
Ko torej razmišljamo o inkluziji, smo že sredi družbenega dogajanja. 

Prav zaradi tega moramo biti pozorni na družbene določilnice človekovega polo-
žaja v okolju, v katerem živi in dela. Te so pomembne zlasti zaradi tega, da bo-
lje razumemo samo naravo hendikepa in vsega drugega, kar je pomembno pri 
odgovarjanju na vprašanje, kdo so otroci s posebnimi potrebami.

Določilnice so:
• ekonomski in družbeni dejavniki (dohodki, možnosti za zaposlitev, var-

nost na delovnem mestu, možnosti za izobraževanje);
• socialni dejavniki (socialne mreže, prijateljstva, socialni kapital);
• življenjski slogi in zdravje, družbeni in kulturni kapital;
• družbene norme vedenja, načini izključevanja in diskriminiranja ljudi;
• duševna stanja in življenjski pogoji oziroma kakovost življenja. Otroci s 

posebnimi potrebami niso taki zaradi naravnih danosti, temveč zaradi 
orisanih določilnic, ki jih moramo upoštevati, če resnično želimo pri-
spevati k razvijanju odprte družbe.

Izključevanje in dejavniki tveganja
Evropska komisija je v svojem poročilu iz leta 2001 naštela deset dejavni-

kov tveganja, ki bistveno prispevajo k razvijanju odprte družbe oziroma k razvi-
janju zaprte družbe, v kateri so nekatere družbene skupine kronično socialno in 
družbeno podhranjene, izključene, segregirane in deprivilegirane. Naštejmo jih: 
1 dolgotrajna odvisnost od nizkega ali nezadostnega dohodka;
2 dolgotrajna nezaposlenost;
3 nekakovostne in neredne zaposlitve;
4 nizka izobrazba in nepismenost;
5 odraščanje v ranljivih družinah;
6 invalidnost;
7 zdravje;
8 življenje v slabo strukturiranem in destruktivnem okolju;
9 slabi bivalni pogoji in brezdomstvo;
10 diskriminiranje, rasizem in druge oblike izključevanja ljudi.

dr. Dušan Rutar | Uvod v projekt in začetna razmišljanja
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Otroci s posebnimi potrebami niso le učenci ali dijaki, ki potrebujejo še 
vključitev v običajna šolska okolja, drugače pa je v njihovih življenjih vse v najlep-
šem redu. Daleč od tega. Na podlagi naštetih dejavnikov tveganja hitro lahko skle-
pamo, da samo izobrazba še ne zagotavlja kakovostnega življenja na dolge proge.

Obstaja osem dejavnikov, ki so dodatno pomembni za razumevanje so-
cialnega in družbenega položaja otrok s posebnimi potrebami in njihovih ži-
vljenjskih perspektiv. Dejavniki, ki predstavljajo oziroma opisujejo tveganja, ki 
lahko resno postavijo pod vprašanj njihovo kakovost življenja, so:
1 pomanjkljiv ali omejen dostop do socialnega in družbenega okolja, ne-

zaposlenost;
2 pomanjkljiv ali omejen dostop do potrebnih služb oziroma storitev;
3 stigmatiziranje;
4 pomanjkanje ustreznega usposabljanja;
5 pomanjkanje specializiranih služb;
6 slaba ekonomska politika, ki ne pokriva dodatnih stroškov;
7 struktura sistema, ki prinaša ugodnosti;
8 življenje v posebnih ustanovah. 

Vidimo torej, da je življenje v posebnih ustanovah le eden izmed števil-
nih dejavnikov, ki vplivajo na kakovost življenja otrok s posebnimi potrebami.

Dizajn za vse, družbena varnost in neodvisno življenje
Inkluzija ali vključevanje otrok s posebnimi potrebami je torej očitno 

širši družbeni projekt, ki ima vsaj spodaj naštete dimenzije:
1 razvijanje ustreznih tehnologij zmanjšuje potrebo po človeškem delu, 

zato daje moč hendikepiranim ljudem, kajti obenem se tudi zmanjšuje 
odvisnost od drugih ljudi;

2 tehnologije lahko pomagajo hendikepiranim ljudem pri razvijanju neod-
visnega življenja;

3 vključevanje visokih standardov življenja v načrtovanje prihodnosti je 
prav gotovo cenejše kot pa kasnejše prilagajanje in popravljanje storje-
nih napak, poleg tega pa je tudi diskriminatorno;

4 priložnosti, ki jih ponuja življenje v sodobnih družbah znanja, bodo 
spremenile življenje skoraj vseh hendikepiranih ljudi.

Sliši se lepo, vendar se bo to zgodilo le s skupnimi napori številnih lju-
di, to je s solidarnostjo. Vključevanje otrok s posebnimi potrebami zato ne more 
biti državno administrativno pisanje odločb, kam usmeriti kakega otroka, ka-
kšne prilagoditve mu omogočiti in koliko spremljevalcev je treba zaposliti, da bo 
zadoščeno zamisli o inkluziji. Vse to je dosti premalo.

Prav zaradi tega smo se odločili, da zgradimo poskusni, eksperimental-
ni model, ki je predstavljen v pričujočem priročniku. Preizkusili smo ga v pra-
ksi, sedaj ga ponujamo še vsem drugim ljudem, ki so zainteresirani za razvi-
janje dobrih oziroma odličnih praks, ki daleč presegajo okvire šolskega polja. 

Politika inkluzije, zapisana v številnih evropskih dokumentih, ki so na-
stali v zadnjih desetih letih, jasno določa, da je dobra pot k razvijanju zares od-
prte družbe tista, ki temelji na spoštovanju vsakega posameznika, ne le neka-
terih, ki so se znašli v privilegiranih položajih.

Uporabljeni vir
Grammenos, Stefanos (2003). Illness, disability and social inclusion, Europe-

an Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions.
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Načrt pravične in enake obravnave
V razmišljanjih o pravi naravi vključevanja otrok s posebnimi potrebami 

v običajna šolska okolja se je vsekakor dobro zgledovati po tistih, ki so najbojši 
in najbolj napredni. Tudi najbolj napredni evropski dokumenti predlagajo čla-
nicam Evropske unije, naj ravnajo tako. Poglejmo torej, kako delajo danes na 
Švedskem, saj so Švedi, skupaj z Danci in s Finci, pač najboljši v Evropi. 

Osnovna ideja, ki ji sledijo pri svojem delovanju, je na pogled sicer pre-
prosta, vendar je radikalna: inkluzija ne pomeni le vključevanja otrok v šole, tem-
več sega v samo jedro družbenega življenja in demokracije. Kaj vse to pomeni?

Pomeni zlasti to, da morajo imeti vsi otroci enake možnosti šolanja, pri 
čemer ni pomembno, od kod prihajajo, kakšna je njihova veroizpoved, spolna 
usmerjenost ali hendikep. Pomembno je samo to, da imajo enake možnosti, vse 
drugo je manj pomembno ali celo nepomembno. V tej perspektivi pozornost ni 
usmerjena na posebnosti tega ali onega otroka, temveč na zunanje pogoje, ki 
zagotavljajo njegovo enakopravnost oziroma enake možnosti za dosego ciljev.

Šole imajo zato pred seboj pomembno poslanstvo. Švedi govorijo o de-
mokratičnem poslanstvu šol, ki zato ne morejo biti le ustanove, ki rutinsko iz-
polnjujejo svoje vsakdanje dolžnosti. Še enkrat je zato treba ponoviti: inkluzija 
otrok s posebnimi potrebami pomeni zlasti razumevanje demokracije in uve-
ljavljanje temeljnih demokratičnih vrednot v družbenem polju, ne le v šolskih 
ustanovah. Ves proces ima zaradi tega jasno določljiv cilj: demokratični drža-
vljani in demokratično družbeno okolje. 

Vidimo torej, da inkluzija daleč presega prilagajanje šolskega okolja po-
trebam otrok s posebnimi potrebami, kajti vsak otrok je državljan, kar pomeni, 
da ima čisto vsak posebne potrebe, ne le nekateri.

Švedska nacionalna strategija je vsaj v nekaterih pogledih verjetno naj-
boljša v Evropi. Temelji na številnih zakonih, med katerimi je dober zlasti tisti iz 
leta 2006, ki prepoveduje vsako obliko diskriminiranja. Prav zaradi tega zakona 
so tako vrtci kot šole na Švedskem pred velikim izzivom, kajti vsaka ustanova 
mora poskrbeti za izdelavo načrta, ki ga imenujejo načrt pravične in enake obrav-
nave. To preprosto pomeni, da mora šola ali vrtec poskrbeti za izdelavo jasnega 
načrta, v katerem je natančno opredeljeno, kaj vse mora narediti, da bodo čisto 
vsi otroci obravnavani enako, pri čemer ne sme imeti nobene vloge spol, etnična 
pripadnost, verska, spolna ali kakšna drugačna naravnanost, hendikep otrok.

Načrt zajema:

1 uveljavljanje in aktualiziranje enakih možnosti;

2 širjenje različnosti;

3 boj proti vsem oblikam diskriminiranja, nadlegovanja in zastraševanja.

dr. Dušan Rutar | Uvod v projekt in začetna razmišljanja
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Zelo pomembno je, da so za izvajanje načrta odgovorni čisto vsi ljudje v 
okolju, v katerem je nastal, ne le nekateri. 

Primer oziroma skica načrta enake in pravične obravnave, kot so ga na-
redili na Mednarodni šoli v Stockholmu za šolsko leto 2009/10:

Vsebina
1 Uvod
2 Vizija
3 Namen in definicije

3.1 Diskriminacija
3.2  Nadlegovanje

3.2.1 Spolno nadlegovanje
3.3 Druge oblike zastraševanja

3.3.1 Kazenske sankcije
4 Odgovornost

4.1 Uprava šole
4.2 Učitelji
4.3 Svetovalci

5 Preventivni akcijski načrt
5.1 Informiranje
5.2 Preventivni ukrepi

6 Dokumentacija
7 Načrt za preprečevanje nadlegovanja
8 Evalvacija in nadaljnje delo

Načrt mora postati del običajnega šolskega dela ne le zaradi vključeva-
nja otrok s posebnimi potrebami, temveč zaradi potreb vsakega človeka po ena-
kosti, enakih možnostih, enakopravnosti in enakem dostopu do dobrin. Taka je 
civilizacijska norma je najvišji standard, pri katerem moramo vztrajati. 

Oglejmo si na kratko še eno pomembno dimenzijo modela pomoči uči-
teljem in drugim ljudem, ki delajo v šolskem polju. 

Junija leta 2009 je švedska vlada predlagala nov šolski zakon, v kate-
rem je zapisano, da bodo imeli šolski inšpektorji pomembno vlogo pri ugota-
vljanju problemov, ki jih imajo šolske ustanove pri izpolnjevanju svojih dolžno-
sti, med katere sodi zlasti načrt enake in pravične obravnave. Pomembno vlogo 
imajo tudi starši otrok, saj se lahko pritožijo, če imajo občutek, da so njihovim 
otrokom kršene pravice do enakosti in enakopravnosti. 

Ne gre torej le za načrt na papirju, temveč za resno delo, ki aktualizira 
zamisel, da so za dobre posledice odgovorni vsi ljudje, ne le nekateri.

Poudarjanje drugačnosti je torej iz mode. Bolj kot drugačnost je namreč 
pomembna enakost ljudi. Trivialno dejstvo je, da je vsak človek drugačen od 
vsakega drugega, zato ga je treba brezpogojno sprejeti, ne pa nenehno zaklinja-
ti in ugotavljati. 

Enakost je mnogo bolj radikalna ideja kakor drugačnost. Seveda ni od 
včeraj, saj so številni avtorji o njej razmišljali že pred stoletji. Videti pa je, da so 
šele danes zrele razmere za njeno uveljavljanje v družbenih poljih, zato ni na-
klujčje, da nekateri vidni svetovni avtorji govorijo o tem, da je končno nastopil 
čas za emancipacijo.

Emancipacija temelji na ideji o enakosti ljudi in enakih možnostih. To-
rej ne gre za to, da bi nekateri ljudje postali emancipirani v odnosu do drugih, 
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temveč za to, da postanejo emancipirani vsi oziroma da postane emancipiran 
vsak, kar je čisto nekaj drugega.

Besedišče se je torej spremenilo. Nič več ne govorimo o otrocih s poseb-
nimi potrebami, saj ni nobene potrebe, da jih klasificiramo in označujemo, nato 
pa še razvrščamo po šolskih ustanovah. Govorimo o učencih, dijakih, otrocih, 
ki so enaki in vsakdo izmed njih ima pravice ter z njimi povezane potrebe.

Vsak otrok ima pravico do enake obravnave in enakega dostopa do vsa-
ke dobrine.

Zadnja ključna dimenzija novega razumevanja hendikepa in inkluzije je 
mrežno povezovanje za neodvisno življenje. 

Neodvisno življenje ni potreba nekaterih ljudi s posebnimi potrebami, 
ampak je potreba vsakega človeka. Povezovanje v mreže in skupno delo na pro-
jektih je zato logično nadaljevanje takega razmišljanja, saj demokratični drža-
vljani v demokratičnih družbah želijo sodelovati pri gradnji tega, kar imenuje-
mo obče dobro. 

Ne govorimo o koristih posameznikov, temveč o tem, kar je obče dobro.

Delo v mrežah in na skupnih projektih je zato zavezano temeljnemu 
spoznanju, da različni ljudje največ prispevajo k novim oblikam življenja in de-
lovanja. Ne gre namreč le za zadovoljevanje posebnih potreb, temveč dobesedno 
za ustvarjanje novih okolij, novih oblik delovanja in življenja, ki seveda porajajo 
tudi nove potrebe. 

Enakost je zato zamisel, ki je resnično osvobajajoča in emancipatorna, 
zato bomo morali tudi v Sloveniji končno narediti bistveno več za njeno aktua-
liziranje in uveljavljanje v družbenem polju. 

Uporabljeni vir
http://www.intsch.se/images/PDF_Docs/Forms/fairequal.pdf

dr. Dušan Rutar | Uvod v projekt in začetna razmišljanja
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Inkluzija

Uvod
Moj prispevek k razumevanju tako imenovanega vključevanja ljudi s 

posebnimi potrebami v srce družbenega dogajanja, zlasti pa političnega in go-
spodarskega odločanja, temelji na preprostem sociološkem vpogledu v naravo 
družbenega življenja v drugi polovici 20. stoletja. Naslanja se na raziskave, ki 
so jih opravili v znamenitem Frankfurtskem inštitutu za družbene raziskave, 
poleg tega pa črpa tudi iz spoznanj moderne filozofije in psihoanalize.

Koordinate mojega razmisleka so na prvi pogled zelo zapletene, toda v 
resnici je ravno obratno. Življenje hendikepiranih ljudi in vseh, ki so tako ali 
drugače prezrti ali onemogočeni, depriviligirani, samo potrjuje, da brez komple-
ksnih idej oziroma konceptov sploh ne moremo razumeti, zakaj so izključeni, 
onemogočeni, zakaj ne morejo vplivati na družbena dogajanja, kot bi radi, če 
pa je videti, da v demokratičnih družbah sploh ne more biti drugače kot tako, 
da lahko vsakdo demokratično prispeva k skupnemu življenju. Zakaj torej ne-
kateri prispevajo, drugi pa ne? Zakaj nekateri prispevajo veliko, drugi pa malo 
ali skoraj nič? Zakaj nastaja tak vtis, kdo skrbi zanj, kdo ga proizvaja? Kakšno 
vlogo imajo pri tem mediji?

Zadeve nikakor niso preproste. V današnjem svetu, ki je drugačen, kot 
je bil pred stoletjem, potrebujemo nove ideje, da bi razumeli, kaj se v njem do-
gaja. Novega pač ne moremo pojasnjevati s starim besediščem. 

Kar je torej na prvi pogled zapleteno, je kasneje, ko se spustimo v globi-
ne in pogledamo v ozadja, zapleteno še bolj. Mehanizmi družbenega izključeva-
nja ljudi nikakor niso preprosti, za njihovo razumevanje je potreben dolgoleten 
študij, potrebnih je veliko raziskav, potrebna je natančna misel.

Vse to je bilo že narejeno, zato je pravi čas, da na nov način spregovori-
mo o vprašanju, ki je že precej staro: Ali so hendikepirani ljudje danes res ena-
kopravni in vključeni? Imajo enake možnosti in enake dostope do dobrin? Enemu 
se pridružuje drugo: Kdo je danes sploh enakopraven, kdo sploh prispeva? Kje je 
enakost, enakopravnost, solidarnost med ljudmi?

Kakšna je torej narava družbenega življenja na začetku tretjega tisočle-
tja? To so nekatera ključna vprašanja, ki me vodijo pri pisanju tega prispevka. 
Ne moremo razumeti družbenih položajev hendikepiranih ljudi, če ne poznamo 
koordinat družbenega življenja, saj ljudje ne živijo v praznem prostoru. 

Če je videti, da vsi ljudje prav gotovo ne prispevajo (enako) k bogastvu 
družbenega, kar pomeni, da je demokracija na precej majavih tleh, saj ohranja-
nje neenakosti in celo izkoriščanja ljudi ne more biti demokratično, je obenem 
res tudi to, da se zadeve lahko korenito spremenijo, kajti demokracija nikoli ni 
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bila danost, zanjo se je bilo vselej treba boriti. In kapitalizem že po svoji nara-
vi ni naklonjen demokraciji, saj temelji na izkoriščanju ljudi kot delovne sile in 
ljudi kot potrošnikov ustvarjenih dobrin. Nobeno pretiravanje zato ni, če rečem, 
da je za razumevanje takega izkoriščanja treba ustvariti kompleksne teoretske 
koncepte, če jih hočemo razumeti in če hočemo na podlagi razumevanja kaj sto-
riti, da bo izkoriščanja manj, kot ga je. Najprej so zato pomembne besede, naj-
prej je pomembno, kako jih uporabljamo, kdaj, na kakšen način, kje. Preden 
preidemo od besed k dejanjem, se je zato dobro vprašati, ali imamo na voljo do-
bre, prepričljive besede. Če jih nimamo, je najprej treba preiti od slabih besed 
k drugačnim, dobrim.

Pomen besed in rabe jezika za solidarnost, enakost ljudi in 
demokracijo
V zadnjih letih se je v slovenskem prostoru na žalost uveljavilo zelo ozko 

in celo konformistično ter prav zaradi tega problematično razumevanje koncep-
ta inkluzije (ljudi s posebnimi potrebami), ki naj bi zagotovila, da bodo imeli vsi 
ljudje enake možnosti, enake dostope in bodo tudi sicer pravično oziroma ena-
kopravno obravnavani. Namen mojega prispevka je zato zelo preprost: narediti 
to, kar je skrčeno in popačeno, bolj prepoznavno, razumljivo in kompleksno, 
tako torej, kakršno mora biti; pri nas so namreč nekatere zadeve še vedno po-
stavljene na glavo, namesto da bi stale na nogah. Prav zaradi tega imamo na 
voljo izjemno veliko besedil in praktičnih izkušenj, ki nas prepričujejo, da je in-
kluzija čisto nekaj drugega kot to, čemur smo priča v teh krajih.

Vsaj dve desetletji nazaj se moramo vrniti, da bi bolje razumeli, kaj 
sploh pomeni angleška beseda inclusion, ki je v resnici mnogo več kot le be-
seda, ki se domnevno nanaša na to ali ono empirično stvar oziroma predmet, 
saj je teoretski, spoznavni koncept, je močno miselno orodje, s katerim lahko 
raziskujemo dogajanja v družbenih poljih, pri čemer nas zanima zlasti položaj 
ljudi, ki že dolgo časa veljajo za družbene marginalce, pridružujejo pa se jim še 
vedno novi ljudje.

Slika 2: Tomaž	Kuder,	Veter	poješ	svojo	pesem	(Jan	Plestenjak),	tempera,	2010	
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Inkluzija je kajpak zelo podobna angleški besedi exclusion, ki pomeni 
izključevanje, izobčenje, potiskanje na rob. Ko uporabljamo ti dve besedi, se 
seveda lotevamo zapletenih in kompleksnih družbenih procesov, ne le usod 
nekaterih posameznikov, ki domnevno potrebujejo pomoč, ker so izključeni iz 
družbenega življenja in potisnjeni na njegov rob. Morda je pri tem za začetek 
najpomembneje, če opozorim na drobno dejstvo, ki ga poznamo že zelo dolgo 
časa: besede ustvarjajo pomene, govorjenje ustvarja pomenske prostore, mi-
selne svetove, mentalne, duhovne kraje, kjer živijo ljudje ali pa se tja lahko 
kadar koli odpravijo. V tej perspektivi je raba besed, govorjenje torej, izjemno 
pomembna, lahko pa je tudi močno orodje in celo orožje, saj besede razgalja-
jo, odkrivajo, spreminjajo, preobražajo, analizirajo, dekonstruirajo. Ne le po-
sameznikov in posameznic, ampak cela občestva, realnost, resničnost, svet, 
svetove, saj ne obstaja samo eden. Jezik je zato pomembnejši, kot morda mi-
slimo, zato je njegova raba zelo koristna, kar pomeni, da nikakor ni vseeno, 
katere besede uporabljamo, kako govorimo, koga nagovarjamo, na kakšen na-
čin, kdaj, česa ne povemo, čemu, komu ne povemo. Ljudje še vedno prepogo-
sto verjamejo, da so besede namenjene le prenašanju misli, opisovanju sveta 
in morda še komuniciranju.

Mimogrede: pisec tega prispevka je bil natanko zaradi rabe besede hen-
dikep pred leti postavljen celo pred sodnika, tja pa so ga postavili slovenski in-
validi, ki so očitno vsaj nezavedno ali intuitivno dojeli, da zares ni vseeno, ka-
tere besede uporabljamo, saj z njimi bodisi utrjujemo že ustvarjeno ali pa tisto 
prav postavljamo pod vprašaj in se zavzemamo za kaj novega, na primer boljše-
ga, bolj demokratičnega, pravičnejšega, resničnejšega, bolj inteligentnega, bolj 
enakopravnega. Srhljivo je zato dejstvo, da je bil pred sodnika postavljen ta, ki 
se je zavzemal za pravičnost, enakost, demokracijo in solidarnost; pravici je bilo 
vsaj zadoščeno, saj se je na koncu izkazalo, da tožnik ni imel niti najmanjših 
možnosti, da bi kaj dosegel.

Nove besede torej lahko predstavljajo in izražajo, zastopajo povsem nove 
odnose do sveta, nove pristope k družbenim dogodkom, nove medsebojne odno-
se, nove načine razmišljanja o njih, nove vrednote, nove prakse in oblike delova-
nja, kar je vsekakor zelo pomembno zlasti, če vse našteto ali pa le del prispeva 
k boljšemu, k obče dobremu na primer.

Rabe besede inkluzija so na začetku to tudi obetale. Nastajala in razvi-
jala se je namreč v okoljih, v času, ko so se številni ljudje aktivno upirali druž-
beni represiji, družbenim mehanizmom, ki so izključevali celo skupine ljudi iz 
procesov odločanja o tem, kako bo potekalo družbeno življenje in kdo bo imel 
od tega koristi. Vidimo torej, da je beseda že v času svojega rojstva, nove rabe 
obetala, da se bodo ljudje upirali še naprej, da bodo kreativni, da bodo iznašli 
vedno nove načine, kako se upirati nepravičnemu, nemoralnemu, slabemu, ne-
demokratičnemu in tako dalje. Beseda je v osnovi tako rekoč, zavezana drugim 
besedam, kot so etika, pravičnost, solidarnost, resnicoljubnost, enakost, ena-
kopravnost. Tega nikakor ne smemo pozabiti.

Torej lahko rečemo, da nima beseda inkluzija nič skupnega z vključeva-
njem invalidnih otrok v običajne šole ali vrtce, dodeljevanjem osebnih spremlje-
valcev in nudenjem dodatne strokovne pomoči. Daleč od tega. Inkluzija sicer 
zajema tudi take prakse, toda te predstavljajo le majhen del vsega, kar zajema 
koncept inclusion, ki tvori s številnimi in zgoraj omenjenimi besedami komple-
ksne miselne mreže, mreže znakov, simbolov in pomenov, mentalnih prostorov, 
s katerimi si lahko pomagamo pri razumevanju družbenih in kulturnih proce-
sov, postopkov, praks, miselnih navad in tako dalje.
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Nikakor ne smemo skrčiti teh bogatih mrež na vsakdanje koristne, uti-
litarne in celo preračunljive prakse, ki temeljijo na razmišljanju o tem, kakšne 
pravice imajo posamezniki in kako jih varovati, da bodo imeli od tega še koristi. 
Še manj se smejo spremeniti v politični žargon, klišeje ali ideološko klepetanje, 
kar vse samo podpira oblastne prakse, ki so natanko prakse izključevanja, ne 
pa vključevanja.

Lahko rečemo tudi takole: besede združujejo ljudi, jih povezujejo, če-
prav to ni nujno ali samoumevno. Ljudje se lahko, pod določenimi pogoji, se-
veda, dobesedno združujejo okoli posameznih besed, besednih zvez, izjav, tr-
ditev, stavkov. Besede jih v takih primerih družijo, družijo jih tudi pomeni, ki 
jih zagotavljajo in ustvarjajo. Ne smemo misliti, da z besedami samo opisujemo 
svet ali ga razlagamo. Njihova raba tudi vpliva na naše vedenje, na to, s kom se 
bomo družili, koliko časa, na kakšne načine. Prav tako vpliva na to, s kom se 
ne bomo družili, komu ali čemu se bomo upirali, proti čemu bomo protestirali, 
za kaj se bomo zavzemali.

V orisani perspektivi je pomembno tudi to, da besed ne uporabljamo 
kot kritje, da niso le cinični znaki, za katerimi se skrivamo, ko nekaj izjavlja-
mo. Z njimi ne smemo le ustvarjati videza, da jih imamo radi in da nam pome-
nijo to, kar domnevno zastopajo. Vse to je seveda mogoče, taka drža v odnosu 
do besed in jezika na žalost sploh ni nekaj redkega, vendar je tudi nepoštena, 
nemoralna, nepravična in neetična, v zadnji instanci pa tudi cinična in sprene-
vedava. Čisto po domače lahko rečemo, da je dobro, če besede, ki jih uporablja-
mo, vsaj kdaj pa kdaj vzamemo resno in se tudi naravnavamo skladno s tem, 
kar pomenijo, kar pomeni, da tudi delamo to, kar zatrjujejo, kar zatrjujemo in 
zagovarjamo.

Dejstvo je, da besede kljub vsemu pogosto preidejo v žargon, kar je isto, 
kot bi umrle. To se lahko zgodi z vsako besedo, pa če je še tako milo zveneča ali 
celo radikalno nova. Prav to se je zgodilo na Slovenskem z rabo besede inclusi-
on. Postala je del popularne kulture, političnega žargona, administrativni prive-
sek, s katerim, se radi bahajo ljudje, ki so na položajih, kot pravi zdravi ljudski 
razum, ljudje, ki imajo v rokah vzvode moči in oblasti. Paradoksno prav oni še 
dodatno prispevajo k izključevanju ljudi s posebnimi potrebami, saj jih označu-
jejo in prav poudarjajo, da so posebni, ne pa enaki.

Ko besede preidejo v žargon, v določenem smislu umrejo in niso več 
aktivne. Pri življenju sicer vzdržujejo dano, utrjene strukture medsebojnih in 
oblastnih odnosov, to pa je tudi vse. V njih ni ničesar živega, v njih ni nobene 
iskre več, zdi se, da so njihovi pomeni izčrpani in obrabljeni. Da, obstajajo tudi 
izčrpane, utrujene in oguljene besede, kot so lahko izčrpani in utrujeni ljudje, 
ki jih uporabljajo dan za dnem, leto za letom, ne da bi se kar koli spremenilo – 
ne spremeni se seveda prav zaradi tega.

Z lahkoto se zato strinjam s spoznanjem, zapisanim pred nekaj leti, da 
invalidi in drugi hendikepirani ljudje pogosto živijo v nemogočih pogojih, da ni-
majo tako rekoč nobene možnosti za sodelovanje pri družbenem odločanju, da 
je njihov prispevek k družbenemu in kulturnemu življenju majhen, da so segre-
girani, izločeni, ovirani in blokirani, da so kršene njihove osnovne pravice in da 
je vse to nesprejemljivo, saj smo vsi ljudje enaki. S takim spoznanjem se zares 
ni težko strinjati. A kaj storiti, da se bodo razmere spremenile na bolje?

Po ocenah ZN živi na svetu okoli pol milijarde telesno in duševno hen-
dikepiranih ljudi. Prav tako vemo, da ogromno ljudi trpi za posledicami dol-
goletnega kršenja njihovih pravic. Prav zaradi tega smo se tudi lotili našega 
projekta, eksperimenta, ki ga predstavljamo na teh straneh, kajti radi bi vno-

dr. Dušan Rutar | Uvod v projekt in začetna razmišljanja



40

Inkluzija in inkluzivnost

vič premislili ideje in prakse inkluzije, ugotovili, ali so hendikepirani ljudje res 
vključeni, kot trdijo nekateri politiki in administratorji, ali so njihove pravice kaj 
manj kršene, kot so bile nekoč v socializmu, ali je njihov kulturni in družbeni 
prispevek k družbenemu življenju kaj večji, kot je bil.

Časi se torej lahko spreminjajo tudi tako, da ljudje sami aktivno skrbijo 
za spremembe, kar pomeni, da zlasti ne čakajo, da bo demokracija ali pa ena-
kost padla z neba. Na spremembe namreč ni treba čakati in tudi ne bi bilo pro-
duktivno, če bi čakali. Morda je to ključna ideje znotraj koncepta inkluzije: ne 
čakajte, da se bo svet spremenil tako, da boste zadovoljni z njim, ne čakajte, da 
bo namesto vas poskrbel za enakost, solidarnost in pravičnost. Prav nasprotno 
je res: svet se bo sicer vselej nujno spreminjal, saj drugače niti ne more biti, toda 
vas še vedno ne bo zraven, kajti ljudje ga bodo spreminjali tako, da bodo zado-
voljni s svojimi idejami in pričakovanji, ne z vašimi.

In kdo zlasti skrbi za spremembe sveta? Odgovor je danes takoj pri roki 
in je tudi zelo prepričljiv: gospodarji, tj. bančniki, lastniki kapitala, zastopniki 
korporacij. Za spremembe v glavnem ne skrbijo družbeni obrobneži, hendikepi-
rani ljudje, invalidi, navadni ljudje. Na žalost je tako, čeprav ni nujno, da bi tako 
moralo tudi ostati na veke vekov.

Prav gotovo pa je res, da so našteti elitni ljudje, kot se imenujejo, imenu-
jejo pa jih tudi njihovi podrepniki, zastopniki sodobnega korporativnega kapi-
talizma. Za spremembe torej skrbi zlasti kapitalizem. Prav zaradi njega, zaradi 
njegovih teženj k večnim spremembam se svet nenehno in vse hitreje spreminja, 
kar bi bilo lahko tudi dobro in koristno. In zapisanega je že mogoče sklepati, da 
morda ni nujno, da so invalidi in hendikepirani ljudje vselej izključeni iz druž-
benega življenja in potisnjeni na rob, kot pravijo, čeprav ni nujno, da je vselej 
očitno, kaj sploh je rob družbenega življenja. Morda je to značilno samo za ka-
pitalizem. In iz zgodovine ter antropologije vemo, da je res tako. Seveda se ob 
tem poraja novo vprašanje: zakaj kapitalizem izključuje številne ljudi, če pa se 
obenem na vso moč hvali, da je demokratičen in najbolj napreden sistem druž-
benega življenja, kar jih pozna zgodovina, zainteresiran za vsakega posamezni-
ka in njegovo drugačnost? Prvi odgovor je zelo jasen: morda pa sploh ni tako, 
morda gre samo za besede, lepe fraze, za katerimi se je mogoče skrivati, kot sem 
že rekel, morda kapitalizem zanimajo le tisti ljudje, ki so lahko dobri potrošniki.

Izključevanje iz družbenega polja torej ni nujno, je pa videti, da je nuj-
no za kapitalizem, ki prav živi od izkoriščanja ljudi in ustvarjanja množičnega 
individualizma. Ko se bojujemo za inkluzijo, se ipso facto bojujemo tudi proti 
kapitalizmu in njegovi logiki izključevanja ter paradoksnega množičnega proi-
zvajanja individualnosti, ki temelji prav na logiki posebnih potreb.

Tako je začetno spoznanje, taka je osnovna koordinata mojega razmi-
šljanja o vključevanju ljudi s posebnimi potrebami. S te platforme se lahko spu-
stimo drugam in raziščemo dodatne razsežnosti projekta. 

Inkluzija v najširšem pomenu besede, ki je obenem tudi najožji in bi-
stveni, torej ne more pomeniti samo vključevanja otrok v razvojne vrtce ali dode-
ljevanja osebnih spremljevalcev ljudem, ki jih potrebujejo, ampak je čisto nekaj 
drugega, neprimerno širšega in pomembnejšega, obenem pa tudi prepričljivega. 
Je boj za enakost ljudi, pravičnost in družbeno pravičnost, solidarnost z vsemi 
izključenimi ljudmi, ne le z nekaterimi, ki egoistično skrbijo zase, za svoje inte-
rese in svoje pravice, ki so danes predvsem pravice razvitega globalnega kapi-
talističnega trga, na katerem lahko ljudje domnevno svobodno izbirajo dobrine 
za svoje posebne potrebe. In čisto nazadnje je seveda boj za neodvisno in de-
mokratično življenje, za emancipiranost ljudi, za družbene in kulturne kode, ki 
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bodo omogočali različnim ljudem skupno življenje brez izključevanja, saj sem 
že rekel, da to nikakor ni nujno, ni inherentni del ljudi in njihovega skupnega 
življenja v občestvih.

Tudi drugačen pogled na zadevo nam pove isto. Bržčas se ni težko stri-
njati s trditvijo, da je za človeka najpomembnejše v življenju kreativno, produk-
tivno delo. Kdor ne more delati, kdor je ostal brez njega, kdor nima možnosti za 
produktivno delo, dobro ve, kaj to pomeni – zlasti na dolgi rok. Pomeni osebno-
stno, socialno, duhovno, simbolno in vsakršno smrt, pomeni počasno umira-
nje na obroke, pomeni bolečino in trpljenje brez primere. Človek mora delati, 
mora biti produktiven, ustvarjalen. Skladno s svojimi zmožnostmi, seveda, 
toda natanko v dejstvu, da je vsak človek drugačen od vsakega drugega člove-
ka, je možnost spoznanja, da različni ljudje lahko živijo skupaj le na način, ki 
ga naddoločajo solidarnost, medsebojno sprejemanje različnosti, enakost in 
enake možnosti. Tako je drugo temeljno spoznanje, na katerega se naslanjam 
pri svojem razmišljanju.

Ali kot je dejal Mike Oliver (1999): Če nimam možnosti za delo, pravza-
prav nisem v celoti človeško bitje, zato ni presenetljivo, da me imajo ljudje za 'dru-
gega', za 'nekoristnega parazita'. Z zapisanim se je brez dvoma treba strinjati.

Sprejemanje različnosti pa še ne pomeni, da se moramo vsi medsebojno 
ljubiti in si biti prijatelji, daleč od tega. Dovolj je, če se trmasto držimo družbe-
nih pravil, ki zagotavljajo medsebojno spoštovanje in sprejemanje. To pomeni, 
da sprejemanje različnosti nima nobene zveze s psihologijo posameznika. Lah-
ko tudi sovražim geje, črnce ali invalide, pa to še ne pomeni, da se ne bom do 
njih obnašal vljudno, spoštljivo ali kako drugače, če mi tako narekujejo kodi, ki 
sem jih sprejel kot civilizirano bitje.

K ideji o drugačnost in različnosti je zato treba pristopiti še iz drugega 
zornega kota. Če je trivialno res, da je vsak človek različen od vsakega druge-
ga, pa je prav tako res, da je vsak človek v nekem radikalnem smislu enak vsa-
kemu drugemu. Če pomislimo na zmožnost za razmišljanje in delo, smo že na 
dobri poti, da zapisano tudi razumemo. Natanko v tem obzorju se lahko tudi 
navežemo na besede znamenitega angleškega sociologa Anthonyja Giddensa, 
ki je nekoč dejal, da enakost med ljudmi prispeva k različnosti in je ne omejuje, 
kot bi morda kdo pomislil.

K različnosti prispeva enakost, ne pa obratno. Ni res, da so ljudje naj-
prej različni, nato pa enaki ali enakopravni, kajti enakost ljudi je ontološka, je 
inherentna samemu vesolju in je dana od boga.

Toda zadeve so kompleksne, kot sem že nekajkrat omenil, zato mo-
ramo odpirati nova in nova duhovna področja ter vedno znova skušati pre-
misliti to, na kar naletimo. Življenje v postmodernih družbah, kot jih ime-
nujejo, že nekaj časa ni več naddoločeno z radikalno protestantsko delovno 
etiko, o čemer je nekoč tako dobro pisal Max Weber, sklicujoč se na Mar-
tina Luthra. Današnja etika je na žalost povsem drugačna, čeprav bi se 
konservativni protestanti nemara celo strinjali z njo. To je etika videzov, 
simulacij in simulakrov, zrcal, zrcaljenja, imaginarijev, preslikav, domišlji-
je, podob. Sem prav gotovo sodi tudi dejstvo, da so ljudje delavci vse bolj 
potrošniki, kar pomeni, da preživijo vse več časa v nakupovalnih središčih, 
kjer lahko kupijo čisto vse, kar potrebujejo. Z drugimi besedami to pomeni, 
da kupujejo tudi lastne identitete, videze in simulacije, simulirane oblike 
sveta in vsega, kar je v njem, ki jih zanje izdelujejo drugi. K temu moramo 
dodati še kult lepega, zdravega in večno mladega telesa, pa je zgodba tako 
rekoč popolna.

dr. Dušan Rutar | Uvod v projekt in začetna razmišljanja
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Kaj vse pomeni, kaj prinaša v življenje? Zlasti to, da so v takem okolju 
hendikepirani ljudje dodatno hendikepirani. Če imajo že tako premalo priložno-
sti za delo, ki bi jim zagotavljalo denar, s katerim bi si lahko privoščili pravkar 
našteto, je popolnoma jasno, da jih ne boste srečevali v nakupovalnih središčih, 
ki postajajo kraji nove družabnosti, socialnosti in družbenosti. Življenje se vse 
bolj vrti okoli njih, kot se ljudje združujejo okoli besed, na kar sem opozoril na 
začetku svojega razmišljanja o naravi inkluzije. In če se vrti, se tudi reproducira 
– brez hendikepiranih ljudi, ki so vnovič izključeni, brez dela in sami.

Če je danes človek vse bolj to, kar kupi, porabi in potroši, je delo morda 
pomembnejše, kot je bilo kadar koli v zgodovini človeštva. Sociološko je to spo-
znanje zelo pomembno, toda pomembno je tudi psihološko, kot smo videli, kajti 
človek, ki ne dela, je na dolgi rok v težkem položaju.

Torej se moramo strinjati, da v tem trenutku še vedno velja, da čisto 
vsak človek potrebuje delo in da je natanko nemožnost, da bi človek dobil delo, 
eden glavnih dejavnikov družbenega izključevanja. To seveda pomeni, da je 
zgodbe o inkluziji ljudi s posebnimi potrebami kaj hitro konec, če le pomislimo 
na žalostno dejstvo, da se zaposli le vsak stoti.

Seveda velja tudi obratno: družbena inkluzija, vključevanje ljudi s po-
sebnimi potrebami v polje družbenega je kar se da tesno povezano z delom, z 
možnostjo kreativnega in produktivnega delovanja.

Toda pri tem se moramo še nekoliko ustaviti. Ljudje s posebnimi potre-
bami niso le invalidi. Žalostno dejstvo je, da tudi vsak šesti starejši človek pre-
živi zadnja leta svojega življenja v getih za starejše občane, kot jih imenujejo. 
Tudi upokojeni ljudje velikokrat ne delajo, poleg tega pa so potisnjeni še na rob 
družbenega odločanja in dogajanja.

Znanost, medicina, tehnologija
Svoje razmišljanje sem začel z idejo o rabah jezika, o njegovi moči, skli-

ceval sem se na nove rabe, na rabo novih besed, na proizvodnjo novih konceptov 
in zamisli, na človekovo zmožnost za kreiranje novega in drugačnega. Skliceval 
sem se na zmožnost človeškega bitja, da razmišlja, da spoznava, da razume. To 
je gotovo tudi prvi in najosnovnejši korak k emancipaciji v družbenem polju, k 
ustvarjanju enakosti. Kdor je neveden, kdor ni razsvetljen, kdor samo ponavlja 
staro in prežvečeno, kdor se drži preživetega in izčrpanega besedišča, je prej ali 
slej izgubljen, saj postane lutka v rokah tistih, ki imajo znanje in moč.

Slednja pomeni tudi možnost za uporabo tehnologij, tehnoloških po-
stopkov. Še več: danes nastaja iluzija, da bo z razvojem znanosti in s tehnolo-
škim razvojem prišla tudi demokracija, da se bodo razvijale enake možnosti za 
vse, da bodo ljudje bolj enakopravni, kot so bili doslej. To je zares inkluzija, ki jo 
krepi še mnenje, da bo genetika na dolgi rok glavni vzvod za rojevanje zdravih, 
nehendikepiranih posameznikov in posameznic, ki sploh ne bodo imeli proble-
mov, kot jih imajo danes invalidi in drugi ljudje s posebnimi potrebami. Ni treba 
biti zelo pameten, da ugotoviš, da je taka utopična družba tudi družba enakih 
ljudi, saj je težko pričakovati, da kdo ne bi hotel biti lep, blond, močan in zdrav. 
Take ideje smo že slišali pred desetletji, priča pa smo bili tudi temu, kako so jih 
skušali uveljaviti v praksi.

Genska popolnost je sodobni ideal, ki se ga na žalost oklepajo številni 
ljudje in verjamejo, da bodo lepši časi za vse nastopili kar sami od sebe. Tako 
razmišljanje seveda pomeni, da je le še treba počakati nekaj časa, potem pa se 
bodo problemi z vključevanjem in izključevanjem drugačnih ljudi razrešili tako 
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rekoč sami od sebe, saj takih ljudi preprosto ne bo več, torej ne bo niti proble-
mov z njimi.

Težave z izdelanimi idejami so kajpak velike, saj med drugim povsem 
zanemarjajo preprosto dejstvo, da smo ljudje kot duhovna ali simbolna bitja 
tudi želeči, da smo bitja, ki se oklepamo svojih identitet, pa če so na videz še 
tako problematične. Problem zato ni le v hendikepu, v njegovi navzočnosti, tem-
več predvsem v načinih medsebojnega življenja. Vsi enako gensko sposobni lju-
dje ne bodo nikoli živeli solidarno in strpno drug z drugim že samo zaradi tega, 
ker imajo enake gene ter enako lepa in zdrava telesa.

Jasno je, da zdrava telesa niso končni cilj življenja v solidarni družbi 
enakopravnih ljudi, temveč velja nekaj drugega. Zdravje družbenega se meri po 
pestrosti življenja, po različnosti, ne pa enakosti, kakršne so v zgodovini ustvar-
jali totalitarni družbeni režimi. Če bi odpravili gen za slepoto, Ray Charles Ro-
binson morda ne bi napisal niti ene skladbe …

Hendikep, ki ni nikakršna invalidnost, je zato še naprej izhodišče za 
razumevanje takih idej in praks, kot so solidarnost, demokracija, različnost in 
enakopravnost. 

Neodvisno življenje in državljanske pravice
Še tako neodvisno življenje nujno potrebuje storitve, centre, agencije, 

ljudi, sosede, profesionalce, ki jih potrebujemo, ko se ne znajdemo sami, ko ne 
vemo kako naprej, ko se soočamo s problemi, ki jih sami ne znamo ali ne mo-
remo razrešiti. Logiko institucionalnega življenja ljudi s posebnimi potrebami je 
zato treba nadgraditi, preobraziti, ne samo udrihati, češ kako zanič je. Morda 
je res zanič, toda neodvisnost še ne pomeni, da vsakdo živi na svojem planetu 
in dela, kar hoče, čisto sam. 

Potrebujemo nove ideje, nove zamisli, nove prakse, nove načine medse-
bojnih odnosov, nove prostore družbenega, nove kulturne kode, nove mentalne 
oziroma simbolne prostore za srečevanja, pravičnost in enakopravnost.

Nova besedišča bo vsekakor treba razvijati tudi v sodelovanju s teoreti-
ki, kar v tej državi na žalost še ni praksa, saj je vedno znova videti, da je teorija 
abstraktna in povsem odtrgana od konkretnih življenj, zato so teoretiki neka-
kšni neživljenjski ljudje, ki sploh ne vedo, kaj je pravo življenje. Kljub temu je 
mogoče pričakovati in verjeti, da se bodo razvili novi odnosi med hendikepirani-
mi ljudmi in zastopniki novih teoretskih konceptov, kajti že preprost razmislek 
pove, da brez teorije ni nobenega resnega napredka. Če se namreč zavzemamo 
za to, da se sliši glas čisto vsakega človeka, ki je izključen iz družbenega življe-
nja, potem so taka srečanja preprosto nujna.

Boj za državljanske pravice ljudi pa seveda ne more biti le boj znanstve-
nikov ali posameznikov, ki na svojih plečih prenašajo posledice tega ali onega 
hendikepa, temveč mora biti boj vseh ljudi, kajti emancipacija ima smisel le, če 
zajema vse ljudi. Ideja solidarnosti lahko polno živi le, če jo sprejemajo in o njej 
razmišljajo prav vsi ljudje, kajti s takim bojem je kar najtesneje povezana zamisel 
o neodvisnem življenju, kar zopet pomeni, da se bodo s pomočjo novih konceptov 
o tem, kar se dogaja v družbenem polju, počasi vsi ljudje zavedali, kako malo ne-
odvisnosti je v njihovih življenjih in kako zelo je potrebna medsebojna solidarnost. 

Temeljne koordinate inkluzije
Resnične in zares produktivne koordinate inkluzije ljudi s posebnimi 

potrebami, ki živijo v demokratičnih družbah, so na kratko skicirane spodaj, 

dr. Dušan Rutar | Uvod v projekt in začetna razmišljanja
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naslanjajo pa se ne le na praktične izkušnje iz preteklosti, temveč zlasti na te-
oretska spoznanja o naravi sodobnih družb. Poleg tega velja omeniti še tole: v 
Evropi se počasi krepi zavest, da družbena vključenost vseh ljudi, ne le družbe-
nih elit, ni nič drugega kot temeljni pogoj preživetja na dolgi rok. 

Razumne prilagoditve

Predstavljajo najmočnejši argument v prid vključevanja ljudi s poseb-
nimi potrebami, saj se z njegovo pomočjo v celoti izognemo vključevanju ljudi v 
vzporedne mreže institucij in ustanov, kar pomeni, da resnično demokratična 
družba ne pozna azilov, ločenih ustanov, posebnih oblik šolanja in specialnih 
servisov, ki skrbijo za izločene ljudi.

S pomočjo razumnih prilagoditev spreminjamo ustaljene načine druž-
benega življenja tako, da niso bolj prijazni le do ljudi s posebnimi potrebami, 
ampak so prijaznejši do vseh ljudi, do vsakega človeka. V tem je ključni prispe-
vek vključevanja ali inkluzije k ideji in praksam solidarnosti, ki ni ozko vezana 
le na posamezne družbene skupine ljudi, temveč zajema preprosto vse. Podrob-
nejše koordinate so:
• povečevanje ali maksimiziranje življenjskih priložnosti za vse ljudi; 
• dostop do vseh servisnih storitev, ki jih potrebujejo; 
• zadovoljevanje posebnih potreb, ki jih nimajo le invalidi, temveč jih ima-

jo otroci in mladostniki, starejši ljudje, etnične skupine, hendikepirani 
ljudje vseh vrst. 

Iz drugega zornega kota gledano, je za demokratična občestva značilno 
tudi tole: 
• slišati je glas vseh družbenih skupin, ne le nekaterih; 
• ljudje imajo močan občutek pripadnosti občestvom, kar pomeni, da 

niso razdrobljeni in odtujeni, poleg tega pa so tudi močnejši v boju za 
demokracijo;

• … med seboj se srečujejo in ne izključujejo … 
• … poleg tega uporabljajo skupne vire in so medsebojno povezani v mre-

že. 

Enakost in različnost

Vključenost vseh ljudi v družbeno življenje ne izhaja iz ideje o različno-
sti, temveč iz ideje o enakosti, o čemer sem že spregovoril. Najprej je enakost 
med ljudmi, šele nato je različnost. Enakost je zmožnost vsakega človeškega 
bitja za enakost. To pomeni, da je vsak človek zmožen prepoznati samega sebe 
kot enak, pomeni pa tudi to, da je zmožen aktualizirati enakost v družbenem 
polju, da se je zmožen vesti kot enak. 

Enakost je v tem obzorju formalna zmožnost človeškega bitja, to ni zna-
čilnost, osebnostna lastnost ali genska posebnost. Pomembno je, da je vsak 
človek vselej že zmožen za enakost, kar pomeni, da ljudem ni treba čakati na 
prihodnost, da se bo realizirala ali aktualizirala. 

Resnično demokratična družba ima zato tele strukturne značilnosti:
1 obstajajo enake možnosti za različne ljudi, te pa se tudi zares aktivno 

uveljavljajo v vseh vidikih življenja;
2 starejše generacije pripoznavajo in sprejemajo pozitivne prispevke otrok 

in mladih ljudi;
3 ljudje čutijo, da so sprejeti, da sprejemajo drug drugega ne glede na spol, 

starost, barvo kože, veroizpoved ali hendikep;
4 obstaja visoka raven razumevanja in spoštovanja ljudi, katerih vera je 
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usmerjena k drugačnim bogovom – enako velja za odnose do ljudi, ki ni-
majo nobene vere;

5 aktualno odločanje o prihodnosti življenja je resno zavezano razmišljanju 
o potrebah prihodnjih generacij ljudi;

6 vsak človek ima možnost zaposlitve ali samozaposlitve;
7 cvetijo lokalne prostovoljne organizacije, kajti ljudje se radi lotevajo pro-

stovoljnega dela;
8 ljudje čutijo, da imajo na voljo realne možnosti izbiranja, čutijo, da dejan-

sko lahko vplivajo na družbeno življenje;
9 prav zaradi tega sodelujejo pri načrtovanju prihodnosti lastnih občestev;
10 interesne skupine ljudi se neposredno vključujejo v načrtovanje priho-

dnjega življenja, pri čemer imajo občutek, da lahko uveljavljajo svoje in-
terese; 

11 med ljudmi obstajajo močne prijateljske vezi;
12 vsakdo ima možnost izobraževanja, usposabljanja in vseživljenjskega 

učenja.

Servisne storitve in infrastrukture

Ljudje v demokratični družbi, v kateri resnično lahko govorimo o vklju-
čenosti vseh in vsakogar, vedo in se dobro zavedajo, da imajo realne možnosti 
za neodvisno življenje v lastnih stanovanjih; vsakdo ima dostop do tistih servi-
snih storitev, ki jih potrebuje za svoje življenje, zato ima tudi na voljo primerna 
prevozna sredstva, če sam ne more voziti; starši imajo na voljo visoko kakovo-
stne storitve za njihove otroke, ki zaradi tega niso prepuščeni ulici, televizorjem 
in medmrežju; ljudje imajo dovolj denarja za neodvisno življenje; šole imajo po-
membno vlogo pri nudenju socialnih storitev vsem ljudem. 

Slika 3: Srečanje	na	Rogli

dr. Dušan Rutar | Uvod v projekt in začetna razmišljanja
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To bi bilo na kratko vse o nekaterih osnovnih koordinatah inkluzije ali 
vključevanja ljudi v družbeno življenje. Temeljni poudarek je prav na spreme-
njeni rabi besed oziroma jezika, kar je bržčas očitno: ključen je poudarek, da 
posebni ljudje NISO VKLJUČENI, ampak se SAMI VKLJUČUJEJO, saj ne po-
trebujejo drugih ljudi, da bi to storili namesto njih, kar je še vedno žalostna in 
prepogosta praksa.

Še enkrat bi tudi rad poudaril, da inkluzija oseb s posebnimi potrebami 
ne more biti ločeni del institucionalnega delovanja države, ampak jo moramo 
misliti kot organski koncept vsakega resnega razmišljanja o demokraciji, člo-
vekovih pravicah, družbeni pravičnosti, enakih možnostih, o sodobnem hiper-
kapitalizmu, neoliberalizmu, novih oblikah izkoriščanja ljudi, medijski in drugi 
manipulaciji, ustvarjanju simulakrov, kibernetičnih občestvih, v katerih imajo 
že sedaj izjemno pomembno vlogo digitalne tehnologije, ta pa bo v prihodnosti 
še veliko večja.
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Pregled zakonodaje v Sloveniji – otroci s posebnimi potrebami
- na ravni srednjega izobraževanja

Uvod
Pričujoči prispevek je nastal kot osnova za delo oz. naloge v projektu 

»Model v pomoč integraciji« pri pregledovanju in študiju zakonodaje otrok s 
posebnimi potrebami na področju srednjega izobraževanja v Sloveniji. Zapisa-
ni so določeni členi in vsebina, vzeti iz različne zakonodaje in dokumentov ob 
pregledovanju le-te, ki se nanašajo konkretno na otroke oz. dijake s posebni-
mi potrebami. Zapisani so z namenom pomoči in spodbujanja inovativnosti pri 
oblikovanju prilagoditev okolja otroku/dijaku s posebnimi potrebami. Najprej 
so povzeta mednarodna izhodišča, ki jih je uporabila Slovenija kot osnovo pri 
sprejemanju ustrezne ureditve na področju izobraževanja otrok s posebnimi 
potrebami, v nadaljevanju pa so navedeni še njeni notranji/interni (državni) do-
kumenti ureditve tega področja. 

Mednarodna in ustavna ureditev1

Temeljna pravica na področju izobraževanja je pravica do izobrazbe. 
Mednarodni dokumenti jo opredeljujejo kot temeljno človekovo pravico, ki zaje-
ma vse stopnje izobrazbe: osnovno, srednjo in visoko. V prvi vrsti pa se nanaša 
na osnovno izobrazbo, saj je ta minimum, ki naj ga vsaka država zagotovi. To po-
sebno zavezo države pri zagotavljanju osnovnošolskega izobraževanja odražata:

1 Prvi Protokol k Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic – 2. člen, 

2 Konvencija ZN o otrokovih pravicah – prvi odstavek 28. člena.

Z vprašanjem vsebine pravice do izobrazbe se je ukvarjala nekdanja 
Evropska komisija za človekove pravice. Ugotovila je, da ta pravica obsega naj-
manj:
• svobodo enakega, nediskriminatornega pristopa k izobraževalnim insti-

tucijam, ki obstajajo v danem trenutku, 
• zahtevo po izobraževanju v uradnem jeziku konkretne države, 
• zahtevo po javnem priznanju zaključene izobrazbe.

Med naštetimi opredelilnimi elementi pravice do izobrazbe je najbolj po-
gosto predmet sodnih sporov tisti o enakem in nediskriminatornem pristopu k 
obstoječim (splošnim) izobraževalnim institucijam. To pa še prav posebej, kadar 
gre za pravico do izobrazbe invalidov oz. otrok s posebnimi potrebami, kjer se 
postavlja vprašanje, ali sme država odvrniti posameznika s posebnimi potreba-

1 Vir: Vodnik po pravicah invalidov v slovenski zakonodaji; Inštitut za delo pri Pravni fakulteti 
Univerze v Ljubljani, april 2007; prof. dr. Barbara Novak; str. 103–105.
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mi od izobraževanja v redni javni izobraževalni instituciji in ga napotiti v šolo s 
prilagojenim poukom. 

Mednarodni dokumenti, ki natančneje opredeljujejo pravico do izo-
brazbe, so: 

1 Konvencija ZN o otrokovih pravicah – 23., 28. člen, 

2 Svetovni akcijski program ZN za prizadete ljudi – pravica do enakih mo-
žnosti – 120. člen, 1983, 

3 Svetovna deklaracija “Vzgoja za vse” – 35. člen, 1990, 

4 Standardi ZN – uvod; 26. člen; šesto pravilo, 

5 Razvojni program OZN (UNDP) – Medregionalni program za prizadete ljudi, 

6 Salamanška izjava (UNESCO 1994) – druga točka, 

7 Svetovni vrh za socialni razvoj (Koebenhavn, 1995), 

8 Resolucija o vključevanju invalidnih otrok in mladostnikov v splošne vzgoj-
no-izobraževalne sisteme (sprejel Svet EU in ministri za šolstvo, 1990),

9 Vzpodbujevalni program Komisije EU (sprejel Svet EU), vanj vključil: 
• Sklep o tretjem akcijskem programu skupnosti v korist prizadetih 

(Helios II 1993–1996).

Vse države članice EU naj bi zasledovale politiko, ki zagotavlja:

a nediskriminatoren pristop k obstoječim (splošnim) izobraževalnim institu-
cijam – še zlasti pomembno, kadar gre za pravico do izobrazbe invalidov 
oz. otrok s posebnimi potrebami (Evropska komisija za človekove pravice; 
Konvencija ZN o otrokovih pravicah), 

b pravico do enakih možnosti (Konvencija ZN o otrokovih pravicah – 23., 28. 
člen); Svetovni akcijski program ZN za prizadete ljudi – pravica do enakih 
možnosti – 120. člen, 1983; Svetovni akcijski program ZN za prizadete lju-
di – pravica do enakih možnosti – 120. člen, 1983),

c vključevalni vidik – dostop do vzgoje v integrativni obliki; nasprotno je 
prej izjema kot pravilo (Svetovna deklaracija “Vzgoja za vse” – 35. člen, 
1990; Standardi ZN – uvod; 26. člen; šesto pravilo; Razvojni program OZN 
(UNDP) – Medregionalni program za prizadete ljudi; Svetovni vrh za soci-
alni razvoj (Koebenhavn, 1995)),

č načelo vzgoje in izobraževanja brez izključevanja in dostop do redne šole, 
kjer je otrokom s posebnimi potrebami na razpolago pedagoška pomoč 
glede na njihove potrebe (Salamanška izjava (UNESCO 1994) – druga tč.).
Ustava Republike Slovenije zgoraj navedenim zahtevam in opredelitvam 

v naštetih mednarodnih dokumentih deloma sledi z določbo drugega odstavka 
52. člena, po kateri imajo “otroci z motnjami v telesnem in duševnem razvoju 
ter druge huje prizadete osebe pravico do izobraževanja in usposabljanja za de-
javno življenje v družbi”. Določba ni pomembna samo z vidika dolžnosti države, 
da zagotovi čim večjo vključitev otrok s posebnimi potrebami v redno šolstvo in 
s tem v družbo ostalih sovrstnikov, temveč je njena vrednost zlasti v tem, da 
otroku s posebno potrebo ob koncu izobraževanja koncentrirano zagotovi še za-
dnja znanja za dejavno vključitev v poklicno in siceršnje odraslo življenje. Otro-
ci s posebnimi potrebami namreč potrebujejo nekoliko več podpore, da v šoli 
pridobljeno znanje prenesejo v vsakdanje življenje. To je zanje izjemno dragoce-
no, saj jim z napori pridobljeno znanje v dolgih letih vzgoje in izobraževanja ne 
koristi, če ga ne znajo uporabiti. 
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Ureditev v Sloveniji 
Vzgojo in izobraževanje »otrok s posebnimi potrebami« (v Sloveniji je 

uporabljena tovrstna terminologija) urejajo: 

1 Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP) 

- in njegovi podzakonski akti: 
• Pravilnik o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje 

otrok s posebnimi potrebami ter o kriterijih za opredelitev vrste 
in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s posebni-
mi potrebami (Ur. l. RS, št. 54/03, 93/04, 97/05, 25/06, 23/07, 
8/08); 

• Pravilnik o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke in mla-
dostnike s posebnimi potrebami (Ur. l. RS, št. 25/06, 60/06, 
8/08);

• Pravilnik o osnovnošolskem izobraževanju učencev s posebnimi 
potrebami na domu (Ur. l. RS, št. 61/04)

- ter predpisi s področja vzgoje in izobraževanja:
• Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZO-

FVI, krovni zakon);
• Zakon o vrtcih (ZVrt, predšolska vzgoja); 
• Zakon o osnovni šoli (ZOsn. obvezno izobraževanje); 
• Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (ZPSI-1, raven 

poklicnega in strokovnega izobraževanja);
• Zakon o gimnazijah (ZGim, splošno izobraževanje).

Študentom, ki se vključujejo v študijske programe višjega in visokega šol-
stva, se v skladu s statutom posameznega višješolskega oz. visokošolskega za-
voda zagotavlja posebna dodatna oprema. 

Vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami se v skladu z na-
čelom o uveljavljanju možnosti izbire na vseh ravneh vzgoje in izobraževanja 
lahko opravlja kot javna služba, pa tudi v zasebnih vrtcih in šolah brez koncesije 
(16. in 17. člen ZUOPP; 9. in 10. člen ZOFVI). 

V Sloveniji je otrokom s posebnimi potrebami poleg integrativnega izo-
braževanja v rednih šolah na voljo več t. i. »specializiranih ustanov« oz. zavodov 
za vzgojo in izobraževanje. Ti se med seboj razlikujejo glede na vrsto posebnih 
potreb otrok, ki jih vključujejo v svoje oblike izobraževanja in usposabljanja. 
Njihovo operativno delo je osnovano na:

1 Pravilniku o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih 
programov za otroke s posebnimi potrebami (Ur. l. RS, št. 59/07, 70/08).

Zakonodaja je spremenljiva; po desetih letih veljave in uporabe je trenu-
tno v pripravi predlog novele Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami; 
spremenil pa se bo tudi Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraže-
vanja. 

Ustava Republike Slovenije 

(Ur. l. RS, št. 33I/1991-I; spremembe: Ur. l. RS, št. 42/1997, 66/2000, 
24/2003, 69/2004, 69/2004, 69/2004, 68/2006) 

1 enakost pred zakonom (14. člen) je človekova pravica in temeljna svobo-
ščina:

 V Sloveniji so vsakomur zagotovljene enake človekove pravice in temelj-

Irena Praznik | Uvod v projekt in začetna razmišljanja
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ne svoboščine, ne glede na narodnost, raso spol, jezik, vero, politično ali 
drugo prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj ali 
katerokoli drugo osebno okoliščino. 
• Vsi so pred zakonom enaki. 

2 pravice invalidov (52. člen): 
• Invalidom je v skladu z zakonom zagotovljeno varstvo ter uspo-

sabljanje za delo. 
• Otroci z motnjami v telesnem ali duševnem razvoju ter druge 

huje prizadete osebe imajo pravico do izobraževanja in usposa-
bljanja za dejavno življenje v družbi. 

• Izobraževanje in usposabljanje iz prejšnjega odstavka se finan-
cira iz javnih sredstev. 

3 izobrazba in šolanje (57. člen): 
• Izobraževanje je svobodno. 
• Osnovnošolsko izobraževanje je obvezno in se financira iz javnih 

sredstev. 
• Država ustvarja možnosti, da si državljani lahko pridobijo ustre-

zno izobrazbo. 

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami 

(ZUOPP, Ur. l. RS, št. 54/00, 118/06 – spremembe in dopolnitve; Ur. l. RS, 
št. 3/2007 – prečiščeno besedilo)

Zakon predstavlja dopolnitev zakonov, ki v okviru svojih določil oprede-
ljujejo vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami za 
celotno vertikalo, od vrtcev, osnovnega in splošnega srednjega izobraževanja, 
do poklicnega in strokovnega izobraževanja (ki vključuje tudi višje strokovno 
izobraževanje), na novo pa prinaša možnost zagotovitve ustreznih pripomočkov 
in opreme študentom s posebnimi potrebami. 

Opredelitev skupin otrok s posebnimi potrebami (OPP) – 2. člen:
• otroci z motnjami v duševnem razvoju, 
• slepi in slabovidni otroci, 
• gluhi in naglušni otroci, 
• otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, 
• gibalno ovirani otroci, 
• dolgotrajno bolni otroci, 
• otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja ter 
• otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami.

V odločbi o usmeritvi so otroci, ki imajo hkrati več primanjkljajev, ovir 
oziroma motenj, opredeljeni kot “otroci z več motnjami”. 

V skupino OPP v šolah sodijo tudi nadarjeni otroci (ki v ZUOPP niso po-
sebej opredeljeni!).
• Uporaba predpisov o vzgoji in izobraževanju (VI) – 3. člen
• Usmerjanje v programe VI – 5., 6. člen
• Prilagojeno izvajanje programov VI – 7. do 10. člen 

- Prilagajanje izvedbe programa pomeni prilagajanje – 7. člen:
 - organizacije, 
 - načina preverjanja in ocenjevanja znanja,
 - napredovanja in časovne razporeditve pouka ter 
 - zagotovitev dodatne strokovne pomoči. 
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- Dodatna strokovna pomoč – DSP – 8. člen
-  Izvajanje DSP – 9. člen
-  Materialni pogoji in druga pomoč – 10. člen: 
 - Prilagoditev prostora in pripomočkov
 - Spremljevalec za fizično pomoč gibalno oviranim

• Prilagojeni programi in posebni program VI – 11. do 13. člen (vrste in pri-
lagajanje programov, prehajanje med programi) 
- Prilagojen izobraževalni program (12. člen) izvajajo specializira-

ne ustanove, lahko pa tudi redne šole/ – pomeni prilagajanje: 
 - predmetnika,
 - organizacije, 
 - trajanja, 
 - načina preverjanja in ocenjevanja znanja,

napredovanja in časovne razporeditve pouka.
• Oskrba – 15. člen (vključitev v zavod oz. oddaja v rejništvo)
• Izvajanje VI OPP – 16., 17., 19. člen (izvajalci; individualna obravnava – 

tudi zdravstvena in druga strokovna obravnava) 
• Postopek usmerjanja v programe VI – 20. do 33. člen 

-  predlog za uvedbo postopka lahko da šola – 22. člen 
-  INDIVIDUALIZIRANI PROGRAM – IP (29. člen); v njem so dolo-

čene:
 - oblike dela na posameznih VIZ-področjih, 
 - pri posameznih predmetih ali pri predmetnih področjih, 
 - način izvajanja dodatne strokovne pomoči, 
 - izvajanje fizične pomoči, 
 - prehajanje med programi ter 
 - potrebne prilagoditve pri organizaciji, preverjanju in ocenjeva-

nju znanja, napredovanju in časovni razporeditvi pouka. 
-  Strokovna skupina za izdelavo IP – 30. člen: 
 - imenuje jo ravnatelj,
 - sodelujejo tudi starši.
-  predlog za spremembo usmeritve – 32. člen

Podzakonski akti ZUOPP: 
1 Pravilnik o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s 

posebnimi potrebami ter o kriterijih za opredelitev vrste in stopnje pri-
manjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami (Ur. l. RS, 
št. 54/03, 93/04, 97/05, 25/06, 23/07, 8/08): 
-  določa usmerjanje OPP v programe VI; sestavo in delo komisije 

za usmerjanje prve in druge stopnje; določa obrazce za usmer-
janje; 

-  priloga so KRITERIJI za opredelitev vrste in stopnje primanjklja-
jev, ovir oz. motenj.

2 Pravilnik o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke in mladostnike 
s posebnimi potrebami (Ur. l. RS, št. 25/06, 60/06, 8/08);
-  način in pogoji za izvajanje – 1. člen:
-  dodatna strokovna pomoč za OPP, usmerjene v SŠ – 2. člen: /3. 

alinea,
-  fizična pomoč za OPP, usmerjene v SŠ – 3. člen: 3. alinea,
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-  dodatna strokovna pomoč – obseg, vsebina, izvajalci, odločba – 
4. do 8. člen,

-  fizična pomoč (občasna ali stalna) – način in pogoji za izvajanje, 
izvajalci – 9., 11. člen.

Evropska agencija za razvoj izobraževanja otrok s posebnimi potrebami2

Agencija za razvoj izobraževanja otrok s posebnimi potrebami je bila 
ustanovljena leta 1996 na pobudo ministrov za šolstvo iz držav Evropske unije: 
v nadaljevanju EU. Od 1. januarja 2008 ima status članice v tej agenciji tudi 
Slovenija. 

Agencijo za razvoj izobraževanja otrok s posebnimi potrebami lahko ra-
zumemo kot evropski center znanja, ki nam ponuja možnost za strokovno izo-
braževanje, razvoj različnih novih pristopov in metod izobraževanja in kot pro-
stor za izmenjavo izkušenj.

Članice agencije so vse države članice EU in tudi druge države, kar 
omogoča statut agencije. Članice so naslednje države: Avstrija, Belgija, Ciper, 
Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Nemčija, Grčija, Madžarska, Islan-
dija, Irska, Italija, Litva, Latvija, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Norveška, 
Poljska, Slovenija, Španija, Švedska, Švica in Velika Britanija.

Cilji delovanja agencije:
• dvigovati kakovost na področju izobraževanja in usposabljanja otrok s 

posebnimi potrebami z izmenjavo praks v državah EU;
• zagotoviti možnosti za večjo kakovost izobraževanja otrok s posebnimi 

potrebami po vsej Evropi;
• prepoznati ključne dejavnike in razvijati dobro prakso;
• izmenjavati izkušnje in znanja s pomočjo strokovnjakov iz različnih dr-

žav;
• pridobiti informacije za oblikovanje politik v državah ter za dostopnost 

servisov in storitev;
• utrditi Agencijo kot osrednje telo na področju izobraževanja otrok s po-

sebnimi potrebami, ki bo postavljala prednostne naloge za celotno Evro-
po; 

• izdajati publikacije, pri katerih sodelujejo strokovnjaki iz različnih dr-
žav (zgodnja intervencija, inkluzivna šola, povezovanje izobraževanja in 
zaposlovanja, problemi študentov s posebnimi potrebami);

• sodelovati s vsemi evropskimi telesi, ki so v povezavi z izobraževanjem 
in vplivajo na kakovost izobraževanja.

Delovanje agencije

Vsaka država članica ima člana, ki predstavlja državo, najpogosteje je 
predstavnik ministrstva za šolstvo. Član predstavlja vez med ministrstvom in 
agencijo. Posamezne države imenujejo tudi nacionalne koordinatorje, ki vodijo 
predvsem operativne naloge za potrebe agencije.

Osnovni vir za zagotavljanje delovanja agencije je članarina držav čla-
nic. Del sredstev prispeva tudi Evropska komisija. Posebno ugodnost za delo-
vanje agencije daje država Danska – pokrajina Funen, kjer je sedež agencije in 
njeno vodstvo. 

2 	Vir: spletna stran Ministrstva za šolstvo in šport

	 http://www.mss.gov.si/si/delovna_podrocja/izobrazevanje_oseb_s_posebnimi_potrebami/
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Med pomembnimi dejavnostmi agencije je izdajanje strokovnih publika-
cij in časopisa – novic. Vse publikacije agencije od leta 2008 dalje, bodo dose-
gljive tudi v slovenskem jeziku.

Predstavnica Slovenije v Agenciji za razvoj izobraževanja otrok s poseb-
nimi potrebami je po sklepu ministra in v skladu s statutom agencije dr. Bojana 
Globačnik iz Direktorata za vrtce in osnovno šolo.

Več informacij o agenciji najdete na spletu: www.european-agency.org

Lizbonska deklaracija –Pogledi mladih na inkluzivno izobraževanje3

V času portugalskega predsedovanja Evropski uniji je bilo 17. septembra 
2007 na pobudo portugalskega ministrstva za šolstvo skupaj z Evropsko agen-
cijo za razvoj izobraževanja na področju posebnih potreb, organizirano srečanje: 
»Glas mladih: Srečanje različnih v izobraževanju«.

Mladi s posebnimi potrebami – iz devetindvajsetih držav4 –, ki obisku-
jejo osnovne šole, poklicne šole in višje šole, so se dogovorili o predlogih, ki so 
predstavljeni v »Lizbonski deklaraciji – Pogledi mladih na inkluzivno izobraže-
vanje«. V deklaraciji so zajeta stališča, ki so jih mladi predstavili na plenarnem 
zasedanju v portugalskem parlamentu v Lizboni. Predstavljene so njihove po-
trebe, pravice, možnosti in priporočila za uspešno inkluzivno izobraževanje. 

Deklaracija temelji na predhodnih vsebinah evropskih in mednarodnih 
dokumentov s področja izobraževanja oseb s posebnimi potrebami: Resolucija 
Sveta Evrope, ki se nanaša na integracijo otrok in mladih s posebnimi potrebami 
v običajne šole (SE, 1990); Salamanška deklaracija in Priporočila za Akcijski pro-
gram za izobraževanje na področju posebnih potreb (UNESCO, 1994); Luksem-
burška listina (Helios program, 1996); Resolucija Sveta Evrope za enake možno-
sti učencev in študentov s posebnimi potrebami v izobraževanju in usposabljanju 
(SE, 2003); Konvencija o pravicah invalidov (OZN, 2006). 
1 Mladi so se dogovorili o svojih PRAVICAH:

• biti spoštovan in ne diskriminiran. Ne želijo pomilovanja; želi-
jo biti odrasli, ki bodo v prihodnosti živeli in delali v običajnem 
okolju;

• do enakih možnosti, kot to velja za druge državljane, vendar z 
določeno podporo, glede na potrebe. Nobena potreba ne sme biti 
prezrta;

• sprejemati lastne odločitve in izbire. Njihov glas se mora slišati;
• da živijo neodvisno, želijo imeti družino in dom, ki bo prilagojen 

njihovim potrebam. Mnogi izmed njih imajo željo študirati na 
univerzi. Želijo delati in ne biti ločeni od ljudi, ki niso invalidi; 

• da naj bi bila družba ozaveščena in da bi razumela ter spoštova-
la njihove pravice.

2 Mladi so izrazili jasne poglede na glavne PREDNOSTI, ki so jih zaznali 
pri svojem šolanju:
• ugotovili so, da so v času šolanja dobili dovolj pomoči, vendar je 

potreben večji napredek pri zagotavljanju te pomoči;
prilagoditve zgradb se izboljšujejo, problemi mobilnosti in prilagodljivo-

3	 	Vir: spletna stran Ministrstva za šolstvo in šport

	 http://www.mss.gov.si/si/delovna_podrocja/izobrazevanje_oseb_s_posebnimi_potrebami/
4	 	Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Nemčija, Grčija, 

Madžarska, Islandija, Irska, Italija, Litva, Latvija, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Norve-
ška, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovenija, Španija, Švedska, Švica in Velika Britanija.

Irena Praznik | Uvod v projekt in začetna razmišljanja



54

Inkluzija in inkluzivnost

sti grajenega okolja so vse bolj v središču razprav; 
• invalidnost je v družbi vse bolj prepoznavna;
• sodobne tehnologije se izboljšujejo, na razpolago so npr. prilago-

jene digitalne knjige.

3 Mladi so poudarili naslednje SPREMEMBE in POTREBE:

 • prilagoditve so različne glede na vrsto in stopnjo primanjkljaja, 
ovire oziroma motnje. V izobraževanju in v družbi nasploh so potrebne 
prilagoditve glede na posebne potrebe, kot so npr.:

• več časa za posameznika pri pouku in izpitih,
• občasna individualna pomoč v razredu, 
• dostopnost do prilagojenih gradiv ob istem času kot za druge 

učence,
• izbira študija naj ne bi bila odvisna od okoliščin, kot so omejene 

prilagoditve stavb, neprilagojene tehnologije in dostopnosti gra-
div,

• pomen predmetov in spretnosti, ki so neobhodno potrebni za 
prihodnje življenje,

• dobrega svetovanja v skladu z našimi individualnimi potrebami 
v času izobraževanja, glede na naše možnosti v prihodnje,

• prisotnost pomanjkanja vedenja o invalidnostih. Posamezni uči-
telji, učenci in starši imajo občasno negativna stališča do njih. 
Ne – invalidne osebe naj bi zaznale njihovo potrebo po pomoči.

4 Mladi so izrazili svoje poglede na INKLUZIVNO IZOBRAŽEVANJE:
• Pomembna je možnost, da vsakdo svobodno izbere, kje se bo iz-

obraževal.
• Inkluzivno izobraževanje je zanje najboljša oblika izobraževa-

nja in je njihova pravica, če so za to ustvarjeni pogoji, da imajo 
potrebno podporo, vire in usposobljene učitelje, ki morajo biti 
motivirani, seznanjeni z njihovimi potrebami, ki jih morajo ra-
zumeti. Usposobljeni naj bi bili kot dobri koordinatorji. 

• V inkluzivnem izobraževanju vidijo veliko prednosti: usvojijo več 
socialnih veščin, dobijo več izkušenj, učijo se živeti v realnem 
svetu; potrebujejo stik s sošolci s posebnimi potrebami ali brez 
njih.

• Inkluzivno izobraževanje z individualizirano in specializirano 
podporo je za njih najboljša priprava za nadaljevanje šolanja na 
višji ravni. Usposobljeni centri naj bi nudili pomoč in dajali in-
formacije univerzam glede na potrebno pomoč. 

• Inkluzivno izobraževanje je vzajemno koristno za nas in za vsa-
kogar v družbi.

5 Mladi so na srečanju povzeli:

Tudi učenci s posebnimi potrebami bodo gradili skupno prihodnost. 
Odpraviti moramo ovire znotraj nas in znotraj drugih ljudi brez invalidnosti. 
Sami moramo preseči našo invalidnost – potem nas bo svet sprejel na druga-
čen, boljši način.

Lizbona, septembra 2007

Nastanek dokumenta je omogočila agencija s pomočjo vseh držav članic 
in ob sodelovanju Generalnega direktorata za izobraževanje in kulturo Evrop-
ske komisije, http://europa.eu.int/comm/dgs/education_culture/index_en.htm 
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Uporabni predpisi s področja srednjega izobraževanja
1 Predpisi s področja vzgoje in izobraževanja na ravni srednjega šolanja:

• Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZO-
FVI – Ur. l. RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo in 36/08) 

• Zakon o maturi (ZMat – Ur. l. RS, št. 1/07 – uradno prečiščeno 
besedilo) 

• Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (ZPSI – Ur. l. 
RS, št.79/06) 

• Zakon o gimnazijah (ZGim – Ur. l. RS, št. 1/07 – uradno preči-
ščeno besedilo) 

2 Specializirane ustanove oz. zavodi za vzgojo in izobraževanje OPP:
• Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izo-

braževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami (Ur. l. 
RS, št. 59/07, 70/08)

• Vsebina – določeni normativi in standardi, ki obsegajo učno in 
vzgojno obveznost strokovnih delavcev; merila za oblikovanje 
oddelkov in skupin; elementi za sistemizacijo delovnih mest – 1. 
člen

• Spremljevalec gibalno oviranega učenca – 16. člen
• Prilagojeni izobraževalni programi za pridobitev poklicne in sre-

dnje strokovne izobrazbe – merila za oblikovanje oddelkov, sku-
pin, izjeme – 44. do 46. člen

• Mobilna služba – 50. člen
• Elementi za sistemizacijo delovnih mest – 51. do 56. člen

 ZAKONSKA PODLAGA UDELEŽENCEM V IZOBRAŽEVANJU 
– otrokom s posebnimi potrebami 

1 ZAGOTAVLJANJE ENAKIH MOŽNOSTI ob upoštevanju posebnih po-
treb: 
• ZUOPP: cilji in načela vzgoje in izobraževanja – 4. člen: zagota-

vljanje največje koristi otroka; zagotavljanje enakih možnosti s 
hkratnim upoštevanjem različnosti otrok 

• ZOFVI : cilji vzgoje in izobraževanja – 2. člen, 12. alinea: zagota-
vljanje enakih možnosti za OPP

• ZPSI: izobraževanje pod enakimi pogoji – 7. člen; vključevanje 
dijakov s PP – 8. člen

• Zakon o gimnazijah: izobraževanje pod enakimi pogoji – 9. člen; 
vključevanje dijakov s PP –10. člen

• Pravilnik o vpisu v srednje šole: Izbirni in vpisni postopek – kan-
didat s posebnimi potrebami – 19. člen 

2 PRILAGAJANJE IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA glede na potrebe 
otroka: 
• ZUOPP:
 - prilagajanje izvedbe programov in DSP – 7. in 8. člen 
 - prilagajanje programov – 12. člen
 - prehajanje med programi – 13. člen
 - oskrba –15. člen – možnost namestitve v zavod
 - individualizirani program –29. člen
 (nova) zahteva za usmerjanje pri spremembi ravni izobraževanja 

– 21. in 21. a-člen)

Irena Praznik | Uvod v projekt in začetna razmišljanja



56

Inkluzija in inkluzivnost

 - “Strokovno mnenje” komisije za usmerjanje – 23. člen
 - “Odločba o usmeritvi” – 24. člen
 - pritožba na odločbo o usmeritvi – 25. člen
 - Zahteva ali predlog za spremembo usmeritve – 32. člen

3 Uporaba predpisov v VI – medsebojno povezovanje zakonodaje kot 
osnovni zakonski temelj za zagotavljanje izobraževanja in prilagajanja 
izobraževanja OPP: 
• ZUOPP – uporaba predpisov o vzgoji in izobraževanju – 3. člen
 - ZPSI – dijaki s posebnimi potrebami – 8. člen
 - Zakon o gimnazijah – izobraževanje dijakov s PP – 10. člen

ZAKONSKA PODLAGA INSTITUCIJAM – poklicne in strokovne šole 

1 Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI – Ur. 
l. RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo in 36/08) 
• namen – 1. člen ureja pogoje za opravljanje ter določa način 

upravljanja in financiranja vzgoje in izobraževanja na posame-
znih področjih VI

• opravljanje dejavnosti – 5. člen: 3./VI OPP se opravlja kot javna 
služba

• izvajalci – 6. člen /šesta alinea: izvajalci so tudi spec. ustanove 
– “VI-zavod”

• vzgojno-izobraževalni zavod – 8. člen: specializirane ustanove
• javno veljavni programi in izobrazba – 9. člen: tudi OPP
• javna služba na področju vzgoje in izobraževanja – 10. člen
• javna mreža se organizira za opravljanje javne službe – 11. člen
• obseg sredstev iz državnega proračuna – 81. člen
• prispevki – 83. člen: dodatna sredstva za socialno šibkejše, nor-

mative/standarde določi minister
• določanje obsega sredstev – 84. člen
• izobrazbeni pogoji – 99. člen: zaposleni v šolah in zavodih za OPP

2 Zakon o maturi (ZMat – Ur. l. RS, št. 1/07 – uradno prečiščeno besedilo)
• vsebina zakona – 1. člen
• opravljanje mature – 4. člen: vsi – enaki pogoji
 - 2. odst.: prilagoditev načina opravljanja mature in ocenjevanja 

znanja za KPP; 
 - 3. odst.: pravila za izvajanje mature za KPP določi minister
• matura v enem oz. v dveh izpitnih rokih – 27. člen:o utemelje-

nosti razlogov odloči Državna komisija za splošno oz. poklicno 
maturo na podlagi vloge KPP z dokazili; priznavanje spomladan-
skega izpitnega roka – opravljanje pa v dveh delih

3 Pravilnik za uveljavljanje regresa za potovanje otrok in mladine (Ur. l. 
RS, št. 16/74, 23/94, 36/96) 
• namen – 1. člen: spodbujanje mobilnosti in možnosti udeležbe 

otrok in mladine (do 27. leta) na izobraževalnih, vzgojnih, kul-
turnih in športnih aktivnostih

• 2. člen: upravičenci do regresa tudi osebe, ki spremljajo invalide 
oz. razvojno prizadete osebe

4 Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (ZPSI – Ur. l. RS, št. 
79/06) 



57

• Izobraževanje pod enakimi pogoji – 7. člen 
• Dijaki s posebnimi potrebami – 8. člen
• Omejitev vpisa – 29. člen, drugi odstavek
• Prenehanje/podaljšanje statusa dijaka – 48. in 49. člen
• Ponavljanje/večkratno obiskovanje – 52. in 53. člen
• Prilagojeno izvajanje izobraževalnih programov – 69. člen (prila-

goditve)
• Prilagojeni izobraževalni program – 70. člen (prilagoditve)

5 Pravilnik o vpisu v srednje šole (Ur. l. RS, št. 12/06, 12/08) 
• Izbirni in vpisni postopek – kandidat s posebnimi potrebami – 

19. člen 
6 Pravilnik o zaključnem izpitu (Ur. l. RS, št. 56/08) 

• Prilagoditve opravljanja zaključnega izpita KPP – 7. člen
7 Pravilnik o poklicni maturi (Ur. l. RS, št. 44/08, 9/09) 

• opravljanje POM (upoštevanje ZMat; KPP – skladno s pravili, ki 
jih določi minister) – 2. člen/2.odst. 

• prijava – 27. člen – 4. odst.: KPP priloži dokazila za uveljavljanje 
prilagoditev

• naknadna prijava – 28. člen
• odjava od POM oz. posameznega izpita – 30. člen
• neudeležba na izpitu ali delu izpita – 31. člen
• upravičeni razlogi za odjavo oz. neudeležbo – 32. člen

8 Navodila o izpitnem redu pri poklicni maturi (Ur. l. RS, št. 48/02) 
• dovoljeni pripomočki pri izpitu – 14. člen: KPP – dovoljeni pripo-

močki s sklepi pristojnih organov
9 Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah (Ur. l. RS, št. 75/05) 

• prilagoditve za dijake s PP – 2. člen: osnova: odločba o usmeritvi
• ugotovitve – 10. člen: oproščen iz zdravstvenih razlogov = “opro-

ščen”
• pogojno napredovanje – 23. člen: KPP; 48. člen ZPSI in 3. odst. 

20. člena ZGim
• ponavljanje – 26. člen: pravica večkrat ponavljati letnik: 48. člen 

ZPSI in 3. odst. 20. člena ZGim
• prijava in odjava izpita – 38. člen: utemeljeni razlogi
• ponovno opravljanje izpita – 39. člen

10 Pravilnik o ocenjevanju znanja v poklicnem in srednjem strokovnem iz-
obraževanju (Ur. l. RS, št. 78/07) 
• prilagoditve za dijake s PP – 2. člen: osnova: odločba o usmeritvi
• osebni izobraževalni načrt/mapa učnih dosežkov – 10. in 11. 

člen
• ugotovitve – 13. člen: oproščen iz zdravstvenih razlogov določene 

programske enote = ob zaključku “oproščen”
• napredovanje – 21. člen
• ponavljanje – 22. člen
• priznavanje formalno/neformalno pridobljenega znanja – 36./37 

do 41. člen
11 Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje izobraževalnih progra-

mov za pridobitev poklicne in srednje strokovne izobrazbe (Ur. l. RS, št. 
76/03, 78/04. 85/06, 100/07, 670/08) 
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• ure DSP za dijake s PP – 8. člen: osnova – odločba o usmeritvi
• koordinacija dela z dijaki s PP – 13. a-člen: upoštevanje pri šte-

vilu delavcev na del. mestu svetovalnega delavca
12 Normativi za oblikovanje oddelkov in skupin: 

• vključevanje dijakov s PP v NPI, SPI, SSI – 24., 26., 28. člen 
• oblikovanje nadnormativnih oddelkov in dodatnih skupin oz. 

oddelkov – 33. člen
13 Pravilnik o bivanju v dijaških domovih (Ur. l. RS, št. 97/06) 

• posebne prilagoditve pogojev bivanja – 8. člen:
• pravica do ureditve posebnih pogojev bivanja z nastanitveno po-

godbo
• določijo se morebitne nadstandardne storitve in se dodatno pla-

čujejo
• sklenjen je lahko poseben dogovor o načinu izvajanja določenih 

medsebojnih pravic in obveznosti oz. prilagoditvi bivalnih pogo-
jev …

14 Pravilnik o normativih in standardih v dijaških domovih (Ur. l. RS, št. 
76/03, 89/03, 61/05, 100/07, 67/08) 
• prilagojena/dodatna/nadnormativna vzgojna skupina – 4. do 6. 

člen
• podlaga za sistemizacijo delovnih mest – 7. člen: všteva prilaga-

janje vzgojnih skupin
• vzgojitelj in vzgojna obveznost – 8. člen

15 Pravilnik o uvajanju novega načina financiranja in organizacije vzgojno-
izobraževalnega dela v srednjih in višjih strokovnih šolah ter dijaških 
domovih (Ur. l. RS, št. 75/05) 
• organizacija vzgojno-izobraževalnega dela – 10. člen: upošteva-

nje predpisov v zvezi z vključevanjem dijakov s PP/točka c
• odstopanje od normativov – 11. člen

16 Navodila 
• za izvajanje izobraževalnih programov poklicnega in strokovne-

ga izobraževanja s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokov-
no pomočjo 

ZAKONSKA PODLAGA INSTITUCIJAM – gimnazije 

1 Zakon o gimnazijah (Ur. l. RS, št. 1/07) 
• izobraževanje pod enakimi pogoji – 9. člen 
• dijaki s posebnimi potrebami – 10. člen
• omejitev vpisa oz. merila za izbiro – 15. člen, 4. odst.
• ponavljanje oz. večkratno obiskovanje KPP – 20. člen 
• pogojno napredovanje – 21. člen: določitev pogojev
• podaljšanje statusa dijaka – 23. člen: največ dve leti
• prilagajanje izvajanja izobraževalnih programov – 36. člen: pri-

lagoditve
2 Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje gimnazijskih progra-

mov (Ur. l. RS, št. 76/03, 77/04, 100/07, 67/08) 
• koordinacija dela z dijaki s PP – 13. a-člen: svetovalni delavec
• spremljevalec za fizično pomoč – 17. člen
• Normativi za oblikovanje oddelkov in skupin: 
 - vključevanje dijakov s PP v GIM – 21. člen 



59

3 Pravilnik o splošni maturi (Ur. l. RS, št. 29/08) 
• opravljanje M (upoštevanje ZMat; KPP – skladno s pravili, ki jih 

določi minister) – 2. odst./2. člen, 3. člen: dopolnitev 21. leta 
• izpitni roki – 27. člen/2. odstavek: KPP pravico do opravljanja v 

dveh delih
• Prijava (ustrezna dokazila za prilagajanje)/naknadna prijava – 

30., 31. člen
• ugotavljanje izpolnjevanja pogojev – 33. člen/zadnji odst.: KPP
• odjava od M oz. posameznega izpita – 34. člen: KPP v dveh delih
• neudeležba na izpitu ali delu izpita – 35. člen
• upravičeni razlogi za odjavo oz. neudeležbo – 36. člen
• večkratno opravljanje/popravljanje/izboljševanje – 68., 69. in 

70. člen/2. odstavek: KPP: M v dveh delih

4 Pravilnik o načinu izvajanja mature za KPP (Ur. l. RS, št. 6/06, 38/07) 
vsebina – 1. člen: določa način prilagojenega izvajanja M/POM 
• prilagoditve za posamezne skupine KPP – posebna priloga
• kandidati s posebnimi potrebami – 2. člen: podlaga usm./ZUO-

PP
• drugi kandidati – 3. člen: neopredeljeni, vendar zdr. razlogi
• prijava kandidatov – 5. člen: izpolnitev dodatnega obrazca – Pri-

loga 2
• prilagoditve – 11. člen: opredeljene v tem členu
• podaljšanje časa opravljanja izpita – 12. člen
• prilagoditev v prostoru oz. prostora in prilagoditev opreme – 13. 

člen
• opravljanje izpita s pomočjo računalnika in uporaba posebnih 

pripomočkov – 14. člen
• opravljaje izpita s pomočjo pomočnika – 15. člen
• prilagoditev oblike izpitnega gradiva – 16. člen
• prilagoditev načina opravljanja praktičnega dela mature – 17. 

člen
• prilagoditev načina ocenjevanja – 18. člen
• kandidati, ki nimajo več statusa dijaka – 19. člen: KPP – pristop 

k M

5 Navodila 
• za izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo za gimnazijski program 

Drugi predpisi 

1 Zakon o štipendiranju (Ur. l. RS, št. 59/2007, 63/2007, 40/2009)
• Pogoji za pridobitev državne štipendije – 13. člen: opredelitev 

oseb s PP
• Dodatek za štipendiste s PP – 31. člen
• Mirovanje štipendijskega razmerja – 49. člen
• Vrnitev (vračilo) štipendije – 50. člen
• Odpis vračila štipendije – 51. člen

2 Pravilnik o dodeljevanju državnih štipendij (Ur. l. RS, št. 51/2008)

3 Pravilnik o dodeljevanju Zoisovih štipendij (Ur. l. RS, št. 51/2008)
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4 Pravilnik o subvencioniranju prevozov za dijake in študente višjih šol 
(Ur. l. RS, št. 71/07) 
• podlaga za subvencioniranje prevozov je 81. člen ZOFVI
• 2. člen: Subvencionira se cena mesečnih vozovnic, kuponskih 

kart in prilagojenih prevozov za dijake s posebnimi potrebami (v 
nadaljnjem besedilu: prilagojeni prevozi). 

• 3. člen: ceno prilagojenih prevozov določi zavod, kjer se dijak iz-
obražuje (na podlagi cene prevoznika) 

5 Starševsko varstvo in družinski prejemki (družina)
6 Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Ur. l. RS, št. 

110/2006 – uradno prečiščeno besedilo; 10/2008) 
Zdravstveno varstvo in tehnični pripomočki

7 Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 
• Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja 
• Seznam s šifrantom, medicinskimi kriteriji, pooblastili, postopki 

in cenovnimi standardi
8 Zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika – ZUSZJ (Ur. l. RS, št. 

96/2002) 
• Pravica dijaka do tolmača znakovnega jezika zaradi dodatnih 

potreb, povezanih z izobraževanjem (do 100 ur letno) – 13. člen

Potrebne spremembe
1 PRAVILNIK o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, 

s katerimi se prevažajo skupine otrok (Ur. l. RS, št. 110/2004, 67/05, 
91/06) – Upoštevanje specifičnih potreb pri dijakih s posebnimi potre-
bami

2 Odlok o ustanoviti Centra šolskih in obšolskih dejavnosti (Ur. l. RS, št. 
100/2003, 108/2005) – enake možnosti za vse (tudi za OPP)

3 Zakon o štipendiranju – skupni dohodek družine (sprememba potreb-
na: izvzeti družinske prejemke)

Uporabljeni viri
Agenda 22.
Vodnik po pravicah invalidov v slovenski zakonodaji; Inštitut za delo pri Pravni fa-

kulteti Univerze v Ljubljani, april 2007; Kresal, B. et al.
Vodnik po pravicah otrok s posebnimi potrebami. Dr. Jasna Murgel, GV Založba, 

Ljubljana, 2006.
Progress »Raznolikost je bogastvo družbe«. Zbirka mednarodnih in slovenskih 

predpisov za preprečevanje diskriminacije. Ljubljana, 2008 (zakonodaja na področju zago-
tavljanja enakih možnosti za vse/evropska in slovenska).

Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic.
Konvencije Združenih narodov o otrokovih pravicah.
Ustava Republike Slovenije, Ur. l. RS, št. 33I/1991-I; spremembe: Ur. l. RS, št. 

42/1997, 66/2000, 24/2003, 69/2004, 69/2004, 69/2004, 68/2006.
Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Ur. l. RS, št. 54/00 , 118/06 – 

spremembe in dopolnitve; Ur. l. RS, št. 3/2007 – prečiščeno besedilo.
Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih progra-

mov za otroke s posebnimi potrebami (Ur. l. RS, št. 59/07, 70/08).
PRAVILNIK o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke in mladostnike s poseb-

nimi potrebami (U. l. RS, št. 25/06, 60/06, 8/08).
Evropska agencija za razvoj izobraževanja otrok s posebnimi potrebami/www.

european-agency.org
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Lizbonska deklaracija –Pogledi mladih na inkluzivno izobraževanje/http://europa.
eu.int/comm/dgs/education_culture/index_en.htm 

Navodila za izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 
pomočjo za gimnazijski program.

Navodila za izvajanje izobraževalnih programov poklicnega in strokovnega izobra-
ževanja.

ANTUS – zbirka zakonov in predpisov s področja vzgoje in izobraževanja.
ANTUS – zbirka zakonov in predpisov s področja vzgoje in izobraževanja: PRE-

GLED kazala/Izobraževanje in usposabljanje otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem 
in duševnem razvoju

E-1.1 Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami
E-1.2 Pravilnik o razvrščanju in razvidu otrok, mladostnikov in mlajših polno-

letnih oseb z motnjami v telesnem in duševnem razvoju
E-1.3 Pravilnik o pogojih glede vrste in stopnje izobrazbe, ki jih morajo izpolnje-

vati strokovni delavci v organizacijah za usposabljanje
E-1.5 Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe strokovnih delavcev v posebnem 

programu vzgoje in izobraževanja za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami (post)
rehabilitacijski praktikum

E-1.6 Pravilnik o osnovnošolskem izobraževanju učencev s posebnimi potreba-
mi na domu

E-2.1 Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje vzgojnoizobraževalnih 
programov za otroke s posebnimi potrebami

E-2.2 Sklepi o programih
E-2.3 Pravilnik o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s po-

sebnimi potrebami ter o kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziro-
ma motenj otrok s posebnimi potrebami

E-2.5 Pravilnik o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke in mladostnike s 
posebnimi potrebami

E-3.1 Pravilnik o programu vzgojnega dela v zavodih za usposabljanje
E-3.2 Pravilnik o programu za usposabljanje v zavodih za delovno usposabljanje

Temeljni predpisi v izobraževanju
ZAKON O ORGANIZACIJI IN FINANCIRANJU VZGOJE IN IZOBRAŽE-

VANJA uradno prečiščeno besedilo (ZOFVI-UPB5; Ur. l. RS, št. 16/2007, 36/08). 
Splošni predpisi v izobraževanju:

ZAKON O ŠTIPENDIRANJU (ZŠtip) Ur. l. RS, št. 59/2007, 63/07, 40/2009.
PRAVILNIK o dodeljevanju državnih štipendij, Ur. l. RS, št. 51/2008.
Poklicne in strokovne šole: 
ZAKON O POKLICNEM IN STROKOVNEM IZOBRAŽEVANJU (ZPSI-1) Ur. l. RS, št. 

79/2006.
PRAVILNIK o vpisu v srednje šole (Ur. l. RS, št. 12/06, 12/08).
PRAVILNIK o zaključnem izpitu (Ur. l. RS, št. 56/2008).
PRAVILNIK o poklicni maturi (Ur. l. RS, št. 44/08, 9/09).
NAVODILA o izpitnem redu pri poklicni mature (Ur. l. RS, št. 48/02).
PRAVILNIK o ocenjevanju znanja v srednjih šolah (U. l. RS, št. 76/05).
PRAVILNIK o ocenjevanju znanja v poklicnem in srednjem strokovnem izobraževa-

nju (Ur. l. RS, št. 78/2007).
PRAVILNIK o normativih in standardih za izvajanje izobraževalnih programov za 

pridobitev poklicne in srednje strokovne izobrazbe (Ur. l. RS, št. 76/03, 78/04, 85/06, 
100/07, 670/08).

PRAVILNIK o bivanju v dijaških domovih (Ur. l. RS, št. 97/2006).
ZAKON O SUBVENCIONIRANJU DIJAŠKE PREHRANE (ZSDijP) (Ur. l. RS, št. 45/2008).
PRAVILNIK o subvencioniranju dijaške prehrane – dnevnega toplega obroka (Ur. l. 

RS, št. 62/2008). 

Irena Praznik | Uvod v projekt in začetna razmišljanja
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Gimnazije: 
ZAKON O GIMNAZIJAH uradno prečiščeno besedilo (ZGim-UPB1) Ur. l. RS, št. 

1/2007.
PRAVILNIK o normativih in standardih za izvajanje gimnazijskih programov (U. l. 

RS, št. 76/03, 77/04, 100/07, 67/08).
PRAVILNIK o splošni maturi (Ur.l. RS, št. 29/2008).
PRAVILNIK o načinu izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami (Ur. l. 

RS, št. 6/06, 38/07).
PRAVILNIK o izobraževalnem programu Maturitetni tečaj (Ur. l. RS, št. 79/03).

Drugi predpisi:
Pravilnik o subvencioniranju prevozov za dijake in študente višjih šol (Ur. l. RS, št. 

71/07). 
Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Ur. l. RS, št. 110/2006 – 

uradno prečiščeno besedilo; 10/2008). 
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. 
Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja. 
Seznam s šifrantom, medicinskimi kriteriji, pooblastili, postopki in cenovnimi 

standardi.
Zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika – ZUSZJ (Ur. l. RS, št. 96/2002). 

Spletne strani:
http://www.mss.gov.si/
http://www.mddsz.gov.si/
http://www.ess.gov.si/
http://www.zrss.si/
http://www.antus.si
http://www.antus.si/zbirka/ezbirka.php?zakon=D-1.1
www.european-agency.org
http://europa.eu.int/comm/dgs/education_culture/index_en.htm 
http://www.fsd.si/

http://www.uem.gov.si

INVALIDI – Mednarodni in slovenski predpisi za preprečevanje 
diskriminacije (pregled) oz. zagotavljanja enakih možnosti za vse. 

Temeljne listine (OZN, EU, Slovenija)
Splošna deklaracija o človekovih pravicah – resolucija št. 217 A (III), 1984.
Sporočilo svetu, Evropskemu parlamentu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu 

odboru in odboru regij, 2005.
Konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (sprejeta v Rimu: 

04/11-1950; podpisana 04/05-1953; ratifikacija: 26/06-1998; veljavna: 03/09-1953; po-
pravki 11/05-1994 v Strasbourgu, veljavna 01/11-1998; podpisale članice Sveta Evrope).

Evropska socialna listina (Ur. l. RS, št.24/1999 (10/04-1999) – MP, št. 7/99).
Listina Unije o temeljnih človekovih pravicah (2007/C 303/01); razglasili so jo: 

Evropski parlament, Svet Evrope in Komisija.
Zakon o ratifikaciji Lizbonske pogodbe, ki spreminja Pogodbo o Evropski uniji in 

Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti (MLP) – Ur. l. RS, št. 20/2008.
Zakon o uresničevanju načela enakega obravnavanja (ZUNEO), Ur. l. RS, št. 

50/2004.

Podočje invalidov (OZN, EU, Slovenija)
Konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, usklajena s Proto-

kolom št. 11 (Rim, 04/11-1950).
Konvencija Mednarodne organizacije dela, št. 159 (1983). 
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Resolucija 47/5-Generalna skupščina ZN (1992).
Standardna pravila ZN za izenačevanje možnosti invalidov (1993).
Mednarodna klasifikacija funkcioniranja, invalidnosti in zdravja, Svetovna zdra-

vstvena organizacija 2001.
Konvencija o pravicah invalidov (2007).
Listina o temeljnih pravicah EU (2000/C364/1)-21. 25. člen (2000).
Malaška deklaracija (Malaga 2003): 37., 43. in 44. člen (2003).
Madridska deklaracija 2003): Nediskriminacija in pozitivni ukrepi prinašajo soci-

alno izključenost.
Evropski akcijski plan COM (2003) 650 final.
Akcijski načrt Sveta Evrope za spodbujanje pravic in polnega sodelovanja invalidov 

v družbi: izboljšanje kakovosti življenja invalidov v Evropi v obdobju 2006-2015.
Evropski akcijski načrt 2008–2009 (2007).
Zakon o socialnem varstvu (ZSV), 1992 
Družinski pomočnik. 
Zakon o zdravstveni dejavnosti (ZZdej), 1992.
Varuh človekovih pravic RS – letno poročilo 1999, poglavje 2.2.
Resolucija o nacionalnem programu izobraževanja odraslih v RS do leta 2010 

(ReNPIO), 2004.
Bilten Varuha človekovih pravic RS, št. 8. paril 2006.
MDDSZ: Akcijski program za invalide 2007–2013 (2006).
Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI-UPOB2), 2007.
Zakon o ratifikaciji Konvencije o pravicah invalidov in Izbirnega protokola h kon-

venciji o pravicah invalidov (MKPI), 2008.

Irena Praznik | Uvod v projekt in začetna razmišljanja
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IZVEDBA PROJEKTA 

IN NADALJNJA RAZMIŠLJANJA
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Eksperimentalna izvedba modela pomoči učiteljem
Naš namen je pretresti vse razsežnosti inkluzije, ki presega meje šolske-

ga polja, kot smo že pokazali. Vseh razsežnosti nihče ne more pretresti sam, to 
lahko naredimo le skupaj. A to zopet ne pomeni, da je pretresanje naloga stro-
kovnjakov. Daleč od tega! Ključne osebe vsake resne inkluzije otrok s posebnimi 
potrebami so natanko – otroci s posebnimi potrebami.

Na tem mestu nikakor ni odveč pripomniti, da se v javnosti ustvarja 
zmotni vtis, da so vsi otroci s posebnimi potrebami in vsi starši ZA inkluzijo. To 
namreč ne drži. Pisec teh vrstic je srečal že zelo veliko staršev in njihovih otrok, 
ki so komaj čakali, da bo konec osnovne šole in bodo lahko prišli v zavod, saj 
so imeli integracije in inkluzije več kot dovolj, z njima povezanih negativnih iz-
kušenj pa tudi.

Ne smemo si domišljati, da morajo vsi sprejeti zamisel o inkluziji. Neka-
teri otroci je na primer preprosto ne marajo, enako velja za starše.

Odpor je razumljiv, pa tudi logičen. Ko govorimo o inkluziji, govorimo o 
človekovih pravicah, o enakosti, enakopravnosti in demokraciji. Govorimo o so-
lidarnosti in sprejemanju drugačnosti. Ničesar od tega ni mogoče niti ukazati 
niti administrativno določiti. 

Pred začetkom šolskega leta je zato vsekakor dobro in koristno orga-
nizirati prvo srečanje vseh, ki se bodo srečevali skozi celotno šolsko obdobje, 
ravnateljev, pomočnikov ravnateljev, vseh učiteljev, svetovalnih delavcev, star-
šev, dijakov, spremljevalcev. Sami smo se odločili, da organiziramo srečanje na 
Rogli.

dr. Dušan Rutar | Izvedba projekta in nadaljnja razmišljanja
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Ljubljana, 9. 7. 2009

VABILO NA DELAVNICO:

MODEL NUDENJA POMOČI UČITELJEM PRI DELU Z DIJAKI S PO-
SEBNIMI POTREBAMI, KI SO INTEGRIRANI V REDNE ODDELKE

ki bo v petek, 11. 9. 2009, in v soboto, 12. 9. 2009, v hotelu Planja 
na Rogli.

Seminar z delavnicami bo potekal v okviru projekta Model nudenja 
pomoči učiteljem pri delu z dijaki s posebnimi potrebami, ki so inte-

grirani v redne oddelke.

Namen delavnice je pripraviti model izdelave individualiziranega 
programa za dijaka s posebnimi potrebami, na osnovi skupnega 

sodelovanja: dijak – njegovi starši – učitelji, ki bodo dijaka učili, in 
strokovnjaki. 

Dnevni red:

Inkluzija – integracija dijakov s posebnimi potrebami 
v redne oddelke srednjih šol 

Skupine s posebnimi potrebami – diagnoze in poseb-
nosti posameznih skupin 

Delo v delavnicah (medsebojno spoznavanje dijakov, 
staršev in programskih učiteljskih zborov) 

Izkustvena delavnica 

Izdelava konkretnih individualiziranih programov za 
navzoče dijake 

Evalvacija 

Program je priložen.

V delavnicah sodelujejo programski učiteljski zbori, dijaki, starši in 
strokovnjaki. Delavnice 

vodijo strokovnjaki s teh področij.

Jelka Drobne,

višja svetovalka področja I

Tatjana Patafta,

višja svetovalka področja III
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Program delavnice - 1. dan

Čas Tema Izvajalec

10.00–11.00 Pozdrav, uvod, predstavitev Jelka Drobne
Tatjana Patafta

1100–12.30 Integracija, inkluzija in dosedanje izkušnje dr. Dušan Rutar
12.30–14.00 Odmor za kosilo

14.00–16.00

Predstavitve skupin posebnih potreb:
- gluhi in naglušni
- slepi in slabovidni
- gibalno ovirani 
- primanjkljaji na posameznih področjih 

Alenka Levec
Marija Jeraša
dr. Dušan Rutar 
Irena Korene 

16.00–16.30 Odmor

16.30–18.00

Medsebojno spoznavanje po skupinah
1. skupina – gluhi in naglušni 
2. skupina – slepi in slabovidni 
3. skupina – gibalno ovirani 
4. skupina – primanjkljaji na posameznih 
področjih

Alenka Levec in Olga 
Kavšek
Marija Jeraša
dr. Dušan Rutar
Irena Praznik
Irena Korene 

19.00 Večerja z družabnim srečanjem Leonida Martinšek
Karmen Tofolini

Program delavnice - 2. dan

Čas Tema Izvajalec

7.30–8.00 Jutranje razgibavanje ali sprehod Leonida Martinšek
Karmen Tofolini

8.00–9.00 Zajtrk

9.00–10.30

Izkustvena delavnica – v skupinah
1. skupina – gluhi in naglušni 
2. skupina – slepi in slabovidni 
3. skupina – gibalno ovirani 
4. skupina – primanjkljaji na posameznih 
področjih 

Alenka Levec, Olga Ka-
všek, Marija Jeraša, 
dr. Dušan Rutar, Irena 
Praznik, Irena Korene, 
Leonida Martinšek, 
Karmen Tofolini

10.30–11.00 Odmor

11.00–13.00

Priprava individualiziranega programa za 
konkretnega dijaka po skupinah
1. skupina – gluhi in naglušni 
2. skupina – slepi in slabovidni 
3. skupina – gibalno ovirani 
4. skupina – primanjkljaji na posameznih 
področjih

Alenka Levec, Olga Ka-
všek, Marija Jeraša
dr. Dušan Rutar, Irena 
Praznik, Irena Korene, 
Leonida Martinšek, 
Karmen Tofolini

13.00–14.00 Odmor za kosilo

14.00–14.45

Evalvacija po skupinah
1. skupina – gluhi in naglušni 
2. skupina – slepi in slabovidni 
3. skupina – gibalno ovirani 
4. skupina – primanjkljaji na posameznih 
področjih

Alenka Levec in Olga 
Kavšek, Marija Jeraša
dr. Dušan Rutar in Ire-
na Praznik, Irena Ko-
rene, Leonida Martin-
šek, Karmen Tofolini

14.45–16.00 Skupna evalvacija
dr. Dušan Rutar
Jelka Drobne
Tatjana Patafta

16.00 Zaključek
dr. Dušan Rutar
Jelka Drobne
Tatjana Patafta

dr. Dušan Rutar | Izvedba projekta in nadaljnja razmišljanja
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Inkluzija in inkluzivnost

Namen srečanja je medsebojno spoznavanje, strokovno in teoretsko 
usposabljanje, priprava na izdelavo individualiziranega programa, seznanitev 
s sodobnimi strokovnimi spoznanji s področja vključevanja otrok s posebnimi 
potrebami v običajna šolska okolja, spoznavanje novih zakonskih določil, odkri-
vanje posebnosti, povezanih z različnimi šolskimi okolji.

Uvodno srečanje je zelo pomembno zaradi temeljne ideje same inkluzije, 
ki je demokracija. To preprosto pomeni, da imajo dijaki in njihovi straši neod-
tujljivo pravico sodelovati pri izdelovanju individualiziranih načrtov, ki predsta-
vljajo temeljni dokument o načinih njihovega šolanja, obenem pa tlakujejo pot 
k njihovemu uspešnemu šolanju in zaključku.

Slika 4: Delavnice	na	Rogli

Starši in otroci morajo biti člani skupine na šoli, ki pripravi individua-
lizirani načrt in kasneje skrbi za njegovo dosledno izvajanje. Sestanki skupine 
morajo biti redni, najbolje vsaj enkrat mesečno. Na njih morajo pregledati vse 
dejavnike, ki bodisi negativno bodisi pozitivno vplivajo na izvajanje individuali-
ziranega programa. 

Resne sestanke mora spremljati resno usposabljanje strokovnih delav-
cev, staršev in spremljevalcev, najbolje pa je, če se vključijo še v supervizijsko 
ali intervizijsko skupinsko delo.

Začetni elementi procesa vključevanja otrok s posebnimi potrebami v 
redna srednješolska okolja so zato tile:

1 UVODNO POLETNO SREČANJE
2 OBLIKOVANJE STROKOVNE SKUPINE
3 IZDELAVA INDIVIDUALIZIRANEGA PROGRAMA
4 STROKOVNO USPOSABLJANJE
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5 SUPERVIZIJA
6 INTERVIZIJA

Nobeno še tako strokovno domišljeno delo ne bomo moglo biti uspešno 
brez ustrezne FINANČNE PODPORE in brez dela na dela na STANDARDIH, kot 
so predstavljeni v dokumentu z naslovom AGENDA 22.

Predpogoji vsake resnega vključevanja otrok s posebnimi potrebami so 
torej:

1 FINANČNI NAČRT IN FINANČNA SREDSTVA
2 POZNAVANJE IN IZVAJANJE AGENDE 22
3 ZAGOTOVLJENI MINIMALNI STANDARDI

Delo na Rogli je potekalo v skupinah, kot je razvidno iz vabila; na kratko 
ga povzemamo v nadaljevanju.

dr. Dušan Rutar | Izvedba projekta in nadaljnja razmišljanja



72

Inkluzija in inkluzivnost

Predstavitve
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Kaj je gluhota
Ko se ena vrata sreče zaprejo, 

se druga odprejo.

A po navadi tako dolgo zremo v zaprta vrata,

da ne opazimo tistih, ki so se nam odprla.
Helen Keller, gluha in slepa pisateljica 

Strokovnjaki Zavoda za gluhe in naglušne 
Ljubljana smo davno pred začetkom nastajanja se-
danje šolske zakonodaje, ki ureja vključevanje otrok 
in mladostnikov s posebnimi potrebami v redne vrt-
ce in šole, začutili, sprejeli in uresničevali to idejo v 
praksi. Brez zakonske in normativne podlage smo 
izoblikovali strokovno in organizacijsko dodelan mo-
del izobraževanja naših otrok in mladostnikov sku-
paj z vrstniki, kar jim omogoča enake možnosti pri-
dobivanja in usvajanja znanja, spretnosti in veščin, 
predvsem pa jim zagotavlja šolanje v svojem okolju 
in bivanje v svoji družini.

Leta 1970 smo v bližnjo osnovno šolo vklju-
čili prvi oddelek naglušnih učencev – začela se je in-
tegracija gluhih in naglušnih v redne oblike vzgoje 
in izobraževanja.

Tako lahko preberemo prvo poročilo, zapisano v šolski dnevnik:

“V šolskem letu 1970/71 se je osnoval prvi razred naglušnih učencev, di-
slociran na osnovni šoli Mirana Jarca. Od prvotno planiranih 10 učencev obisku-
je 1. razred za naglušne sedaj 6 učencev (2 deklici in 4 dečki). Trije učenci so v 
rejniški družini, trije pa stanujejo v Ljubljani pri starših. Pouk se vrši samo v eni 
dopoldanski izmeni.

Program prvega razreda za naglušne je enak programu osnovne šole, s 
tem da se dopolnjuje s poukom govora in estetske ritmike. Pouk govora kot spe-
cialni predmet pri pouku slušno in govorno prizadete mladine je nujno potreben 
in učinkovit pri gradnji govora in korekciji že formiranih glasov, besed in stavkov. 
Prav tako je nujno večje število ur pri ostalih predmetih, ker je pridobivanje snovi 
upočasnjeno vsled slušne prizadetosti učencev.

Pri pouku koristimo razpoložljiva avdiovizualna sredstva (grupni slušni 
ojačevalec, episkop in diaprojektor). Učenci se poslužujejo učbenikov (Prvo berilo, 
Ciciban in Računica) za osnovno šolo.

Alenka Levec | Izvedba projekta in nadaljnja razmišljanja
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Učenci zadovoljivo napredujejo. Govor otrok se je znatno izboljšal. Pomno-
žilo se je tudi število aktivnega besednega zaklada. Učno snov smo predelali za 
prvo polletje. Učenci nekoliko težje berejo, zlasti z malimi tiskanimi črkami. Pišejo 
dobro. V računstvu so usvojili prištevanje, odštevanje in dopolnjevanje v obsegu 
do 10. Na vseh ostalih področjih napredujejo normalno.

Učenci 1. razreda so izredno razgibani in živahni. Radi delajo in sodeluje-
jo pri pouku. Tudi starši so dokaj zainteresirani za delo in učenje otrok.”

In ob uspešnem zaključku šolskega leta lahko v dnevniku preberemo:

“Zaključujemo šolsko leto prvega dislociranega razreda naglušnih učen-
cev z nekaj izkušnjami, ki jih doslej nismo imeli.

Razred je obiskovalo redno 6 učencev (4 dečki in 2 deklici). Izgube sluha 
so bile različne od težke do lažje oz. srednje naglušnosti. Učenci so predelali pro-
gram osnovne šole z dodatkom predmeta govor in estetska ritmika. Program smo 
v celoti obdelali in učenci učno snov dobro obvladajo. K temu je nedvomno pripo-
moglo večje število ur v razredu (v primerjavi z normalno osnovno šolo) in grupni 
slušni aparat. 

Pri branju smo uporabljali Prvo berilo za osnovne šole in Ciciban. Deficit 
in odstopanje od normalne šole je zlasti pri nareku, obnavljanju vsebin in boga-
stvu besednega zaklada. Zato bo treba izdelati za prihodnje leto natančni pro-
gram prav za ta deficitna področja.

Pri celotnem pouku smo koristili čim več slikovnega materiala (vizualnih 
pomagal). Učenci so bili zelo dinamični in delavni.

V razredu je do drugega polletja učil razrednik defektolog sam, kasneje 
pa je učila predmete govor, spoznavanje narave in družbe in estetsko ritmiko štu-
dentka Pedagoške fakultete. 

Ob koncu lahko ugotovimo, da je razred zelo uspešno končal prvo leto s 
srednjo oceno prav dobro. Trije učenci bodo nadaljevali šolanje na osnovni šoli. 
Ostali učenci bodo priključeni v soroden razred.”

Kaj je torej guhota? 
Slišeči si težko predstavljamo, kako je biti gluh. Težko razumemo življe-

nje brez sluha in razumljivega govora. Navadno mislimo, da je gluhota izguba 
nečesa pomembnega in pogosto pomilujemo ljudi, ki ne slišijo. Najbrž pa večina 
majhnih gluhih otrok nima občutka, da so prikrajšani za nekaj pomembnega, 
vsaj dotlej ne, dokler se ne začnejo primerjati s slišečimi vrstniki in dokler ne 
začnejo sprejemati mnenja slišečega okolja.

Nekateri otroci so se sicer sposobni dokaj enakovredno govorno spora-
zumevati s slišečimi vrstniki, ker imajo dovolj ostankov sluha. Večina gluhih pa 
tega ni zmožna. Tem moramo dopustiti pravico biti Gluh, kar pomeni, da sprej-
memo gluhe ljudi kot ljudi, ki imajo svoje pravice, svoj jezik in svojo kulturo. 
Gluhota je zanje namreč dejstvo, ki ga ni moč spremeniti.

Z gluhoto in naglušnostjo je povezanih mnogo napačnih predstav in 
predsodkov. Gluhota navzven ni vidna in tako se do gluhih in naglušnih včasih 
obnašamo, kot da ne bi imeli posebnih potreb.

Nekaj dejstev o gluhoti:
• Individualni slušni aparat ne zdravi ali popravi sluha in ne omogoči 

normalnega poslušanja, včasih zazna le prisotnost ali odsotnost zvoka.
• Gluhi nimajo problemov z govornimi organi. Mnogi gluhi razumljivo go-
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vorijo, kar lahko zavede sogovornika, ki misli, da človek, ki dobro govori, 
tudi z lahkoto sprejema govor. 

• Gluhi, ki so izgubili sluh pred razvojem jezika, teže gradijo besedišče 
kot kasneje oglušeli.

• Niso vsi gluhi učinkoviti pri odčitavanju z ustnic sogovornika. Izurjeni 
odčitovalci lahko odgledajo 35 % do 60 % povedanega. 

• Gluhi ima probleme z razumevanjem zapisanega besedila, zato s pomo-
čjo branja ne more rešiti težav v komunikaciji.

• Govorno sporazumevanje je močno oteženo – po navadi gluhi teže razu-
me sogovornika, manj je lahko problemov z govornim sporočanjem.

• Gluhi otroci gluhih staršev se od rojstva dalje sporazumevajo v sloven-
skem znakovnem jeziku, kar ugodno vpliva na razvoj besedišča.

• Skromno besedišče vpliva na učno uspešnost v času šolanja.
• Gluhim, ki imajo ohranjen slušni živec, se lahko operativno vstavi ume-

ten polž – polžev vsadek, s pomočjo katerega funkcionirajo kot naglušne 
osebe.

• Nekatere znane osebe so gluhe ali naglušne: 
- Hellen Keller – gluha in slepa pisateljica, 
- Ludwig van Beethoven – skladatelj, 
- Marlee Matlin – igralka, dobitnica oskarja
- Thomas Alva Edison – izumitelj električne žarnice, filmske kamere, 
V Sloveniji: 
- športniki – Samo Petrač – olimpijski prvak v smučanju,
- Zorko Eva – prvakinja v judu, 
- Miha Zupan – vrhunski košarkar, tudi član državne reprezentance,
- slikarji – Ivan Štrekelj, akad. Kipar. 

• Približno 47 % gluhosti nastane zaradi bolezni, poškodb in stranskega 
učinka nekaterih zdravil, 53 % gluhosti je dednih.

• Približno 80 % gluhih ali naglušnih si poišče gluhega ali naglušnega 
partnerja.

Ali ste vedeli?

• Zavod za gluhe in naglušne v Ljubljani je bil ustanovljen pred 110. leti.
• 4. julija 1931 je zavod obiskala in se vpisala v spominsko knjigo slavna 

Američanka, slepa in gluha pisateljica Helen Keller.
• Vsak peti človek ima v svojem življenju težave s sluhom.
• Gluhi so odlični vozniki.
• Slovenski znakovni jezik je uradno priznan jezik v Sloveniji.
• Znakovni jeziki se v posameznih državah razlikujejo.
• V Sloveniji imamo tri šole za gluhe: v Ljubljani, Mariboru in Portorožu, 

edina srednja šola s prilagojenim izvajanjem pa je v Ljubljani v Zavodu 
za gluhe in naglušne.

• Več kot polovica gluhih in naglušnih obiskuje redne vrtce, osnovne, sre-
dnje šole.

• Mobilno obravnavo izvajamo v 95 rednih vrtcih, osnovnih in srednjih 
šolah.

• Gluhi, ki se počutijo kot jezikovna manjšina, se pišejo z velikim G. 
• 90 % gluhih otrok se rodi slišečim staršem.
• Eden izmed največjih problemov, s katerim se srečujejo gluhi, je skro-

mno besedišče.

Alenka Levec | Izvedba projekta in nadaljnja razmišljanja
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• Gluhi imajo problem pri enakopravnem sodelovanju v skupinskem po-
govoru, ker ne morejo odgledati vseh sogovornikov hkrati.

• Gluhi gojijo svojo kulturo, gledališče, umetnost.
• V šoli za gluhe se namesto zvonca ob koncu ure prižigajo lučke.
• Že v porodnišnici izvajajo kontrolo sluha pri novorojenčkih.
• edina univerza za gluhe na svetu je v Ameriki – Gallaudet University.
• Švedska kraljica Silvija se sporazumeva v šestih jezikih, med katerimi je 

tudi švedski znakovni jezik 
• Več informacij o zavodu lahko najdete na spletni strani www.zgnl.si.

Opis populacije gluhih in naglušnih
Ustrezna strokovna izraza, ki se uporabljata za otroke, mladostnike 

in odrasle osebe, ki imajo izgubo sluha, sta gluh ali naglušen. Še ne tako 
dolgo nazaj smo tudi v strokovnih krogih uporabljali termine slušno moteni 
in slušno prizadeti ali celo gluhonemi. Prve pobude za spremembo termino-
logije so prišle od odraslih gluhih in naglušnih, ki so izražali nestrinjanje s 
tem, da bi jih kot osebe, ki imajo izgubo sluha, zato označevali kot motene 
ali prizadete.

Gluhota je za razvoj govora in zato posredno tudi za izobraževanje v sli-
šečem okolju zelo velika ovira. 

Populacija je zelo heterogena in se razlikuje glede na:
• izgubo sluha – od naglušnih do gluhih,
• starost otrok – od prvega leta starosti do univerze,
• izbiro šole – v šolah za gluhe in naglušne ali v integraciji,
• način obravnave – prednost lahko damo znakovnemu jeziku ali govoru,
• sposobnost otrok – gluhi/naglušni in gluhi in naglušni z dodatnimi te-

žavami v razvoju,
• osebnostne lastnosti.

Gluhi in naglušni imajo težave na področju razumevanja in uporabe je-
zika, gradnje besedišča in s tem povezanih funkcij ter sprejemanja informacij iz 
okolja. Zaradi izgube sluha imajo lahko težave z vzpostavljanjem socialnih sti-
kov s polnočutnimi vrstniki in odraslimi.

Gluhi si besedišče gradi po »umetni poti« – prek odčitavanja z ustnic 
sogovornika, kasneje tudi prek pisane besede ter kretnje, naglušni tudi delno 
prek sluha, zato je besedišče skromnejše in ga ne primerjajmo z besediščem, ki 
ga imajo polnočutni vrstniki. 

Za ilustracijo: Do 7. leta starosti obsega besedišče slišečega otroka pri-
bližno 1000 besed. Da bi si besedo zapomnil, jo bo moral slišati 10 000-krat, da 
jo bo pravilno uporabljal v različnih situacijah.

V šoli boste pri gluhem in težko naglušnem ugotovili težave pri razume-
vanju besedila, veliko število slovničnih napak, napake pri zapisovanju, napač-
no razumljena navodila ... 

Tudi če uporabljamo za komunikacijo z gluhim znakovni jezik in je zato 
pot sporazumevanja hitrejša, bolj učinkovita in manj naporna, še vedno osta-
ne slovenščina v pisni obliki, ki jo mora gluhi usvojiti. Izražanje v znakovnem 
jeziku ima svoje zakonitosti, ki so drugačne, težko primerljive s slovenskim je-
zikom. Tako kot težko primerjamo slovenski in angleški jezik, tako je tudi pri 
znakovnem jeziku. Drugačna so slovnična pravila, drugačna je sintaksa, vrstni 
red besed.
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Znakovni jezik obogati pojmovni zaklad pri otroku, kasneje pa je pisa-
na beseda tista, v kateri se srečata svetova gluhih in slišečih. Slovenski zna-
kovni jezik in pisana beseda je tudi osnova do sedaj najuspešnejšega in naj-
učinkovitejšega načina izobraževanja gluhih v svetu in na srečo tudi pri nas 
– bilingvizma.

Gluhi otroci in mladostniki, ki se izobražujejo v rednih oblikah vzgoje in 
izobraževanja, v glavnem komunicirajo govorno in se opirajo na odgledovanje z 
ustnic sogovornika. Odgledovanje je zelo težko in naporno, saj raziskave kažejo, 
da lahko v idealnih pogojih gluha oseba odgleda okoli 60 % znanega besedila.

Pri delu v razredu moramo biti pozorni na več stvari:
• Gluhemu izberimo sedež v razredu, kjer bo imel optimalne možnosti od-

gledovanja z ustnic učitelja, svetloba naj pada od zadaj, da bo osvetljen 
učiteljev obraz. Pomembno je, da vidi odzive sošolcev, saj bo tako ugoto-
vil, kaj učitelj zahteva od dijakov. Ob klasični postavitvi klopi v razredu 
je najoptimalnejši sedež druga klop pri oknu.

• Učitelj naj bo med razlago obrnjen h gluhemu dijaku in čim več časa naj 
bo v njegovem vidnem polju, da bo imel dobre pogoje za odgledovanje. 
Medtem ko zapisuje na tablo, naj učitelj ne govori.

• Poleg gluhega dijaka naj sedi dijak, ki ima urejene in dobre zapiske. 
Gluhi dijak ne more zapisovati po nareku, ker je komunikacijska vidna 
pot v času, ko zapisuje v zvezek, pretrgana. Zato mu omogočimo, da 
snov prepiše od soseda, ali pa mu na šoli omogočimo fotokopiranje za-
piskov.

• Vsa obvestila po zvočniku, zadolžitve, domače naloge, ki jih dajemo ob 
koncu šolske ure, ko je v razredu že nered in dijaki že vstajajo, so za 
gluhega brez pomena, kajti ne bo jih mogel prestreči. Zato navodila za 
domače naloge zapišemo na tablo, okrožnice in druga pomembna obve-
stila pa naj gluhi dobi zapisana. 

• Pri podajanju nove snovi si pripravimo folije, konkretizirajmo stvari, pri-
pravimo čim več pisnega gradiva.

• V razredu, v katerega je vključen gluhi dijak, naj bo manj učencev.

V komunikaciji z gluhim se držimo naslednjih načel:
• Prvi stik poskušajmo navezati v individualnem pogovoru, ne pred razre-

dom. Ravno tako, kot je vas strah, da ne boste razumeli govora gluhe-
ga dijaka, je tudi njega strah, da ne bo razumel vas. Sprašujmo ga po 
vsakdanjih stvareh. Ne sprašujmo ga, ali vas razume, saj vam bo vedno 
odgovoril pritrdilno. Postavimo mu tako vprašanje, da nanj ne bo mogel 
odgovoriti z “da” ali “ne”. 

• Govorimo jasno in razločno – ne vpijmo, ne govorimo pretirano počasi, 
ne s svinčnikom v ustih, ne žvečimo. Gluhi dijak se mora navaditi na 
nas, na naš način govora, zgubiti mora strah pred tem, da se mu bodo 
posmehovali, ko bo govoril 

• Če gluhi dijak ne razume našega vprašanja, vprašanje ponovimo, s tem 
da uporabimo enostavne, pogosto uporabljane besede, ključne besede 
lahko tudi zapišemo. Ne uporabljajmo sošolcev, da nam bodo tolmači, 
potrudimo se sami – v začetku nam bo sicer res vzelo nekaj več časa, bo 
pa to dobra naložba za nadaljnje delo. 

• Gluhi dijak je zelo pozoren na govorico telesa, na neverbalno komuni-
kacijo, zato ga ne begajmo s tem, da rečemo, da ga razumemo, če ga v 
resnici ne razumemo, saj mu naša govorica telesa daje drugačne infor-
macije.

Alenka Levec | Izvedba projekta in nadaljnja razmišljanja
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• Pri preverjanju znanja (pisnem ali ustnem) postavimo vprašanje več-
krat, tako da smo prepričani, da ga je v resnici razumel. Tudi pri pi-
snem preverjanju mu dopustite, da vas vpraša, če kakšne besede ne 
razume. Pojasnite mu glasno, tako da vas bodo slišali tudi ostali dijaki 
v razredu.

• Pri pisanju spisov pri slovenskem jeziku in vseh predmetih, ki so pove-
zani z razumevanje besedila, pričakujte pri gluhih skromnejše besedi-
šče in več jezikovnih napak. Skromnejše besedišče je posledica gluhote 
– izhajajmo iz spoznanja, da je za gluhega slovenski jezik tako kot za 
nas tuji jezik. Gluhi se je sposoben zelo dobro naučiti slovnice, teže pa 
to znanje uporabi v praksi.

• Pri preverjanju znanja naj ne bo vprašan med prvimi. Napovejte spraše-
vanje. Če imate navado spraševati tudi med uro, vprašajte tudi njega in 
bodite pozorni, da bo vprašanje zares razumel.

• Zavedajte se, da ima gluhi kaj malo od ponavljanja v razredu, saj zelo 
težko sledi komunikaciji med več osebami hkrati. Predlog: pri ponavlja-
nju naj tisti, ki odgovarja, vstane.

• Preverjamo le znanje iz knjig, učbenikov in v okviru predavanega v šoli 
in dajmo manj poudarka splošni poučenosti, ker gluhi ne more spre-
mljati vsakdanjih dogodkov prek poročil na radiu in TV.

• Gluhi mora v sledenje in spremljanje komunikacije vložiti dodatno ener-
gijo, zato se tudi hitreje utrudi. Načrtujte občasne kratke odmore.

• Ne menjajte pogosto tem pogovora oz. napovejte spremembo teme.
• Odstranite dodatne izvore zvoka.
• Razdalja od sogovornika naj ne bo prevelika.
• Ponovite, kar so povedale osebe, ki niso v njegovem vidnem polju.
• Pogovarjajte se z gluhim, ne prek tretje osebe.
• Skupinski pogovori niso primerni za gluhega.
• Ključne besede naj bodo tudi zapisane. 
• Dve osebi z zelo podobno izgubo sluha lahko delujeta zelo različno – 

vsak posameznik je enkratna osebnost, izogibajmo se primerjavam.
• Uporabljajte brezžično elektroakustično aparaturo Phonic ear, ki jo 

mladostnik prinese v šolo.
• To je prenosni slušni pripomoček, ki deluje na temelju radijskih valov, 

sestavljajo pa ga mikrofon, sprejemnik in oddajnik. Je tudi individualni 
pripomoček in osebam s težko naglušnostjo omogoča boljše poslušanje 
prek individualnega slušnega aparata.

Prilagoditve v vzgojno-izobraževalnem procesu
Največ prilagoditev pri gluhih in naglušnih dijakih je potrebnih pri pred-

metih in vsebinah, ki so povezaniz razumevanjem besedil in ki zahtevajo spre-
tnost pri besednem izražanju.

Učenje slovenščine

Od rojstva gluhe osebe, ki nimajo fizičnih pogojev za učenje slovenščine 
po naravni poti (gluhota je neposredna ovira za to), slovenščine navadno niko-
li ne usvojijo do take mere, da bi bile v njeni rabi popolnoma samostojne – to-
rej pismene. Neposredna razloga za to sta zakasnitev v učenju in zmanjšana 
količina podatkov, ki jih lahko sprejemajo. Slišeči otrok se tako besedišča kot 
zgradbe jezika uči »mimogrede«, ko se vsakodnevno »kopa« v obilici jezikovnih 
struktur. Gluhi otrok pa se lahko uči slovenščine samo toliko, kolikor mu je po-
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sredujemo. S tem pa se izgubi tako bogastvo jezikovne zgradbe in besedišča, pa 
tudi obilica informacij o svetu, ki nas obkroža. Dolgoročno to ne prinese samo 
zmanjšanega znanja nacionalnega jezika, pač pa tudi izgubo nekaterih temelj-
nih znanj in predstav o svetu, ki jih otrok pridobi v najrosnejši dobi (prostorsko-
časovna razmerja, zmožnost posploševanja in procesiranja besedilnih podatkov 
itd.). Posledice torej niso samo na področju jezika, pač pa tudi pri reševanju 
praktičnih matematičnih in logičnih problemov idr.

Slovenščino gluhi sicer v določeni meri obvladajo, vendar ne toliko, da 
bi lahko z njo popolnoma neodvisno delovali v vsakdanjem življenju.

Učenje tujih jezikov 

Gluhota ni samo odsotnost sluha, temveč ovira tudi komunikacijo, ki 
je ključna pri učenju jezika. Pogosto imajo gluhi in naglušni hude težave že pri 
učenju slovenščine, te pa se pri učenju tujega jezika le še stopnjujejo. Ljudje 
pogosto zmotno menijo, da se bo gluhi ali naglušen otrok laže naučil anglešči-
ne, »saj je angleška slovnica lažja od slovenske«, v praksi pa se je izkazalo, da je 
za uspešno učenje tujega jezika najprej treba znati materni jezik (pa naj bo to 
slovenščina ali pa slovenski znakovni jezik).

Zavedati se moramo tudi tega, da gluhi in naglušni angleščini niso izpo-
stavljeni v tolikšni meri kot njihovi slišeči sovrstniki, ki se z njo srečujejo vsak 
dan (internet, glasba, TV-oddaje in filmi …), in zato niso ponotranjili določenih 
slovničnih pravil, ki jih slišeči dijaki pogosto uporabljajo »po občutku« oziroma 
ker se jim »sliši pravilno«, izrazi pogovorne angleščine jim niso tako domači, z 
izgovarjavo imajo lahko hude težave in tudi njihovo besedišče je skromnejše in 
preprostejše ter pogosto ne dosežejo simbolne ravni jezika.
• Možnost odgledovanja iz ustnic učitelja

• Gluhi in teže naglušni dijaki morajo kombinirati »poslušanje« 
prek slušnega aparata z odgledovanjem iz ustnic.

• Odgledovanje je za dijaka zelo naporno, saj mora biti ves čas 
osredotočen na ustnice; če pogleda vstran, je komunikacija pre-
kinjena. 

• Poskušajmo zagotoviti čim boljše pogoje za odgledovanje:
 - Učitelj naj bo čim več časa v dijakovem vidnem polju, obrnjen 

proti njemu.
 - Ko učitelj zapisuje na tablo, ne razlaga in ne pojasnjuje zapi-

sov na tabli. To naredi, ko je zapis končan in ko je obrnjen proti 
dijakom.

 - Dijak naj sedi na mestu, kjer ima dobre pogoje za odgledova-
nje. To je po navadi druga klop pri oknu, ker mu svetloba pada 
od zadaj in je učiteljev obraz dobro osvetljen. Učitelj ima tako 
možnost, da ne stoji samo pred tablo, tudi če se sprehodi po ra-
zredu, je še vedno v dijakovem vidnem polju. Na tem mestu ima 
gluhi dijak tudi dobre pogoje tudi za odgledovanje z ustnic so-
šolcev in je dovolj blizu učitelja, da lahko nekaj informacij dobi 
tudi po slušni poti.

 - Poleg dijaka z izgubo sluha naj sedi sošolec, ki ima dobre za-
piske v zvezku in ki se sam odloči, da mu želi pomagati. Učitelj 
naj bo pozoren tudi na obremenjenost sošolca.

 - Pri ustnem preverjanju znanja je treba preveriti, ali je vpraša-
nje pravilno razumel. Vprašanja naj bodo kratka. Če vidimo, da 
vprašanja ni razumel, ga ne ponavljamo z istimi besedami, po-
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skusimo ga postaviti na drug način, uporabimo druge besede.  
Vprašanje ali težko odgledljive nove besede lahko tudi zapišemo.

• Sprotno preverjanje med uro ali sledi razlagi.
• Komunikacija gluhih in težko naglušnih v rednih šolah poteka 

prek odgledovanja z ustnic sogovornika, kar je za dijaka zelo 
naporno in tudi ne vedno zanesljivo. Zato je treba večkrat pre-
veriti, ali razume in sledi dogajanju. Preverjamo lahko po nje-
govih neverbalnih odzivih, njegovi aktivnosti, lahko pa ga tudi 
vprašamo – predlagamo, da mu postavimo tako vprašanje, na 
katerega ne bo mogel odgovoriti za »da« ali »ne«, saj bomo le tako 
resnično preverili, ali sledi pouku. Treba pa se je zavedati, da je 
odgledovanje z ustnic zelo naporno in zato gluhi dijak potrebuje 
med uro krajše odmore, da si odpočije oči. V času, ko si »vzame 
odmor«, ne sporočajmo pomembnih stvari. Gluhemu zelo poma-
gamo, če ob koncu ure naredimo povzetek pomembnih sporočil, 
navodil, ki smo jih povedali med uro. Še posebej priporočljivo je, 
če pomembne stvari sproti zapišemo na tablo, da je za dijaka in-
formacija še bolj zanesljiva.

• Vsa pomembnejša ustno podana obvestila so podana tudi pisno.
• Avdioposnetkom zaradi izgube sluha ne more slediti, zato naj 

dobi obravnavano temo v pisni obliki ( npr. učenje tujega jezika 
prek avdioposnetkov).

• Obvestil, ki so podana ustno ali prek zvočnika, dijaki z izgubo sluha 
ne morejo razumeti. Zato jih je treba dijaku podati v pisni obliki. 

• Slovenski filmi ali drugi posnetki, ki niso podnaslovljeni, so lah-
ko napačno razumljeni ali pa do dijakov ne pride popolna infor-
macija.

• Obvestil, ki so povedana v naglici, ob koncu ure, ko v razredu 
nastane nemir, dijaki ne razumejo – na kratko jih zapišimo na 
tablo.

• Fotokopiranje zapiskov ali krajših povzetkov podane snovi
• Gluhi ne more zapisovati po nareku, ker ne more sočasno odgle-

dovati govor z ustnic in zapisovati.
• Odgledovanje z ustnic je nezanesljivo, določenih besed ne more 

odgledati, zato jih tudi zapiše napačno in nepopolno.
• Zapiski, iz katerih se dijak uči, naj bodo fotokopirani od sošolca, 

ki ima dobre zapiske.
• V pomoč so mu lahko učiteljeve priprave, predstavitve na raču-

nalniku, vnaprej pripravljeni povzetki snovi.
• Na šoli uredimo možnost vsakodnevnega fotokopiranja.

• Pri preverjanju znanja se ne ocenjuje pravilnost izreke, ocena temelji na 
pisnem preverjanju.
• Pri preverjanju znanja ne ocenjujemo npr.: razumljivosti govora, 

kakovosti branja, pravilnega naglaševanja posameznih besed, 
pravilne izreke sičnikov in šumnikov, recitacije ipd., temveč oce-
njujemo dijakovo znanje.

• Napak, ki so posledica motnje, se ne ocenjuje.
• Pri tujem jeziku naj ocena pri gluhem in teže naglušnem teme-

lji na pisnem preverjanju znanja. Če vemo, da je odgledovanje z 
ustnic nezanesljivo v maternem jeziku, je toliko težje odgledova-
ti v tujem jeziku.
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• Nekateri gluhi so opravičeni ustnega preverjanja in ocenjevanja 
znanja pri tujem jeziku.

• Na maturi so opravičeni slušnega razumevanja pri tujem jeziku.
• Pri lažji in srednji stopenji naglušnosti pa naj se dijak sam od-

loči glede ustnega preverjanja znanja.

• Napovedano preverjanje in ocenjevanje znanja
• Dijaki z izgubo sluha morajo vložiti v učenje veliko več truda in 

časa kot njihovi polnočutni vrstniki, saj se morajo poleg nove 
snovi naučiti tudi nove besede in besedne zveze, ki jih ne razu-
mejo. Napovedano preverjanje in ocenjevanje znanja jim je v ve-
liko pomoč tudi zaradi organizacije domačega dela.

• Podaljšan čas preverjanja znanja pri ustnem in pisnem preverjanju znanja
• Dijak z izgubo sluha potrebuje več časa za razumevanje navodil, 

predelavo informacij, oblikovanje svojih misli v pravilno slovnič-
no obliko, da svoje znanje lahko pokaže, zato se mu lahko po-
daljša čas preverjanja in ocenjevanja znanja do 50 %.

• Nekateri učitelji kot alternativo podaljšanemu času priredijo pi-
sno preverjanje tako, da dobi dijak z izgubo sluha manj nalog. 

• Opravljanje (poklicne) mature ali mature s pomočjo strokovnjaka za mo-
tnjo in/ali spodbujevalca
• Dijak z izgubo sluha ima pravico do tolmača v slovenski znakov-

ni jezik, tisti gluhi, ki pa se sporazumevajo govorno, pa do sur-
dopedagoga. Njegova naloga je, da dijaku neznane besede razlo-
ži, opiše in je pozoren na pravila komuniciranja.

• Opravljanje (poklicne) mature v dveh delih
• Vsi dijaki s posebnimi potrebami se lahko odločijo, da opravljajo 

maturo v dveh delih in se jim pri vpisu na fakultete šteje, kot da 
bi jo opravljali v enem delu.

• Vpis na fakulteto 
• Vsi dijaki s posebnimi potrebami se lahko na fakultete vpišejo 

pod posebnimi pogoji. O sprejemu in dodelitvi statusa študen-
ta s posebnimi potrebami odloča posebna komisija, na temelju 
prošnje dijaka s posebnimi potrebami. Za vpis na izbrani pro-
gram zadostuje 85 % zbranih točk.

• Tolmač v slovenski znakovni jezik
• Zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika – ZUSZJ (Ur. l. 

RS, št. 96/2002) določa gluhi osebi pravico do uporabe sloven-
skega znakovnega jezika in pravico gluhih oseb do informira-
nja v njim prilagojenih tehnikah ter obseg in način uveljavljanja 
pravice do tolmača za znakovni jezik pri enakopravnem vključe-
vanju gluhih oseb v življenjsko in delovno okolje ter vse oblike 
družbenega življenja ob enakih pravicah in pogojih ter z enaki-
mi možnostmi, kot jih imajo osebe brez okvare sluha.

• Znakovni jezik je jezik sporazumevanja gluhih oseb oziroma na-
ravno sredstvo za sporazumevanje gluhih oseb.

• Prilagoditve prostora
• Naglušnim so za dobro »poslušanje« s slušnim aparatom po-

membne akustične razmere v učilnici ali prostoru. Hrup naj 
ne bi presegal 40 dB, ker sicer govor ne izstopa iz akustičnega 
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ozadja. To pomeni, da moramo biti pozorni na izbiro akustično 
ustreznega prostora ali akustično prilagoditev učilnic.

Izobraževanje za učitelje

Za uspešno inkluzijo potrebujemo usposobljene učitelje, ki imajo zna-
nja s področja poučevanja gluhih in naglušnih. Zato v Zavodu za gluhe in na-
glušne vsako leto izvajajmo seminarje, ki so namenjeni učiteljem in drugim 
strokovnim delavcem, ki v rednih oblikah vzgoje in izobraževanja poučujejo in-
tegrirane gluhe in naglušne otroke in mladostnike.

Na seminarju predstavimo neposredno delo in hospitacije v oddelkih 
vrtca, osnovne in srednje šole, predstavimo gluhoto in naglušnost, posebnosti 
poučevanja pri posameznih predmetih, prilagoditve, organizacijo in delo mobil-
ne službe …

Seminarji so razpisani v Katalogu stalnega strokovnega spopolnjevanja 
in dosegljivi na spletni strani MŠŠ – katis.

Uporabljeni viri
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Uvod
Izobraževanje oseb s posebnimi potrebami je v današnjem šolskem pro-

storu zelo aktualna problematika. V povezavi s tem pa je seveda ves čas pri-
soten tudi pojem integracija in kot nadgradnja le-te inkluzija. Oba pojma sta v 
strokovnih pogovorih in razpravah tako pogosto uporabljena, da se zdi povsem 
nepotrebno, da bi ju na tem mestu ponovno definirali. Pa vendar, ali resnično 
razumemo pravi pomen besede? Ali je inkluzija resnično prisotna v vsej svoji 
celostni podobi? Glede na to, da pri nas nimamo specializiranih ustanov, kjer bi 
se učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja lahko šolali, je vsem 
nekako jasno, da se učenci s primanjkljaji vključujejo v »redne« osnovnošolske 
in srednješolske programe. Zelo na hitro bi torej lahko zaključili, da so vsi ti 
učenci že integrirani in da se inkluzija na tem področju že izvaja. Vendar pa s 
takim razmišljanjem naše delo še zdaleč ni opravljeno. To, da učenci s primanj-
kljaji sedijo v istem razredu kot njihovi vrstniki in da imajo pravico do določenih 
prilagoditev, ker to piše na njihovih odločbah o usmeritvi, še zdaleč ni inkluzija. 
To je le organizacijski vidik in najnižja stopnička na poti k inkluziji. Kakšen je 
naš odnos do teh oseb? Jih vidimo kot manj sposobne in nesamostojne, ki nuj-
no potrebujejo našo pomoč in zaščito? Jih mogoče vidimo kot dovolj sposobne, 
vendar lene, površne in nemotivirane, povrhu vsega pa še deležne določenih 
privilegijev? Ali pa jih vendarle vidimo kot enakovredne člane določene skupno-
sti z drugačnim načinom razmišljanja ter določenimi zmožnostmi, ki lahko po-
membno pripomorejo k razvoju skupnosti? 

Vsi učenci s primanjkljaji so najprej učenci, ki si želijo pridobiti neka 
znanja, se razvijati na socialnem in čustvenem področju ter postati samostoj-
ne in samozavestne osebe. Glavni namen inkluzije tako ni obravnava učenca s 
posebnimi potrebami z vidika njegovih primanjkljajev in nezmožnosti, ampak 
je poudarek na njegovih zmožnostih. Razmišljati je treba predvsem o tem, kako 
takega učenca učinkovito poučevati, na kakšen način preveriti in oceniti njego-
vo znanje ter kako ustvariti takšno socialno klimo, od katere bodo imeli korist 
vsi učenci. Inkluzija tako ni samo stvar učenca s posebnimi potrebami, ampak 
je stvar vseh učencev, vseh staršev, vseh učiteljev in drugih strokovnih delavcev 
ter seveda vodstva šole, ki s svojo naravnanostjo ustvarja potrebne pogoje in 
uravnava splošno klimo na vsaki šoli posebej. 

Seveda pa so za zagotavljanje ustreznih pogojev potrebna tudi določe-
na znanja. Mnogi učitelji navajajo, da se v določenih situacijah ne znajdejo, saj 
imajo občutek, da nimajo dovolj strokovnega znanja, ki bi ga potrebovali pri 
delu z učenci. Vsaj temeljna znanja bi morali pridobiti že na fakulteti, vendar se 
v sedanjem izobraževanju v visokošolskih programih temu področju namenja 
premalo pozornosti. Danes lahko učitelji določena znanja pridobijo prek doda-
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tnih izobraževanj, dokaj praktična rešitev pa so lahko tudi organizirana izobra-
ževanja na šoli v obliki predavanj in delavnic za celoten učiteljski zbor. Temeljni 
pogoj za to pa je, da si učitelj dodatnih znanj želi oziroma da se vsaj zaveda, da 
bi bilo v določenih situacijah treba razmišljati drugače. Nič ni narobe, če uči-
telj spozna, da ima na določenem področju premalo znanja in izkušenj ter da 
zaradi tega včasih neustrezno reagira. Vsi delamo napake in vedno jih bomo, 
znanje in izkušnje nam le pomagajo, da je teh napak čim manj. Nestrokoven 
ni tisti učitelj, ki se zaveda, da nečesa ne zna dovolj dobro; nestrokoven tudi ni 
tisti, ki se zave, da je naredil napako, vendar v danem položaju pač ni poznal 
ustreznejše rešitve. Nestrokoven je tisti, ki misli, da vse zna, ki je prepričan, da 
ne dela napak in da zaradi svojih bogatih izkušenj ne potrebuje dodatnih znanj, 
ki bi mu omogočala drugačen način razmišljanja. Skušajmo se prepustiti mi-
šljenju, da nikoli ne znamo toliko, da se ne bi mogli naučiti nečesa novega, in 
da učencev nikoli ne poznamo tako dobro, da jih ne bi mogli spoznati še bolje. 

Učenca s primanjkljaji moramo torej dobro poznati ter spoznati njegove 
zmožnosti in težave. Na temelju njegovih zmožnosti potem načrtujemo učinkovite 
oblike in metode dela ter morebitne prilagoditve v procesu pridobivanja, prever-
janja in ocenjevanja znanja. Zavedati se moramo, da drugačne metode in prila-
goditve v osnovi niso privilegij ali potuha, seveda pa moramo poskrbeti, da to ne 
postanejo. Načrtovati jih je treba tako, da učencu v skladu z njegovimi sposob-
nostmi omogočimo pridobiti in izkazati določene standarde znanja, hkrati pa mu 
ob tem omogočamo razvoj osebne integritete in pozitivne samopodobe. 

Pogosto so učitelji v dilemi in se sprašujejo, do katere točke so težave 
učenca posledica primanjkljaja, od katere točke dalje pa so posledica pomanj-
kanja dela in nezainteresiranosti. Dileme so povsem upravičene, saj se neredko 
se dogaja, da učenci s primanjkljaji dejansko neredno opravljajo svoje obvezno-
sti ter so za delo slabše motivirani. V večini primerov pa je ta nemotiviranost 
posledica dveh dejavnikov: neustrezne (prevelike ali premajhne) domače podpo-
re in slabih izkušenj v procesu šolanja, vse to pa vodi v negativno samopodobo 
in občutek nesprejemanja. 

Zamislimo si učenca, ki ima težave na področja branja in pisanja. Že v 
samem procesu opismenjevanja ugotovi, da večina vrstnikov na teh področjih 
napreduje hitreje kot on. Glasnemu branju sošolcev ne more slediti, saj je pre-
počasen, ker lahko bere besede le po zlogih, poleg tega mu črke in zlogi plešejo 
pred očmi ter se obračajo. Z grozo pričakuje, kdaj bo za branje na vrsti on, in 
že vnaprej ga je strah nestrpnega vzdihovanja sošolcev in prikritega posmeho-
vanja. Tudi pisanje mu predstavlja velik napor, težko prikliče v spomin določene 
črke in jih oblikuje, težko jih poveže, občutek ima, da nad pisalom nima nika-
kršnega nadzora, določene črke, zlogi ali besede mu pri pisanju kar pobegnejo, 
poleg tega pa mora misliti še na vsebino, velike začetnice in ločila. Povrhu vsega 
pa pogosto za sabo ne zna niti prebrati. 

Koliko energije, truda in pozornosti je treba vložiti v branje ali zapis krat-
kega odstavka, ve samo oseba, ki to doživlja. Vsi drugi, ki imamo ti dve veščini 
avtomatizirani, tega ne bomo nikoli vedeli. Kljub trudu, ki ga učenec vloži, pa ga 
domače ali šolsko okolje pogosto opozarja na njegove primanjkljaje in mu daje 
nasvete, kot so: »Lepše piši!«, »Ne spuščaj črk in besed!«, »Vadi branje!«… Lahko 
smo prepričani, da se svojih težav zelo dobro zaveda in da nikakor ne potrebuje 
ob sebi ljudi, ki ga bodo na te težave ves čas opozarjali ter tako skrbeli, da nanje 
slučajno ne bo pozabil. Zelo dobro ve, kaj se od njega pričakuje, in prav gotovo si 
sam najbolj želi znati brati in pisati. Vse bi naredil, da bi mu uspelo in bi bil nje-
gov trud nagrajen. Vse bi naredil, da ne bi bil slabši od sošolcev. In vse bi naredil, 
da bi se izognil pripombam in posmehovanju. Če bi le vedel kako.
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Če se takšne izkušnje učencu nabirajo, je povsem razumljivo, da bo slej 
ko prej postal nemotiviran in zelo verjetno razvil določene obrambne oblike ve-
denja. Kakšna je torej naša vloga pri tem? Imamo več možnosti. Učenca lahko 
spodbujamo, naj se še bolj trudi, in mu delimo »dobronamerne« nasvete, kaj 
naj še naredi, da bo svoje težave odpravil. Njegove težave lahko ignoriramo in 
mu skušamo vzbujati občutek, da je tak kot vsi drugi. Lahko se nam smili in ga 
skušamo zaščititi pred vsemi tegobami. Lahko pa ga iskreno sprejmemo kot ce-
lostno osebnost, mu pomagamo odkriti njegove zmožnosti in področja, prek ka-
terih se bo lahko pozitivno potrjeval, skušamo ustvariti ugodno in spodbudno 
socialno klimo ter tako prispevamo k razvoju njegove pozitivne samopodobe. 

Če sem prej omenila, da je za ustvarjanje ustreznih pogojev potrebno 
določeno strokovno znanje, pa bi sedaj rada poudarila pomen iskrenega odnosa 
in spoštovanja. In to vsekakor postavljam na prvo mesto, pred znanje. Spošto-
vati, brezpogojno sprejemati, imeti rad – tega se na strokovnih izobraževanjih 
ne moremo naučiti. Z drugačnimi oblikami in metodami dela ter prilagoditvami 
sicer lahko omogočimo učencu, da je uspešen na šolskem področju, vendar pa 
to ni dovolj. Naš iskren odnos do njega je tisti, ki mu pomaga razviti potencia-
le in interese. Naš iskren odnos do njega je tisti, ki mu da občutek sprejetosti. 
In naš iskren odnos do njega je tisti, ki mu daje občutek lastne vrednosti. Za-
kaj tako poudarjam iskren? Ker ga ne moremo pretentati. Zelo dobro čuti, ali 
smo v odnosu do njega spoštljivi, iskreni in ga imamo radi ali pa le opravljamo 
svoje delo in smo prijazni, ker so to od nas pričakuje. S svojim odnosom lahko 
pripomoremo k temu, da učenca s primanjkljaji tudi njegovi vrstniki spoštuje-
jo ter ga vidijo kot osebo z določenimi zmožnostmi in kot enakovrednega člana, 
ki lahko pomembno prispeva k delovanju skupnosti. In da si med odmori ter 
v prostem času želijo njegove družbe. Šele takrat lahko rečemo, da je inkluzija 
uspešna. 

1  Opredelitev splošnih in specifičnih učnih težav

Splošne učne težave so lahko posledica nižjih intelektualnih sposob-
nosti, pomanjkljive učne motivacije, drugojezičnosti, večjezičnosti in socialno-
kulturne drugačnosti, socialno-ekonomske oviranosti in ogroženosti, nespod-
budnega okolja ali motenj na področju čustvovanja (depresija, anksioznost).

Pri specifičnih učnih težavah (SUT) pa gre za: 
• zaostanek v zgodnjem razvoju in/ali 
• težave na katerem koli izmed naslednjih področij: pozornost, 

pomnjenje, mišljenje, koordinacija, govor in jezik, branje, pisa-
nje, pravopis in računanje.

SPECIFIČNE UČNE TEŽAVE

 

LAŽJE          ZMERNE          TEŽJE

 

 PPPU

Specifične učne težave se lahko kažejo v lažji, zmerni ali težji obliki. Do-
ločen del zmernih in vse težje specifične učne težave uvrščamo med primanj-
kljaje na posameznih področjih učenja (PPPU).
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Kriteriji za diagnosticiranje primanjkljajev na posameznih področjih 
učenja. Učni neuspeh je nujen, ne pa zadosten kriterij za identifikacijo PPPU. 
Za diagnozo PPPU je treba izpolniti pogoje vseh petih kriterijev (M. Kavkler, L. 
Magajna, 2003): 

Prvi kriterij predstavlja dokazano neskladje med strokovno določeni-
mi in utemeljenimi kazalniki globalnih intelektualnih sposobnosti in dejan-
sko uspešnostjo na določenih področjih učenja.

Drugi kriterij za uvrstitev v kategorijo PPPU so obsežne, izrazite teža-
ve (pervazivne) na enem ali več izmed štirih področij šolskih veščin (branje, 
pisanje, pravopis, računanje), ki so izražene do te mere, da dijaku onemogoča-
jo napredovanje v procesu učenja.

Tretji kriterij vključuje slabšo učinkovitost učenja zaradi pomanjklji-
vih in/ali motenih kognitivnih in metakognitivnih strategij (sposobnost orga-
niziranja in strukturiranja učnih zahtev) in motenega tempa učenja (hitrost 
predelovanja informacij) ...

Četrti kriterij je dokazana motenost enega ali več psiholoških proce-
sov, kot so pozornost, spomin, jezikovno procesiranje, socialna kognicija, 
percepcija, koordinacija, časovna in prostorska organizacija informacij itd.

Peti kriterij izključuje senzorne okvare, motnje v duševnem razvoju, 
čustvene in vedenjske motnje, kulturno različnost in neustrezno poučevanje 
kot glavne povzročitelje PPPU, čeprav se lahko pojavljajo tudi skupaj s PPPU.

Učenci s PPPU so pogosto tudi v srednješolskem izobraževanju usmer-
jeni v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 
pomočjo. Prilagojeno izvajanje pomeni, da je učenec upravičen do prilagojenih 
oblik in metod dela v procesu poučevanja in učenja ter pri preverjanju in oce-
njevanju znanja. Dodatna strokovna pomoč se večinoma izvaja v obsegu 1 do 
3 ur tedensko, izvajajo pa jo večinoma učitelji posameznih predmetov.

2  Kaj so posamezne SUT in kako jih prepoznamo

2.1  Specifične bralno-napisovalne težave (disleksija, disgrafija, di-
sortografija)

 2.1.1 Disleksija
Branje in pisanje sta med najpomembnejšimi veščinami, ki jih potrebu-

jemo v vsakdanjem življenju. Naučiti se ju moramo že zelo zgodaj in v veliki meri 
vplivata na učni uspeh ter splošno funkcioniranje. Potreba po funkcionalni pi-
smenosti postaja vsak dan večja, hitro in učinkovito pridobivanje informacij iz 
besedila pa je le najnižja stopnička na poti k učenju in pridobivanju znanja. 
Mnogi učenci se v prvih letih opismenjevanja srečujejo z manjšimi težavami, ki 
pa po določenem času in ob rednih vajah minejo. Pri nekaterih učencih pa se 
težave na področju branja in pisanja pojavijo kot posledica disleksije in lahko 
trajajo vse življenje. Kljub vloženemu trudu in vsakodnevnim vajam je napre-
dek zelo majhen. Večje težave pri usvajanju osnovnih šolskih veščin ne vplivajo 
le na učno uspešnost učencev, temveč imajo zelo obremenjujoč vpliv na njihov 
celostni razvoj ter čustvovanje. Intelektualne sposobnosti so večinoma povpreč-
ne, neredko celo nadpovprečne, zato so taki učenci hitro označeni kot nemoti-
virani, leni in površni. Zahteve do njih se še povečajo, učenec se začne vrteti v 
začaranem krogu, odpor do branja, pisanja in učenja pa postaja vse večji. 

Disleksija izvira iz grških besed »dys«, ki pomeni slab, neprimeren in 
»leksis«, ki pomeni jezik, besede. Je nevrofiziološko pogojeno stanje, pri kate-
rem so moteni procesi predelovanja jezikovnih informacij. Pojavi se pri približno 
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10 % otrok in ni posledica nižjih sposobnosti, slabše motivacije, nespodbudne-
ga okolja ali senzornih okvar, vendar pa se lahko pojavljajo vzporedno z njimi. 
Gre za skupek zmožnosti in težav, pri katerih so težavam na področju branja in 
pisanja pridruženi tudi slabša pozornost, težave pri delu s simboli in računa-
nju, šibka orientacija in organizacija ter slabše pomnjenje in priklic informacij. 
Raziskave so pokazale, da ima veliko učencev z disleksijo starše, ki imajo po-
dobne težave, določene simptome pa lahko odkrijemo že v predšolskem obdo-
bju. Vsaka oseba z disleksijo nosi svoj zbir simptomov, posebnosti in talentov. 
Njihova posebnost se kaže v drugačnem načinu razmišljanja, zaznavanja ter 
učenja. Mnogi ljudje z disleksijo imajo zelo dobro razvito intuicijo in vizualno 
predstavljivost, poleg tega pa so lahko izredno ustvarjalni in inovativni. Pogosto 
so uspešni na področju športa, umetnosti, arhitekture, oblikovanja ter na po-
dročjih, na katerih so potrebne praktične spretnosti (elektronika, mehanika). 
Žal nekateri zaradi stalnega doživljanja neuspeha in neustreznega odnosa svo-
jih talentov nikoli ne odkrijejo, zato ne izkoristijo potencialov in kopičijo se jim 
slabe izkušnje. Prav zaradi tega je zelo pomembno, da otroka z disleksijo pravo-
časno odkrijemo, saj lahko zgodnja obravnava močno omili učne primanjklja-
je, hkrati pa omogoči otroku odkrivanje močnih področij ter graditev pozitivne 
samopodobe.

Najpogostejše težave se pojavljajo na naslednjih področjih: 

Fonološko procesiranje:
• težave z zaznavanjem, lokalizacijo in zaporedjem glasov v besedi, 
• težave združevanjem glasov v zloge in le-teh v besede, 
• težave z razdruževanjem besed v zloge in le-teh v glasove, 
• težave z zavedanjem in iskanjem rim.

Branje:
• zamenjevanje vidno podobnih črk (b/d, a/o/e, m/n), 
• spuščanje in dodajanje glasov in zlogov, 
• napačno zaporedje glasov in zlogov, premeščanje črk v besedi,
• težave z orientacijo v besedilu (preskočijo vrstico ali ponovno be-

rejo isto vrstico),
• težave pri prepoznavanju besed, besede ne prepoznajo kot celote,
• prirejanje in ugibanje, maličenje besed, 
• neupoštevanje ločil, 
• branje je počasno, zaletavo, po odrezanih sekvencah,
• slabše razumevanje prebranega,
• učenec se vidno muči, po branju je utrujen.

Pisanje (disgrafija, disortografija):
• okorna, neenakomerna pisava,
• učenec piše počasi, krčevito, neenakomero in netekoče,
• težave s priklicem in vezavo črk,
• nepravilna in nepopolna oblika črk,
• nerazločen zapis vidno podobnih črk (a/o, m/n, k/h, l/b, s/z),
• zamenjevanje slušno podobnih črk (s/z, d/t, p/b),
• podvajanje črk, zlogov in besed,
• zrcaljenje prek vertikalne ali horizontalne osi, 
• pisanje besed skupaj in ločeno (namizi, po leti),
• spuščanje črk, zlogov, delov besed in besed, 
• napačen zapis pravopisno težjih besed,
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• težave z uporabo slovničnih pravil (velika začetnica, ločila),
• težave s prostorsko organizacijo in oblikovanjem zapisa.

Ustno in pisno izražanje: 
• neoblikovane povedi,
• nezrelo, nerodno izražanje,
• neustrezen vrstni red besed v povedi,
• neustrezno časovno in logično zaporedje,
• ponavljanje besed (potem, in),
• težave s koherenco in kohezijo (nizanje misli, izgubljanje rdeče 

niti),
• težave z uporabo knjižnega jezika (uporaba pogovornega jezika 

in narečnih besed).

Osebe z disleksijo pretežno razmišljajo v slikah in ne verbalno kot veči-
na ljudi. Razmišljanje v slikah je sicer precej hitrejše, vendar pa ne poteka line-
arno, zato imajo osebe z disleksijo težave pri pretvarjanju miselnih slik v besede 
in povedi ter posledično težave pri vseh oblikah besednega izražanja.

Prostorska orientacija in organizacija:
• zamenjevanje leve in desne strani,
• preskakovanje vrstic in strani v zvezku,
• težave z ocenjevanjem prostora na listu, ki ga potrebuje za zapis,
• pogosto zgublja in pozablja stvari,
• neurejenost šolske torbe in delovnega prostora,
• težave pri organizaciji delovnega prostora in načrtovanju lastne-

ga dela. 

Pomnjenje in priklic informacij ali dejstev:
• težave z avtomatizacijo poštevanke in pomnjenjem,
• težave s pomnjenjem zaporedja podatkov (meseci, večkratniki, 

telefonske številke),
• težave s pomnjenjem in priklicem formul, letnic, abstraktnih 

pojmov, strokovnih terminov.

Predelovanje informacij:
• slabše razumevanje navodil,
• težave z ugotavljanjem bistva,
• težave z ločevanjem pomembnih in nepomembnih podatkov,
• počasen tempo odzivanja (za odgovor potrebuje več časa).

Matematika:
• obračanje številk, zamenjevanje desetic in enic – napačno bra-

nje in zapisovanje števil (45–54),
• šibka orientacija v številski vrsti,
• slabše razumevanje in uporaba matematičnega jezika,
• težave pri reševanju besedilnih nalog.

Tuji jezik (težave, ki jih ima učenec pri usvajanju in uporabi maternega 
jezika, se pri tujem še povečajo):

• izgovarjava, branje in zapisovanje besed,
• pomnjenje in priklic besed,
• usvajanje osnovnih slovničnih struktur.
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2.2 Specifične učne težave pri matematiki (specifične aritmetične 
učne težave, diskalkulija)

Gre za skupek specifičnih težav pri učenju matematike ali aritmetike 
(na vseh področjih ali samo nekaterih) ter pri reševanju matematičnih oziroma 
aritmetičnih nalog. Učenec sicer napreduje, vendar počasneje kakor njegovi vr-
stniki in počasneje, kot bi bilo pričakovati glede na njegove intelektualne spo-
sobnosti. Specifične učne težave pri matematiki niso posledica nižjih intelek-
tualnih sposobnosti, nespodbudnega okolja, pomanjkanja dela ali površnosti. 
Lahko jih razdelimo na diskalkulijo in specifične aritmetične učne težave, ki so 
povezane s slabšim semantičnim spominom (priklic aritmetičnih dejstev), arit-
metičnimi proceduralnimi težavami (slabši in nepopolni aritmetični postopki) 
in vizualno-prostorskimi težavami (neustrezno predstavljanje in razlaga infor-
macij). Diskalkulija se oblikuje že v ranem otroštvu, najpogosteje je prisotna že 
pred rojstvom. Odkrijemo jo lahko že takoj, ko začne otrok spoznavati pojem 
števila ter se sreča z osnovnimi računskimi operacijami. Osebe z diskalkulijo 
naj bi uporabljale pretežno desno polovico možganov, zaradi česar se bolj nagi-
bajo k celostnim kognitivnim strategijam, za učenje matematike in aritmetike 
pa je potreben bolj analitični pristop. Kot motnja se lahko pojavlja samostojno 
ali v kombinaciji z drugimi specifičnimi primanjkljaji (npr. z disleksijo). 

Najpogostejši prepoznavni znaki:
• težave z dojemanjem števil,
• težave pri štetju in prehodu čez mestno vrednost,
• zamenjevanje števk v večmestnih številih pri branju in pisanju 

(najpogosteje zamenjujejo enice in desetice): 1765 – 1756,
• šibka orientacija na številskem traku, težave z določanjem zapo-

redja števil ter težave z določanjem predhodnika in naslednika,
• parafazične substitucije – nepravilna uporaba števil pri branju, 

pisanju ali računanju (npr. učenec zamenja število z nekim dru-
gim, ne da bi med njima obstajala kakšna podobnost),

• perseveracije (vztrajanje pri eni strategiji pri različnih tipih na-
log): npr. ko se nauči novo strategijo ali postopek, potem to upo-
rablja pri vseh nalogah, tudi pri tistih, pri katerih bi moral upo-
rabiti drugačno strategijo reševanja,

• počasnost in slabša organizacija,
• napačno podpisovanje števil, napačna smer reševanja,
• vizualne napake (napačno prepozna ali napiše računske simbole),
• težave s priklicem aritmetičnih dejstev (računanje v obsegu do 

20, poštevanka, formule),
• težave z usvajanjem, pomnjenjem in priklicem različnih po-

stopkov,
• proceduralne napake (napake v postopku, preskoči del po-

stopka ...),
• slabše pomnjenje in prepoznavanje niza številk (telefonske šte-

vilke).

Težave pri reševanju matematičnih ali aritmetičnih nalog:
• težave v logičnem sklepanju (težko prepozna medsebojne odno-

se, npr. trikotnik pod kvadratom, očetova mama),
• težave pri načrtovanju (nalogo začne reševati, ne da bi jo prej 

analiziral in načrtoval korake, rezultatov ne preverja sproti, na-
loge ne zmore videti kot celote),
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• težave pri preverjanju rezultata (po navadi vsakič dobi drug re-
zultat, ne zmore v naprej predvideti oziroma oceniti približnega 
rezultata),

• težave z uporabo osnovnih računskih operacij (učenec s težjo 
obliko diskalkulije si pri računanju pomaga s preštevanjem pr-
stov, kar je zamudno). 

2.3  Dispraksija – razvojna motnja koordinacije

Dispraksija spada med »skrite« primanjkljaje, saj na prvi pogled ne opa-
zimo kakšnih posebnih telesnih znakov, čeprav ima učenec na področju moto-
rike očitne težave. Intelektualne sposobnosti takega otroka ali mladostnika so 
večinoma povprečno ali nadpovprečno razvite, tudi mišična funkcija je normal-
na. Težave se začnejo pojavljati že zelo zgodaj, in sicer na področju plazenja, 
sedenja, hoje in govora. 

Dispraksija je torej motnja načrtovanja motorične dejavnosti, usvajanja 
motoričnih veščin in izvajanja naučenih motoričnih veščin. Kaže se na področju 
grobe in fine motorike, artikulacije glasov in govora, zaznavanja ter načrtovanja 
in organizacije misli. Najpogosteje imajo ti otroci in mladostniki nižje dosežke 
samo na nekaterih področjih, na primer pri telesni vzgoji, tehničnem pouku, 
likovni vzgoji in pri pisanju. V populaciji šolajočih se otrok in mladostnikov je 
8–10 % takih z lažjo stopnjo dispraksije in 2 % s težjo dispraksijo. Med njimi je 
trikrat več dečkov kot deklet. Pogosto se pri teh učencih vzporedno pojavijo tudi 
motnje branja in pisanja ter motnje pozornosti.

Najpogostejši prepoznavni znaki starejših otrok in mladostnikov so:
• neurejenost že na prvi pogled (na primer narobe oblečen pulo-

ver, odvezani čevlji),
• težave na področju grobe motorike (nerodnost in gibalna okor-

nost pri naravnih oblikah gibanja, pri igrah z žogo, pri oblačenju 
in slačenju, pri obuvanju in sezuvanju),

• težave na področju fine motorike (manipuliranje z različnimi 
predmeti in orodjem, risanje),

• težave na področju grafomotorike (težave z avtomatizacijo pisa-
ve – pisava je okorna, neenakomerna, nepravilno oblikovana, 
težje čitljiva),

• težave na področju motorike govoril (slabša artikulacija določe-
nih glasov – predvsem glas »r«),

• težave pri izbiri dominantne roke in slabša orientacija na la-
stnem telesu,

• slabša prostorska orientacija in organizacija (nepregledni zapi-
si, izpuščanje strani v zvezku, napačno obrnjen zvezek, nered 
na mizi in v torbi),

• težave pri organizaciji in načrtovanju dela v šoli in doma,
• težave pri odgovarjanju na preprosta vprašanja kljub poznava-

nju odgovora,
• težave pri izražanju – težave pri priklicu besed, slabše komuni-

kacijske veščine,
• slabše pomnjenje in priklic informacij, dejstev,
• težave pri sledenju in upoštevanju navodil,
• težave pri prepisovanju besedila s table ali iz knjige,
• velikokrat zamujajo, so zadnji.
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Otrok oziroma mladostnik težave z leti »prerašča«, vendar pa motnja 
nikoli ne mine.

2.4  Motnje pozornosti in koncentracije (s hiperaktivnostjo ali brez 
nje)

Vzroki težav s pozornostjo in nemirnostjo so lahko različni: specifične 
učne težave, nespodbudne razmere in konflikti v družini, vedenjske težave ali 
celo visoke intelektualne sposobnosti, saj se lahko nadarjen učenec pri pouku 
tako dolgočasi, da postane nemiren. 

Pri nekaterih učencih pa je v ozadju tovrstnih težav kronično nevrolo-
ško stanje, ki ga imenujemo motnja pozornosti s hiperaktivnosjo ali brez nje. 
Označujejo jo razvojno neustrezne veščine pozornosti, učenci se ne zmorejo 
osredotočiti na nalogo in ohraniti pozornost, dokler naloga ni končana, pri ne-
katerih primerih pa je prisoten tudi pretiran gibalni nemir (hiperaktivnost). 

Motnja pozornosti se lahko izraža na dva načina: 
• učenec je lahko miren, počasen, na videz pasiven in zasanjan, 

za delo in reševanje nalog potrebuje veliko časa, pred odgovo-
rom dolgo časa razmišlja in večkrat preverja svoje rešitve, 

• učenec je nemiren in impulziven, njegove reakcije in odgovori so 
nepremišljeni, vsako nalogo hitro konča, s svojim delom je hitro 
zadovoljen in rešitev po navadi ne preverja.

Motnjo pozornosti z nevrološko osnovo je treba razlikovati od drugih te-
žav in motenj, ki vključujejo težave s pozornostjo. Pojavi se pred sedmim letom, 
težave s pozornostjo, impulzivnostjo in pri nekaterih hiperaktivnostjo pa mora-
jo biti resnejše in pogostejše ter morajo trajati najmanj šest mesecev. Pojavlja 
se pri 5–10 % otrok, med katerimi je precej več dečkov kot deklic. Odkrijemo jo 
lahko že pri triletnih otrocih, bolj obremenjujoča pa postane pri vstopu v šolo, 
saj se otrok takrat sreča s kopico pravil in omejitev, ki so potrebni za nemoten 
potek učnega procesa. 

Pogosto se motnja pozornosti pojavlja vzporedno s specifičnimi učnimi 
težavami, predvsem z disleksijo in dispraksijo. Je razvojna motnja samokon-
trole in ni posledica razvajenosti, neustrezne vzgoje ali neubogljivosti učenca. 
Seveda pa se lahko zaradi neustrezne obravnave takega učenca pojavijo tudi 
hujše težave na področju čustvovanja in vedenja. Učni uspeh učencev z motnjo 
pozornosti je po navadi bistveno slabši, kot bi to pričakovali glede na njihove in-
telektualne sposobnosti. Zaradi učne neuspešnosti, težjega vključevanja v sku-
pino ter težav s prilagajanjem imajo ti učenci pogosto zelo slabo samopodobo. 
Težave s hiperaktivnostjo se po navadi s starostjo zmanjšajo, težave s pozorno-
stjo pa so lahko prisotne tudi v odrasli dobi.

Najpogostejši prepoznavni znaki otrok in mladostnikov:
• šibka, kratkotrajna in odkrenljiva pozornost,
• težave pri usmerjanju in ohranjanju pozornosti,
• težave z izločevanjem motečih dražljajev,
• nizek nivo vztrajnosti (pogosto ne dokončajo nalog),
• težave pri prehajanju z ene na drugo temo, dejavnost, nalogo,
• šibka organizacija in načrtovanje (informacij, dejavnosti),
• slabše razviti samoregulacijski procesi,
• impulzivnost, nepremišljenost,
• slabše predvidevanje posledic.
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Hiperaktivnost pa se najbolj značilno kaže v:

gibalnem nemiru in nenehni potrebi po motorični dejavnosti (na primer 
presedanju, »igračkanju« z različnimi predmeti),

pretiranem in brezciljnem gibanju, 

stalnem govorjenju.

3  Delo z učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja

Učenci s PPPU so pogosto tudi v srednješolskem izobraževanju usmer-
jeni v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 
pomočjo. Prilagojeno izvajanje pomeni, da je učenec upravičen do prilagojenih 
metod in oblik dela pri usvajanju, utrjevanju ter preverjanju in ocenjevanju 
znanja. Dodatna strokovna pomoč se večinoma izvaja v obsegu 1–3 ur teden-
sko, izvajajo pa jo učitelji posameznih predmetov ali svetovalni delavci. Prila-
goditve, ki jih omogočimo učencu s PPPU, niso privilegij ali potuha, temveč so 
za njihovo funkcioniranje nujno potrebne. Le tako bodo lahko razvili določene 
sposobnosti in veščine ter izkazali svoje znanje. S prilagojenim izvajanjem in 
dodatno strokovno pomočjo je torej treba spodbujati učenčev celostni razvoj, 
mu omogočiti optimalen napredek v okviru njegovih zmožnosti ter spodbujati 
razvoj pozitivne samopodobe. 

3.1  Priporočila za poučevanje učencev s PPPU in možne prilagoditve

• učenec naj sedi spredaj, bliže tabli in učitelju,
• ob njem naj sedi sošolec, ki mu lahko priskoči na pomoč, lahko 

pa sedi tudi sam, če tako želi,
• multisenzorno učenje, uporaba ponazoril, opor in praktičnih 

prikazov,
• dodatna navodila in razlaga ter preverjanje razumevanja,
• poudarjanje pomembnih dejstev in informacij,
• strukturiranje zahtev,
• pri manj strukturiranih zahtevah (esej, obnova) učencu poma-

gamo z opornimi točkami,
• navezovanje nove snovi na že poznano snov ter povezava z ži-

vljenjskimi, konkretnimi situacijami,
• učenje s pomočjo asociacij,
• učenje po korakih, razdelitev kompleksnejših nalog na korake 

oziroma dele, 
• pomoč pri organizaciji zapiskov, po potrebi fotokopiranje,
• pomoč pri načrtovanju dela in organizaciji delovnega prostora,
• povečava gradiva (če je le mogoče na formatu A4) – večja pisava, 

ki naj bo čim bolj običajna (Arial, Tahoma, Verdana), večji raz-
mik med vrsticami, jasno ločene naloge,

• kratka in jasna navodila, vsaka zahteva naj bo napisana v svoji 
vrsti oziroma alineji,

• prilagojen obseg domačih nalog,
• napovedano pisno in ustno ocenjevanje znanja,
• podaljšani čas pri preverjanju in ocenjevanju znanja,
• možnost individualnega preverjanja in ocenjevanja znanja, 
• možnost vmesne prekinitve in odmora,
• prekinjanje zvočnega zapisa na zgoščenki pri slušnem razume-

vanju,
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• pisanje s pomočjo računalnika (esej, daljša besedila),
• možnost uporabe seznama obrazcev in formul brez navedbe, za 

kaj se uporabljajo
• možnost pisanja z velikimi tiskanimi črkami, vendar mora biti 

velika začetnica jasno označena,
• dodatni listi – črtni in karo (izdelava osnutka, pomožni računi, 

načrtovanje pri geometriji),
• preverjanje in ocenjevanje znanja po manjših učnih sklopih – v 

naprej poznane teme oziroma okvirna vprašanja,
• večji poudarek na ustnem ocenjevanju znanja (pri težjih oblikah 

disgrafije in dispraksije),
• podvprašanja pri ustnem ocenjevanju znanja – postavljajmo od-

prta vprašanja, od dijakov ne zahtevajmo točno določene oziro-
ma zelo natančne informacije (npr. letnice),

• potrudimo se poiskati znanje,
• uporaba kartončkov z navodili, opozorili,
• možnost uporabe kalkulatorja (pri težjih oblikah diskalkulije),
• delo v paru ali manjši skupini, kjer se vloge lahko razdelijo,
• pozornost pri dajanju povratnih informacij (npr. kontrolnih na-

logah, spisih, izdelkih).
3.2  Možni prilagojeni načini ocenjevanja
• Pri ocenjevanju učencev z disleksijo, disgrafijo ali diskalkulijo 

naj se ne ocenjuje napak, ki izhajajo iz primanjkljaja:
 • spuščanje, dodajanje in premeščanje črk, 
 • zamenjava vidno podobnih črk (a/o, m/n, s/z, k/h, l/b) pri 

pisanju s pisanimi črkami,
 • zamenjava slušno podobnih glasov p/b, d/t, s/z, 
 • pike na i, j, črtice na t, strešice na šumnikih,
 • zamenjevanje in obračanje števil (npr. 67 namesto 76, 1953 

namesto 1935).
• Strpnost pri ocenjevanju natančnosti pri učencih z dispraksijo, 

npr. geometrijsko načrtovanje, vrisovanje v različne zemljevide 
in karte, risanje, pri tehničnih predmetih in pri športni vzgoji.

• Pri vseh predmetih (razen pri slovenščini in tujem jeziku) naj se 
ocenjuje vsebinska ustreznost in smiselnost odgovora, pravopi-
sna in slovnična pravilnost naj se ne ocenjuje.

• Pri učencih z disleksijo ali disgrafijo na bo pri tujem jeziku ve-
čji poudarek na pravilni izbiri in obliki besede kot pa na njenem 
pravilnem zapisu.

• Pri učencih s težjo obliko disleksije naj se ne ocenjuje glasnega 
branja, strpnost naj bo tudi pri ocenjevanju izgovarjave pri tu-
jem jeziku.

• Strpnost pri uporabi različne terminologije (upoštevanje skro-
mnejšega besedišča)

• Kot pravilen odgovor naj se šteje tudi, če je učenec določeno 
stvar smiselno in pravilno razložil s svojimi oziroma drugimi be-
sedami, vendar mora biti pomen odgovora jasno razviden. 

• Strpnost pri ocenjevanju natančnosti zapisa določenega simbola
 Primeri: Napačno obrnjen integral, nenatančno nadpisan ali 

podpisan simbol, neustrezno razmerje med velikostjo osnovne-
ga in nadpisanega ali podpisanega simbola/števila.

Irena Korene | Izvedba projekta in nadaljnja razmišljanja
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• Lepopis naj se ne ocenjuje.

Predvsem pa je zelo pomembno:
• z učencem vzpostavimo iskren odnos, ki naj temelji na vzaje-

mnem spoštovanju in zaupanju,
• odkrijmo dijakova močna področja in interese ter spodbujajmo 

njihov razvoj,
• spodbujajmo korekcijo primanjkljajev ter krepitev šibkih po-

dročij,
• potrudimo se opaziti in poudariti vsak napredek,
• spodbujajmo dijakovo usmerjenost v spoprijemanje s težavami 

in njihovim reševanjem,
• spodbujajmo razvoj pozitivne samopodobe,
• dijaku pomagajmo razviti realna pričakovanja v okviru njegovih 

zmožnosti.

Uporabljeni viri 
Magajna, L. idr. (2008). Koncept dela učne težave v osnovni šoli. Ljubljana: Zavod 

Republike Slovenije za šolstvo.

Davis, Ronald D. (2008). Dar disleksije. Ljubljana: V.B.Z.

Goršič, N., Kavkler, M. (ur.). (2004). Nekaj v pomoč učiteljem: vodnik za poučeva-
nje učencev z učnimi težavami, ki počasneje usvajajo znanje. Ljubljana: Svetovalni center 
za otroke, mladostnike in starše. 

Kavkler, M., Končnik Goršnik, N. (ur.). (2002). Specifične učne težave otrok in 
mladostnikov: prepoznavanje, razumevanje, pomoč. Ljubljana: Svetovalni center za otroke, 
mladostnike in starše.

Posokhova, I. (2001). Matematika bez suza: Kako pomoči djetetu s teškoćama u 
učenju matematike. Ostvarenje.
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Spletna stran http://ostvarenje.crolink.net/, prispevki različnih avtorjev.
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Slepi in slabovidni dijaki

Opis motnje
Slepota oziroma slabovidnost je senzorna motnja, ki se glede na stopnjo 

motnje vidne funkcije odraža kot komunikacijska in gibalna oviranost.

Kot ocenjevalec boste seznanjeni z dejstvom, da dijak opravlja nacio-
nalni preizkus znanja kot kandidat s posebnimi potrebami, kot slep oziroma 
slaboviden. Kaj to pomeni? Za poznavanje njegovih individualnih posebnosti, 
ki izhajajo iz motnje, je dobro vedeti, da obstajata dve opredelitvi slepote ali 
slabovidnosti. Prva je medicinska, formalna, ki opredeljuje specifično stanje 
kandidatovega vida; druga pa je praktična, pedagoška, ki naj bi jo upoštevali 
v konkretni situaciji pri pripravi in izvedbi splošne ter poklicne mature, prila-
goditvah izpitnih pol, navodil, pretvorbi v ustrezno komunikacijsko tehniko in 
samem ocenjevanju.

Medicinska opredelitev slepote in slabovidnosti
Slep je kandidat brez ostankov vida ali tisti z minimalnimi ostanki vida, 

to je do 4,9 % na boljšem očesu. Slep je tudi dijak, ki ima na boljšem očesu zo-
ženo vidno polje okrog fiksacijske točke 5 % ali manj.

Slabovidni so dijaki, ki imajo na boljšem očesu od 5–30 % preostalega 
vida, pri čemer se razpon od 5–9,9 % označuje kot težja slabovidnost, od 10 do 
30 % preostalega vida pa kot slabovidnost.

V skupino slabovidnih se uvrščajo tudi dijaki, ki imajo na boljšem oče-
su zoženo vidno polje okrog fiksacijske točke od 5 do 20 % ne glede na ostanek 
ostrine vida.

Pedagoška opredelitev slepote in slabovidnosti
Izvid zdravnika ne pove dosti o tem, koliko in kako posamezen dijak 

v resnici vidi, kako uporablja svoj vid in na kakšen način naj mu prilagodi-
mo gradivo. Zato obstaja poleg medicinske tudi pedagoška opredelitev slepote 
in slabovidnosti, ki predvideva posebne potrebe kandidata, raven uporabnosti 
ostankov vida in prilagoditve.

Po tej opredelitvi delimo motnje vida v več skupin:

Slabovidnost. Dijak ima od 10 do 30 % preostalega vida. Ob zagotovlje-
nih ustreznih pogojih sprejema informacije po vidni poti. Uporablja korekcijska 
sredstva, kot so očala ali leče, ter optične pripomočke, kot so povečala, lupe ipd. 
Zagotovimo mu ustrezen prostor, z ustrezno osvetlitvijo delovne površine.

Težja slabovidnost. Dijak ima od 5 do 9,9 % preostalega vida. Pretežni 
del komunikacije poteka po vidni poti, in sicer po metodi za slabovidne, ki zah-
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teva prilagoditve, uporabo optičnih pripomočkov, pisnih gradiv v povečanem ti-
sku in prilagojenih didaktičnih sredstev.

Slepota z ostankom vida. Dijak ima od 2 do 4,9 % preostalega vida. Z 
vidom še lahko prepoznava manjše predmete na oddaljenosti 1 do 2 m, na pri-
mer šteje prste. Pri komunikaciji uporablja preostali vid, funkcionira po kombi-
nirani metodi, delno za slepega in delno za slabovidnega. Potrebuje prilagoditve 
in optične pripomočke, besedila v povečanem tisku ali brajici oziroma zvočni 
tehniki ter prilagojena didaktična sredstva.

Slepota z minimalnim ostankom vida. Dijak ima do 1,9 % preostalega 
vida. Vidi sence, obrise večjih predmetov in močno povečane črke. Dela po kom-
binirani metodi, delno za slepe in delno za slabovidne. Vid mu služi predvsem 
pri orientaciji, samostojnem gibanju in praktičnih zaposlitvah. Piše in bere pre-
težno v brajici, potrebuje posebne metode dela in prilagojene pripomočke.

Popolna slepota ali slepota z zaznavo svetlobe. Dijak dela po metodi za 
slepe, se uči po tipnih in slušnih zaznavnih poteh. Uporablja brajev sistem bra-
nja in pisanja, učne pripomočke in pomagala za slepe, prilagojene pripomočke 
za igro, šport in vsakdanje življenje, za orientacijo in gibanje.

Ob teh opredelitvah je treba upoštevati, da pri posameznikih nastajajo 
precejšnje razlike v načinu izrabe in uporabe preostalega vida. Nekateri kandi-
dati imajo le malo preostalega vida, ki ga znajo zelo funkcionalno uporabljati. 
Nasprotno pa imajo nekateri dijaki kar precejšen preostanek vida, vendar ga ne 
uporabljajo učinkovito. Gledamo z očmi, vidimo z možgani. Mentalne slike sle-
pih in slabovidnih so vsekakor drugačne od predstav videčih, ker nastajajo na 
temelju vnosov podatkov drugače strukturirane senzorne piramide ter se, glede 
na posameznika, informacije specifično integrirajo in interpretirajo.

Slepi in slabovidni dijaki v inkluzivnih oblikah izobraževanja

Neformalna, zakonsko nepodprta oblika integracije slepih in slabovi-
dnih dijakov v srednje šole je v slovenskem šolskem prostoru že tradicija, ki tra-
ja kar nekaj desetletij. Precejšnje število dijakov, resda predvsem sposobnejših, 
se je šolalo v rednih srednjih šolah že v času pred uvedbo Zakona o usmerja-
nju otrok s posebnimi potrebami. Dejstvo je, da so bili v marsikaterem okolju 

šolanju slepih in slabovidnih naklonjeni ter so 
jim bili pripravljeni v skladu s takratnimi mo-
žnostmi prilagoditi pouk in jih vključiti v popu-
lacijo videčih. Taka vključitev je bila preizkus 
socialne zrelosti za vse udeležence izobraževa-
nja in jih je obogatila z neprecenljivo življenj-
sko izkušnjo. Seveda te zgodbe niso bile vedno 
samo prijetne in slepi in slabovidni mladostniki 
so morali preživeti tudi marsikatero trpko izku-
šnjo. Po drugi strani pa so tako imeli na voljo 
precej pestrejšo izbiro programov in tudi šola-
nje v gimnazijskih programih, kar jim je odpi-
ralo tudi možnosti za študij.

Z Zakonom o usmerjanju otrok s poseb-
nimi potrebami pa se je trend obrnil v prid izo-
braževanja v programih s prilagojenim izvajanjem 
in dodatno strokovno pomočjo. Več kot polovica 
mladostnikov z motnjami vida se tako danes šola 
v rednih oblikah izobraževanja. Da pa je to šola-

Slika 5: Prikaz	 različnih	motenj	
vida
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nje še daleč od inkluzivnega izobraževanja, nam verjetno sporoča tudi dejstvo, da 
se prav dijaki večkrat vračajo v prilagojene programe za slepe in slabovidne, ki se 
izvajajo v segregirani obliki. Treba je še dodati, da marsikateri dijak z motnjami 
vida, še posebej to velja za slepe, ki je sicer uspešen v šoli (ima dobre ocene), hkrati 
pa ne obvlada samostojnega gibanja, nima prijateljev, ni ustrezno opismenjen … 
Pogosto se opušča in minimalizira delo s pisnimi učnimi gradivi ter se stimulira 
metoda zvočnega sprejemanja informacij ter ustno ocenjevanje. Zmanjšana pisme-
nost pa se odraža v neobvladovanju celostne pismenosti: branje, pisanje, računa-
nje, računalniška, medijska pismenost ... To vodi v še večjo socialno izključenost 
in takim učencem/dijakom onemogoča uspešno in ustvarjalno osebnostno rast ter 
odgovorno delovanje v poklicnem in družbenem življenju. Tako šolanje jim onemo-
goča priložnosti za zaposlitev in dostop do višjih ravni izobraževanja. 

Ob vključitvi dijaka z motnjami vida v program s prilagojenim izvaja-
njem in dodatno strokovno pomočjo je tako treba zagotoviti določene pogoje.

Organizacija pouka

Prostor

Slepim in slabovidnim dijakom je treba prilagoditi šolski prostor in za-
gotoviti ustrezne prostorske pogoje za učenje in delo. Prilagoditve so individu-
alne in izhajajo iz stanja vida posameznega dijaka: slepota, slepota z ostanki 
vida ali slabovidnost.

Razsvetljava 

Slabovidni dijaki potrebujejo primerno osvetlitev delovnega prostora 
– svetloba je lahko naravna ali umetna. Večina slabovidnih potrebuje dodatno 
osvetlitev delovne površine z namizno lučjo, ki ne se blešči in ima možnost senče-
nja. Nekaterim povzroča premočna svetloba bleščanje, zato potrebujejo možnost 
zatemnitve z zavesami ali žaluzijami. (Primer: dijak s katarakto potrebuje močno 
osvetlitev delovne površine, dijak z albinizmom pa potrebuje zatemnitev.) Ustre-
zna osvetlitev je potrebna v vseh prostorih, kjer se gibljejo slabovidni dijaki. 

Učno mesto dijaka v razredu

Dijakom z motnjami vida je treba zagotoviti ustrezen sedež v učilnici. 
Slabovidni naj sedijo v bližini table, zaradi neoviranega slušnega zaznavanja 
tudi v bližini učitelja. Na mizi naj imajo dovolj prostora za odlaganje pripomoč-
kov. Večinoma potrebujejo možnost dviga delovne površine, s katero približamo 
bralno površino in preprečujemo nepravilno držo (miza z možnostjo dviga zgor-
nje ploskve ali uporaba bralnih podlag).

Slepi dijaki potrebujejo dodaten prostor (omaro) za odlaganje in shra-
njevanje učbenikov ter drugih pripomočkov (brajev pisalni stroj, prenosni raču-
nalnik, geometrijski pribor ...). 

Prilagoditev šolskega prostora
Glede na potrebe posameznika naj šola zagotovi dijaku dobro označen 

ali stalen prostor v garderobi oz. jedilnici in drugih prostorih, kjer poteka vzgoj-
no-izobraževalni proces.

Preprečevati je treba pojav nenadnih nevarnih ovir v vseh prostorih 
šole, kjer se gibljejo slepi ali slabovidni dijaki (npr. odprta vrata, omare, na tleh 
ležeče torbe, predmeti na hodnikih, v telovadnici ...) O spremembah razporeda 
pohištva v učilnici ali zamenjavi učilnic jih je treba ustno obvestiti. 

Hojo in orientacijo po šoli olajšamo slepim dijakom z orientacijskimi 
točkami v obliki reliefnih nalepk ali brajevih oznak, ki označujejo nadstropja 

Marija Jeraša | Izvedba projekta in nadaljnja razmišljanja



98

Inkluzija in inkluzivnost

šole, napise na učilnicah ipd. Slabovidnim pomagamo z vodilnimi linijami, kon-
trastno obarvanimi robovi stopnic, stebrov, vogalov sten, vrat, ograj ipd., zunaj 
šole pa z označitvijo robnikov, vhodov, igrišč, cvetličnih korit idr.

Samostojno pot do šole in gibanje v prostorih šole nauči slepega učitelj 
orientacije in mobilnosti.

Zaradi dodatne opreme (računalnik, elektronska lupa) je dobro vnaprej 
razmisliti, ali je možno, da se oddelku, v katerega je vključen slep ali slaboviden 
dijak, nameni stalna učilnica. 

Poleg prostorskih pogojev za izvedbo vzgojno–izobraževalnega procesa 
je treba zagotoviti tudi ustrezen prostor za izvajanje dodatne strokovne pomoči.

Didaktični pripomočki in oprema

Slepi ali slabovidni dijaki potrebujejo prilagojene učbenike in didaktič-
ne pripomočke. Pri šolskem delu uporabljajo pripomočke ter opremo, za rabo 
katere jih je treba usposobiti. 

Prilagojeni učbeniki, delovni zvezki ter dodatna gradiva

Slabovidni dijaki uporabljajo učbenike, delovne zvezke ter dodatna gra-
diva v prilagojeni tehniki: povečan tisk, fotokopije v povečavi, posnetki v zvoč-
ni tehniki. Papir ne sme bleščati, zapisi morajo biti zadosti veliki ter ustrezno 
kontrastni s podlago. Fotografije in slike naj bodo jasne, razločne in kontrastne, 
naj se ne prekrivajo z besedilom. Slabovidni potrebujejo tudi prirejene, ustre-
zno označene zemljevide ter drugo slikovno gradivo.

Primerna je uporaba gradiv v elektronski obliki. Slabovidni dijaki lahko 
besedilo povečajo v skladu z individualnimi potrebami, slepi pa jih lahko prebe-
rejo s pomočjo prilagojene računalniške opreme. Za komunikacijo učitelj – dijak 
je priporočljiva tudi uporaba elektronske pošte (izmenjevanje dodatnih gradiv, 
vaj, domačih nalog ...)

Pisala slabovidnih dijakov imajo ustrezno zadebeljeno, intenzivno sled, 
ki mora biti razločno vidna. Priporočljivi so flomastri, za označevanje besedila 
pa označevalci. Tudi pri geometriji namesto svinčnikov lahko uporabljajo pisa-
la, ki puščajo krepkejšo sled, zapis pa je možno tudi izbrisati. Pri tem je treba 
upoštevati, da izrisi odstopajo od natančnosti. 

Med običajno ponudbo zvezkov izbirajo tiste, katerih papir se ne ble-
šči in ima dovolj vidne črte. Zapis je včasih nenatančen, nečitljiv, dijaka lahko 
zanese izven črt. Pri pisanju lahko izpušča eno vrsto (če je to potrebno) in eno 
stran, če se sled pisala pozna na drugi strani lista.

Stopnja povečave gradiva se prilagaja individualnim vidnim sposobno-
stim dijaka. Uporabljamo le razločne in pregledne fotokopije. Nekateri tipi pisav 
so primernejši kot drugi (arial).

Fonoteka knjižnice Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije ima na 
zalogi gradiva na različnih nosilcih zvoka, tako da tudi slabovidni dijaki lahko 
poslušajo besedila za domače branje. Tako si lahko prihranijo precej dragoce-
nega časa.

Slepim dijakom zagotovimo učbenike in drugo pisno šolsko gradivo bodi-
si v brajici na posebnem papirju, ki je nekoliko debelejši od navadnega, v zvoku 
na različnih nosilcih zvoka ali v elektronski obliki. Zaradi velikega obsega knjig 
ter drugih pripomočkov in učil je primerno, da ima dijak doma še en komplet. 
Slepi dijaki potrebujejo tudi prilagojene didaktične pripomočke: tipne zemljevide, 
reliefni globus, razne makete in modele, ki jih je mogoče zaznavati tipno. 
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Učitelj uporablja folijo za pozitivno risanje za poučevanje slepih pri ti-
stih predmetih, kjer je možno predstaviti določene vsebine učne snovi v tipni 
obliki (geometrija, zemljepis ...).

Slepi dijak potrebuje za pisanje prenosni računalnik z brajevo vrstico, 
vse manj pa se uporablja brajev pisalni stroj. Slepi dijak uporablja geometrijski 
pribor za slepe ter pribor za merjenje z brajevimi označbami.

Dijaki uporabljajo učbenike ter dodatno gradivo (domače branje), posnete 
na nosilcih zvoka iz fonoteke knjižnice Zveze društev slepih in slabovidnih Slove-
nije. V dogovoru z učitelji lahko slepi dijak snema del učiteljeve razlage ali izvleč-
ke učne snovi, ki mu jih prebere sošolec ali domači. V diktafon si slepi ali slabo-
vidni dijaki lahko narekujejo kratke opombe, opravila, telefonske številke ipd. Pri 
pouku je možno uporabljati tudi druge zvočne ali elektronske vire, ki so na voljo.

Dijaki z motnjami vida uporabljajo pri šolskem delu različne pripomoč-
ke: optične, neoptične, ki so bili že omenjeni (pisala, papir, označevalci ...) ter 
prilagojeno elektronsko opremo. Potrebujejo tudi pripomočke za samostojno gi-
banje (belo palico).

a Optični pripomočki

To so očala ali kontaktne leče, teleskopska očala, teleskopi, lupe in po-
večevala (elektronske lupe ali elektronska povečala). Elektronska povečala se 
lahko uporabljajo tudi v kombinaciji z računalnikom, kjer je tako možno tudi 
shranjevanje povečanega gradiva.

b Računalniška oprema in elektronski pripomočki 

Slabovidni dijaki potrebujejo kakovosten barvni zaslon večje velikosti, 
multimedijsko opremo (zvočno kartico, CD-rom), program za povečavo zaslon-
ske slike, optični čitalnik, sintetizator govora.

Slepi potrebujejo računalnik (najbolje prenosni) z brajevo vrstico (do-
datek tipkovnici, ki pretvarja enovrstične zapise z zaslona v brajevo pisavo in 
omogoča slepemu branje s tipom) in programom za zvočno sintezo (pretvorba 
zapisov v zvok). 

Uporabljajo tudi elektronski brajev pisalni stroj (Elotype) – tega lahko 
uporabljamo tudi v povezavi z osebnim računalnikom in v kompletu Eloset. 
Komplet sestavlja še prenosna beležnica (Elobox) za zapisovanje informacij v 
brajevi pisavi. 

Govoreči – zvočni kalkulator uporabljajo dijaki pri matematičnih opera-
cijah in računanju.

c Drugi pripomočki

Slepi uporabljajo prilagojene pripomočke tudi v vsakdanjem življenju: 
brajeve in zvočne ure, brajeve metre, termometre, kompase, brajeve tehtnice, me-
rilce denarja, kazalnike višine tekočine v kozarcu, dodatno označene aparate ... 

Pouku in prostočasnim dejavnostim so namenjene prilagojene družab-
ne igre, kot so šah, človek, ne jezi se, brajeve domine, karte, kocke, zveneče 
žoge, zvočni pikado idr.

Slepi in slabovidni se lahko udeležujejo številnih športov – pač glede na 
individualne sposobnosti ter oftalmološko diagnozo in prognozo posameznika. 
Posebno primerni pa so vožnja s tandemom, tek na smučeh, plavanje, fitnes, 
pohodništvo in sprehodi, kegljanje in specialne igre za slepe z zvenečo žogo, 
showdown – namizni tenis za slepe …

Marija Jeraša | Izvedba projekta in nadaljnja razmišljanja
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Strokovni delavci
Učitelj 

Učitelji morajo biti seznanjeni s stanjem vida posameznega slabovidne-
ga ali slepega dijaka. V skladu s tem prilagajajo vzgojno-izobražavalni proces. 
Učitelji potrebujejo dopolnilna znanja o poučevanju slepih in slabovidnih. 

Učitelji načrtujejo in izvajajo vzgojno-izobraževalni proces po programu 
in v skladu z individualnimi prilagoditvami za slepega ali slabovidnega dijaka.

Dodatno strokovno pomoč izvaja strokovni delavec, določen z odločbo o 
usmeritvi in individualiziranim programom. Razširjen obseg dodatne strokov-
ne pomoči je namenjen premagovanju komunikacijeske oviranosti in ga vedno 
izvaja tiflopedagog. Po navadi se izvaja kot pouk specialnih znanj: uporaba pri-
lagojene strojne in programske računalniške opreme, trening orientacije in mo-
bilnosti, trening socialnih veščin, vsakodnevna opravila slepih, športne aktiv-
nosti prilagojene za slepe in slabovidne …

Svetovalni delavec 

Zelo pomembna je povezovalna vloga svetovalnega delavca, ki po navadi 
usklajuje sodelovanje med člani strokovne skupine, sodeluje z učitelji, straši, in 
če je za dijaka potrebno, poišče in vzpostavi stik s strokovnjaki iz drugih ustanov. 

Ravnatelj

V skladu z Zakonom o usmerjanju imenuje strokovno skupino za pripra-
vo in izvajanje individualiziranega programa. Zagotoviti mora ustrezne materialne 
in kadrovske pogoje, ki bodo slepemu ali slabovidnemu dijaku omogočali uspešno 
vključitev v šolo, kakovostno izobraževanje in doseganje optimalnega razvoja. 

Organizacija časa
Slabovidni dijaki po navadi potrebujejo več časa za branje in pisanje ter 

druge dejavnosti, ki temeljijo na vidnem zaznavanju, zato jim je treba zagotoviti 
dovolj časa in se s tem izogniti časovnemu pritisku. 

Pri posredovanju in usvajanju nove učne snovi je treba v okviru posa-
meznih predmetov zagotoviti sistematičnost in nazornost ter dijakom omogočiti 
dovolj časa za predelovanje informacij. Podaljšanje časa potrebujejo tudi v pro-
cesih utrjevanja in preverjanja znanja. 

Pri pisnem preverjanju znanja jim omogočimo do 50 % podaljšanja časa.

Z mrežnim planom preverjanja znanja je možno preprečiti preobreme-
njenost dijakov. 

Primerna razporeditev časa omogoča dijakom uspešno izpolnjevanje 
zahtev učnega procesa ter vpliva na socialne in emocionalne vidike šolanja sle-
pih in slabovidnih. 

Izvajanje pouka
Poučevanje in učenje

Učitelji morajo pri poučevanju izhajati iz psihofizičnih značilnosti in 
sposobnosti posameznega dijaka. V kognitivni fazi usvajanja novih učnih vse-
bin je treba zagotoviti individualiziran pristop, mirno in stimulativno okolje ter 
konstantno spremljanje usvojenih vsebin. Preverjati je treba predvsem ustre-
znost novousvojenih predstav. Učno snov je po potrebi možno deliti na manj-
še vsebinske enote. V procese učenja je treba vključiti vse zaznavne zmožnosti 
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posameznika z aktivacijo vseh preostalih čutil (sluh, tip, vonj, preostali vid), 
posebej pri oblikovanju predstav, opazovanju, priklicu v spomin, miselnih ob-
delavah do spretnosti, ki so potrebne za učenje. S tem bomo pedagoški proces 
gradili na pozitivnih pričakovanjih.

V primeru ko se bodo pokazale pomanjkljive predstave v znanju, zmanj-
šanje motivacije ali šibkost organizacije učenja, je treba dijaku omogočiti ustre-
zno strokovno pomoč. 

Metodično-didaktična navodila v zvezi s podajanjem snovi

• Učitelji naj pri podajanju snovi govorijo dovolj glasno, razločno, 
sistematično in nazorno.

• Podajanje učne snovi naj ne temelji le na frontalni razlagi. Tre-
ba je kombinirati različne metode poučevanja, pri katerih bodo 
tudi slepi in slabovidni dijaki aktivno sodelovali. 

• Učitelji naj zagotovijo dijaku primerno bližino opazovanega 
predmeta (poskusi, ekskurzije). Slepim dijakom omogočimo otip 
predmetov ali natančen opis.

• Uporabljajo naj gradiva v povečanem tisku ali v drugi, njim do-
stopni ustrezni tehniki.

• Dijakom je treba omogočiti uporabo vseh potrebnih ustreznih 
pripomočkov (lupe, elektronska povečala, monitorji, računalni-
ška oprema ...). 

• Večina slabovidnih dijakov ne vidi na tablo. Namesto prepisova-
nja s table lahko učitelji uporabijo naslednje metode: poslušanje 
predhodno posnetega gradiva, ob zapisu na tablo glasno in raz-
ločno govorijo, dijaku ponudijo že zapisano in primerno povečano 
gradivo, grafoskopske prosojnice in power point predstavitve naj 
jim profesorji predhodno pripravijo natisnjene in ustrezno pove-
čane, za slepe učence naj pripravijo gradivo v elektronski obliki, 
poskrbijo za možnost sprotnega zapisovanja v brajici in pripravijo 
reliefne skice, zemljevide in drugo učna gradiva, uporabijo meto-
de, ki omogočajo oblikovanje predstav na osnovi tipa ... 

• Pri učnih urah je treba uporabljati didaktična sredstva in pri-
pomočke, ki jih je možno zaznavati tudi z drugimi čutili (sluh, 
tip, voh, okus): modeli, naravno okolje, makete, tipni zemljevidi, 
reliefni globus, kipi itd.

• Dijak mora načeloma usvojiti vse s programom predpisane učne 
vsebine, vendar prihaja pri nekaterih do odstopanja od natanč-
nosti (geometrijsko risanje, razna merjenja, poskusi, izdelki pri 
tehnični in likovni vzgoji ipd.). 

• Ob prikazovanju fizikalnih, kemijskih poskusov ali drugih eks-
perimentov naj učitelji natančno in razločno opisujejo postopek, 
ki ga izvajajo.

• Učitelji naj dovolijo dijaku, da si od blizu ogleda snov na tabli oz. 
posamezna učila. 

• Šolska tabla naj bo suha in čista, zapisi zadosti veliki in kon-
trastni (v kolikor posameznik lahko še sledi tabelskim zapisom). 
Tabelska slika naj bo dovolj velika in naj ne vsebuje preveč po-
drobnosti. Tabla in kreda naj bosta kontrastnih barv (temna ta-
bla in bela ali rumena kreda, ker na primer pisanje z rumeno 
kredo na svetlo zeleno tablo ni dovolj kontrastno). 

• Preslikave in povečave naj bodo jasne, kontrastne in razločne 

Marija Jeraša | Izvedba projekta in nadaljnja razmišljanja
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(neprimerna je preslikava, na kateri se predmet ne loči od pod-
lage, neustrezen rokopis ipd.). Preslikave povečamo, kolikor še 
dopušča razločnost. 

• Dijaka je treba vključiti tudi v vse aktivnosti, ki so organizirane 
poleg rednega šolskega dela (ekskurzije, športni dnevi, kulturne 
prireditve, delavnice ...). Poskrbeti je treba za individualiziran 
pristop, varnost, včasih tudi za ustreznega spremljevalca.

• Pri športni vzgoji mora učitelj upoštevati oftalmologova navodila 
glede na diagnozo in prognozo dijaka; pri določenih aktivnostih 
naj poskrbi, da dijak sname očala, da se izogne morebitni po-
škodbi. Kljub določenim omejitvam pa je športna vzgoja za sla-
bovidnega dijaka nujno potrebna! Dijaki potrebujejo veliko pri-
mernega gibanja, rekreacije in svežega zraka.

Preverjanje in ocenjevanje znanja

Slepi ali slabovidni dijaki morajo ob koncu izobraževanja doseči sprejete 
standarde znanja. V individualiziranem programu je možno opredeliti posebno-
sti pri preverjanju in ocenjevanju znanja za posameznega dijaka. 

Učitelj ugotavlja usvojeno znanje s sprotnim preverjanjem in z nepri-
stranskim ocenjevanjem. Potrebno je mrežno planiranje preverjanja in ocenjeva-
nja znanja, pri čemer upoštevamo zmožnosti dijaka in zahteve učnega procesa. S 
tem preprečujemo preutrujenost dijakov. Uporabijo naj se tisti načini preverjanja 
in ocenjevanja, ki so prilagojeni posameznikovim zmožnostim. Za preverjanje in 
ocenjevanje naj se izbere tiste ure, ko lahko dijak pokaže svoje znanje. Ob utru-
jenosti vida npr. bo dijak težko reševal zahtevne preizkuse znanja. 

Pri sestavljanju preizkusov znanja se ogibamo razpršenosti podatkov 
po celotni izpitni poli, miselnim vzorcem, nejasnim slikam, nalog, pri katerih je 
treba povezovati različne zapise ...

Preverjanje naj bo sprotno, da bo možno čim prej ugotoviti morebitne 
težave pri učenju in intervenirati z dodatno strokovno pomočjo.

Učitelji morajo zagotoviti preizkuse znanja v ustrezno prilagojeni tehni-
ki (povečan tisk, elektronska oblika, testi v brajevi pisavi).

Dijaki potrebujejo do 50 % daljši čas za reševanje pisnih nalog prever-
janja znanja, pri nekaterih preverjanjih tudi več.

Določene vsebine, ki jih dijak zaradi motnje vida ni zmožen usvojiti, je 
smiselno izločiti iz ocenjevanja znanja ter jih nadomestiti s tistimi vsebinami, 
pri katerih se lahko izkažejo dijakove sposobnosti. Nekatere vsebine je možno 
preverjati ustno, kar pa ne velja za predmete, kot so npr. jezikoslovje, tuji jeziki, 
matematika ...

Za prilagojeno preverjanje in ocenjevanje je treba upoštevati zaznavne 
in komunikacijske sposobnosti slepega ali slabovidnega dijaka. Dijaku se pri-
lagodi (podaljša, v več delih) čas preverjanja in ocenjevanja znanja, prilagodi se 
gradivo za pisno preverjanje znanja, zagotovi se ustrezne materialne pogoje (mi-
ren prostor, pripomočki, osvetlitev itn.). V izjemnih primerih se mu nudi tudi 
pomočnik (uporaba slovarjev, matematičnih nalog).

Zaznavne značilnosti slepih/slabovidnih, ki jih je treba upoštevati pri 
individualizaciji ocenjevanja

• Moten ali v celoti onemogočen vnos vidnih zaznav posameznika
• Nepopolne ali izkrivljene predstave o prostoru in okolju
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• Komunikacijska oviranost (predvsem tehnike branja in pisanja)
• Nezmožnost spremljanja dinamičnih procesov ter posnemanja
• Počasnost opazovanja

Predmeti, ki zahtevajo največ prilagoditev pri ocenjevanju znanja
• Matematika (geometrija, daljše in zapletene računske operacije ...)
• Športna vzgoja (igre z žogo, skoki, posnemanje, zdravstvene ome-

jitve ...)
• Naravoslovje (opazovanje, kemijski zapisi, mikroskopiranje ...)
• Računalniško opismenjevanje (prilagojena IKT-oprema ...)
• Jeziki (hitrost branja, delo s slovarji, koordinacija v besedilih ...)
• Zemljepis, zgodovina (zemljevidi, slikovno gradivo ...)
• Praktični pouk (meritve, posnemanje ...)
• Glasba (zapis not ...)

Individualizirani program

Individualizirani program je pomemben dokument, saj je v njem za-
pisan nabor zgoraj omenjenih prilagoditev za konkretnega dijaka. Pripravi ga 
strokovna skupina, ki jo imenuje ravnatelj šole, na kateri se slep oziroma sla-
boviden dijak izobražuje, v tridesetih dneh po sprejetju tega dijaka. V primerih, 
ko gre za slepega oziroma slabovidnega dijaka, je smiselno, da je član strokovne 
skupine tudi mobilni učitelj – tiflopedagog kot zunanji sodelavec. Z individuali-
ziranim programom je treba seznaniti vse strokovne delavce. Poudariti je treba, 
da je to dokument, ki se ga sprejema za eno šolsko leto, vendar ga je tudi v tem 
času treba evalvirati in po potrebi spremeniti ali dopolniti.

Začetek šolanja na srednji šoli

Prehod iz osnovne v srednjo šolo je zahteven proces za vsakega mlado-
stnika, še toliko bolj pa v primeru, ko gre za mladostnika z motnjami vida. Iz 
znanega okolja, tako v prostorskem – fizičnem kot socialnem smislu, pride v 
okolje, kjer bo moral ponovno spregovoriti o svoji drugačnosti, potreboval pa bo 
tudi nekaj časa, da novo okolico spozna do take mere, da postane samostojen 
pri gibanju. Okoliščina, ki ta proces še otežuje, je, da mladostnik ne želi izsto-
pati. Zato pogosto zavrača potrebne prilagoditve in pripomočke. Tudi v tujini 
strokovnjaki, ki delajo na tem področju, ugotavljajo, da je pogosto edini spre-
jemljiv pripomoček v tem obdobju računalnik. Zelo pomembno je zato, kako je 
opravljen prehod med osnovno in srednjo šolo in kako pripravljeni sprejmejo ta-
kega dijaka strokovni delavci srednje šole. Rezultati bodo odvisni od tega, kako 
uspešno bodo vsi vpleteni odigrali svojo vlogo. Poudariti pa je treba, da je med 
njimi potrebna interakcija. 

Členi, ki sodelujejo v tem procesu 

Slep ali slaboviden mladostnik in njegovi starši (ožje družinsko okolje), 
svetovalna služba, strokovni in drugi delavci šole v katero bo mladostnik vklju-
čen (vodstvo šole, svetovalna služba, učitelji, vzgojitelji, tehnično osebje), sovr-
stniki in drugi dijaki na šoli in njihovi starši, strokovni delavci Zavoda za slepo 
in slabovidno mladino Ljubljana (mobilni tiflopedagog – koordinator, izvajalci 
specialnih znanj), izvajalci DSP, strokovni delavci in drugi predstavniki zuna-
njih institucij.

Uspešen prehod je treba načrtovati in začeti določene aktivnosti že v 
šolskem letu pred vključitvijo slepega oziroma slabovidnega mladostnika na 
srednjo šolo in v prvih dneh novega šolskega leta: 

Marija Jeraša | Izvedba projekta in nadaljnja razmišljanja
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Svetovalna služba SŠ naj naveže stik z Zavodom za slepo in slabovi-
dno mladino Ljubljana (čakanje na Odločbo o usmeritvi lahko postopek pre-
cej zavleče).

Strokovni delavci SŠ naj se vključijo v izobraževanje na temo poučeva-
nja slepih in slabovidnih.

Mobilni tiflopedagog pripravi predstavitev za razredni učiteljski zbor, 
še bolje pa je, če se vsi, tako strokovni kot tudi drugi delavci šole udeležijo 
predstavitve.

Tudi bodoči dijak naj spozna novo okolje še pred začetkom pouka. V 
času počitnic na hodnikih ni gneče in vsa pozornost bo takrat lahko usmerje-
na v pouk orientacije in mobilnosti, prvi šolski dan pa bo tako vsaj po tej plati 
manj stresen.

Tako vrstnikom kot njihovim staršem je treba predstaviti prisotnost sle-
pega ali slabovidnega sošolca: na razredni uri in na prvem roditeljskem sestan-
ku naj sodeluje tudi mobilni tiflopedagog, ki bo predstavil, kaj pomeni vključi-
tev slepega ali slabovidnega dijaka, zakaj so potrebne nekatere prilagoditve in 
z določenimi aktivnostmi (delavnica s simulacijskimi očali) poskušal vplivati na 
boljše sprejetje dijaka v skupini. 

Imenovanje strokovne skupine in priprava individualiziranega progra-
ma. Mobilni tiflopedagog vam je pri tem lahko v veliko pomoč.

Na koncu je treba povedati, da s temi aktivnostmi nismo postorili vsega 
za vsa štiri leta srednješolskega izobraževanja. Odnosi v razredu se bodo spre-
minjali, učitelji bodo postavljeni pred vedno nove izzive: ekskurzije, praktično 
usposabljanje, maturantski ples, izbira nadaljnjega študija itd. Vsi sodelujoči v 
procesu vzgoje in izobraževanja pa moramo vedno imeti za cilj celosten razvoj 
mladostnika in to bomo lahko dosegli le z združenimi močmi in ob razvijanju 
vseh potrebnih znanj in veščin za samostojno življenje in ne le akademskih.
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Telesni hendikep v sodobnih pastoralnih družbah
Svojo predstavitev konceptov in dela s telesno hendikepiranimi dijaki 

bi rad naredil nekoliko drugače, kot je to sicer v navadi, saj vidim ravno v dru-
gačnosti smisel in pomen same narave hendikepa ali telesne oviranosti, če je ta 
izraz komu bolj všeč. 

Delam s telesno hendikepiranimi mladimi ljudmi, ki imajo celo vrsto 
težav, motenj, okvar, napredujočih bolezni, poškodb idr. Glede tega se ni težko 
prepričati ob prebiranju dokumentacije. A bolj kot to me zanima nekaj drugega, 
kajti napačen bi bil vtis, da pomeni hendikep eno samo neskončno vrsto pro-
blemov, motenj, okvar in vsega drugega, kar je iz reda invalidnosti.

Zanima me narava razmišljanja ali razmišljanj, zamisli o telesnem hen-
dikepu v sodobnem svetu, ki seveda ni povsem neodvisen od tega, kar se je do-
gajalo v preteklosti, od idej in zamisli, ki so nekoč krojile odnos do ljudi, ki so 
tako ali drugače zaznamovani, potisnjeni na rob družbe ali preprosto drugačni 
od prevladujočih predstav o tem, kakšni naj bi ljudje sploh bili. 

Telo kot lepo, dobro, zlo
Sprehod skozi zgodovino 

nam tako postreže z zelo zanimi-
vimi vpogledi, ki jih lahko koristno 
uporabimo tudi v sedanjosti, saj ta 
pogosto ni nič drugega kot preoble-
čena preteklost ali pa ta še vedno 
globoko tiči v njej, le da jo je težko 
prepoznati. 

Začetek potovanja v prete-
klost je nekoliko osupljiv, čeprav 
ni čisto nepričakovan. Kakor da-
leč nazaj seže duh, se vedno zno-
va srečuje s prevlado idej o telesni 
lepoti, ki je resda vselej drugačna, 
pa vendar vztraja v bolj ali manj 
ostrem nasprotju s tem, kar je 
grdo, nelepo, hendikepirano, ne-
estetsko, deformirano, okvarjeno, 
bolno, preobremenjeno z bolečino 
in s trpljenjem. Ideal klasičnega te-
lesa, ki ga negujejo zlasti pripadni-
ki tako imenovanih družbenih elit, 
je dolgo časa povezan z brezkom-

Slika 6: Hipokrat	je	verjel,	da	pomeni	zdrav-
je	tudi	telesno	lepoto	in	uravnoteženost	tele-
snih	substanc.
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promisnim odstranjevanjem invalidnih otrok, ki marsikje takoj po rojstvu sploh 
nimajo statusa otroka. 

Ni torej res, da so hendikepirani otroci v vseh družbah in vseh časih 
tudi negovani, zaščiteni in varovani. Prav nasprotno. Večji del zgodovine to rav-
no ni praksa.

Druga ideja, ki takoj pade v oči, ko se odpravimo na zgodovinski potep, 
je ideja dobrega. V duhu vsakdanje zavesti so dobri ljudje kaj hitro tudi lepi 
(oziroma obratno), prizadeti pa slabi, in jih je kajpak treba odstraniti ali pa vsaj 
umakniti, da ne bodo krnili pogleda, ki ima močan interes za dobro in lepo, 
nima pa ga za grdo in zlo. Sama zamisel estetike in estetskega je zato močno 
prepletena z logiko človekovega pogleda, ki naj povsod uzre lepo ali pa naj se 
vsaj izmakne grdemu oziroma nelepemu.

Še več. V fevdalni Evropi na primer je pogosto veljalo, da so prizadeti 
ljudje ne le grdi, temveč so tudi žrtve, ko se nad občestvo zgrne zlo. Tisoči so 
tako krožili po Evropi v času kuge (flagellants) in se mučili, da bi postali ‘sveti’, 
saj naj bi se s tem rešili pred boleznijo in celo smrtjo. Prepričanje je bilo soraz-
merno preprosto, spremenjeno v kliše: spokorniki preprosto ne postanejo bolni 
ali invalidni, kar pomeni, da so nekako zavarovani, zaščiteni, imuni. Strah pred 
telesno prizadetostjo je bil zato izjemen, neposredno pa je bil povezan tudi z ide-
jo moralnega vedenja in pravilnega delovanja. Kdor je torej (telesno) drugačen, 
ni le moten ali defekten, temveč je tudi moralno pokvarjen, zato je preprosto 
označen kot nosilec zlega, je neposredno povezan z zlom, zato se ga je seveda 
treba tudi bati. To je kajpak dodatni razlog za njegovo odstranitev, kot se pač 
ljudje navadno skušajo umakniti vsemu, kar je zlo, saj je to nevarno v vsakem 
pomenu besede. 

Vidimo, kako se med seboj prepletajo številne različne zamisli oziroma 
ideje in tvorijo nekakšno celoto, duhovno strukturo, v katero je mogoče zlahka 
verjeti, znotraj nje, saj je zelo preprosta, pa se je tudi zlahka znajti. Dobri ljudje 
niso invalidni, ne zbolijo, so moralno neoporečni, so zaščiteni, varuje jih nevi-
dna roka ne-ve-se-koga, medtem ko so slabi ljudje že na pogled drugačni od 
dobrih, kar pomeni, da so tudi zli, vsekakor pa so zaznamovani, označeni, oži-
gosani ali pa jih je prav zaradi tega šele treba ožigosati, da bodo vsi ljudje videli 
in vedeli, kdo je kdo in kako se vesti do koga.

V petnajstem stoletju, 
ko se je temni srednji vek že po-
slavljal in odhajal na smetišče 
zgodovine, je bila zelo pomemb-
na še ena praksa, s katero so 
se ukvarjali številni ljudje; to je 
črna magija, kajti ukvarjanje z 
njo je predstavljalo skrivnostne 
in ne povsem doumljive prakse 
znotraj vsakdanjega življenja, ki 
nenehno vznemirjajo pozornost 
in misel. Navzoča je bila tako re-
koč povsod, vsakdo je nekaj ve-
del o njej, delovala je kot svoje-
vrstni magnet, ki se mu je težko 
upirati. Martin Luther, ki je sicer 
zanetil revolucijo brez primere v 
zgodovini človeštva, čeprav je bil Slika 7: Berači,	Pieter	Bruegel	(1568)
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precej konservativen menih, je bil notranje povsem razdvojen: bil je nosilec dru-
gačnih, upornih, protestnih zamisli, ki so pretresale svet, obenem pa je ven-
darle verjel, da je treba odnesti drugačnega otroka/podvrženo dete v reko in ga 
utopiti, da bi se ga za vse večne čase znebili. Nikoli namreč ne moreš vedeti, kje 
vse preži zlo in kaj lahko povzroči. Shizoidnost je zato zelo velika, nevarnost na 
dobre ljudi preži povsod. 

Stoletje pozneje so ljudje z gobavostjo izgubljali lastnino, imeli so jih za 
grešnike, čeprav so bili le bolni, kar pa je bilo takratnim ljudem nemogoče do-
povedati. Seveda je bila medicina še primitivna, ljudje niso imeli niti pojma, kaj 
gobavost sploh je, kako nastaja, kako jo zdraviti, zato so se še vedno prepletale 
moralne, medicinske in praktične vsakdanje ideje, da bi se ljudje nekako zava-
rovali ali zaščitili pred tem, česar so se bali. Sveta preproščina je obvladovala 
duha številnih ljudi, ki so bili sočasno nepismeni in izjemno ubogljivi, podrejeni 
cerkvenim oblastem in prepričanjem, da je najbolje reševati svojo dušo s pomo-
čjo cerkvenih oblasti, kajti njeni nosilci in zastopniki naj bi že vedeli, kako je 
treba ravnati, da bo človek rešil svojo dušo pred večno pogubo. Kdor je bil torej 
dovolj ponižen, dober in moralno neoporečen, so ga čakala nebesa. Zlasti po 
smrti, seveda, na tem svetu na kaj takega preprosto ni bilo mogoče resno raču-
nati, saj je bilo to povsem jasno že zdravemu razumu. 

Ko je izginila gobavost, so bili gobavci hitro izbrisani ali skoraj izbrisa-
ni iz spomina; družbena amnezija je bila velika, a njene strukture so ostajale 
in so še naprej močno učinkovale na vsakdanje življenje ljudi. Dve ali tri stole-
tja pozneje so se pogosto na istih krajih ponavljali nenavadno podobni obrazci 
izključevanja drugačnih ljudi. Mirno lahko rečemo, da se nekateri principi ne 
spreminjajo in se skozi zgodovino le ponavljajo, kar nikakor ni zanemarljivo.

Slika 8: Posebne	institucije	za	posebne	ljudi

dr. Dušan Rutar | Izvedba projekta in nadaljnja razmišljanja
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V 17. stoletju so iz družbenega življenja izločili še norost, o čemer je pi-
sal tudi sloviti Michel Foucault. Norec preprosto ni kompetenten, ni enakovre-
den sogovornik, ampak je objekt, s katerim se ukvarjajo ljudje, za katere velja, 
da že vedo, kako je z norostjo, kako nastaja in kaj sploh pomeni, čeprav v re-
snici nimajo niti najmanjšega pojma o njej. Onstran norosti zato stoji um s svo-
jim monologom, ki se vleče vse do moderne psihiatrije kot domnevno znanstve-
ne obravnave norosti, podprte s sodobno farmacijo, ki kuje s prodajo tabletk 
in drugih substanc neverjetno velike dobičke, medtem ko je norost še vedno v 
glavnem brez besede, kar preprosto pomeni, da je nema. 

Od konca srednjega veka naprej je zlasti norec tisti, čigar diskurz krat-
ko malo ne sme prosto krožiti med ljudmi, kot lahko krožijo in se razvijajo ostali 
diskurzi. Norost je pomembna natanko v tej perspektivi: nekaterih ljudi nikoli 
ni mogoče slišati, zato je videti, kot da ne obstajajo. Govorjenje je zato še toliko 
pomembnejše, kot bo pokazal šele Sigmund Freud ob koncu 19. stoletja.

Vrnitev v preteklost, na primer v renesanso, pokaže, da nekaj vedno 
znova izginja, nekaj drugega pa se vedno znova pojavlja, reciklira in krepi. Na 
primer ideje in predstave o telesni lepoti, povezani z moralnimi kodi in šiframi 
lepega vedenja, ki naj se razširi med vse ljudi. Renesanso zato čez mero hvalijo, 
čeprav zgodba o njej nikakor ni enoznačna in homogena ali notranje neproti-
slovna. Daleč od tega. V renesansi imajo resnični ali vsakdanji realni ljudje po-
gosto koze in so tudi drugače telesno prizadeti, spremenjeni, drugačni, okvar-
jeni. Življenjska doba ljudi je v povprečju še vedno kratka, bolezni so hude in 
neozdravljive, ko začne kositi kuga, ljudje umirajo v milijonih, medicinci pa ne 
vedo, kako naj ukrepajo. 

Veliko odpiranje in tehnike izključevanja

V 18. stoletju, torej nekako približno 150 let po velikem zapiranju, kot 
ga je imenoval Foucault, je prišlo nenadoma (ali pa tudi ne) do velikega odpira-
nja ustanov, posebnih institucij, v katere so na poseben način zapirali vsakovr-
stne izobčence in drugačne ljudi, kar je bilo na prvi pogled celo hvalevredno, saj 
je nastal vtis, da hoče nekdo poskrbeti zanje. Sočasno se je pospešeno razvijala 
moderna znanost, razvijala se je medicina, ki si je kmalu izborila status znan-
stvene vede, zato je dobila tudi poseben položaj v družbenem polju, v katerem je 
imela pravico in zmožnost razločevanja med normalnim in nenormalnim, med 
napačnim in pravilnim, dobrim in zlim. 

Zlasti domnevno objektivno razločevanje med napačnim in pravilnim je 
predstavljalo enega od treh postopkov ali oblik izključevanja ljudi, za katere je 
bilo mogoče trditi, da morajo postati objekt takega izključevanja. Prvi med nji-
mi in najbolj očiten je bila preprosta prepoved, zaradi katere niso imeli dosto-
pa do določenih dobrin, morali so omejevati svoje vedenje in delovanje, niso se 
smeli pojaviti v določenih socialnih oziroma družbenih okoljih. Prepoved je ne-
posredno določala kraje, kjer so morali živeti, ter kraje, v katere jim je bil vstop 
kratko malo prepovedan. In nikakor ne smemo naivno misliti, da tega postopka 
danes ni več, da si ga ljudje ne želijo. 

Drugi postopek pomeni oziroma predstavlja razločevanje, ki na primer 
danes poteka kot proces administrativnega državnega določanja otrok s poseb-
nimi potrebami. Izraz je zato povsem neprimeren, saj je zaradi njega že na daleč 
razvidno, kdo je poseben in kdo ni, o tem pa odloča država. Razločevanje je obe-
nem nujno tudi izločanje, kajti posebni ljudje nujno postanejo objekt pogleda, 
zaradi katerega ljudje, ki ne veljajo za posebne, tako rekoč samoniklo izločijo to, 
kar je drugačno in posebno. Zgodovina se ponavlja. 



109

Tretji postopek je zelo sofisticiran in ga navadno ni mogoče prepoznati 
na prvi pogled. Govorimo o razmerju med tem, kar je resnično, in tem, kar ve-
lja za napačno. 

Vidimo torej, da razvoj moderne znanosti, zlasti medicine, in širjenje 
kapitalistične logike družbene proizvodnje dobrin sodoločata kriterije in merila 
za odkrivanje oziroma prepoznavanje drugačnih teles, ki so seveda označena 
tudi zaradi tega, da jih je mogoče preprosto in brez napak ločiti od drugih.

Sočasno s spremembami v medicini se razvijajo tudi nove ustanove, ki 
dodatno skrbijo za estetiko sveta, saj v njih izginejo vsi, katerih zunanji videz bi 
utegnil motiti pogled, katerega narava je totalitarna. 

Primer. Problem, ki botruje nastanku bolnišnic, je problem obvladova-
nja, nadziranja bolezni. Na prvi pogled je to izraz čudovite skrbi za človeška 
bitja, toda bolni ljudje, ki nimajo kraja, kjer bi preboleli svoje bolezni (reveži in 
tisti brez družine), predstavljajo grožnjo in resno nevarnost za druge ljudi, saj 
so tudi vir okužbe. To je treba omejiti, nadzorovati, zato sočasno nadzorujejo 
tudi ljudi v celoti.

Pogled ni več samo pogled zdravnika opazovalca in preiskovalca telesa, 
temveč je pogled zdravnika, za katerim kot garant stoji institucija, kar je nekaj 
novega in zelo drugačnega, saj je moč institucij velika. Institucija tako podeljuje 

Slika 9: Lobotomija

dr. Dušan Rutar | Izvedba projekta in nadaljnja razmišljanja
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zdravniku posebno avtoriteto, moč odločanja in pravico do poseganja v človeka, 
poleg tega pa jamči še za znanstveno pravilnost in korektnost njegovih postop-
kov, ki tako rekoč ne morejo postati predmet dvoma. Nič več ne moremo govo-
riti o odnosih med telesi in zdravniki; sedaj je v ospredju odnos med močnimi 
institucijami, objektivno znanostjo in nemočnimi posamezniki.

Oblast nad življenjem se od 17. stoletja naprej razvija v dveh ključnih obli-
kah. Zastopniki oblasti se najprej osredotočajo na telo kot stroj. Nobeno naključje 
ni, da se sočasno razvija tudi kapitalizem, ki s pomočjo pozitivistične znanosti od-
kriva realnost kot svojevrstni stroj. Tega je mogoče opisovati zlasti z matematiko, 
zato ta predstavlja idealno znanost. Posameznikovo telo je tudi stroj, ki ga je mogo-
če opisovati, razumeti in obvladovati. Z različnimi disciplinskimi postopki in urje-
njem je mogoče povečevati njegove zmogljivosti, te pa so izjemno pomembne zlasti 
zaradi razvijajoče se industrije, kajti nosilec telesa je tudi delavec. Znanost skuša 
povečevati njegove moči in predvsem uporabno vrednost, zato ga njeni zastopni-
ki ne le nadzorujejo, temveč tudi razvijajo znanje o tem, kako ga čim bolj koristno 
uporabiti. Končni cilj številnih uporabnih praks je zato povsem preprost: poveče-
vati kompatibilnost teles ter jih vključiti v gospodarske in politične sisteme, znotraj 
katerih bodo čim bolj nadzorovani oziroma disciplinirani, kar pomeni učinkoviti in 
profitabilni. Invalidna telesa so v tem obzorju bodisi neuporabna bodisi delno upo-
rabna, če se lahko prilagodijo natančno določenim delovnim mestom. 

Slika 10: Zdravljenje
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Devetnajsto stoletje je zato sprožilo obsežne nove procese segregiranja 
in razločevanja teles. Jasno je postajalo, da mora biti delovna sila zlasti zdra-
va in močna; invalidi pa so bili povsem zavrnjeni kot nesposobni za delo. So 
worthy poor; v Angliji so sprejeli Poor Law Relief (delo v delavnicah ali državni 
denar). Vse bolj so bili odvisni od zdravnikov in usposabljanj, nege. Postajali 
so breme za davkoplačevalce in objekt političnih bojev. Rojevala se je evgenika, 
katere zastopniki so skušali ustvariti vtis, da je za izboljšanje človeške vrste tre-
ba žrtvovati nekatere ljudi, ki s svojim obstojem zmanjšujejo sposobnosti vrste. 

Potrebno je bilo skrbno selekcioniranje ljudi, zato so bili invalidi doda-
tno pod drobnogledom, kajti s svojim genskim materialom so slabšali splošni 
genski material, obenem pa tudi zmanjševali zmožnost ljudi za tekmovalnost in 
produktivnost na kapitalističnih trgih. 

Izključevanju se je pridružilo še steriliziranje, posebne institucije, po-
sebne šole pa so sprejemale tiste otroke, ki so vendarle bili še sprejemljivi in so 
lahko živeli na robu družbenega dogajanja. Slednje je veljalo zlasti za mentalno 
ali umsko prizadete otroke oziroma ljudi, za katere je veljalo splošno prepriča-
nje, da morajo biti detained for the whole of their lives to stem the great evil of 
feeble-mindedness in our country, kot so bili prepričani v ZDA.

Proces, ki na čuden način povezuje idejo usmiljenja in institucionalizi-
ranja posebnežev, se je nadaljeval. V prvi tretjini 20. stoletja so na primer samo 
v ZDA sterilizirali vse deklice, ki so se rodile gluhe, in vse, ki so imele IQ manj 
kot 70. Še leta 1980 je imelo tak zakon sedemnajst ameriških zveznih držav. V 
Veliki Britaniji je razvrščal Mental Deficency Act iz leta 1913 otroke v skupine:
• idioti – vse osebe, ki se 

ne morejo zaščititi pred 
vsakdanjimi nevarnost-
mi;

• imbecili – osebe, ki ne 
morejo skrbeti zase;

• slaboumni – osebe, ki 
potrebujejo nego, nad-
zor in skrb.

Poleg teh treh skupin 
so obstajali še moralno defektni 
ljudje – tj. mentalno defektne 
osebe z močnimi zločinskimi 
nagnjenji, ki so seveda potrebo-
vale stalni nadzor. 

V prvi polovici 20. sto-
letja so tako potisnili v najbolj 
civiliziranih državah sveta v po-
sebne institucije 50.000 otrok 
in več kot pol milijona odra-
slih (številne so osvobodili šele 
proti koncu stoletja). Zdrav-
niki tretjega rajha so samo v 
letih 1939–40 ubili 140.000 
telesno in mentalno hendikepi-
ranih ljudi, do leta 1945 pa še 
100.000. Program se je imeno-
val T4.

Slika 11: Stereotipi	o	drugačnih	ljudeh	so	še	da-
nes	pogosti

dr. Dušan Rutar | Izvedba projekta in nadaljnja razmišljanja
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Boji za pravice
Sodobna ideja o inkluziji se je porodila natanko iz protesta proti opisa-

nim praksam in idejam. Sega vsaj v leto 1890, ko so se ljudje začeli boriti za 
svoje pravice, dostojanstvo in vključevanje. Prvo družbeno gibanje v Veliki Bri-
taniji je nastalo po prvi svetovni vojni, ko so se organizirali vojni veterani, da bi 
se borili za svoje pravice.

V zadnjih tridesetih letih so nastajala številna gibanja za human rights, 
social change; ljudje o njih še vedno ne vedo dosti, saj jih mediji sistematično 
ignorirajo. Disability equality imenujejo the last civil rights movement.

Natanko tu smo danes. V primerjavi z družbami iz 18. in 19. stoletja so 
današnje neprimerno bolj nadzorovane in bolj medikalizirane, medicinske in-
stitucije pa so megalomanski konglomerati vednosti ter prakse, ki na nove na-
čine vstopajo v odnose s kapitalizmom vsaj po dveh poteh. 

Po prvi poti so medicinske institucije neposredno povezane z ogromnim 
infrastrukturnim kapitalom, ki jih omogoča, ter velikimi farmacevtskimi kor-
poracijami, ki jih poganja logika kapitala. Te navezave ne morejo ostati brez 
učinkov na vednost, na spoznavajoče subjekte in objekte medicinske vednosti. 

Druga navezna pot medicine in kapitalizma pa ni nič drugega kot telo. 
Morda niso več toliko pomembna vprašanja, kako napraviti telo čim bolj kom-
patibilno proizvodnemu procesu, zato pa je pomembno vprašanje, kako napra-
viti telo čim bolj kompatibilno s sodobno potrošniško družbo, kar se navezuje 
tudi na vprašanje, kakšen je danes idealni potrošnik. 

Sklepna ugotovitev
Naj povzamem. 

Inkluzija ljudi s poseb-
nimi potrebami, kot se 
ponesrečeno imenu-
jejo, je mogoča le kot 
simbolna praksa, ki iz-
haja iz refleksije sim-
bolnih kodov in druž-
benih dejstev. Ključno 
vprašanje, ki nas pri 
tem zanima, je: Kaj nje-
ni nosilci znajo naredi-
ti s simbolnimi praksa-
mi?

Človek kot sim-
bolno in družbeno bitje 
mora nujno vstopati v 
procese, ki jih imenu-
jemo simbolna menja-
va. Drugače prepro-
sto ne more biti: ljudje 
se morajo pogovarjati 
med seboj, morajo so-
delovati drug z drugim, 
morajo si deliti delo. 
Simbolna menjava pa 
ni samo prijazna, am-Slika 12: Inkluzija	ali	demokratični	boj	za	pravice



113

pak je vselej tudi priložnost za dejanja moči. Ne smemo biti naivni: če se nekdo 
pogovarja z direktorjem družbe, se ne pogovarja samo z drugo osebo, saj ta za-
seda položaj, ki ji daje pooblastila in moč.

Dejanja moči niso nič drugega kot oblike simbolnega nasilja. Lepo vidi-
mo, kako se iz najbolj osnovnih gradnikov ali dejstev glede človekove simbolne 
narave gradijo družbena dejstva, ki jih moramo upoštevati, saj se drugače za-
slepimo in postanemo nemočni ali invalidni.

Inkluzijo zato razumemo kot simbolno prakso, ki se upira vsakemu 
družbenemu in simbolnemu gospostvu. Analizira ga, prepoznava ga kot takega, 
zato se mu upira najprej z interpretacijami, drugačnimi pogledi na družbeno 
življenja, z novimi razlagami, idejami, koncepti, teoretskimi praksami. Dialekti-
ka simbolnega gospostva je namreč zelo preprosta: kdor se mu ne upira, nujno 
prispeva k njemu, saj vsakdo deluje kot simbolno bitje, kar pomeni, da deluje 
kot pripadnik ali pripadnica ne le določenega občestva, temveč tudi simbolnega 
polja. Možnosti sta samo dve: prispevek h gospostvu ali upiranje.

Človek kot simbolno bitje je v prvi vrsti družbeno, ne pa psihološko 
bitje. Ko govorimo o njegovih zmožnostih in sposobnostih, moramo govoriti o 
družbenih zmožnostih, ki pomenijo zmožnosti za simbolno delovanje v družbe-
nem polju. Prevečkrat se ljudje omejujejo, sledeč psihologom, na psihološke in 
celo genetske sposobnosti in zmožnosti, ki jih pripisujejo posameznikom, kot da 
ne živijo v družbenih poljih in kot da ta ne vplivajo nanje.

Ko razmišljamo o inkluziji ljudi s posebnimi potrebami, se moramo tudi 
zavedati, da je takih ljudi neprimerno več, kot si predstavljamo ali kot nas ho-
čejo prepričati administratorji. Naštejmo jih nekaj, ki jih gotovo nikoli niso uvr-
ščali med prizadete ali invalidne ljudi.

HOMER KLAVDIJ I BEETHOVEN VAN GOGH

 

  
 EDISON GOYA DA VINCI

dr. Dušan Rutar | Izvedba projekta in nadaljnja razmišljanja
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Nekaj podatkov o njih:
• Leonardo da Vinci. 1452–1519. Renesančni genij, slikar, kipar, pisatelj, 

znanstvenik, inženir, glasbenik in arhitekt. Strephosymbolis (nezmo-
žnost za ustrezno procesiranje simbolov).

• Francisco Goya. 1746–1828. Španski slikar in tiskar. Gluh.
• Thomas Alva Edison. 1847–1931. Ameriški izumitelj, imenovali so ga 

oče elektrike. Naglušnost in učne težave.
• Vincent Van Gogh.1853–1890, rojen na Nizozemskem, postimpresioni-

stični slikar. Bipolarna motnja.
• Ludwig van Beethoven. 1770–1827. Skladatelj. Gluh.
• Klavdij I. Živel je v času med letom 10 pr. n. š. in letom 54 n. š. Bil je 

rimski imperator. Telesni hendikep: delna paraliza, hromost, jecljanje. 
Knjiga in film: Jaz, Klavdij.

• Homer. Živel je v poznem 8. stoletju pr. n. š. Bil je poet, domnevni avtor 
Odiseje in Ilijade. Slep.

Ideje in prakse inkluzije se zaradi zapisanega preveč prilagajajo družbe-
nemu okolju, zato so neuspešne. Premalo zastopajo diskrepance, ki zares lah-
ko sprožijo družbene inovacije in spremembe. V resnici zastopniki in zagovorni-
ki inkluzije sploh ne mislijo na družbene spremembe, temveč le na prilagajanje, 
vključevanje prizadetih ljudi, kot pravijo, v družbeno okolje, ki naj zaradi tega 
ostane bolj ali manj nespremenjeno, če odštejemo nekaj lepotnih popravkov, ki 
se nanašajo na arhitektonske in druge ovire. Ko bodo te odstranjene, bo tudi 
inkluzije konec, saj ne bo več potrebna.

Slika 13: Boj	za	resnično	inkluzijo
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Resnična inkluzija

Inkluzijo moramo zaradi zapisanega razumeti na povsem drugačen na-
čin. Najprej kot neskončni boj za demokracijo vseh ljudi, ne le prizadetih ali ti-
stih s prizadetostjo, kar je še en nemogoč izraz, kot boj za pravična dejanja in 
kot sama pravična dejanja. Poleg tega jo moramo razumeti kot kritično mišlje-
nje, ki ima dve pobočji: prvega je bistveno zaznamoval nemški filozof Immanuel 
Kant, drugega pa klasični politični ekonomist in sociolog Karl Marx. Kritično 
mišljenje, ki je danes sicer zelo v modi zlasti v šolskem polju, pomeni epistemo-
loško in družbeno kritiko obstoječega. Brez takega razmišljanja inkluzije pre-
prosto ne moremo niti misliti.

Kritičnost nas mora postaviti ven iz sveta, vzpostaviti mora razdaljo, di-
stanco do tega, kar je domnevno dano. V tem je bistvena razlika med zastopni-
ki kritičnega mišljenja in zastopniki inkluzije. Slednji bi radi invalide in druge 
posebne ljudi spravili v obstoječi svet, medtem ko so resnične spremembe sveta 
možne le, če stopimo iz njega in mislimo drugačen svet.

Šele zunaj lahko mislimo nove prihodnosti, nove ideje, nove predstave 
realnosti, nove prakse. Vidimo torej, kako radikalne posledice zastopa koncept 
inkluzije: ali se bo družbeno polje spremenilo za vse ali pa se ne bo spremenilo 
nič zares vrednega in pomembnega. Dana družbena razmerja moči se namreč 
ne mislijo spreminjati sama od sebe; če se že spreminjajo, se spreminjajo le 
tako, da so še močnejša, kar pomeni, da imajo privilegirani ljudje v družbi še 
več privilegijev, vsi drugi pa so še na slabšem. 

Današnja 'kriza', ki jo imenujejo recesija, je dober primer zapisanega. V 
resnici se je začela pred desetletji, ne pred letom ali dvema v Ameriki. To je glo-
balna kriza samega neoliberalnega kapitalizma, ki je v osnovi avtodestruktiven, 
zato tudi uporabljajo bolj prijazne izraze, ko govorijo o njem – izraz 'kriza' že po 
definiciji pomeni nekaj začasnega, nekaj, kar bo tako rekoč vsak hip minilo. 
Nezaposlenost ljudi je zato nujna in ni le posledica trenutne krize, ki bo minila 

hitro, če bo le država name-
nila dovolj denarja in jam-
stev bankam ter rešila nekaj 
korporacij. Brez radikalnih 
sprememb se bo kriza v naj-
boljšem primeru le nekoliko 
zmanjšala in se čez nekaj let 
ponovila v še večjem obsegu.

Izumljati je torej tre-
ba nove prihodnosti, ki bodo 
bolj demokratične, ki bodo 
bolj zmožne za demokracijo. 
Izumljati je treba nove ide-
je, nove koncepte, nova teo-
retska orodja, s katerimi bo 
mogoče še bolj produktivno 
misliti to, kar se dogaja z lju-
dmi kot simbolnimi in druž-
benimi bitji. Samo od sebe 
se ne bo spremenilo nič. 

Prav nasprotno. Mo-
rilski tok racionalnosti, kot 
ga imenujemo, razvija pa se Slika 14: Inkluzija	ali	demokratični	boj	za	pravice

dr. Dušan Rutar | Izvedba projekta in nadaljnja razmišljanja
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vsaj zadnjih štiristo let, se bo nemoteno razvijal še naprej in se globalno širil čez 
vse meje. Že danes je proizvodnje dobrin preveč in ne premalo, v prihodnosti pa 
bo še slabše, če se ne bo nekaj zares spremenilo. Ponarejeno kritično mišljenje, 
katerega zastopniki se bojijo radikalnih družbenih sprememb, je namreč prav 
to: ponarejenost, simulacija, nevredna resnega premisleka.

Največja ovira, pred katero ne stojijo samo zastopniki inkluzije, ampak 
vsi ljudje, ki resno razmišljajo o svetu, se danes imenuje neoliberalna interna-
cionala.

To je obdobje zmagoslavnega trga, ki uničuje vse, kar je uničiti mogoče, 
čeprav ga ljubkovalno imenujejo 'svobodni'. Uničuje v imenu dobičkov in ne-
skončnega pospeševanja proizvodnje oziroma menjave dobrin, ki jih je na tem 
svetu tako ali tako preveč, saj je tak imperativ, kar seveda samo dokazuje, da 
na 'svobodnih' trgih ni svobode niti za vzorec. Natanko zaradi tega je treba kon-
stituirati jez odpora, ki bo vse bolj omejeval globalno širjenje opisanega kapi-
talističnega delovanja, saj se bo ta v nasprotnem primeru uničil kar sam. Brez 
takega odpora bo resno ogrožen celo sam obstoj človeštva, saj se bo beda mili-
jard ljudi samo povečevala, kot se že sicer povečuje zadnja desetletja po drugi 
svetovni moriji. 

Potrebna je torej brezobzirna kritika vsega, kot je nekoč, pred več kot 
stoletjem, že dejal Karl Marx, kajti širjenje kapitalizma je postalo preprosto pre-
več samoumevno. Planetarni novorek zaradi tega danes z lahkoto simbolno 
zasužnjuje velikansko število ljudi, saj ima na svoji strani tudi globalne medije, 
vizualno kulturo podob, industrijo zabave, zlasti pa korporacije z velikanskimi 
vsotami denarja. Zdrava pamet ljudi je zaradi vsega tega vse bolj posredovana 
z mediji in medijskimi vsebinami – drugo ime za to je mentalna kolonizacija.

Prvine novoreka so zlahka prepoznavne, zato jih navajam: 
• globalizacija, globalno širjenje vsega;
• trg, svobodni trg;
• svobodni potrošniki, svobodni podjetniki;
• odprtost, naravnanost navzven;
• povezovanje, sodelovanje, timsko delo;
• fleksibilno, fleksibilna delovna sila;
• dinamično, hitro, aktivno, aktivni državljani, aktivno življenje;
• prihodnost, razvoj, napredek, rast, samopreseganje;
• osebnostna rast, duhovni razvoj, spoznavanje samega sebe;
• posamezniki, tekmovanje, posamično, individualizem;
• raznolikost, drugačnost, vsi drugačni in vsi enakopravni;
• multikulturnost; mrežne kulture;
• avtentičnost, pristnost, izvirnost;
• inovativnost, kreativnost, ustvarjanje, dodana vrednost;
• čustvena inteligenca, družba znanja;
• komuniciranje, izmenjavanje podatkov, informacij;
• etika kapitalizma; kapitalizem s prijaznim obrazom;
• demokracija, svoboda, vladavina prava, človekove pravice.

Očitno je, da je novorek izjemno privlačen in zanimiv že na ravni besed, 
zato je verjetno zelo malo posameznikov, ki se z njim ne bi strinjali. Ne po na-
ključju, zato ga tudi ljudje rade volje uporabljajo, pri čemer se ne ozirajo dosti 
na empirična stanja duha. Medtem ko je svet vse bolj darvinovski, kar pome-
ni, da v njem prevladuje surov boj za preživetje, kar vsakdo vsak dan doživlja 
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na svoji koži, se piarovci in vladni uslužbenci ter izvedenci za podobe sveta ter 
mnenja vzpenjajo po lestvicah in krojijo politiko mišljenja, ki naj jo brez vpra-
šanj usvojijo vsi. Uslužbeni raziskovalci jim pri tem strežejo spredaj in zadaj, 
zato novi gospodarji sveta z lahkoto obvladujejo to, za kar trdijo, da tudi najbolj 
obvladajo in da so prav oni poklicani, da vlečejo voz napredka naprej. Klasične 
vrednote počasi izginjajo, zato je resnicoljubnosti vse manj, nič bolje pa se ne 
godi nesebičnosti oziroma solidarnosti. 

Inkluzije brez obeh vrednot ne more biti. Tak je lahko prvi sklep priču-
jočega zapisa. Sovražnost do duha je mogoče premagovati le z naslanjanjem na 
vrednoti, saj bo v nasprotnem primeru simbolno gospostvo le vse obsežnejše.

Slika 15: Inkluzija	ali	demokratični	boj	za	pravice

dr. Dušan Rutar | Izvedba projekta in nadaljnja razmišljanja
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Delavnice po skupinah
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Skupina »primanjkljaji na posameznih področjih učenja«
V skupini je bilo 6 strokovnih delavcev Srednje šole Zagorje (5 učiteljic 

in svetovalna delavka), dijakinja, njena mama in višja svetovalka s Centra za 
poklicno izobraževanje. Končni cilj je bil s sodelovanjem vseh navzočih izdelati 
individualiziran program.

Prva delavnica je bila namenjena spoznavanju udeležencev in predvsem 
spoznavanju dijakinje, pri čemer smo se najbolj usmerili v spoznavanje njenih 
močnih področij, interesov, težav, želja in pričakovanj. Takoj na začetku smo iz-
vedli sproščujočo aktivnost, s katero smo prebili led in navezali prvi stik. Vsaka 
udeleženka je dobila tudi list z nedokončanimi stavki, med katerimi je samo-
stojno izbrala in dopolnila tiste povedi, s katerim se je želela predstaviti celotni 
skupini. V skupini se je že zelo hitro ustvarilo pozitivno in sproščeno ozračje, 
učiteljice so od vsega začetka kazale željo pridobiti nova znanja ter pripravlje-
nost za konstruktivno sodelovanje. 

Tudi dijakinja in njena mama sta se po začetnem preučevanju situacije 
sprostili ter odkrito spregovorili o pričakovanjih, željah in dosedanjih izkušnjah.

Dijakinja je leta 2008 končala osnovno šolo, kjer je bila kot učenka s 
PPPU usmerjena v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno 
strokovno pomočjo v obsegu treh ur tedensko. Ob podpori staršev in učiteljev, 
s pomočjo prilagoditev, rednega izvajanja dodatne strokovne pomoči in z lastno 
angažiranostjo je lahko napredovala v okviru svojih sposobnosti ter uspešno za-
ključila osnovno šolo. Veliko je pridobila na samozavesti in pozitivno naravnana 
se je vpisala v srednjo šolo. Od vpisa dalje je bila na podlagi odločbe usmerje-
na v program srednjega strokovnega izobraževanja s prilagojenim izvajanjem in 
dodatno strokovno pomočjo v obsegu treh ur tedensko. Žal pa je v šolskem letu 
doživela veliko slabih izkušenj – dodatna strokovna pomoč se ni redno izvajala, 
prav tako se niso upoštevale prilagoditve, ki so ji pripadale na temelju odločbe. 
Že samo to nam je dalo vedeti, da niso bile zagotovljene niti osnovne pravice. 
Kje je šele človeški odnos ter želja po uspešni vključitvi dijakinje. Najhuje pa 
je bilo, da večina učiteljev zanjo ni imela posluha ter je že od začetka šolskega 
leta niso sprejeli kot osebe, ki nekaj zmore. Dijakinja prvega letnika ni uspešno 
zaključila in tako se je odločila, da se bo vpisala v Srednjo šolo Zagorje. Obe z 
mamo sta o tem obdobju in lastnih čustvih resnično odkrito spregovorili, njuna 
pripoved je bila ganljiva in nihče od navzočih ni ostal ravnodušen. Obe sta bili 
razočarani nad odnosom učiteljev, izgubili sta zaupanje v šolski sistem. Mama 
je v enem stavku povzela občutja: ¨V enem letu smo izgubili vse tisto, za kar smo 
garali zadnji dve leti v osnovni šoli´. 

Dijakinja je bila ob pogovoru vidno prizadeta, imela je občutek, da je bil 
ves trud v preteklih letih zaman. Povedala je, da povsem negotova in s strahom 
vstopa v novo šolsko leto. Z mešanimi občutki se je udeležila tudi naših delavnic. 

Irena Korene | Izvedba projekta in nadaljnja razmišljanja
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Že kmalu se je torej razvila razprava o tem, kaj naj bi usmeritev v pro-
gram s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo pravzaprav po-
menila. Vsi smo v pogovoru odkrito izrazili nestrinjanje z načinom dela v pre-
teklem šolskem letu. Učitelji so skušali obema vzbuditi pomirjujoč občutek in 
jima zagotovili, da si sami prizadevajo, da bi bil uspešen prav vsak dijak.

Dijakinja je v tem šolskem letu torej vpisana v 1. letnik Srednje šole 
Zagorje, in sicer v program srednjega poklicnega izobraževanja – smer trgo-
vec. Imela bo dodatno strokovno pomoč v obsegu treh ur tedensko in določene 
prilagoditve, s pomočjo katerih bo lahko pridobila in izkazala svoje znanje. Po 
razočaranju in slabih izkušnjah bo treba znova intenzivno graditi na samopo-
dobi in prek pozitivnih izkušenj vplivati na njeno samozavest in občutek lastne 
vrednosti 

Sicer je dijakinja prijetna in delavna. Ima ustrezne intelektualne spo-
sobnosti, njena močna področja so ples, šport in grafomotorične spretnosti. Te-
žave ima predvsem na področju matematično-logičnega mišljenja, razumevanja 
kompleksnejših besedil ter pomnjenja in priklica informacij. S strani staršev 
dobiva ustrezno podporo, pomoč in vzpodbude. Zelo jo veseli delo z otroki, zato 
bi rada v prihodnosti delala v vrtcu. 

Celotna delavnica je bila torej namenjena vzpostavljanju pozitivnega od-
nosa med vsemi navzočimi in odkritemu pogovoru. Naš pogovor se je zavlekel 
krepko prek predvidenega časa, saj se nam je vsem zdelo izjemno dragoceno, 
da sta bili dijakinja in mama pripravljeni tako odkrito spregovoriti ter deliti z 
nami njuna osebna občutja. Tako se je spontano razvil oseben in iskren odnos 
med vsemi, ki je pri delu z učenci s posebnimi potrebami izjemno pomemben. 

V drugi delavnici smo se najprej lotili pričakovanj vseh članov skupi-
ne, potem pa je vsak pri sebi razmislil in določil, na kakšen način lahko pri-
pomore k uspešnosti dijakinje. Prišli smo do skupnih ugotovitev: izkazalo se 
je, da se pričakovanja ujemajo z odgovornostjo, ki jo vsak posameznik čuti do 
svojega dela.

Učitelji pričakujejo od dijakinje:
• redno opravljanje šolskih obveznosti,
• sledenje pouku,
• redno obiskovanje ur DSP,
• da samostojno pove, ko nečesa ne razume oziroma ko potrebuje pomoč.

Dijakinja in mama pričakujeta od učiteljev in šole:
• izvajanje ur DSP po urniku,
• upoštevanje prilagoditev, ki so določene v odločbi in individualiziranem 

programu,
• pozitiven odnos.

Kako lahko kot učitelji pripomoremo k uspešnosti dijakinje? Potrebni so:
• redno izvajanje DSP,
• upoštevanje priporočil in prilagoditev, ki so navedene v odločbi in indi-

vidualiziranem programu,
• pozitiven odnos do dijakinje in vzpodbujanje,
• redno sodelovanje (pogovori) s starši in dijakinjo.

Kako lahko kot mama pripomorem k uspešnosti hčere? Potrebni so:
• mesečno sodelovanje z razredničarko in učitelji predmetov, pri katerih 

ima največ težav,
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• pomoč pri domačem delu in učenju,
• podpora in vzpodbujanje.

Kako lahko sama (dijakinja) pripomorem k lastni uspešnosti? Moram:
slediti pouku, 
• redno opravljati šolske obveznosti,
• redno obiskovati ure DSP,
• samostojno povedati, ko nečesa ne razumem oziroma ko potrebujem 

pomoč.

Ugotovili smo, da imamo pravzaprav vsi udeleženi podobno mnenje ter 
da vsi težimo k istemu cilju. 

Glavni namen izkustvene delavnice pa je bil, da se učitelji postavijo v 
vlogo učencev s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. Sodelovanje za 
dijakinjo in mamo ni bilo obvezno, vendar sta kljub temu želeli biti navzoči. V 
aktivnostih sicer nista sodelovali, vendar sta dogajanje opazovali sproščeno in 
z zanimanjem.

Prek različnih aktivnosti so učitelji na lastni koži izkusili nekatere te-
žave, s katerimi se vsakodnevno srečujejo dijaki s primanjkljaji na posameznih 
področjih učenja. Aktivnosti so bile pripravljene tako, da so simulirale določeno 
težavo oziroma primanjkljaj:
• obnavljanje in iskanje bistva v besedilu, ki ga zaradi prezahtevnih besed 

in tujk niso razumeli,
• glasno branje besedila s pomočjo kartončka z okencem, ki jim je omo-

gočal z enim pogledom zajeti le 3–4 črke, in razumevanje le-tega,
• dajanje navodil osebi, ki je po teh navodilih morala sestaviti konstruk-

cijo iz kock,
• sestavljanje konstrukcije iz kock po navodilih nekoga drugega, ki ni 

smel sproti preverjati pravilnosti sestavljanja.

Cilj vsake aktivnosti je bil opraviti določeno nalogo – učitelji so se nalog 
lotili resno in odgovorno. Z nekaterimi so imeli velike težave, nekaterih pa niso 
uspeli rešiti. Že med samim izvajanjem dejavnosti so bili iskreno presenečeni, 
saj si niso predstavljali, da določene težave tako močno vplivajo na samo izved-
bo končne naloge.

Sicer pa je med izvajanjem aktivnosti vladalo zelo sproščeno ozračje; 
kljub težavnim situacijam, v katere so bili učitelji postavljeni, niso izražali ni-
kakršne zadrege, večinoma so se celo pošalili na svoj račun. Tako sta imeli tudi 
dijakinja in mama lepo priložnost biti skupaj z učitelji v nekoliko bolj neformal-
ni situaciji ter jih spoznati v povsem drugačni luči.

Mama: ¨Najbolj sem uživala v delavnicah, kjer so se izvajale razne vaje, 
kjer smo lahko spoznali, s kakšnimi težavami se takšni otroci soočajo vsak dan. 
Celo jaz kot mama sem bila šokirana, ko sem videla, kakšno krivico sem Sergeji 
delala v času, ko še nisem vedela, kakšne težave ima.´

Tretja delavnica pa je bila pravzaprav namenjena končnemu cilju – iz-
delavi individualiziranega programa za dijakinjo. Na začetku sem vsem navzo-
čim obširno predstavila možne prilagoditve in prilagojene načine ocenjevanja 
ter navedla konkretna priporočila za delo z učenci z določenimi primanjkljaji 
na posameznih področjih učenja, ki so se v moji dotedanji praksi izkazala za 
učinkovita. 

Dijakinja je ob dopolnjevanju mame ponovno opisala svoje zmožnosti in 
težave ter konkretno navedla:

Irena Korene | Izvedba projekta in nadaljnja razmišljanja
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• katere oblike in metode dela ji najbolj ustrezajo,
• katere oblike pomoči ji pri usvajanju in utrjevanju znanja najbolj koristijo,
• na kakšen način se najlaže uči oziroma kako si snov najlaže zapomni,
• katere prilagoditve ji lahko pomagajo izkazati znanje,
• pri kakterih oblikah dela ima največ težav.

Skupaj smo se torej lotili oblikovanja individualiziranega programa. 
Vsak učitelj je na podlagi predstavljenih priporočil ter predlogov dijakinje in 
mame razmislil, katere metode in oblike dela lahko uporabi pri poučevanju svo-
jega predmeta. V individualizirani program smo zapisali naslednje prilagoditve 
v procesu pridobivanja in ocenjevanja znanja:
• usmeritev pozornosti na bistvene vsebine pri posamezni programski 

enoti ter sprotno preverjanje razumevanja;
• razdelitev kompleksnejših nalog na posamezne korake;
• podaljšan čas preverjanja in ocenjevanja znanja; 
• možnost preverjanja in ocenjevanja znanja v individualni situaciji;
• dogovorjeno ustno in pisno ocenjevanje znanja; 
• preverjanje in ocenjevanje znanja po manjših v naprej dogovorjenih 

sklopih;
• preverjanje razumevanja navodil pri pisnih preizkusih znanja;
• večji poudarek na ustni oceni;
• poudarjanje pomembnih dejstev in podatkov pri učnih enotah;
• uporaba preglednic s pravili in definicijami (npr. list z matematičnimi 

obrazci);
• pri zapisu se izpuščanje in dodajanje črk ne šteje kot napaka;
• pri tujem jeziku je večji poudarek na ocenjevanju pravilne izbire in obli-

ke besede kot pa na samem zapisu.

Dijakinja bo imela 3 ure dodatne individualne strokovne pomoči, ki jih 
bodo izvajali učitelji posameznih predmetov, in sicer pri tistih predmetih, pri 
katerih se bo v določenem obdobju pokazala potreba.

Sodelovanje s starši in dijakinjo bo potekalo na rednih pogovornih urah 
ter po dogovoru.

Svetovalna delavka bo koordinirala delo z dijakinjo ter po potrebi sveto-
vala učiteljem, staršem in dijakinji.

Predmetni učiteljski zbor bo na rednih mesečnih sestankih sproti eval-
viral individualizirani program. Učitelji si bodo izmenjali izkušnje, sproti bodo 
ocenjevali napredek dijakinje ter učinkovitost določenih metod in oblik dela. 

Na koncu smo se dotaknili tudi vprašanja, na kakšen način bi predstavili 
dijakinjo njenim sošolcem oziroma ali je potrebno vnaprejšnje poseganje v njihove 
odnose. Dijakinji smo omenili možnost, da se s celotnim oddelkom izvede delavni-
ce, na katerih bi jo predstavili sošolcem ter pojasnili, da se bodo v procesu pouče-
vanja ter preverjanja in ocenjevanja znanja uporabljale določene prilagoditve, ki ji 
bodo omogočile pokazati njeno znanje. Dijakinja je menila, da to vsaj zaenkrat ni 
potrebno in da bo poskušala samostojno reševati morebitne dileme. Sklenili smo 
torej, da na začetku pustimo, da se socialni odnosi v oddelku razvijajo spontano, 
v okviru razrednih ur pa se bodo dijaki vodeno pogovarjali o tej temi, in sicer bolj 
na splošno. Če bi se v oddelku pojavila kakšna vprašanja in dileme, ki bi potrebo-
vale bolj usmerjen pristop, se bodo izvedle omenjene delavnice.

Naše delavnice smo sklenili s skupno evalvacijo. 
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Skupina »gibalno ovirani«5

Delavnica (drugi dan) je bila namenjena usmerjeni pripravi in oblikova-
nju individualiziranega programa (v nadaljevanju IP) za oba udeležena gibalno 
ovirana dijaka. Priprave IP-ja smo se lotili po modelu in strategiji, ki ju upo-
rabljamo tako za otroke kot tudi za mladostnike v našem centru – CIRIUS Ka-
mnik. Kar nekaj let smo ta model razvijali pod mentorstvom sodelavca Mateja 
Peljhana, ki je tudi njegov avtor. Model je dober, ker je inkluziven. Osnovno je 
vodilo, da je treba IP razumeti kot živ, dinamičen proces, v katerem se »uglašu-
jeta« otrok ali mladostnik s posebnimi potrebami na eni strani in okolje s svoji-
mi možnostmi prilagajanja, pa tudi zahtevami, na drugi strani. To med drugim 
pomeni, poudarja avtor, da si enotne sheme IP-ja, ki bi veljala za vse otroke s 
posebnimi potrebami in za vse institucije, ni mogoče predstavljati, ampak si 
vsaka ustanova, glede na svoje pogoje in glede na to, katere otroke/mladostni-
ke vključuje v svoje programe, zamisli svoj način in postopke oblikovanja ter 
evalvacije IP-ja. 

Pri oblikovanju, izvajanju, spremljanju ter evalviranju IP-ja je izjemne-
ga pomena timsko delo. Brez (dobrega) medsebojnega sodelovanja najprej uči-
teljev na šoli, potem šole, staršev ter dijaka si uspešnega izobraževanja in in-
kluzije dijaka s posebnimi potrebami ni mogoče predstavljati. Prav slednje pa 
je bilo zagotovljeno v delavnici na taboru. Udeleženci so se med dvodnevnimi 
dejavnostmi medsebojno spoznali v neformalnem okolju, ki je zagotavljalo tudi 
bolj sproščene odnose (dejavnosti niso bile natrpane s teorijo in podajanjem 
znanj, temveč so udeležencem dopuščale, da so sami krojili tudi vsebine dela). 
Navzoči so bili vsi posamezniki, pomembni za uspešno in kakovostno vzgojno-
izobraževalno delo: dijak s posebnimi potrebami, njegovi starši oz. družina (so-
rojenci), programski učiteljski zbor, ki dijaka poučuje, razredničarka (omenjena 
posebej, ker naj bi bila več kot le članica PUZ-a), svetovalna delavka in ravna-
teljica; tudi vzgojiteljica glede na to, da sta oba dijaka vključena v internatsko 
oskrbo. Slika je bila res celostna. Hkrati je bila poleg »spoznavne delavnice« to 
edina dejavnost, pri kateri smo želeli, da aktivno sodelujeta tudi oba dijaka s 
posebnimi potrebami. Za čas dejavnosti, v katere se dijakom s posebnimi po-
trebami ni bilo treba vključevati, sta bili namreč na voljo študentki socialnega 
dela – prostovoljki, ki sta poskrbeli za zapolnitev njihovega prostega časa med 
temi vmesnimi aktivnostmi ter tudi za varstvo in zaposlitev njihovih sorojencev 
v času celotnega dogajanja na taboru. Skratka, poskrbljeno je bilo tudi za raz-
bremenitev morebitne skrbi staršev. 

5 Smernice za delo so prirejene po Peljhan, M.: Priročnik za individualizirani program s termi-
nološkim slovarčkom s področja otrok s posebnimi potrebami, Interno gradivo ZUIM Kamnik, 
2008.
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Udeležencem smo pojasnili potek dela v delavnici, jim razdelili gradiva 
v pomoč, delovne liste za delo in opozorili na pomembnost dobro zastavljenega 
IP-ja. Delitev v delovne skupine naj bo enaka številu udeleženih dijakov s po-
sebnimi potrebami. Ker vsi udeleženi učitelji v delavnici ne morejo sodelovati 
pri oblikovanju IP-ja za oba dijaka, mora biti ob poročanju čas za razpravo in 
vključitev strokovnih mnenj vseh.

Navodila za delo v delavnici:

• Gradivo v pomoč udeležencem: 
• SMERNICE ZA IZDELAVO IP-ja.
• PRILAGODITVE (učnih metod, preverjanja in ocenjevanja zna-

nja, učnih vsebin, domačih nalog; pripomočki in druge fizične 
prilagoditve; pomoč druge osebe; prilagoditve organizacije). 

• Navodila za delo: 
• Razdelite se v 2 skupini (glede na to, da sta bila udeležena dva 

dijaka s PP).
• V vsako skupino se vključijo tudi dijak in starši. 
• Izberite poročevalca. 
• Poslušajte navodila za delo. 

• Delovni listi (1–4) za delo v skupinah (sprotno poročanje, na koncu raz-
prava)
• Pogovor v skupini in timsko izpolnjevanje delovnih listov; poro-

čanje.

Slika 16: Osnovna	zgradba	IP-ja	–	inkluzivni	model	(razvili	v	CIRIUS	Kamnik)

Vir: Matej Peljhan, univ. dipl. psih., spec. klin. psih., Priročnik za individualizira-
ni program s terminološkim slovarčkom s področja otrok s posebnimi potrebami, Interno 
gradivo ZUIM Kamnik, 2008.
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Slika »Osnovna zgradba individualiziranega programa«, kot jo je razvil 
M. Peljhan na temelju celostnega usposabljanja otrok in mladostnikov v CIRI-
US Kamnik, temelji na konceptu IP-ja kot stičišča komunikacije, načinov in 
metod dela, vrednot in ciljev ter različnih teoretičnih konceptov, ki jih strokov-
ni delavci uporabljajo/izvajajo v dijakovem procesu vzgoje in izobraževanja. 
Avtor poudarja, da IP postavlja oz. mora postavljati v center dogajanja otro-
ka/mladostnika. To pomeni, da otroka/mladostnika dojemamo kot celostno 
bitje, ki naravno funkcionira skozi številne življenjske dejavnosti, ne pa kot 
bitje, ki je na silo razdeljeno na področja, ki jih pokrivajo različni strokovni 
delavci. Zato je vloga strokovnih delavcev, da vsak po svoje prispevajo k ciljem, 
ki morajo biti cilji otroka, ne pa samo cilji strokovnega delavca. Če je ta pri-
spevek interaktiven, doseže tim »dodano« vrednost, ko je skupni rezultat tim-
skega dela večji, kot je seštevek posameznikovih prispevkov. In prav namerno 
uporabljamo izraz otrok/mladostnik, saj v razumevanju mora pomeniti mno-
go več kot le učenec/dijak. 

Delo na delovnih listih je torej zajemalo opredelitev ocene dijakovega 
funkcioniranja na osmih življenjskih področjih (ki jih lahko priredimo tudi 
za vsakega otroka/mladostnika brez posebnosti v razvoju kot tudi za vse nas, 
odrasle/zaposlene ali upokojene osebe). Ta področja so razvidna iz slike (šol-
sko delo in učenje, gibanje in mobilnost, ročne dejavnosti, osebna nega, spo-
razumevanje, medosebni odnosi, socialne veščine, interesne dejavnosti). Poleg 
natančno opredeljene ocene dijakovega funkcioniranja je bilo treba podrobneje 
zapisati tudi prilagoditve in cilje za vsako izmed njegovih življenjskih področij 
delovanja. Vsak učitelj oz. strokovni delavec je najprej razmislil o svojem podro-
čju, potem pa je »s svojimi očmi« pogledal na funkcioniranje mladostnika pri 
njegovem predmetu (skozi vsa življenjska področja), na hodnikih med odmori 
…, v nadaljevanju pa skušal opredeliti še potrebne prilagoditve kot tudi cilje. 
Po desetih dneh pouka še ni bilo moč pričakovati posebno dobrega poznava-
nja mladostnika, zato je bil sedaj idealni čas za razjasnitev določenih dilem na 
strani učiteljev, šole. Povsem neobremenjeno in brez posebnih zadržkov so uči-
telji pri delu v skupinah (lahko) naslavljali svoja vprašanja na dijaka in njegove 
starše. Še več: dijak je lahko sam povedal, kaj bi mu bilo v pomoč za uspešnejše 
delo, kje vidi največ ovir, predlagal rešitve, izrazil svoje želje ipd. Sam je postal 
aktivni sooblikovalec programa. Prav tako so svoja videnja lahko izrazili tudi 
starši. Komunikacija je bila aktivna in večtirna. V veliko pomoč pri sestavljanju 
mozaika – funkcioniranje mladostnika na različnih življenjskih področjih – pa 
je bila tudi vzgojiteljica, ki je znala izpostaviti predvsem dijakova močna po-
dročja. Prav slednje, ki daje neizmerno potrditev dijaku pri sodelovanju v taki 
obliki dela, pa odpira oči tudi drugim udeležencem, vključno s starši – spozna-
vanje dijaka, otroka tudi v drugi luči. To je trenutek, ko se kot šolniki (lahko) 
zavemo, da ni pomembno na primer le poznavanje slepe karte pri geografiji ali 
slovnice pri tujem jeziku ali integralov pri matematiki, temveč dijaka resnično 
zanima nekaj drugega – tako kot učitelja geografije zanima geografija itd. Dina-
mika dela v skupinah je bila živahna in pestra. Izmenjana so bila mnenja, na 
temelju povedanega enega so nastale nove ideje pri drugem …, bilo je tudi dosti 
smeha in dobre volje. Oba dijaka sta se dobro počutila, kar je bilo razvidno iz 
njunega živahnega sodelovanja in komuniciranja z učitelji. Učitelji so poslušali 
in „slišali” drug drugega, kaj delajo pri svoji predmetih, in to jih je usmerjalo 
v razmišljanje, kaj lahko sam naredim drugače, bolje. Komunikacija v odnosu 
do dijakov je postala pozornejša: manj je bilo govorjenja o dijaku mimo njega, 
manj je bilo manj primernega naslavljanja („ti kot invalid” ipd.). Pomen medse-
bojnega zaupanja na ravni šola (razrednik, učitelji, vodstvo, svetovalna služba) 
ter dijaki in starši je neprecenljiv za nadaljnje delo. Zadnji delovni list (24-ma-
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trična shema) je, kot nadgradnja prejšnjih treh, povzemal vse dotlej zapisano in 
oblikovano v skupini. Tako je nastal osrednji del dijakovega IP-ja – uporaben 
kot dijakov individualizirani program. 

Vsak IP pa mora seveda v svojem uvodu vsebovati tudi splošne podat-
ke, in sicer: osnovne podatke o mladostniku/dijaku, podatke o družini in izo-
braževalni poti dijaka (socialno anamnezo); ter podatke o posameznem statu-
su: zdravstvene posebnosti (fizični status) dijaka morajo biti učiteljem dobro 
predstavljene (v pomoč je lahko že izdelano »strokovno mnenje« komisije za 
usmerjanje, ki ga naj šola pridobi od staršev dijaka) kot tudi mnenje psihologa 
(psihološki status; prav tako je lahko v pomoč že omenjeno strokovno mnenje). 
Poleg podatkov in osrednjega komplementarnega dela IP-ja pa mora biti njegov 
sestavni del še dijakov urnik dejavnosti, navedeni morajo biti člani tima (stro-
kovne skupine, operativnega tima) in priloženi vsi zapisniki, ki evalvirajo ter 
spremljajo potek in izvajanje zastavljenega IP-ja.

Prednost tako zastavljenega IP-ja je, da šoli krepko olajša tudi pisanje 
»POROČILA O OTROKU« za namen preverjanja ustreznosti usmeritve na komi-
siji za usmerjanje oz. za morebitno novo usmeritev dijaka. Ob zaključku dela v 
delavnici smo udeležencem predstavili in posredovali še primer oblikovanja po-
ročila za zavod za šolstvo, seveda na podlagi pripravljenega individualiziranega 
programa po navedenem modelu. 

V CIRIUS Kamnik smo na osnovi predstavljenega modela razvili tudi 
računalniško aplikacijo individualiziranega programa »e-IP«, ki nedvomno omo-
goča bolj učinkovito, racionalno, ekonomično delo strokovnih delavcev in jo je 
moč nadgraditi/dopolniti z modulom dijakove aktivnosti (zlasti področje šol-
sko delo in učenje – natančnejše specificiranje; razvoj sheme za uporabo OIN – 
osebni izobraževalni načrt, morebiti tudi MUD – mapa učnih dosežkov). 
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Skupina »gluhi in naglušni«
V delavnicah so sodelovali trije gluhi dijaki prvih letnikov redne srednje 

šole s starši in učitelji, ki v šoli poučujejo te dijake, strokovne delavke iz Zavoda 
za gluhe in naglušne Ljubljana ter tolmačica v slovenski znakovni jezik.

Delavnice smo začeli s poskusom vživljanja polnočutnih odraslih oseb v 
svet gluhote in načina komunikacije brez govorjene ali pisane besede.

Udeleženci so se razdelili na več manjših podskupin. V vsaki so izbrali 
»gluho« osebo, ki je dobila navodilo, da mora brez besed, s pomočjo govorice te-
lesa in naravnih kretenj, ostalim članom razložiti različne probleme, s katerimi 
se lahko srečamo v vsakodnevnem življenju (npr. obisk pri zdravniku zaradi bo-
lezni, avtomehaniku zaradi pokvarjene zavore …). V tej vlogi je morala vztrajati 
toliko časa, da je skupina ugotovila, kaj jim želi sporočiti.

Za vse udeležence je bila izkustvena delavnica kar velik izziv in so z ve-
seljem in zanimanjem sodelovali pri pripravljenih aktivnostih.

Nekateri so bili v tej vlogi zelo uspešni, drugim pa je delala kar nekaj 
preglavic. Tako smo ugotovili, da je nebesedna komunikacija nekaterim zelo 
preprosta, drugi pa so v tej vlogi lahko zelo togi in nemočni. Za sporazumevanje 
z gluhimi je treba biti iznajdljiv in uporabiti najrazličnejše načine komunikaci-
je, ki te pripeljejo do želenega cilja.

Sledila je predstavitev in obrazložitev nabora prilagoditev, do katerih so 
upravičeni gluhi in naglušni v vzgojno-izobraževalnem procesu.

Oblikovale so se tri skupine, za vsakega gluhega dijaka posebej. V sku-
pini so sodelovali dijaki s starši ter učitelji in strokovni delavci posamezne šole. 
Najprej so dijaki, s pomočjo staršev, opisali dotedanje šolanje in prilagoditve, ki 
so jih imeli v osnovni šoli. Posebej so izpostavili predmete, pri katerih so imeli 
največ težav, in opisali so tudi načine, kako so te težave do tedaj reševali in pre-
magovali. K vsaki skupini se je pridružila tudi mobilna surdopedagoginja, ki v 
srednji šoli dijaku nudi dodatno strokovno pomoč. Opisala je svojo vlogo pri iz-
obraževanju, kjer podpira pedagoški proces in sodeluje, zlasti na področju pri-
dobivanja besedišča in novih pojmov, ki se pojavijo pri posameznih predmetih 
in jih gluhi ne pozna in ne razume.

Naslednja naloga je bila priprava individualiziranega programa za po-
sameznega dijaka pri predmetih, pri čemer so vsi člani skupine sodelovali ena-
kopravno (dijaki, starši, učitelji, svetovalni delavci, mobilna surdopedagoginja). 
Glede na predznanje dijakov so pri posameznih predmetih (npr. angleški jezik) 
v individualizirani program zapisali tudi druge, manj običajne, načine pridobi-
vanja znanja – individualno poučevanje, prilagojeno preverjanje znanja.

Alenka Levec | Izvedba projekta in nadaljnja razmišljanja
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V individualizirani program so dodali tudi splošna navodila za uspešno 
komunikacijo z gluhimi.

Posebej smo poudarili potrebo po tolmaču v slovenski znakovni jezik za 
tiste dijake, ki se sporazumevajo v znakovnem jeziku in/ali izhajajo iz družine, 
v kateri so starši gluhi in jim je to prvi, materni jezik. 

Za popolnoma gluhe je integracija, ki temelji samo na odgledovanju z 
ustnic, zelo zahtevna, utrujajoča in negotova in na ta način ne morejo enako-
vredno sodelovati v vzgojno-izobraževalnem procesu. Če želimo, da se integraci-
ja gluhih spremeni v inkluzijo, je nujno treba priznati gluhim pravico do svojega 
jezika, kar je zapisano tudi v Zakonu o uporabi slovenskega znakovnega jezika. 
Ta pravica pa v vzgojno-izobraževalnih ustanovah še ni uresničena.

Ob koncu delavnice sem imela občutek, da so bile izvedene aktivnosti 
tisto, kar nas približuje uspešni inkluziji. Dijaki, starši, učitelji so se med seboj 
spoznali, navezali prve, neformalne stike in s tem izgubili začetni strah pred ko-
munikacijo in nerazumevanjem. Izkušnje – tako pozitivne kot negativne, ki so 
jih dijaki in njihovi starši imeli v osnovni šoli, so delili z učitelji. Srednješolski 
učitelji so dijakom in staršem sporočili svoja pričakovanja, povezana s sodelo-
vanjem pri pouku, ter predstavili zahteve izobraževalnega programa in pripra-
vljenost na prilagajanje dijakovim posebnim potrebam.

Ob pripravi individualiziranega programa je vsak, iz svojega zornega 
kota, prispeval svoj delež, tako da so pripravljeni programi resnično odraz vseh 
sodelujočih v procesu inkluzije.
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Kaj se je dogajalo
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O inkluziji navadno govorijo bolj ali manj znani in artikulirani strokov-
njaki, redkeje pa starši, otroci in drugi ljudje. V našem primeru so govorili vsi, 
zato spodaj navajamo nekatera mnenja, ki so še zlasti pomembna za razume-
vanje teorije in prakse integracije oziroma inkluzije.

Mnenja učiteljev

• Dijakom, ki so uporabniki SZJ (znakovni jezik, op. ured.), bi bilo treba 
omogočiti tolmačenje v SZJ pri urah. To bi bila ena od glavnih prilagoditev 
v integraciji.

• Veseli me, da so bili na seminar povabljeni tudi dijaki, da smo slišali oz. 
izvedeli, kako oni gledajo na svoje delo v šoli, kako se počutijo in kaj pri-
čakujejo. Ker sem se z gluhimi letos srečala prvič, mi bodo vsa navodila 
zelo koristila. Po svojih najboljših močeh bom dijakinji pomagala, da bo 
pri predmetu uspešna.

• Zaznala sem strah dijakov, še bolj pa učiteljev – strah, da bodo komu-
nikacijske ovire nepremagljive. Gluha dijakinja, ki je obiskovala redno 
osnovno šolo, ima manj problemov z vključevanjem v novo okolje. Poraja 
se dilema učiteljev, do kam, do kod prilagajati. Učiteljem so ob vsem re-
dnem delu priprave na te ure dodatno breme.

• Danes mi je bilo na predstavitvi gluhih in naglušnih oseb najbolj zanimi-
vo spoznanje, da so gluhi dijaki v razredu zelo radi aktivni, da si želijo 
»ustnih nastopov«, se ne bojijo izpostaviti … In da so kljub temu, da jih 
mnogi »okupirajo« z dodatno učno pomočjo, pridni in pripravljeni na usva-
janje novih znanj.

• Čeprav se mi je zdelo, da o delu z gluhimi dijaki nekaj vem, sem po da-
našnjem dnevu ugotovila, da mi precej manjka. Zelo si želim, da bi naši 
dijakinji čim uspešneje pomagala pri vključitvi v šolo in k samostojni ra-
sti. Zelo mi je všeč pozitivna energija in toplina te skupine.

• Seminar, kjer se srečajo učitelji, starši, dijaki in strokovnjaki za motnjo, 
je nujen za resnično inkluzijo, uspeh dijakov in predvsem za sprejemanje 
drugačnosti. Prepričana sem, da bo neposredno vplival na boljše počutje 
vseh udeležencev izobraževanja. To bi moralo postati stalna praksa.

• Po današnjem dnevu imam dober občutek, mislim, da je lepo potekal, 
tako predavanja kot delavnica. Želela bi se dogovoriti z obema šolama 
za urnik mobilne obravnave. Dobro je, da smo se lahko na enem mestu 
srečali v tako velikem številu in da se bomo o konkretnih zadevah lahko 
dogovorili.

• Izkušnje dijakov na tej delavnici mi bodo v veliko pomoč. Nekaj izkušenj 
z gluho deklico že imam in jih lahko primerjam z današnjimi izkušnjami 
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ostalih na tem seminarju. Ko sem v razred dobila gluho deklico, sem se 
osvobodila kar nekaj predsodkov o gluhoti.

• Pomembno je, da poznamo drug drugega. Bolj ko poznam/spoznavam to 
motnjo, manj je strahov.

• Seminar izpolnjuje moja pričakovanja. Zanimivo in zelo pohvalno je, da 
skupaj sodelujemo dijaki, starši, strokovnjaki in učitelji.

• Zanimivo mi je, koliko truda so takšni dijaki pripravljeni vložiti v uspeh. 
Pomembno je dobro sodelovanje s starši in drugimi strokovnjaki – smo na 
dobri poti.

• Seminar v takšni obliki se mi zdi zelo v redu. Spoznala sem veliko stvari 
in me je manj strah v bodoče. Na poučevanje gledam kot na izziv.

• Ker se prvič srečujem z delom – z gluho dijakinjo, mi je vsaka informacija 
zelo dobrodošla. Branje literature se ne more primerjati z informacijami, 
ki nam jih posredujejo ljudje z izkušnjami. Se bom pa resnično morala 
truditi, da bom delala prav.

• Najbolj se mi zdi pomembna pozitivna energija in elan udeležencev na 
delavnicah. Ta mi je dala še dodatno spodbudo na delavnicah. Bi pa po-
udarila, da je NUJNO razmišljati o razbremenitvi učiteljev, ki delajo z di-
jaki s PP, na drugih področjih. Če se želimo posvetiti letos gluhemu, drugo 
leto slepemu, moramo za to imeti dovolj časa.

• Zame je vse novo in bom vse informacije uporabila pri delu. Upam, da jih 
bom znala tudi pravilno uporabiti. Bo pa potrebno še dodatno izobraževa-
nje s tega področja ter zavestno razmišljanje o problemu.

• Izmenjava informacij, idej, nasvetov med različnimi šolami; oseben stik 
med učitelji – starši – dijaki; dvodnevni seminar je zagotovo »zbližal« dija-
ke z bodočimi učitelji (na šoli bodo tako eni kot drugi laže gradili na uspe-
šnem odnosu, saj se sedaj vsaj na videz poznajo); bistvo srečanja je bilo 
na seminarju doseženo in to se mi zdi korak naprej.

• Seminar je odpiral nova obzorja, zdaj se bolj zavedam, kako odgovorno 
vlogo imamo učitelji, ko dobimo v razred drugačnega dijaka/dijakinjo. 
Individualne ure niso samo podaljšek pouka, ampak vzporeden proces, v 
katerem naj ima učitelj vedno pred seboj cilj – da omogoči gluhemu ena-
kopravni položaj v procesu izobraževanja. S pridom bom uporabila model 
IP za izdelavo konkretnega IP-ja za dijaka, nekatera spoznanja o konkre-
tnem dijaku bom predala še ostalim kolegom (učečim) v pomoč. 

• Strokovni delavci šole so bili mnenja, da so bolje spoznali populacijo di-
jakov s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, se zavedli njihovih 
zmožnosti in težav ter spoznali učinkovite načine pomoči in prilagoditev. 
Pridobili so nova znanja, ki jih bodo lahko uporabili tako pri delu s kon-
kretno dijakinjo kot tudi pri delu z ostalimi dijaki, ki imajo takšne ali dru-
gačne težave. Predlagali so, da bi se predavanje o dijakih s PPPU izvedlo 
še na njihovi šoli, in sicer za celoten učiteljski zbor.

• Skupna druženja staršev, otrok in učiteljev in na Rogli tudi koordinatorjev 
odpirajo tabuje, na dan privrejo stiske, čustva, včasih nemoč. Zato je po-
treben ta trikotnik sodelovanja. 

• Sama lahko rečem, da mi je uspelo pridobiti njuno zaupanje, kar pa je 
pomembno za šolsko delo. Potrebno je tudi timsko sodelovanje, ki smo ga 
na Rogli tudi poskusili. Vsaka zamisel, ideja, pomoč je dobrodošla v sku-
pnem delu, ki je potrebno za napredek otroka.
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• Delavnice na Rogli so mi odprle oči, da sem uvidela, s kakšnimi težava-
mi se srečujejo ti učenci. Prepričana sem, da mi bodo pridobljena znanja 
še kako pomagala pri mojem pedagoškem delu. Prav tako sem vesela, da 
smo vsi učitelji z dijakinjo vzpostavili zaupen odnos, in prepričana sem, da 
bo zaradi te izkušnje laže poiskala pomoč pri učiteljih, če jo bo potrebovala. 

• Dijakinja in mama sta bili zadovoljni, ker sta pri oblikovanju individuali-
ziranega programa sodelovali kot enakopravni članici strokovne skupine. 
Ker smo izhajali iz potreb dijakinje, je individualizirani program resnično 
tisto, kar dijakinja potrebuje. Strokovne delavce šole sta spoznali v bolj 
neformalni situaciji ter si o njih ustvarili pozitivno mnenje. Pridobili sta 
zaupanje v učitelje in splošni sistem šole, čutita, da je bila odločitev o vpi-
su na to šolo pravilna. Ob koncu dvodnevnega druženja sta bili prežeti z 
zadovoljstvom in zaupanjem, v novo šolsko leto pa vstopata optimistično.

• Današnji dan in razgovori mi veliko pomenijo za osebno rast in profesio-
nalno stran življenja. 

• Treba je organizirati več takšnih srečanj, ker se veliko naučimo dijaki, 
starši, učitelji in vzgojitelji ter spremljevalci.

• Pomembno je, da smo bolj osredotočeni na ljudi s posebnimi potrebami, ki 
jih srečujemo v življenju in jim omogočamo v čim večji meri premagovanje 
ovir. To bi moralo biti tudi izhodišče za zagotavljanje kompleksnega in ne 
storilnostnega izobraževanja ter za ustvarjanje manj potrošniške družbe. 

• Po pogovoru v okrogli mizi se počutim zelo dobro in sproščeno. 

• Čeprav se mi je zdelo, da o problemih, ki so bili tema pogovora, precej 
vem, vidim, da sem bil v zmoti. »Vsaka čast« moderatorju!

• Kako bolje delati z gibalno oviranimi? Pa smo se zbrali … ampak tisti, ki 
smo se zbrali, že sami po sebi vemo, da se je treba potruditi, prilagoditi, 
drugače pristopiti … drugače ne bi bili tu. AMPAK: samo število udeležen-
cev, navdušujoče, pa utrjevanje, potrjevanje našega prepričanja je blago-
dejno – suportivno.

• Pa svaka čast mladim, ki so se udeležili – jaz takšnega izpostavljanja ne 
bi prenesla in pojma nimajo, kakšno pot tlakujejo  JIM BOM OB PRILO-
ŽNOSTI POVEDALA!

• Pa še tale utrinek, ko povem, s kakšno populacijo delam, je veliko ljudi 
presenečenih v stilu: »Kako zdržiš, kako zmoreš, se ti ne smilijo …« Najbolj 
zabavno/ironično oz. v razmislek, kaj stigma je, pa je dejstvo, da me je ta 
isto spraševala ženska, ki se zadnjih 20 let spopada s shizofrenijo …

• Priložnost, da sem spoznala veliko novega, neznanega in da sem ugotovi-
la, kako malo vem o sočloveku, stiskah, tegobah in vprašanjih, s katerimi 
se srečujemo vsak dan znova in znova. 

• Vsa pohvala organizatorjem in predavateljem!

• Prijetno druženje s prijetnimi ljudmi.

• Bogate izkušnje in notranje zadovoljstvo!

• Odkar poznam T. in njegovo zgodbo, sem bogat človek. Vesel sem, da se 
družim s sebi podobnimi bogataši.

• Kdor dela z invalidi, spozna, da so to čisto običajni ljudje, zato res ne 
vem, zakaj se govori o njihovem vključevanju v družbo. Konec koncev vsi 
ljudje smo invalidi, saj vsi kdaj potrebujemo pomoč. 
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• Slišala sem stvari, zaradi katerih bom lahko bolj srečna, zadovoljna in 
bom bolj polno živela. Že dolgo čutim, da je pozitivno mišljenje koristno, 
danes sem pa dobila potrditev in spoznanje, da to lahko res vpliva na ka-
kovost življenja posameznika in okolice – družine, sodelavcev, dijakov …

• HVALA ZA VSE TE KORISTNE INFORMACIJE, resnično sem se veliko na-
učila in spoznala stvari, ki so meni v tem trenutku odrešujoči, kajti resnič-
no živim preveč v stresu, sem izgorela in nisem vedela, koliko časa bom 
lahko še zdržala. Zdaj imam upanje, nisem tako zamorjena od vseh pro-
blemov in preobilice informacij in zadolžitev. Zdelo se mi je, da me bo ra-
zneslo od vsega, tukaj, na Rogli, pa sem se umirila in si spočila glavo in 
možgane – ravno to sem potrebovala. Ponovno se počutim močno in polno 
energije, pripravljeno na nove izzive.

• Kadar imamo težave, je dobro, da se odpremo in jih zaupamo osebi, ki 
nam je blizu, se z njo pogovorimo in jo prosimo za pomoč. Ne zapirajmo se 
vase in ne potiskajmo problemov in težav, ampak jih skušajmo reševati 
po svojih najboljših močeh in s pomočjo oseb, ki so nam blizu. 

• Takšna srečanja (predavanja, okrogla miza) bi morala biti redna, saj se 
vsako leto (mesec) zgodi veliko novih stvari; dobimo nove izkušnje (+/–), 
ki jih je dobro deliti. 

• Fascinantni odlomki! – Odlomki življenja! 

• Dejansko se je možno »globoko« vživeti v doživljanje človeka, omejenega 
na gibanje z vozičkom. 

• Kakšne napore pomenijo v življenju zanj popolnoma drobne, vsakdanje 
stvari, o doseganju katerih se sama ne vprašujem oz. se mi ni treba spra-
ševati, ker so samoumevne – zame. In kakšna volja, da dejansko vse to 
premaga …

• Hvala za čudovito izkušnjo, ki pomaga misliti/razmišljati drugače!

• Seminar je bil zelo koristen, kajti v naši skupini je bila tudi slabovidna 
dijakinja z naše šole s svojo mamo. Tiflopedagoginja se je zelo trudila, 
da nam je dobro videčim profesorjem predstavila svet slabovidnih ljudi, 
ki se v mnogočem razlikuje od našega. Čeprav s slabovidno dijakinjo de-
lam že vse leto, sem šele sedaj ugotovila, na kaj sem bila premalo pozor-
na oziroma katerim stvarem sem posvečala premalo pozornosti. Ker učim 
slovenščino, kjer je branje temeljna veščina pouka, mi nekateri podatki, 
slišani na delavnici, pri pouku pridejo še kako prav – naj dijakinja daljša 
besedila raje prebere doma, da morajo biti prehodi iz obravnave v učbe-
niku v delovni zvezek počasnejši – da mora biti moja ura predvsem bolj 
sistematična. Predvsem pa je bilo zanimivo doživeti, kako izgleda njeno 
videnje okolice, v tem svetu sem se počutila precej izgubljeno.

Mnenja surdopedagoginj
Kot mobilni pedagoginji, ki bom delala s temi tremi dijaki, mi je bilo všeč, 

da smo se vsi skupaj srečali, se spoznali, pripravili smernice za delo, v glavnem 
določili urnik in v neki meri rešili te tehnične uvodne zadeve.

Zelo dragoceno je bilo to, da so bili udeleženi dijaki sami in njihovi star-
ši, ki so lahko vsak s svojega stališča izrazili svoja pričakovanja, stališča, morda 
tudi bojazni.

Kot mobilkama nama je bilo všeč, da je bilo to srečanje v taki obliki; do-
bro bi bilo, da bi bilo tudi v prihodnje tako. Morda tudi za vse starostne skupine.



135

Morda je bilo na skupnem srečanju vseh udeležencev premalo rečeno o 
tem, kdaj je integracija smiselna in uspešna (v katerih primerih, odvisno od vsa-
kega posameznika). Žal poznamo tudi primere neuspešne integracije. Da bi vede-
li, imeli občutek, kdaj pa ni več smiselno vztrajati pri integraciji, ker gre na škodo 
otroka.

Zanimivo je bilo srečati tudi druge skupine in obnoviti znanje s teh podro-
čij (slepi …), ker se včasih posredno srečamo tudi s tem.

Mnenja staršev
• Seminar, ki je bil organiziran na Rogli za pomoč pri učenju otrok z posebni-

mi potrebami, ki se šolajo v rednih šolah, je bil zelo koristen in ob pravem 
času. Bodoči učitelji otrok so dobili neposredno informacijo od strokovnja-
kov, ki so do sedaj delali z otroci. Lahko rečem, da je bilo s tem razrešenih 
veliko vprašanj, ki so bili rešeni na enem mestu in v kratkem času. Tako je 
bil čas, ko se je moj sin Gašper, ki je gluh, prilagajal na nove učitelje in uči-
telji nanj, gotovo krajši, kot bi bil sicer. Veliko skrbi in negotovosti ste nam 
staršem in otrokom prihranili s tem seminarjem. Naš Gašper se je lepo vži-
vel v novo okolje in tudi učitelji so ga zelo lepo sprejeli, tudi po zaslugi tega 
seminarja. Zato vam je naša družina iskreno hvaležna.

• Dobro je bilo, da smo se srečali z učitelji; da smo lahko predstavili svoje 
otroke učiteljem; da spoznamo, da se z trudom zmore; da smo se starši 
med seboj spoznali.

• Moje osebno mnenje je oz. spodbujam, da bi bilo v bodoče čim več takih 
srečanj, saj bi tako bilo delo, tako za učitelje, starše, surdopedagoge laž-

Slika 17: Srečanje	na	Rogli
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je. Da se izmenjajo izkušnje med seboj. Predvsem bi bilo treba animirati 
otroke s PP, da bi povedali veliko več svojih izkušenj, ki so jih imeli do se-
daj z učitelji.

• Take vrste srečanje je bilo zelo dragoceno in predlagala bi, da bi se ta obli-
ka prenesla še za druge starostne skupine integriranih otrok in učencev.

• Najdragocenejše je bilo sodelovanje vseh udeleženih v procesu integraci-
je: učitelji – dijaki – starši – strokovnjaki za motnjo in navezovanje stro-
kovnih, predvsem pa človeških vezi.

• Učitelji, ki so bili prisotni, so morda izgubili strah, kako delati z gluhim. 
Upam, da so starši začutili pripravljenost s strani učiteljev, da bodo po 
najboljših močeh pomagali otrokom. Zelo dobro ocenjujem, da nismo stva-
ri ovijali v vato, ampak smo stali na trdni, realnih tleh.

• Če bom rekla, da sem imela pozitivna pričakovanja, bi se zlagala. Eno iz-
kušnjo s srednjo šolo smo že imeli in ta izkušnja je bila za nas zelo stresna.  
Naj povem, da sem bila presenečena že takrat, ko me je sveto-
valna delavka poklicala, če bi bili s hčerko pripravljeni sodelova-
ti na teh delavnicah. Najprej sem bila skeptična, saj res nisem bila 
prepričana, da ima to kak smisel, danes pa sem ji iz srca hvaležna. 
Že prvi dan na Rogli sem bila pozitivno presenečena, ko sem ugoto-
vila, koliko profesorjev iz Srednje šole Zagorje se je pripravljeno uči-
ti oziroma je pripravljeno pomagati takšnim otrokom. Domov sem od-
šla pomirjena, predvsem pa polna upanja, da smo končno našli šolo, 
kjer so profesorji tam zato, da dijakom pomagajo ter da jih razumejo. 
Takšno druženje je pravi način za spoznavanje dijakov s profesorji, saj vemo, da 
takšni otroci rabijo vez z osebo, ki ga uči. Moje mnenje je, da bi moral vsak otrok 
imeti priliko, da na takšen sproščen način spozna svoje profesorje, pa tudi starši, 
da dejansko vidijo, kako njihov otrok trpi, če ni razumevanja za njegove težave. 
Ob tej priliki bi se rada zahvalila tako vodstvu šole, ki podpira takšne pro-
jekte, kot tudi vsem profesorjem za vse razumevanje in pomoč. Prav vesela 
bom, če bom imela še kdaj priložnost, da se udeležim takšnih delavnic. Še 
enkrat hvala.

• Moje mnenje o tem srečanju je tako, da z besedami težko opišem, ker je 
zame zelo pozitivno, sploh zaradi tega, ker so bili prisotni tudi profesorji … 

Mnenja dijakov
• Dan preden smo odšli, sem imela zelo različne občutke, saj ni-

sem vedela, kaj lahko pričakujem. Najprej se delavnic nisem ho-
tela udeležiti, saj me je bilo vedno sram, da imam težave z uče-
njem ter da se malo razlikujem od drugih pri razumevanju snovi. 
Ko sem prišla na Roglo in videla moje vrstnike, sem se malo zamislila ter 
ugotovila, da imajo nekateri še večje težave. Na začetku delavnic sem bila 
malo živčna, saj nisem vedela, kaj me čaka, a na koncu sem bila zelo ve-
sela, da smo se o vsem pogovorili ter oblikovali individualiziran program. 
Všeč pa mi je tudi bilo, da sem bolje spoznala profesorje, ki so bili prisotni 
na Rogli, saj se mi zdi, da sem o kakšni profesorici spremenila mnenje. 
Vesela sem, da sem se udeležila delavnic pa Rogli, ker vem, da mi za to 
ne bo nikoli žal, saj sem s temi delavnicami in programom pridobila sa-
mozavest v šoli. Mislim pa, da je tudi mami nekatere stvari spremenila 
pri najinem odnosu, kar se zadeva šole, saj se mi zdi, da je spoznala, da 
nekaterih stvari preprosto ne morem narediti takoj, ampak rabim malo 
časa ter spodbude.
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• Mislim, da je bil nocojšnji pogovor zadetek v polno. Spoznali smo se in po-
vedali svoje izkušnje. 

Refleksiji prostovoljk

Laura Mlinar – študentka FSD Ljubljana, prostovoljka na taboru

Še enkrat moram omeniti, da sta mi bila ta dva dneva na Rogli zelo po-
sebna izkušnja. 

Ker sem v prejšnji refleksiji se mi zdi, da kar podrobno opisala naša sku-
pna predavanja in odzive na njih, se bom zdaj usmerila na vsako skupino pose-
bej in skupno predavanje malo pustila ob strani.

V skupini »Gibalno ovirani« je bilo največ udeležencev. Zelo mi je bilo všeč 
to, ker so naredili en velik krog, v katerem so bili vključeni starši, dijaki, njihovi 
profesorji, psihologi in socialni delavci. Tako da je bila druščina res pisana. Vsak 
od njih se je predstavil, povedal svojo funkcijo, mnenje in kaj si želi v prihodnje. 
Ker nisem bila stalno prisotna na isti delavnici, ampak sva s Tino skakali od ene 
do druge, nisem slišala občutij vseh, sem pa prišla ravno takrat, ko so se pred-
stavili dijaki. Videlo se jim je, da so tam z veseljem in niso bili v to prisiljeni. Svoje 
mnenje, želje in pričakovanja so povedali z velikim veseljem in brez sramu, saj 
so vedeli in čutili, da jih vsi, ki so tam prisotni, resnično poslušajo in sprejemajo. 
Včasih je sicer kakšna mama malo »pojamrala« kako ji je hudo, saj je tukaj ime-
la priložnost, da je govorila tudi z drugimi o tako imenovanih težavah, ki jih ima 
s svojim otrokom, ker je invalid, in ne samo doma s svojim možem. Drugi dan pa 
smo si ogledali začetek fantastičnega dokumentarca »murderball«, ki na zelo do-
ber način predstavi življenjske zgodbe fantov, ki so se ponesrečili in postali inva-
lidi. Pred tem pa so v skupinah reševali obrazec. Ta skupina je imela tudi najbolj-
šo energijo, kar je seveda prineslo še večje zanimanje in lažje sodelovanje med 
udeleženci.

V drugi skupini »Slepi in slabovidni« je bilo samo par udeleženk. Vse so 
se mi zdele starejše, tako da nisem prepričana, če je bila med njimi tudi kakšna 
dijakinja. Delavnica je bila zastavljena kot predavanje. Tako, da je gospa, ki je 
že prej predavala na skupinskem predavanju, zopet bila v tej vlogi. Ker je govo-
rila samo ona, druge pa niso dale tako rekoč nobenega znaka od sebe, se mi je 
zdelo, kot da se zelo dolgočasijo, saj je gospa govorila zelo monotono in na čase 
sramežljivo. Drugi dan, pa se je to že malo spremenilo. Sicer so še vedno sedele 
tako kot prejšnji dan, vendar so tokrat sodelovale in govorile čisto vse. 

V skupini »Gluhi in naglušni« je bilo spet prisotnih tudi par dijakov. Ena 
punca je bila naglušna in je imela polžev vsadek ter je govorila. Druga dva pa 
sta bila gluha in sta imela s sabo svojega tolmača. Opazila sem, da je bila samo 
ena mati gluhe dijakinje tudi sama naglušna ali celo gluha. Najprej so se vsi trije 
nekako skrivali za svojimi starši in so pustili, da so oni govorili namesto njih, tudi 
če jih je kdo kaj vprašal. Drugi dan pa so se tudi sami opogumili, povedali svoje 
mnenje in tudi kaj vprašali. Sodelovanje v tej skupini se mi je zdelo zelo dobro. 
Všeč mi je bilo tudi to, ker so naredili skupinice tako, da je bil v vsaki skupini di-
jak s staršem in njegovi učitelji. Tako, da je vsak povedal svoje mnenje in priča-
kovanja glede šolanja. Saj so bili to predvsem dijaki, ki so ravno začeli šolanje v 
1. letniku. 

V zadnji skupini »Primanjkljaj na posameznih področjih učenja ali SUT« 
so bile prisotne same gospe, ki so bile profesorice, socialne delavke ali pa psiho-
loginje. Najbolj sem si zapomnila, kakšen sprejem sva doživeli, ko sva stopili v 
konferenčno sobo. Ena izmed njih naju je prestrelila s pogledom, kot da bi storili 

dr. Dušan Rutar | Izvedba projekta in nadaljnja razmišljanja
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ne vem kaj. Ne bi rekla, če se prej na skupinskem delu s Tino ne bi predstavili in 
tako ne bi vedeli, kdo sva. Tako pa so vedeli, da jih bova najbrž »motili«. Tudi one 
so bile razporejene v krog, vendar je samo ena govorila, ostale pa so poslušale. 
Nekatere so bile bolj zainteresirane, drugim pa se je videlo na obrazu, da z misli-
mi niso prisotne. Drugi dan, pa so se igrale zelo zanimivo igrico. Razdelile so se 
v pare in se s hrbtom obrnile ena proti drugi. Ena je imela v roki sliko, na kateri 
je bila skulptura iz kock, druga pa je imela kocke. Prva je morala opisovati sliki-
co na tak način, da je druga lahko sestavila identično skulpturo, kot je bila na 
sliki. Moram reči, da so bile nekatere izjemno dobre opisovalke, tako da tista, ki 
je sestavljala, ni imela težkega dela. Nekaterim pa ta naloga sploh ni šla. Tukaj 
se mi zdi, da so se pokazale spretnosti (prostorske) predstave in dobrega znanja 
opisovanja snovi pri delu. 

V teh dveh dneh s Tino nisva imeli nekega pretiranega dela, sva se pa v 
prostem času družili s 15-letno punco, ki je naglušna in ima polžev vsadek. Naj-
prej sem se malo ustrašila, kako bo to iz gledalo, saj še nikoli nisem imela izku-
šnje z naglušnim človekom, in ali se bomo razumele v smislu, ali bo ona razume-
la, kaj sem jo vprašala ter obratno. Hitro sem videla, da ne bo težko, saj je naš 
pogovor takoj stekel. Povedala nama je, da je vedno hodila v normalen vrtec in 
šolo, sedaj pa hodi na Srednjo šolo za oblikovanje in fotografijo. To pa je tudi šola, 
katero sva obiskovali s Tino, tako da smo imele dobro temo za pogovor. Povedala 
nama je tudi, da se nikoli ni učila govorice gluhih in da se je vedno normalno po-
govarjala z ljudmi. To sem ugotovila tudi sama, da mi ni bilo treba govoriti kako 
drugače, mogoče le malo bolj pravilno slovensko in ne narečno, saj sem videla, da 
se tudi z mamo pogovarja v pravilni slovenščini. Če pa naju kdaj ni razumela, pa 
sva poskušali povedati z drugimi besedami ali pa samo malo obrnili stavek, saj 
so na predstavitvi povedali, da je bolje da narediš to, kot pa da ponavljaš en in 
isti stavek v nedogled, saj mogoče oseba slabše sliši ene glasove od drugih. Tako 
da lahko rečem, da sem nekaj odnesla tudi od skupnih predavanj, čeprav so bila 
nekatera brez posebne energije in zelo zaspana.

V teh dveh dneh sem doživela veliko novih izkušenj in slišala mnogo za-
nimivih stvari, predvsem med predavanji dr. Rutarja, ki mi bojo v nadaljnje prišle 
zelo prav na fakulteti in tudi v vsakdanjem življenju. 

Tina Kovačić – študentka FSD Ljubljana, prostovoljka na taboru

Skupina gibalno oviranih

Skupina je pod vodstvom dr. Rutarja dobro funkcionirala, vendar je vse 
skupaj več ali manj temeljilo na predavanju (kot tudi v večini drugih skupin). Po-
leg deljenja izkušenj v krogu, kar je meni osebno delovalo kvečjemu kot neka-
kšna skupinska terapija, je delovanje te skupine temeljilo na predavanju, podaja-
nju informacij. Sama sem se prvič udeležila takšnega 'tabora', ampak delovanje 
skupine gibalno oviranih je bilo usmerjeno predvsem k ozaveščanju, da stvari 
niso vedno samo takšne, kot jih mi vidimo. Predvsem je bilo veliko šokantnih po-
datkov, informacij, ki jih prej nisem nikoli slišala, sama dejstva, pred katerimi si 
širok del javnosti stalno zatiska oči.

Udeleženci so bili (poleg posameznikov, ki jim je bilo dolgčas) željno zna-
nja. Skupina je bila v primerjavi z ostalimi relativno velika, kljub temu da so bili 
prisotni samo trije dijaki. Predvsem pa zaradi velike udeležbe strokovnih delav-
cev, predvsem učiteljev, je težnja po podatkih prevladala in se je tako zanimanje 
celotne skupine usmerilo bolj k predavateljski obliki. 

Udeleženci so imeli dovolj priložnosti sodelovanja, deljenje mnenj je bilo v 
tej skupini pogosto, tudi udeleženci so bili pripravljeni postavljati vprašanja in več 
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kot pripravljeni na debato. V prvem delu delavnice sem doživela to skupino kot 
najbolj angažirano in odprto, saj so sodelovali več ali manj vsi, ki so bili pripra-
vljeni deliti mnenja ali misli. Še vedno pa se mi zdi, da so bili malo zapostavljeni 
predvsem dijaki sami. Starši so bili navdušeni nad tem delom, saj so lahko malo 
potožili ljudem, ki so jih še predobro razumeli, medtem kose mi je zdelo, da je bilo 
dijakom malo dolgčas. Vedeli so da gre zanje in da bi se spodobilo, da so priso-
tni, zato so raje ostali tam, čeprav so se vidno dolgočasili (zehali, zavijali z očmi, 
pogledovali stran ...). Kar se je opazilo tudi pri ostalih skupinah.

Skupina slabovidnih

Skupina slabovidnih je delovala izključno na predavanjih. Tik pred za-
ključkom tabora so bili tudi udeleženci pozvani k deljenju mnenj, vendar je bila 
to najmanjša med vsemi skupinami, tako da je tudi to bilo manj intenzivno. Pri-
čakovala sem da bodo zaradi svoje majhnosti razvili večjo komunikacijo in globljo 
povezanost vendar sem opazila ravno nasprotno, zaradi maloštevilčnosti članov 
so stremeli predvsem k enotnosti mnenj, nobena kritika ni bila podana, nobeno 
objektivno mnenje.

Vzdušje v tej skupini je bilo malo preveč usmerjeno k predavanju. V tej 
skupini sem se počutila zelo neprijetno zato sem se v to učilnico tudi najredkeje 
vračala. Vsakič ko sem vstopila sem se počutila kot da sem prekinila politično 
sejo na kateri so debatirali o abstraktnosti. Monotono enosmerno predavanje, bi 
bil moj opis vzdušja te skupine. Prisotna pa je bila tudi močna avtoritarna oseb-
nost, ki je poskušala ublažiti ta vtis, vendar ne preveč uspešno. 

Zaradi manjše prisotnosti v tej skupini, nebi vedela natančno kakšno mo-
žnost sodelovanja so imeli prisotni, vendar po mojem občutku sodeč je bilo njiho-
vo mnenje dobrodošlo, čeprav verjetno ne najlepše sprejeto.

V tej skupini je bila prisotna samo ena dijakinja, ki pa ji je bilo predvsem 
dolgčas in je večino časa prespala z odprtimi očmi. Telesna govorica, ki jo je od-
dajala je na ves glas kričala 'PUSTITE ME PRI MIRU!' Ker je bilo njeno počutje 
res jasno izraženo je tudi ostali člani skupine niso motili. Mogoče ker je bila res 
edina dijakinja, se je najverjetneje počutila izolirano in osamljeno. Ta dijakinja je 
delovala najbolj 'najstniško' podobna svojim vrstnikom, ki nimajo težav z vidom. 
Obnašala se je uporniško kot se za najstnico tudi pričakuje,obnašale se je kot 
popolnoma običajna najstnica- tega v drugih skupinah ni bilo opaziti, vsaj ne v 
tolikšni meri.

Skupina gluhih
Skupina je prvi dan bazirala na predavateljskem tipu podajanja informa-

cij, medtem ko se je tokom drugega dneva razvila debata, tvorili so manjše sku-
pine, znotraj katerih so potekale debate. Druga največja skupina je kljub številč-
nosti članov lepo sodelovala in se prilagajala drug drugemu. Zdi se mi da so vsi 
trije dijaki v tej skupini sodelovali več kot pa dijaki drugih skupinah, mogoče tudi 
zaradi tega, ker je bilo potrebno več koncentracije za komunikacijo z drugimi, ki 
so več kot očitno pričakovali odgovore.

Skupina gluhih je ustvarila zelo prijetno vzdušje. Prisotni so oddajali neka-
kšen občutek dobrodošlosti, prijetnosti. Kljub prilagojeni komunikaciji je le-ta pote-
kala brez večjih težav. Pripravljenost, fleksibilnost prisotnih je veliko pripomogla k 
temu, da so se ljudje v takšni situaciji, ki bi lahko v normalnih okoliščinah bila ek-
stremno naporna, počutili prijetno. To sem lahko občutila tudi kot zgolj opazovalka.

Delovanje te skupine (predvsem drugi dan) je temeljilo samo na sodelo-
vanju udeležencev, vodstva sploh ni bilo čutiti, čeprav je bila vodja konstantno 
prisotna in na voljo, če se je kar koli zataknilo. 

dr. Dušan Rutar | Izvedba projekta in nadaljnja razmišljanja



140

Inkluzija in inkluzivnost

Vsi trije dijaki v tej skupini so pridno sodelovali, čeprav je bilo sodelova-
nje deklice malo prisiljeno, deček je pa navdušeno spremljal dogajanje in z vese-
ljem sodeloval, čeprav je komuniciral zgolj s tolmači. Deklica je tudi izrazila željo 
po tem da ne bi sodelovala in ne bi bila prisotna pri predavanjih in delavnicah, 
vendar je vloga staršev tu prevladala. Podobno se mi je zdelo tudi z večino ostalih 
dijakov. Zaradi prisotnosti staršev niso odkrito izrazili svojih želja.

Skupina SUT

Delovanje te skupine mi je bilo najbolj všeč, saj je zardi prilagojenosti 
programa delovala predvsem na delavnicah in niti približno ni temeljila na pre-
davanjih kot drugi dve skupini. Vaje, ki so jih opravljali za boljše razumevanje 
drug drugega, so bile odlične za povezovanje in učenje poslušnosti, spremljanja 
napredek drugega, dojemanje nekoga ... Delovanje te skupine je bilo zelo inten-
zivno in učinkovito, temeljilo je na osebnih izkušnjah vseh udeležencev, ne na 
pripovedih, podatkih, predavanjih.

Razumevajoči udeleženci so bili tisti, ki so določili vzdušje v tej skupini. 
Predavateljica je skozi sodelovanje z posamezniki diskretno vodila in usmerja-
la, tako da je bilo vodstvo zelo prikrito in komaj opazno. Vzdušje je bilo fanta-
stično, časovno popolnoma neomejeno (vsaj takšen občutek je bil vzpostavljen), 
svobodno, fleksibilno, udeleženci so počeli predvsem to, kar jim je bilo všeč, kar 
so želeli.

Udeleženci so bili v tej skupini točno tisto, kar bi morali biti povsod, bili 
so skupina. Vse, kar se je dogajalo, je bilo v skladu z njimi, bili so slišani in 
upoštevani pri vsakem koraku. Delo je bilo prilagojeno posameznikom, sodelo-
vanje ni bilo obvezno, tudi nikomur ni bilo treba tam sedeti, ampak so se lahko 
prosto gibali.

Predavanja

Predavanja so bila predvsem odvisna od predavatelja, večina predavate-
ljev ni povedala nič novega, šokantnega, zato tudi niso bili zanimivi. Medtem ko 
pa so nekateri udeleženci tudi med predavanji dr. Rutarja dobesedno spali, tako 
da je to bilo verjetno odvisno od posameznikov, čeprav se mi zdi, da so ljudje naj-
bolj budno in pozorno spremljali predavanja dr. Rutarja.

Izkušnje z dijaki

Največ časa sva preživeli z naglušno deklico S., katera se nama je pribli-
žala na željo njene mame. Bilo ji je zelo dolgčas, tudi na delavnicah kot tudi na 
predavanjih (večino predavanj sploh ni razumela zaradi okvare sluha). Izrazila je 
tudi željo, da se ne bi udeležila zadnje delavnice in bi raje preživela čas z nama, 
vendar ji mama tega ni dovolila. Gospodična iz skupine naglušnih, ki se nama je 
približala tik pred odhodom z Rogle, pa je deklico celo obtožila, da sploh ne sliši 
in da odgleduje z ustnic. Zelo nesramno se mi je zdelo, da lahko nekdo nekoga 
obtoži česa takega na taboru, na kakršnem smo se znašli, poleg tega da je S. ja-
sno izražene preproste besede zaznala, tudi če te ni videla.

Deklica je tudi na splošno v življenju dokaj osamljena, saj si težko prido-
bi najstniške prijatelje, ki razumejo njeno okvaro sluha in ji še vedno potrpežljivo 
stojijo ob strani ter jo cenijo in spoštujejo, kot si to zasluži, zato je tako Lauro kot 
mene prosila za telefonski številki in e-naslov, da bi si mogoče še malo razširila 
svojo socialno mrežo. 

Izkušnje z drugimi dijaki niso tako intenzivne, saj so se več ali manj 
držali svojih spremljevalcev, staršev in ljudi, ki so jih poznali že pred prihodom 
na Roglo.
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Izkušnje z gibalno oviranima fantoma so bile bežne, vendar dokaj inten-
zivne za tako kratko časovno obdobje. Kar hitro sem dobila občutek da enega 
dečka starši spodbujajo, podpirajo in mu na vse mogoče načine želijo omogoči-
ti osamosvojitev in samostojno življenje, medtem ko drugega dečka mati ne bo 
zlahka pustila oditi 'v svet' in mu bo preveč zaščitniško konstantno stala za pe-
tami. Temu dečku se bo zelo težko osamosvojiti, če mu bo sploh kdaj to uspelo.

dr. Dušan Rutar | Izvedba projekta in nadaljnja razmišljanja
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Prva srečanja v razredih
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Uvodno srečanje z dijaki 1. g-razreda, v katerem sta dva 
gibalno ovirana dijaka
Po poletnem taboru, na katerem se spoznajo in srečajo vsi, ki bodo ka-

sneje sodelovali v šolah, naj sledi uvodno srečanje z vsemi dijaki iz razreda, v 
katerega je vključen tudi dijak s posebnimi potrebami. Namen srečanja je med-
sebojno spoznavanje ob temi, ki je na prvi pogled lahko tudi vznemirljiva ali 
celo preveč nenavadna, šokantna oziroma škandalozna, zato je treba biti pri 
tem previden. 

V najboljšem primeru je lahko srečanje tudi produktivno, kot se je zgo-
dilo na našem prvem srečanju, opisanem v nadaljevanju.

Datum srečanja:  2. september 2009

Trajanje:   1 šolska ura

Navzoči:   dijaki, ravnateljica, psihologinja, razredničarka, spre-
mljevalki, psiholog D. R.

Uvodno srečanje z dijaki je bilo napovedano. Nihče ni imel pripomb 
nanj, zato se je lahko zgodilo. Kakršno koli nasprotovanje bi ga seveda prepre-
čilo, saj tako srečanje ne more biti ukazano ali odrejeno – popolno soglasje vseh 
je nujni pogoj, da se sploh zgodi.

Teme: 

1 Kult lepega, zdravega in močnega telesa
2 Vsakdanje izkušnje diskriminiranja, izločevanja drugačnih ljudi in 

drugačnosti
3 Kaj pomeni biti drugačen
4 Cinična drža v odnosu do drugačnosti
5 Lastne izkušnje drugačnosti
6 Strah pred drugačnostjo, starostjo, boleznijo, osamljenostjo
7 Kaj vse je treba narediti, da ohranjaš stik z drugimi, če si drugačen
8 Kaj vse mora narediti družina, starši
9 Kaj je CP, kako vplivajo nekatere strupene substance na možgane
10 Lastna izkušnja drugačnosti

Prvo srečanje z dijaki, katerih sošolec je gibalno oviran dijak (izraz zaje-
ma tudi dijakinje), je seveda izjemno pomembno, saj je preprosto prvo ali uvo-
dno, začetno; obenem pa je tudi občutljivo, saj ni nujno, da si takega srečanja 
kdo želi.

dr. Dušan Rutar | Izvedba projekta in nadaljnja razmišljanja
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Dijaki včasih rečejo, da 
premalo vedo o svojih sošolcih, 
ki so gibalno ovirani, zato jim je 
smiselno prisluhniti in jih sezna-
niti z osnovnimi idejami hendike-
pa in oviranosti. S seznanjanjem 
prav gotovo zmanjšujemo neve-
dnost, obenem pa tudi gradimo 
temelje za boljše medsebojno po-
znavanje in premagovanje pred-
sodkov oziroma stereotipov. 

Obstaja veliko stereotipov 
o hendikepiranih ljudeh, ki se tr-
dovratno pojavljajo v vseh druž-
benih okoljih. Navadno so vpeti 
v tele koordinate: invalidi so vi-
zualno odvratni ali vsaj premalo 
lepi, zanimivi, privlačni; vseka-
kor so nemočni ali vsaj potreb-
ni pomoči; so patetični; preveč so 
odvisni od drugih ljudi; hočejo 
biti neodvisni, pa ne morejo biti; 
so pogumni in celo herojsko pre-
našajo težave; so zagrenjeni in 
žalostni; so zlobni in pokvarjeni 
(v okvarjenem telesu je lahko le 
okvarjena duša); so duševno re-
tardirani; imajo mistične in ča-
robne moči.

Iz zapisa je že razvidno, da si stereotipi celo nasprotujejo in se medse-
bojno izključujejo (ne moreš biti sočasno odvisen in imeti posebne moči). Toda 
to sploh ni posebej zanimivo, kajti stereotipi in predsodki imajo izjemno dolgo 
zgodovino, zato se lahko vlečejo stoletja dolgo ali še dlje. Ljudje navadno nimajo 
vpogleda, od kod izvirajo, zakaj ali čemu se ohranjajo pri življenju, zato jih pre-
našajo naprej, ker najdejo v njihovi psihični ekonomiji oporo oziroma podkrepi-
tve, ne da bi se njihovi prenašalci tega sploh zavedali.

Prav zaradi nezavednih ozadij stereotipov in predsodkov jih je tako težko 
izkoreniniti. Znanje ali poučenost niti približno ne zadoščata, kajti ekonomija 
ljudi se ne spreminja skladno z informacijami ali dejstvi; za spremembe je poleg 
prebiranja literature, razmišljanja in refleksij potrebno tudi delo na sebi, ki pa 
je zahtevno in dolgotrajno. 

Srečanja z dijaki so vsekakor dobra priložnost vsaj za drugačno rabo 
jezika, ki pomaga ustvarjati drugačno socialno in družbeno okolje, če že za 
delo na sebi ni posebnih priložnosti; kar seveda ne pomeni, da jih ni mogoče 
ustvarjati. 

Pred očmi moramo imeti zlasti spoznanje, da smo ljudje kot simbolna 
bitja izjemno občutljivi na rabe jezika, na besedišča, posebne besede, fraze, kli-
šeje in drugo. Rabe jezika pravzaprav predstavljajo same temelje za razumeva-
nje človeških eksistenc. 

Zlasti je pomembno besedišče, ki ga uporabljamo, ko v javnosti nago-
varjamo ljudi.
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BESEDIŠČE 'NAJPREJ LJUDJE' NALEPKE, KI JIH NE UPORABLJAMO

LJUDJE, KI IMAJO TO ALI ONO TEŽA-
VO, MOTNJO, POŠKODBO, BOLEZEN INVALIDNI LJUDJE

LJUDJE Z MOTNJO V DUŠEVNEM 
RAZVOJU DUŠEVNO RETARDIRANI

IMA KOGNITIVNE TEŽAVE JE RETARDIRAN
MOJ SIN IMA AVTIZEM MOJ SIN JE AVTISTIČEN 
DEKLICA IMA DOWNOV SINDROM DEKLICA JE MONGOLOIDKA

DEČEK IMA TEŽAVE PRI UČENJU DEČEK JE SUTOVEC (SPECIFIČNE 
UČNE TEŽAVE)

ŽENSKA IMA TELESNO POŠKODBO, 
BOLEZEN, JE GIBALNO OVIRANA ŽENSKA JE INVALIDKA

JE MAJHNE RASTI JE PRITLIKAVEC 
IMA ČUSTVENE TEŽAVE JE PSIHIČ; JE DUŠEVNO PRIZADET
UPORABLJA INVALIDSKI VOZIČEK JE VOZIČKAR, JE ODVISEN OD VOZIČKA
TIPIČNI OTROK BREZ POSEBNOSTI NORMALEN, ZDRAV OTROK
PREJEMA POMOČ, HODI NA TERAPIJE JE V POSEBNI OBRAVNAVI
DOSTOPNO PARKIRANJE, DOSTOPNI 
PROSTORI ITD. 

PARKIRNI PROSTOR ZA INVALIDE, KO-
PALNICA ZA INVALIDE ITD. 

POTREBUJE … IMA PROBLEM …

Besedišče, ki ga uporabljamo, smo pridobivali dolga leta, zato nikakor 
ni preprosto znebiti se ga ali ga vsaj spremeniti. Prav zaradi tega so srečanja, o 
katerih teče beseda, tako pomembna. Biti morajo redna, zato se ne smejo kon-
čati po prvem, uvodnem srečanju z dijaki.

Srečanja so vpeta v procese vključevanja otrok s posebnimi potrebami v 
šolska okolja, ki so opisani in predstavljeni drugje. Na tem kraju je pomembna 
zlasti pozornost na rabe besed, fraz in drugih izrazov, zato je dobro še enkrat 
našteti nekatere najpogostejše stereotipne oblike razmišljanja, da se ne bomo 
prehitro znašli v pasti. 

Običajni stereotipi, povezani z naravo hendikepa in s hendikepiranimi 
ljudmi, so:
• saj niso sposobni za to delo, šolo; 
• pogosto bodo na bolniški, manjkali bodo pri pouku;
• potrebovali bodo več odmorov in dopusta;
• obstaja večja verjetnost, da se jim bo kaj zgodilo; 
• ne bodo se dobro vključili v tim, v skupino, v občestvo; 
• so manj inteligentni kot normalni ljudje; 
• gotovo so zelo pogumni ali pa so vsaj bolj pogumni in trpežni kakor 

drugi ljudje; 
• do življenja imajo drugačna pričakovanja kakor drugi;
• iz svoje izkušnje vem, da so podobni … 
• mi nismo prava ustanova zanje, zato naj gredo raje kam drugam, kjer 

bo zanje bolje poskrbljeno.

Sočasno pa se moramo zavedati tudi preprostega dejstva, da si dijak 
ali dijakinja morda ne želi, da bi kdo govoril o hendikepu, kajti to pomeni tudi 
razmišljanje o drugačnosti. Iz prakse vemo, da številni hendikepirani ljudje ne 
želijo izstopati, ne želijo biti izpostavljeni, ne želijo biti drugačni od drugih ljudi, 
zato moramo njihovo željo spoštovati.

dr. Dušan Rutar | Izvedba projekta in nadaljnja razmišljanja
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Inkluzija in inkluzivnost

Običajni stereotipi, ki jih nikakor ne smemo uporabljati:

• postavljanje oseb s hendikepom na prestol, češ da so nekaj posebnega;

• predstavljanje ali obravnavanje takih oseb, kot da so odvisne, potrebne 
pomoči in usmiljenja; 

• predstavljanje oseb, kot da imajo posebne zmožnosti ali da so nadarjene 
zaradi hendikepiranosti (na primer: slepe osebe so glasbeno nadarjene). 

Refleksija prvega srečanja z dijaki je pokazala, da so bili zadovoljni vsi, 
da ni bil nihče po nepotrebnem izpostavljen, obenem pa so bili postavljeni tudi 
dobri temelji za nadaljnje razgovore. Naslednji bo na vrsti proti koncu tega šol-
skega leta.
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Delavnice za spoznavanje gluhote
Ko se gluh ali naglušen dijak vključi v redno srednjo šolo, izvedemo de-

lavnice za sošolce integriranega dijaka. Integriranega gluhega dijaka povpraša-
mo, ali se z izvedbo delavnic strinja in je na delavnicah tudi navzoč.

Sošolci morajo biti seznanjeni z gluhoto/naglušnostjo, njenimi posledi-
cami in prilagoditvami, do katerih so gluhi dijaki upravičeni.

Delavnico izvedemo septembra, ko imajo sošolci že nekaj izkušenj s ko-
munikacijo z gluhim sošolcem. Pri izpeljavi delavnice je navzoč tudi razrednik.

Delavnico izpelje svetovalna služba Zavoda za gluhe in naglušne Lju-
bljana, lahko je navzoča tudi mobilna surdopedagoginja, če ima dijak v odločbi 
zapisano surdopedagoško obravnavo.

Lahko začnemo z naslednjo vajo.

Primer s krogi

Povzeto po: Akcija vključevanja, O'Brien in Forest ter sodelavci Snow, Pe-
arpoint in Hasbury, 
Sonček, Zveza društev za cerebralno paralizo

Osvetlite pomembnost dobrih odnosov in prijateljstva v življenju vsakogar.
• Prosite dijake, naj z vstavljanjem imen v vsak koncentričen krog določijo 

pomembne odnose v svojem življenju. 
• »V središčni krog vpišite imena ljudi, ki so vam najbližji, tistih, ki jih 

imate najraje in na katere se lahko najbolj zanesete.«
• »V drugi krog vpišite imena ljudi, ki jih imate res radi in se nanje zane-

sete, vendar ne tako zelo kot na tiste iz prvega kroga.«
• »V tretji krog vpišite skupine ljudi, ki jih poznate in s katerimi radi 

počnete različne stvari: skavte, tabornike, plavalce, športnike, razne 
klube ipd.«

• »V četrti krog vpišite imena ljudi, ki so v vašem življenju prisotni s svo-
jim delom, za katere so plačani (vaš zdravnik, zobozdravnik in ostali po-
dobni ljudje).«

• Prosite nekaj dijakov, da preberejo imena nekaterih ljudi, ki so jih vpi-
sali v posamezne kroge. Vprašajte jih, kaj počnejo z ljudmi v posame-
znih krogih. Vprašajte jih, kaj jim te ljudje pomenijo.

• Pokažite primerjalni niz krogov za izmišljeni primer, ki ima zelo malo 
odnosov. »Tukaj je oseba, ki ji je ime Miha in je vaših let. V krogu števil-
ka ena ima samo svojo mamo. Vsi ostali krogi so prazni. Razen četrtega 
kroga, ki je napolnjen z imeni zdravnikov, terapevtov in socialnih delav-
cev. Kako bi se vi počutili, če bi bilo vaše življenje podobno njegovemu?«

Alenka Levec | Izvedba projekta in nadaljnja razmišljanja
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Inkluzija in inkluzivnost

To je primer kroga, ki prikazuje slabo izpeljano integracijo otroka s po-
sebnimi potrebami v redno šolo.

V prvem krogu ima svojo družino, 
drugi krog je prazen – nima prijateljev, s 
katerimi bi se igral, ki bi jim zaupal svoje 
težave in stiske, skupaj z njimi praznoval 
rojstne dneve. V tretjem krogu ima dva 
znanca, četrti krog pa je poln strokovnja-
kov: zdravnik, otolog, mobilna pedagogi-
nja, učiteljica slovenskega jezika, pri ka-
teri ima učno pomoč, socialna delavka, 
psihologinja in razni inštruktorji. In prav 
vse strokovne moči moramo napeti, da 
take integracije nikoli ne dopustimo. 

Potem dijakom predstavimo:
• kje se lahko šolajo gluhi in naglu-
šni – šole za gluhe, integracija;
• načine sporazumevanja gluhih – 
govor, slovenski znakovni jezik;
gluhe kot jezikovno manjšino;

• vzroke za nastanek gluhote;
• prilagoditve, do katerih so upravičeni gluhi v času šolanja in razlaga teh 

prilagoditev;
• pravila sporazumevanja z gluhimi in naglušnimi.
• Imenujte kakšno znano gluho osebo v Sloveniji in v svetu.
• Razdeli enoročno abecedo in se skupaj naučijo črkovati svoja imena

Spodaj zapisane trditve imamo pripravljene na karticah. Vsakemu dija-
ku ponudimo kartice z besedilom, obrnjenim navzdol. Dijakom povemo, da so 
na karticah zapisane trditve. Vsak dijak bo trditev prebral tako, da bo upošte-
val pravila komuniciranja z gluhimi in naglušnimi ter se opredelil in povedal, ali 
se strinja z zapisano trditvijo ali ne. Ko dijak prebere trditev, da vodja delavnice 
kartico gluhemu dijaku, ki jo lahko še sam prebere. Vodja delavnice vzpodbuja 
dijake, da se vključujejo v razpravo in povedo svoja mnenja. Vodja delavnic ob 
vsaki trditvi pove še kakšno zanimivost in dodatno razloži ali razjasni zapisano 
trditev. Ne sodi o mnenjih dijakov.

Vodja delavnice se posebej potrudi, da ustvari prijetno vzdušje v razredu.

Primeri: 
• Gluhi ne govorijo, so nemi.
• Gluhi so sposobni odčitati govor z ustnic sogovornika.
• Če govoriš zelo glasno, te gluhi lahko razume.
• Gluhi imajo probleme pri učenju.
• Gluhi ne more voziti avta.
• Gluhi se ne vpisujejo na fakultete.
• Gluhi berejo s pomočjo brajice.
• Gluhi so slabše pismeni.
• Gluhi ne uživajo v glasbi.
• Gluhi s pomočjo slušnega aparata slišijo.
• Gluhi in slišeči se zelo razlikujejo.
• Gluhi, ki ne govorijo dobro, niso preveč pametni.

Slika 18: Shematični	 prikaz	 neuspele	
integracije
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• Gluhi, ki se sporazumevajo s kretnjami, so manj sposobni.
• Gluhi ne gledajo TV, ker ne slišijo.
• Izraz »slušno prizadeti« je sprejemljivejši izraz kot »gluhota in naglušnost«.
• Naglušni ljudje slišijo, a velikokrat ne razumejo slišanega.
• Gluhi otroci se šolajo v zavodih, naglušni pa v rednih šolah.
• Gluhoto odkrijemo takoj po rojstvu.
• Integracija otrok poteka zadnjih 10 let.
• Polžev vsadek vsadijo tudi naglušnim otrokom.
• Gluhi se imajo za jezikovno in kulturno manjšino.
• Gluhi otroci v rednih šolah so bolj osamljeni kot njihovi slišeči vrstniki.
• Gluhi ljudje imajo enake intelektualne sposobnosti kot drugi ljudje.
• Vstavitev polževega vsadka omogoča popolno poslušanje.

Odgledovanje
Preberite spodnje besedilo skupini, ne da bi uporabljali glas. Potrudite 

se, da ne boste šepetali. Upoštevaje pravila komuniciranja z gluhimi.

Skupina naj pazljivo odgleduje z ustnic bralca.

NEKOČ JE ŽIVELA DEKLICA, KI SO JO KLICALI RDEČA KAPICA, KER 
JE VEDNO NOSILA RDEČO KAPICO. SPLETLA JI JO JE BABICA. LEPEGA 
DNE JI JE MATI REKLA: »POSLUŠAJ, RDEČA KAPICA. BABICA JE BOLNA, 
ZATO ODNESI TO KOŠARICO S HRANO V NJENO KOČICO V GOZDU.«

Sedaj jim še vedno brez glasu povejte, da jim boste postavili vprašanja, 
na katera bodo morali pisno odgovoriti:
• KAKO JE BILO IME DEKLICI?
• KDO JI JE SPLETEL KAPICO?
• KAM BO NESLA RDEČA KAPICA KOŠARICO?
• KAJ BO IMELA V KOŠARICI?

Če ne bodo uspeli odgovoriti na vprašanja, ker ne bodo uspeli navodil 
odgledati z ustnic, jim dajte zapisana vprašanja.

Sporazumevanje z gluhimi
• Skupina se razdeli v male skupine s tremi ali štirimi udeleženci. V vsaki 

skupinici določijo osebo, ki bo »gluha«.
• Moderator povabi vse »gluhe« osebe, da gredo iz prostora, kjer jim da 

naslednje navodilo:
• Ste gluhi bolniki, ki ste namenjeni k zdravniku, ker imate vroči-

no, vas boli grlo in želite bolniški dopust. 
• Sporazumevate se lahko samo s pomočjo mimike, pantomime, 

igre. Zapisovanje na papir, artikulacija, odčitavanje z ustnic ni 
dovoljeno.

•  Igra poteka toliko časa, dokler zdravnik ne ugotovi, kaj je bolni-
ku.

•  Določimo novo gluho osebo – 
 • Socialna delavka in gluha mama, ki pride po finančno pomoč 

ali vsaj po obleko za otroke

 • Avtomehanik in gluha stranka, ki želi popravilo zavore v avtu

 • Psiholog in gluh oče, ki ima probleme s svojim sinom, ker špri-
ca šolo in ima v šoli negativne ocene 

Alenka Levec | Izvedba projekta in nadaljnja razmišljanja
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Inkluzija in inkluzivnost

Med igranjem vlog opozarjajte sodelujoče, naj poskušajo na različne 
načine predstaviti svoj problem. Zelo pomembna je izraz na obrazu, mimika …

Po končani delavnici se pogovorite v skupini, kaj vam je bilo najtežje, 
kako ste se počutili, ko niste bili razumljeni.
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Alenka Levec | Izvedba projekta in nadaljnja razmišljanja
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Inkluzija in inkluzivnost

Polletna srečanja

Uvodnemu srečanju v razredu 
sledi polletno srečanje z vsemi udele-
ženci inkluzije, kar pomeni, da so nanj 
povabljeni tudi starši. Namen srečanja 
je pregled del v prvi polovici šolskega 
leta, refleksija, artikuliranje proble-
mov in težav, iskanje novih rešitev za-
nje, krepitev medsebojnega zaupanja, 
pogovarjanje o lastnih občutkih, izra-
žanje mnenj, opisovanje izkušenj. 
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Skupno srečanje in evalvacija dela na šoli
V začetku januarja 2010 smo imeli na šoli srečanje, na katerem sta bili 

navzoči dijakinja in mama, vsi učitelji, ki dijakinjo poučujejo oziroma jo bodo 
poučevali v prihodnjih letih, svetovalna delavka in ravnateljica. Namen našega 
srečanja je bila evalvacija dotedanjega dela z dijakinjo, in sicer:

•  kakšno je splošno počutje in funkcioniranje dijakinje (vključenost v so-
cialno skupino, vzajemni odnosi med njo in učitelji, zadovoljstvo s svo-
jim delom in učnim uspehom),

•  kakšno je mamino mnenje o dosedanjem delu in uspešnosti dijakinje,
•  kakšno je mnenje učiteljev o lastnem delu in delu dijakinje,
•  na kakšen način se izvaja dodatna strokovna pomoč,
•  katere prilagoditve se uporabljajo in katere so učinkovite,
•  kako je potekalo sodelovanje učitelji – starši,
•  katera vprašanja in dileme so se pojavile v tem obdobju.

Že takoj ob prihodu sem opazila, da je dijakinja nasmejana in spro-
ščena, med učitelji se je počutila dokaj »domače«. Tudi ko je spregovorila, je 
bilo očitno, da je to povsem druga oseba kot je bila na Rogli. V skupino se 
je dobro vključila, s sošolci se dobro razumejo in pridobila je svoj krog pri-
jateljev, s katerimi se druži. Razred deluje kot celota in v njem se zelo dobro 
počuti. Vrstniki jo vidijo predvsem kot svojo sošolko in prijateljico, tako da 
je po njenem mnenju in s strinjanjem vseh nas ostalih izvajanje delavnic s 
celotnim razredom povsem nepotrebno. Socialni stiki so se ustvarili sponta-
no in to je največ vredno. Med njo in učitelji so se vzpostavili dobri odnosi, 
pridobila je zaupanje in pozitiven občutek, da lahko pri njih poišče pomoč 
ter se samostojno dogovarja glede obveznosti. Na učnem področju je uspe-
šna, pri večini predmetov celo zelo uspešna, ocene pa so sorazmerne z nje-
nimi sposobnostmi in vloženim trudom. Najbolj vesela novica pa je bila, da 
je na novoletni kulturni prireditvi nastopila v plesu. To je njeno zelo močno 
področje in prek njega se je predstavila ostalim učencem in učiteljem. Re-
snično sem bila vesela, da so jo vsi spoznali v njeni najboljši podobi ter da 
se je opogumila in izpostavila. To je izjemno pomemben podatek, ki kaže na 
to, kako varno in sprejeto se počuti ter koliko je v tem času pridobila na sa-
mozavesti in lastni vrednosti. 

Tudi mama je z dosedanjim delom vseh izjemno zadovoljna. Veseli se 
hčerinega dobrega počutja in dosedanjega šolskega uspeha, predvsem pa nje-
nega ponovnega pridobivanja samozavesti. Pri dogovarjanju glede šolskih obve-
znosti in izpolnjevanju le-teh je hči v tem šolskem letu precej bolj samostojna. 
Poudarila je, da je resnično hvaležna vsem strokovnim delavcem šole, ki so pri-
pomogli k tako pozitivni spremembi in uspehu. 

Irena Korene | Izvedba projekta in nadaljnja razmišljanja
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Vsak učitelj je z vidika svojega predmeta predstavil dotedanje delo, me-
tode in oblike dela ter prilagoditve, ki so se izkazale za učinkovite. Večina uči-
teljev je dijakinjo zelo pohvalila, vidijo jo kot delavno in motivirano za učenje. 
Glede pridobivanja ocen se individualno dogovarja z vsakim učiteljem, svoje 
obveznosti pa opravi zanesljivo in v dogovorjenih rokih. Zaenkrat posebnih pri-
lagoditev ni potrebovala, veliko ji pomeni že to, da okvirno ve, kaj se mora na-
učiti ter da se lahko glede načina izkazovanja znanja dogovori z učitelji. Doda-
tna strokovna pomoč se zaenkrat izvaja v obsegu dveh ur tedensko, in sicer pri 
matematiki in angleščini. Pri teh dveh predmetih se je ob začetku šolskega leta 
nekako pričakovalo največ težav, vendar je dijakinja zaenkrat pri obeh pred-
metih uspešna. Nekaj težav pa se je pojavilo pri predmetu, ki je bolj strokoven 
in s katerim se je dijakinja v letošnjem letu srečala prvič. Dijakinja ni pri tem 
predmetu pridobila še nobene ocene, učiteljici pa se zdi, da pri pouku ne sle-
di, občasno klepeta in ne kaže posebnega interesa za snov. Izkazalo se je, da se 
je treba naučiti in razumeti veliko strokovnih besed ter da so to povsem nove 
vsebine, ki si jih dijakinja težko predstavlja. Dijakinja je iskreno priznala, da so 
ji vsebine tega predmeta resnično tuje in da vsako uro teže sledi. Snov si tako 
težko predstavlja, da ni gotova niti glede tega, ali so njeni zapiski v zvezku pra-
vilni. Seveda je potem tudi motivacija za učenje nižja. Učiteljica in dijakinja sta 
se dogovorili, na kakšen bi dijakinja laže razumela snov ter kako ji lahko učite-
ljica pri tem pomaga. Kot možnost smo omenili, da bi lahko imela dijakinja po 
potrebi dodatno strokovno pomoč tudi pri tem predmetu. 

Mama sodeluje z učitelji redno, vsak mesec. Zanimivo je, da je izrazila 
začudenje ob tem, da skupne popoldanske govorilne ure trajajo le eno uro. Želi 
si, da bi se vsak mesec lahko pogovorila vsaj z večino učiteljev in v eni uri to ni 
mogoče. Kljub temu da je dijakinja trenutno uspešna, si želi stalnega sodelova-
nja z učitelji. Vsi smo bili mnenja, da si lahko takih staršev pri našem delu le 
želimo. Ravnateljica in učitelji so ji ponudili možnost, da lahko poleg govorilnih 
ur sodelovanje poteka tudi po dogovoru.

Na koncu je svoje zadovoljstvo nad dotedanjim delom vseh izrazila tudi 
ravnateljica. Poudarila je pomen timskega sodelovanja ter pripravljenost vseh 
sodelujočih na sprejemanje določene odgovornosti. 
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Evalvacija dosedanjega dela in refleksija doseženega pri 
delu z dijakoma

Povzetek srečanja

Organizacija srečanja v prostorih zunaj šole – pozitivno ocenjena 
(»nevtralni teren«). V projekt sta vključena dva gibalno ovirana dijaka; srečanje 
z njima in njunima družina smo izvedli ločeno (najprej z enim dijakom in nje-
govo družino, potem z drugim).

Srečanje je vodil dr. Dušan Rutar, ki je v uvodu pojasnil namen srečanja 
in pozval udeležence k odprtemu dialogu. 

V nadaljevanju je vsak od udeležencev povedal, kakšne izkušnje ima 
z dijakom, kako poteka delo, kakšne prilagoditve so zagotovljene pri posame-
znem predmetu, pri čem so morebitne težave in ovire. Učitelja, ki se srečanja 
nista mogla udeležiti, sta podala predhodno pisno mnenje. Prav tako so o svo-
jih občutjih in izkušnjah, morebitnih ovirah govorili tudi dijak in njegovi starši. 

Pomembno in pozitivno je, da so se tako tabora kot tudi tega srečanja 
udeležili tudi učitelji, ki dijakov še ne poučujejo v tem šolskem letu. So sode-
lovalni; povedo, kako spremljajo dogajanje (na hodniku dijake in njihove odno-
se; tudi med sodelavci – učitelji, ki so zadovoljni).

Napredek v odnosu pri komuniciranju učiteljev (verbalno kot tudi never-
balno). Napredek se nanaša tako na naslavljanje na sogovorca kot tudi na nepo-
sredno komuniciranje z dijakom, česar so bili na taboru zmožni le redki (takra-
tna komunikacija je bila npr.: »oni« so taki – mišljeno je bilo: »dijaki s posebnimi 
potrebami«; za »njih« je potrebno; zagotovili »jim« bomo …). Ker so na taboru ene-
ga od dijakov spoznali kot bolj čustveno občutljivo in ranljivo osebo, v komuni-
ciranju z njim večina učiteljev uporablja veliko mero previdnosti pri izbiri besed. 

Učitelji dajejo velik pomen skupnemu srečanju – taboru na Rogli in iz-
ražajo zahvalo za možnost sodelovanja. Menijo, da je bila to zelo dobra predpri-
prava na nadaljnje delo. Prav tako menijo, da jim je tabor omogočil koristno in 
dobro izkušnjo – pogledati na svet okoli nas drugače, z vidika razumevanja in 
izhajanja iz »sebe«. Vsi imamo dejansko enake možnosti, le da nekateri pri do-
seganju le-teh potrebujejo več podpore in pomoči drugih, ki jim to lahko nudijo.

Ugotovitve, pri čem se (trenutno) v praksi pojavljajo težave ter skupno 
iskanje možnih rešitev in predlogov za rešitve: potrebna bo večja pozornost pri 
načrtovanju športnih dni, projektnih tednov in ekskurzij, da bosta lahko tudi di-
jaka s posebnimi potrebami sodelovala. 

Odkrit pogovor o dilemah spremljevalk za fizično pomoč – kaj storiti 
v primeru dijakovega »špricanja« pouka, torej namernega izostanka od pouka. 

Irena Praznik | Izvedba projekta in nadaljnja razmišljanja
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Inkluzija in inkluzivnost

Odlično izhodišče za razpravo, saj so bili navzoči vsi: dijak, spremljevalki, uči-
telji, ravnateljica, svetovalna delavka in starši, pa še vzgojiteljica. Spremljevalki 
sta govorili o svojih »občutjih« glede tega, kar dijakov ni moglo pustiti ravnodu-
šnih, saj sta uvidela, da sta ju spravila v veliko zadrego (zagovor svojega dela – 
dela spremljevalke pred učitelji, vodstvom šole). Torej: kje je meja? Je že res, da 
spremljevalec upošteva želje dijaka, a kdaj to vendarle ni smiselno in primerno? 
Kam gre takrat spremljevalec …

Izpostavljena je bila tudi dilema profesorja: kako oceniti dijakovo zna-
nje, če ima dijak v spremljevalki – pisarja. Je zapis rešitev na testu realno di-
jakove znanje ali ne!?

Učitelji povedo, da so pričakovali večje težave. – To je zgovoren stavek, 
ki veliko pove! Pove predvsem o (nezavednem) delovanju učiteljev, ki so se »pri-
pravili« na poučevanje dijaka s posebnimi potrebami. Pripravili so se drugače: 
v sebi! Kajti na dvodnevnem taboru ob začetku šolskega leta so spoznali dija-
ka in starše v neformalni in neobremenjeni situaciji; nekateri so bili že takrat 
pripravljeni deliti svoje strahove in dvome z drugimi, nekateri še ne. Slišali in 
soočili so se z zgodbo »družine s posebnimi potrebami« in njihovimi stiskami 
kot tudi z njihovim pozitivnim pogledom na življenje. Moč odkritega pogovora je 
najboljše orodje za gradnjo novih stebrov in stebričkov v življenju! Je pot h kon-
struktivnim medsebojnim odnosom. 

Da so učitelji v razumevanju, prilagajanju in sprejemanju dijaka s 
posebnimi potrebami napredovali sami, ne zaznajo, temveč pomen pripi-
sujejo drugim razlogom. – To povratno informacijo jim vsekakor še dolgu-
jemo!!!

Slika 19: Polletno	srečanje
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K njihovi (nezavedni) (samo)spremembi pa je nedvomno prispevala iz-
kušnja iz dvodnevnega tabora na Rogli. Velika pohvala je bila izrečena delovni 
ekipi projekta, ki je organizirala tabor kot odličen način dela. Posebna zahvala 
je ponovno tudi tokrat s strani učiteljev veljala dr. Rutarju, ki je s svojim an-
gažmajem in »nastopom« na Rogli močno vplival na udeležence tabora. Iskrena 
izjava učitelja: »Če ne bi bilo srečanja na Rogli, bi verjetno učitelji v šoli k pou-
čevanju obeh dijakov s posebnimi potrebami ne pristopili tako, kot smo! Zaslu-
go za to ima dr. Rutar.« 

Pomembno je spreminjanje vedenja in delovanja (osebnostna rast) uči-
teljev skozi »oči dijaka/dijakov« (npr.: učiteljičina težko berljiva pisava, s katero 
imajo vsi težave, pa si ji tega ne upajo povedati – delovna klima v taki skupinski 
dinamiki pa to dopušča in dovoljuje – in to brez zamere!). 

Oba dijaka se čutita v razredu sprejeta. – Tudi k temu občutju dijakov 
(PP), k njuni sprejetosti v razredu, šoli, nedvomno zelo prispevajo učitelji (ude-
leženci tabora). Zakaj? Ker so spoznali dijaka …, ne čutijo strahu pred delom 
z njima, otresli so se določenih dilem, bremen v odnosu, v komunikaciji in to 
je opazno tudi s strani dijakov. Tako učitelji dajejo potreben zgled v sprejema-
nju »različnosti« svojim dijakom na šoli in s tem prispevajo k večji strpnosti v 
odnosih v širšem pomenu besede. 

Srečanja so možnost medsebojne izmenjave izkušenj pri delu učiteljev 
– delitev izkušenj (slabih in dobrih) pred ostalimi sodelavci (kolegi, ravnateljico) 
ter pred dijakom in njegovimi starši. S tem se lahko razbremenijo lastnih občut-
kov negotovosti, dvomov in ne nazadnje tudi neposredne odgovornosti za mo-
rebitni neuspeh, in to je vodilo k uspešnejšemu nadaljnjemu delu. Prav tako si 
neobremenjeno lahko tudi svetujejo med seboj, kar je tistemu, ki mu je nasvet 
namenjen, tudi laže sprejemljivo (kot pa da mu nekdo – npr. ravnatelj ali sveto-
valni delavec govori, kaj bi bilo dobro …).

Primerjava obeh pogovorov z dijakoma in njunimi starši pove, da smo 
pri drugem dijaku izhajali najprej iz težav, zaključili pa s pohvalami, kar je ja-
sno sporočilo, da želimo napredek tako pri dijaku kot pri učiteljih. 

Dr. Rutar je z udeleženci delil svojo izkušnjo šolanja v gimnaziji, kjer ni 
bilo možnosti za tak način dela, kot smo mu priča danes in v tej skupini, s tem 
projektom, za katerega upamo, da bo postal model. Najlaže je breme šolanja 
preložiti na dijake. Delati, kot delamo mi, pa je drugače ... 

Sklepna ugotovitev je (moja ocena): 

»Zadovoljni družini, zadovoljna dijaka, zadovoljni učitelji!« – To je vse-
kakor »recept« in naložba za prihodnje uspešno delo! Ne zgodi pa se samo od 
sebe! Dvodnevna skupna izkušnja bivanja udeležencev je pot k učinkovitejši 
komunikaciji in medsebojnim odnosom, ki so osnova vsakršnega dela. Še zlasti 
dela v šoli z občutljivo odraščajočo mladino, med katero ne manjka različnosti. 

Šola je dobro opravila svoje delo že predhodno, pred vključitvijo dija-
kov s PP v izobraževalni program: 

•  Dobra predhodna priprava že v času prijave in vpisa dijakov (pogovor z 
dijakoma in starši ob zaključku šolskega leta z namenom spoznavanja 
dijaka za lažje načrtovanje potrebnih prilagoditev in upoštevanje njego-
vih posebnih potreb/opravila: svetovalna služba, tudi ravnateljica). 

•  Pozitivno usmerjena ravnateljica, vešča govora s kolegi, zna izraziti jav-
no pohvalo za minulo že opravljeno delo in dati spodbudo za naprej (»… 
vem, da znamo delati z dijaki s posebnimi potrebami, saj delamo z njimi 

Irena Praznik | Izvedba projekta in nadaljnja razmišljanja
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že vrsto let, tudi nova dva bomo uspešno pripeljali do zaključka izobra-
ževanja …«). 

•  Izbira primernega razrednika (razredničarke). 

•  Normativno zagotoviti čim manjše možno število dijakov v razredu. 

•  Izbira in zaposlitev spremljevalca.

•  Napovedala je tudi »naš projekt« in povabila učitelje k sodelovanju ter 
udeležbi na taboru (nagovor učiteljskega zbora ob začetku šolskega leta; 
delovni sestanki). 

Stalno spopolnjevanje učiteljev: 

•  Učitelji so motivirani za izobraževanje, lastno učenje, spopolnjevanje. 

•  To so dokazali s svojo udeležbo na taboru, ki je presegla pričakovanja 
(tudi ravnateljice). Bili so najštevilčnejša skupina (skoraj celotni pro-
gramski učiteljski zbor). 

•  Še vedno so velika skupina na srečanjih. Kdor ne more priti, se opraviči 
ali celo predhodno poda pisno mnenje/poročilo. 

•  Zavest učiteljev je visoka …, zato je sodelovanje izjemno dobro, kon-
struktivno in kakovostno.

Nadaljevanje dela z učitelji tudi prihodnja leta:

•  Morda organizirati letno srečanje ali jih priključiti taboru novincev. 

•  Imeti morajo informacijo, kam se lahko obrnejo po pomoč in nasvet, ko 
ga bodo pri svojem delu z dijaki s PP potrebovali (svetovalni/podporni 
center – strokovni delavci specializiranih ustanov). 

Drugo: 

•  September 2009: Delo v razredu v okviru projekta (psiholog dr. Rutar je 
obiskal razred; navzoče so bile še: ravnateljica, razredničarka, svetoval-
na delavka).

•  Individualizirani program se izvaja, sprotno prilagaja … – skrbnika sta 
razredničarka in PUZ.

Povezave 
www.cirius-kamnik.si (gibalno ovirani in dolgotrajno bolni)
www.zgnl.si (gluhi in naglušni dijaki)
www.zssm-lj.si (slepi in slabovidni dijaki)
www.visnjagora.si (dijaki s čustvenimi in vedenjskimi motnjami)
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Zaključna srečanja v prvem letu



161

Skrb za drugega človeka in skrb zase

Zadnje srečanje z dijaki v prvem letniku je bilo nekoliko drugačno. Ogle-
dali smo si film z naslovom Iz tvojega življenja (My Sister's Keeper, Nick Cassa-
vetes, 2009). Film je izjemno primeren za dijake, dober pa je tudi zaradi teme, 
ki se je loteva in jo raziskuje.

Film ni nežna drama, kot pravijo nekateri, temveč je tako rekoč popolna 
pripoved o dveh sestrah, o bolezni, trpljenju, ljubezni, medsebojnih odnosih, 
družini, sreči, resničnem prijateljstvu in smrti. V njem vidimo skrbno izbrane, 
bogate in kompleksne besede o občutenju življenja, ki je naddoločeno z bolezni-
jo, s počasnim umiranjem in z odhajanjem najstnice, ki bi morala biti srečna, 
da bo še dolgo živela, a ne more biti. Prav zaradi njene bolezni so na koncu vsi, 
ki živijo z njo, boljši ljudje, kot so bili na začetku. Čisto vsi se preobrazijo, obe-
nem pa dobijo lekcijo brez primere, poduk o tem, kaj resnično pomeni ljubiti in 
kakovostno živeti, ne da bi človek postal patetičen in ne da bi se sprenevedal, 
sledeč kaki ideološki praksi, modni muhi ali dnevni zapovedi.

Vprašanja za razpravo in razmislek

1 Kakšen je vaš odnos do drugačnosti?

2 Ste kdaj trpeli zaradi poškodbe, okvare, bolezni, bolečine?

3 Kako razumete odnos med sestrama, ki nastopata v filmu?

4 Kaj ugotovite, če razmišljate o odnosu med materjo in umirajočo hčer-
ko?

5 Kaj vse ste doživeli ob gledanju filma?

6 Kaj mislite na splošno o boleznih, staranju, umiranju?

7 Česa se v svojem življenju najbolj bojite?

dr. Dušan Rutar | Izvedba projekta in nadaljnja razmišljanja
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Sklepno dejanje
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Projekt za prihodnost, solidarnost in demokracijo
Zadnje poglavje eksperimentalnega uvajanja modela inkluzije je pred-

stavljalo skupno srečanje vseh udeležencev na pikniku.

Ljubljana, 22. 4. 2010

VABILO NA SREČANJE in DELAVNICO ob zaključku projekta 

MODEL NUDENJA POMOČI UČITELJEM PRI DELU Z DIJAKI S PO-
SEBNIMI POTREBAMI, KI SO INTEGRIRANI V REDNE ODDELKE

Spoštovani,

vljudno vas vabimo na srečanje in delavnico ob zaključku projekta

MODEL NUDENJA POMOČI UČITELJEM PRI DELU Z DIJAKI S  
POSEBNIMI POTREBAMI, KI SO INTEGRIRANI V REDNE ODDELKE,

ki bo v petek, 21. maja 2010, ob 13.00 
na prostoru za piknike pri Juriju v Kamniški Bistrici.

Vabljeni ste vsi sodelujoči udeleženci z Rogle, dijaki  
s posebnimi potrebami, njihovi starši ter učitelji – PUZ-a, vodstvo, 

svetovalna služba.

Povabite lahko tudi druge sošolce.

Opozarjamo le, da prevoz ni financiran iz projekta in ni organiziran, 
zato ga morajo šole organizirati same.

Vljudno prosimo, da vabilo posredujete dijakom s posebnimi po-
trebami, ki so vključeni v projekt, njihovim staršem in učiteljem.

Zaradi organizacije prosimo tudi, da do 14. maja  
sporočite poimenski seznam prisotnih.

Prilagamo program delavnice.

Lep pozdrav,
Jelka Drobne

Tatjana Patafta
Barbara Gregorič Gorenc

dr. Dušan Rutar |Izvedba projekta in nadaljnja razmišljanja
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PROGRAM DELAVNICE

PETEK, 21. maja 2010

Prostor za piknike pri Juriju v Kamniški Bistrici

13.00 Prihod in pozdrav udeležencev Jelka Drobne

13.15

Povzetek/Refleksija dela v pro-
jektu (povratna informacija 
udeležencem, namen projekta, 
naša spoznanja …)

Dr. Dušan Rutar, Jelka Drob-
ne 
in ostali člani projektne sku-
pine

14.00 Odprta razprava z udeleženci 
(dileme, vprašanja, predlogi)

Sprotni zapis – napišejo člani 
projektne skupine

 

14.45

Igre vlog: izkušnja razlike (»po-
sebne potrebe«) z uporabo teh-
nično-medicinskih pripomočk-
ov (invalidski voziček, posebna 
očala za slabovidne; »umetna 
omejitev sluha« s slušalkami 
…; SUT ter L/D …)

Dijaki s PP (ob podpori men-
torjev) ob tem izvedejo intervju 
z aktivnimi udeleženci ter sne-
majo dogajanje (kako se poču-
tite, kaj vas moti …) 

Člani projekta

15.40

Predstavitev zaključnega dela 
v projektu (Nastajanje priroč-
nika/vodnika; video, medijska 
promocija; predstavitev ravna-
teljem šol na njihovem sreča-
nju ter predstavitev šolam)

Dr. Dušan Rutar, Jelka Drob-
ne

Zahvala udeležencem

17.00 Zaključek srečanja z družabni-
mi igrami in piknikom Zaključeno do 20.00 ure

Zadnje dejanje je bilo namenjeno povzetkom, sklepnim razmislekom 
in refleksijam dveletnega druženja oziroma sodelovanja. Skupni imenovalec je 
tale. Inkluzija je družbeni projekt, ki temelji na idejah enakosti, enakopravno-
sti, solidarnosti in demokracije. In če zares hočemo lepšo prihodnost za vse lju-
di, bodo poleg razvoja znanosti in tehnologij potrebne tudi radikalne družbene 
spremembe. Glede tega se zares ne bi smeli sprenevedati. 

Naj na tem mestu prav zaradi tega še enkrat navajam misel Noama 
Chomskega, ki sem mu tudi sicer posvetil nekaj knjig in velik del svojega časa. 
Takole pravi v enem zadnjih pogovorov: We have to make a distinction if we want 
to be effective. In

če želimo biti učinkoviti, so predlogi, kako živeti v miru, medsebojnem 
spoštovanju, 

enakosti in solidarno, dosti premalo. Morda so dobri za kak akademski 
seminar, to pa je 

tudi vse. 

Treba se je torej organizirati. Poleg predlogov, do katerih ni težko pri-
ti, zato potrebujemo še nekaj. Chomsky to imenuje zagovorništvo. To vključuje 
določanje ciljev in skiciranje poti, po kateri jih bomo dosegli. Kaj to pomeni? 
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Preprosto. Pomeni vrsto majhnih korakov, terja pa analiziranje družbene in go-
spodarske realnosti, kakršna pač obstaja. Sem sodi tudi razmišljanje o insti-
tucijah, potrebnih za prihodnje delovanje družbe, kot bi rekel Bakunin. Prav te 
institucije že danes spreminjajo družbo.

Naš projekt razumem kot majhen korak na orisani poti. Na tem mestu 
se vam še enkrat zahvaljujem za sodelovanje, ki je bilo res izjemno.

dr. Dušan Rutar |Izvedba projekta in nadaljnja razmišljanja
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REFLEKSIJE PROJEKTA 

IN KONČNA RAZMIŠLJANJA
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Povzetek projekta:
inkluzija, družbene spremembe, politika in etika

Inkluzija torej ne more biti državno vključevanje ljudi s posebnimi po-
trebami v družbeno življenje. Razloga sta zlasti dva: 1) Ljudje s posebnimi potre-
bami so v družbeno življenje vselej že vključeni, saj ne živijo v praznem prosto-
ru. 2) Ljudje s posebnimi potrebami so inteligentni in zmožni za razmišljanje, 
kar predvsem pomeni, da vselej lahko poskrbijo zase in si znotraj katerega koli 
družbenega polja izborijo svoj prostor in svoj čas. 

1 Inkluzija prav zaradi tega ne more biti beseda, povezana z delom in ži-
vljenjem le NEKATERIH LJUDI.

2 Zaradi inkluzije se družbena polja spreminjajo v velikanske učilnice de-
mokracije in boljšega življenja.

3 Inkluzije se je treba učiti, zadeva pa vse ljudi, saj temelji na idejah ena-
kosti, solidarnosti in skupnega življenja.

4 Inkluzija je zgodba o človekovih zmožnostih za razmišljanje in emancipa-
cijo.

5 Inkluzija temelji na ideji, da lahko vsak človek zaupa drugemu človeku in 
mu prizna zapisane zmožnosti.

Vidimo torej, da inkluzija nima nobene nujne zveze z boleznimi, mo-
tnjami, s težavami zaradi poškodb, okvar ali prizadetosti ljudi, prav tako pa ni 
nujno vezana na marginalne družbene položaje nekaterih pozabljenih skupin 
ljudi. Prav nasprotno je res: inkluzija temelji na pozitivnih zmožnostih vseh 
ljudi in vsakega človeka, med katerimi prav gotovo izstopa tista, o kateri že 
dolgo govori zlasti francoski filozof Jacques Ranciėre, ki pravi, da izhaja ide-
ja družbene emancipiranosti ljudi iz spoznanja, da se vsak človek lahko vede 
kot enak.

Ideja je zares radikalna in tudi redka, saj se danes bolj kakor enakost 
ljudi poudarja njihovo različnost, mislimo pa jo lahko, če naredimo preprost mi-
selni obrat. Večkrat tako rečemo, da se ljudje vedemo po principu kot da. Tako 
je tudi uveljavljeno razmišljanje v polju psihologije in psiholoških raziskav člo-
vekovega vedenja oziroma delovanja. Princip je močan, pomeni pa, da moramo 
ljudje v vsakdanjem življenju vselej domnevati celo vrsto stvari in domneve tudi 
avtomatično sprejemati, drugače naše delovanje niti ni mogoče.

Po istem principu se lahko vedemo tudi tako, da sprejmemo domnevo, 
da je vsak človek vselej že enak vsakemu drugemu človeku, da nihče ni nič več 
kot kdor koli drug. Ko sprejmemo tako domnevo, se lahko tudi vedemo skladno 
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z njo. Torej se vedemo, kot da smo enaki vsakemu drugemu človeku, kot da je 
vsak človek enak.

Posameznikova moč ne izhaja iz njegovega družbenega položaja, čeprav 
je na prvi pogled videti natanko tako, zato tudi pravimo, da imajo nekateri lju-
dje več moči kakor drugi. Na neki način je to seveda res, toda iz drugega zorne-
ga kota je zadeva videti povsem drugače, zlasti pa bolj produktivno.

Vsi vemo, da znajo najrazličnejši ljudje vedno znova dokazati, da zmore-
jo razmišljati in artikulirati svoje želje, potrebe, družbene položaje. Znajo govo-
riti o krivicah, ki se jim dogajajo, znajo uporabljati jezik in znajo se pogovarjati. 
Prav zaradi tega ne bi smeli pristajati na domnevno, da so na primer ljudje s 
posebnimi potrebami potrebni usmiljenja in pomoči.

Inkluzija je v tem obzorju prej vrsta družbenih praks, s katerimi si lju-
dje sami osmišljajo svoje eksistence in si pomagajo sami. Danes je taka ideja si-
cer nesprejemljiva za veliko ljudi, toda v osnovi je dobra. Nastaja namreč v oko-
lju, za katerega je Ranciėre rekel tole: Izgubili smo idejo demokracije kot moči 
ljudi, moči posameznega človeka.

Filozof se ne moti. Res smo jo izgubili, nanjo smo pozabili, ker smo po-
drejeni družbeni amneziji, za katero zelo skrbi kapitalizem, saj ima interes, da 
ljudje nenehno pozabljajo na take reči, kot je demokracija kot moč posamezni-
kov, saj ga ta v zadnji instanci celo močno ogroža.

Ne obstaja inkluzija brez identifikacije, brez režima identifikacije, ki je 
vselej vpet v določeno družbeno okolje. Prav zaradi take vpetosti je lahko ideja 
in praksa inkluzije zelo produktivna, kajti nujno omogoča nastajanje posebnih 
prostorov in časov, v katerih lahko ljudje doživijo drug drugega na povsem nove 
in celo radikalno drugačne načine. Zlasti tako, da ni treba nikomur predposta-
vljati, da je kdo več vreden kakor drugi. V takih prostorih in časih ni nobene 
hierarhije, nobenih razmerij moči. 

Inkluzija kot ustvarjanje prostorov enakosti in solidarnosti je zaradi za-
pisanega nujno moteča v obstoječih družbenih poljih, kjer je veliko neenakosti, 
nepravičnosti in izkoriščanja ljudi. Potencial inkluzije za vse je zato izjemen in 
celo revolucionaren, kajti zagovor enakosti in enakopravnosti, pravičnosti in so-
lidarnosti ne prenese nobenih razmerij moči in jih resno postavlja pod vprašaj.

Inkluzija ustvarja nove prostore, v katerih se lahko ljudje pogovarjajo na 
nove, drugačne načine. Pogovarjajo se o čemer koli, zlasti pa proizvajajo nove 
koordinate za razumevanje sveta, za njegovo opisovanje, videnje. 

Nekoliko drugače rečeno: inkluzija pomeni možnosti, da različni ljudje 
na novo ustvarjajo možnosti, na novo razdelijo karte, kar zlasti pomeni, da ne 
pristajajo na to, da so vselej razdeljene enako, da imajo vselej nekateri vlogo 
močnih, drugi pa vlogo žrtev. 

Ali še nekoliko drugače rečeno: inkluzija pomeni, da soglasja, ki vselej 
obstajajo v danih družbenih okoljih, niso nujno večna, da se torej lahko tudi 
spremenijo, da nanje ni treba brezpogojno pristajati. 

dr. Dušan Rutar |Refleksije projekta in končna razmišljanja
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Posebni dijaki, drugačni dijaki, osebe s primanjkljaji – osebe 
s posebnimi potrebami na Srednji šoli Zagorje
Učiteljeva vloga v današnji šoli je zahtevna, saj mora poučevati zelo ra-
znoliko populacijo učencev. 

(Banks in sod., 2005) 

Refleksija o tem, koliko, kako poteka in uspeva integracija oseb s po-
sebnimi potrebami v rednih izobraževalnih programih Srednje šole Zagorje, pri 
čem se zatika, kako jo sprejemajo pedagoški delavci, jo kdo odklanja, kako naj 
bi zaživela bolj prepričljivo, kaj nam na poti do cilja manjka …

Aktualne zahteve po inkluzivnem izobraževanju vseh učencev, dijakov, 
tudi tistih s posebnimi potrebami, ki imajo uzakonjeno pravico do šolanja v 
naših rednih vzgojno-izobraževalnih ustanovah, temelji na mednarodnih do-
kumentih, politiki EU, slovenskih zakonih, željah staršev učencev in zahtevah 
nevladnih organizacij. Z integracijo oseb s posebnimi potrebami v slovensko 
šolstvo je bil na ravni dokumentov oz. formalne regulacije storjen velik premik 
pri obravnavi otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami. 

V redne srednješolske izobraževalne programe z urami dodatne stro-
kovne pomoči so usmerjeni dijaki, za katere komisija za usmerjanje presodi, da 
imajo težave in da bodo prek dodatnih ur, ob ustrezni splošni obravnavi, dosegli 
vsaj minimalen standard znanj …

Z individualiziranim programom se določijo oblike dela na posameznih 
področjih oziroma pri posameznih predmetih, način izvajanja dodatne strokov-
ne pomoči, prehajanje med programi , potrebe po prilagajanju, organizacija po-
uka in pomoči, prilagoditve pri preverjanju in ocenjevanju znanja, napredova-
nje in časovna razporeditev pouka. 

Vloga učitelja pri uresničevanju integracije oseb s posebnimi 
potrebami
Dijaki se med seboj razlikujejo po socialnih, kulturnih dejavnikih, po 

kognitivnih sposobnostih, po jezikovnem znanju, po izobraževalnih potrebah … 
Vse to mora učitelj upoštevati pri načrtovanju in izvajanju procesa poučevanja. 

Ena od najpomembnejših kompetenc današnjega učitelja je poznavanje 
in upoštevanje učnih razlik med udeleženci izobraževanja, kar je tudi bistvo in-
tegracije oz. inkluzije. Učitelji se praviloma zavedajo svoje odgovornosti do ure-
sničevanja potreb raznolike populacije , med katerimi številni brez ustrezne po-
moči in podpore učitelja ostanejo neizobraženi in na socialnem obrobju. Vseh 
pričakovanj in zahtev okolja pa ne more uresničiti učitelj sam, ampak to doseže 
le s podporo in pomočjo šolskega tima in širše javnosti. 
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Uspešnost integracije ni odvisna le od zakonov in predpisov, odvisna je 
tudi od razpoložljivih strokovnih in materialnih virov na šoli, podpore učitelju, 
usposobljenosti učitelja in ne nazadnje od dobrega timskega dela. Kombinacija 
timskega soustvarjanja rešitev, materialne in strokovne podpore ter izobraževa-
nja učitelja daje učitelju samozavest, da sprejme OPP v oddelku in mu omogoči 
optimalni razvoj potencialov. 

Kurikul je namenjen vsem učencem, kar pa ne pomeni, da opravljajo 
vsi učenci enako delo, na enak način in z enako hitrostjo. Potrebna je fleksibil-
na organizacija dela, lahko tudi sodelovanje dveh in več učiteljev … Dobrodošli 
so tudi povezava šole s specializirano ustanovo, izmenjava izkušenj med peda-
gogi, seznanjanje s specialnopedagoškimi znanji in pristopi, obiski in prisostvo-
vanje pri pouku v specializirani ustanovi, razširjeni pogovori … 

Na Srednji šoli Zagorje smo začeli z vključevanjem oseb s posebnimi 
potrebami v redne programe nižjega poklicnega izobraževanja v šolskem letu 
1991/92. V te programe so se vpisovali predvsem učenci z nepopolno osnovno 
šolo in tisti, ki so obiskovali osnovno šolo s prilagojenim programom. Za inte-
gracijo oseb s posebnimi potrebami smo se odločili zavestno. Zavedali smo se, 
da integracija ni le fizično vključevanje oseb s posebnimi potrebami, temveč da 
je naloga veliko bolj zahtevna. Naše pomanjkljivo vedenje o populaciji teh oseb, 
pomanjkljivo poznavanje specialne metodike in ustreznih specialnopedagoških 
prijemov je pred nas postavilo nalogo, da se glede teh vprašanj čim bolj ozave-
stimo in izobrazimo. 

Prvi korak pa je bil doseči soglasje vseh pedagoških delavcev šole, da 
sprejemamo drugačnost in smo se pripravljeni spopasti s tako zahtevno nalogo. 

Sledila je vrsta izobraževanj, da smo razširili svoja znanja o raznovr-
stnih motnjah in ne nazadnje, kako pristopiti k osebam s posebnimi potrebami, 
kako jim omogočiti pridobivanje znanja do končnega cilja, da pridobijo potreb-
no znanje in usposobljenost za opravljanje poklica za katerega se šolajo. 

Z vsesplošno integracijo oseb s posebnimi potrebami v redni program 
osnovnih šol se je število vključenih usmerjenih oseb iz leta v leto, sorazmerno 
z vpisom, povečevalo. Dijaki se niso vključevali samo v programe nižjega poklic-
nega izobraževanja, temveč na vse nivoje izobraževanja, tako v srednje poklicne 
kot tudi v srednje strokovne in poklicno-tehniške programe. Ob vpisu oziroma 
pogosteje šele v času šolanja so pridobili odločbo o usmeritvi, ki jim je pred leti 
dopuščala 3–5 ur dodatne strokovne pomoči, danes pa največ 3 ure omenjene 
pomoči. 

Proces integracije je danes stalnica, učitelji so oboroženi z znanji o mo-
tnjah in z znanji, kako k osebi pristopiti, ne morem pa trditi, da integracija ne 
povzroča problemov. 

Eden od temeljnih problemov je, da dijak ob vpisu v izbrani srednješol-
ski program nima veljavne odločbe o usmeritvi, kar posledično pomeni, da je 
delo teže organizirati, ure dodatne strokovne pomoči še niso opredeljene, pro-
blemi pa se pojavijo že prve dni šolanja. Kasnejša ko je odločba, manj tako po-
trebne pomoči dijak dobi. 

Iz istega razloga (zakasnjene odločbe o usmeritvi) se zgodi, da je dijak s 
posebnimi potrebami uvrščen v oddelek/skupino, kjer število dijakov presega 
zgornjo normativno mejo. Reorganizacija je med šolskim letom skoraj nemogo-
ča, saj pogosto na šoli ni mogoče oblikovati dodatnega razreda/skupine, ker 
tega vpis, po začetku novega šolskega leta, ne predvideva. Če pa bi bila ta ovira 
odpravljena, delitev ekonomsko ni izvedljiva. 

Anica Ule Maček | Refleksije projekta in končna razmišljanja
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Druga težava je, da so najpogosteje osebe s posebnimi potrebami raz-
vrščene v oddelke, kjer so tudi vedenjsko težje obvladljivi dijaki, ki drugačnost 
teže sprejemajo ali jo celo zavračajo, zahtevajo pa polno pozornost učitelja v 
razredu. Tako so osebe s posebnimi potrebami potisnjene v podrejen položaj. 
Dejansko lahko govorimo le še o fizični integraciji, saj je vsak drug pristop, kot 
je individualizacija in diferenciacija, moten ali celo preprečen. Učitelju množica 
drugih problematičnih dijakov v oddelku onemogoča usmerjeno delo z osebo s 
posebnimi potrebami. 

Vse pogosteje opažam, da ima večina učiteljev vedno občutek, da jim 
primanjkuje časa, še bolj pa se ta občutek stopnjuje pri vključevanju oseb s po-
sebnimi potrebami, ki potrebujejo več individualne pomoči in podpore kot ostali 
vrstniki. Za izvajanje takšne strategije mora učitelj dobro organizirati pouk, da 
najde več časa za OPP, druga možnost pa je dodatna strokovna pomoč v razre-
du, kot je učitelj pomočnik, specialni pedagog … 

Ne nazadnje ugotavljam, da ure dodatne strokovne pomoči dijake s po-
sebnimi potrebami pogosto dodatno obremenjujejo, saj šola nima druge mo-
žnosti, kot da jih organizira zunaj rednih ur pouka. 

Nekateri od izpostavljenih problemov (učitelj pomočnik, delo v oddelku 
kjer so teže vodljive osebe in osebe s posebnimi potrebami, ure dodatne pomoči) 
bi bili rešljivi, če bi zakonodajalec sistemiziral ure dodatne strokovne pomoči, 
kar pomeni, da bi se osebi, ki je strokovno usposobljena za nudenje dodatne 
pomoči, ure dodatne pomoči štele v učno obveznost. Šola bi lahko, ne samo 
prek javnih del ali prostovoljstva, zaposlila ustrezno usposobljeno osebo in s 
tem razbremenila posameznega učitelja stroke in izboljšala položaj integrirane 
osebe s posebnimi potrebami. 

Položaj integrirane osebe s posebnimi potrebami bi se izboljšal tudi, če 
bi osnovno šolo, ob prehodu dijaka v srednje izobraževanje, zavezali, da mora 
izpeljati postopek za ponovno razvrščanje. Tako bi novinci že ob vpisu razpo-
lagali z odločbo o razvrščanju, kar bi izobraževalna ustanova lahko upoštevala 
tako pri načrtovanju novega šolskega leta kot pri oblikovanju oddelkov/skupin 
in pri kadrovskih rešitvah. 
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Razmišljanje
Šolsko leto končuje. Ko sta se avgusta vpisala v program Ekonomski 

tehnik dijaka z gibalno oviranostjo, smo s pedagoškim zborom nehote razmi-
šljali, kako bo potekal pouk, ali se bodo pokazale kakšne nepremostljive ovire 
in še marsikaj. Imeli smo veliko srečo, da se je v program v preteklem šolskem 
letu v prvi letnik vpisalo le 34 dijakov, skupaj s ponavljalci, tako da smo lahko 
ob vpisu fantov oddelek razdelili na dve manjši skupini, kar je za vse nas po-
menilo lažje delo, večjo možnost nameniti pozornost dijakom z nekoliko dru-
gačnimi potrebami, predvsem pa priložnost, da se izkažemo kot kolektiv, ki 
zmore premostiti čisto življenjske ovire in nuditi vsem dijakom v vseh pogledih 
uspešen zaključek letnika ter ne nazadnje tudi šolanja. Za marsikoga od naših 
učiteljev je pouk v oddelku 1. G postal pozitivna motivacija in izziv delno pri-
lagoditi svoje delo ter pripraviti individualizirani program za oba fanta, ki sta 
prav tako pokazala željo, da bi uspešno sledila pouku, imala lepe ocene ter se 
čim več vključevala tudi v program interesnih dejavnosti. Pomemben mejnik za 
vse nas je bilo sproščeno, prijetno in strokovno druženje na Rogli v začetku šol-
skega leta, ki je vsem razblinilo še zadnja vprašanja, ki so bila do takrat morda 
brez odgovorov. 

Nehote me spreleti misel: »Otrok ni posoda, ki jo polniš, temveč bakla, 
ki jo prižigaš.« Upam trditi, da na poseben način baklo prižigata dan za dnem 
nam vsem oba fanta, ki s svojo pozitivno energijo in motivacijo za delo vplivata 
tako na svoje sošolce kot na nas, učitelje. 

Verjamem, da bomo s skupnimi cilji in optimistično zazrtostjo v priho-
dnost ponosno leto za letom premostili vse ovire ter prišli skupaj do poklicne 
mature.

mag. Tatjana Novak | Refleksije projekta in končna razmišljanja
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Projekt izdelave individualiziranega programa
Na naši šoli imamo vsako leto kakega dijaka z gibalnimi ovirami, ki mu 

želimo v čim večji meri omogočiti čim bolj normalno integracijo v oddelke.

V ta namen smo se profesorji, svetovalna delavka (Darinka Vrhovec), 
ravnateljica (mag. Tatjana Novak) in dijaka 1. G EŠ ter njuni straši udeležili se-
minarja na Rogli, na katerem smo se vsi podrobneje spoznali s projektom, kako 
pravzaprav najbolje sestaviti IP za takšne dijake. Kar pa je najbolj pomembno 
– da ne ostane le na papirju.

Zato ga je treba sestavljati v sodelovanju z vsemi udeleženci tega proce-
sa. Da bo takšen IP učinkovit, pa je v prvi vrsti treba dijaka, za katerega se IP 
sestavlja, dobro spoznati. In delavnica na Rogli je k temu zelo pripomogla, saj 
sta tako dijaka predstavila svoje videnje naše pomoči, pa tudi njuni starši so z 
nami delili dotedanje izkušnje – tako pozitivne kot negativne.

Na koncu smo bili vsi udeleženci izjemno zadovoljni in smo se strinjali, 
da so takšne delavnice, ki potekajo zunaj šolskega časa in prostora, nujno po-
trebne za boljše medsebojno razumevanje in nadaljnje delo.
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Nekaj razmišljanj ob koncu projekta
•  O posebnih potrebah dijaka je treba govoriti vedno znova in znova in o 

tem ozaveščati tako strokovne delavce kot sošolce. 

•  Enkraten dogodek pripelje do premikov predvsem pri udeležencih, ven-
dar je za večje spremembe potrebna stalna spodbuda, da se novosti tudi 
v resnici realizirajo.

•  Pri dijaku s posebnimi potrebami, ki je relativno uspešen (pozitivne oce-
ne), smo hitro zadovoljni s prilagoditvami. Ob optimalnih pogojih pa bi 
tudi ta dijak lahko dosegel še boljši uspeh.

•  Na šolah, ki imajo veliko dijakov s posebnimi potrebami, je precejšnja 
težnja k posploševanju posebnih potreb in potrebnih prilagoditev. Stro-
kovni delavci bi potrebovali dodatno spodbudo in podporo v procesu in-
kluzije. Že zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, ki zahteva 
pripravo individualiziranega programa, s tem postavlja zahtevo po indi-
vidualiziranem pristopu. Izkušnja z neke druge šole potrjuje, da učitelji, 
ki so pripravili individualizirani program za svoj predmet in tako ozave-
stili prilagoditve, ki jih dijak potrebuje, te tudi bolj dosledno upoštevajo 
in izvajajo.

Klavdija Pikelj Grobelnik, Marija Jeraša | Refleksije projekta in končna razmišljanja
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Model nudenja pomoči učiteljem pri delu z dijaki s posebnimi 
potrebami, ki so integrirani v redne oddelke 
Zaposlena sem na Srednji šoli Zagorje, kjer sem do letošnjega šolskega 

leta največ ur poučevala v programu nižjega poklicnega izobraževanja Pomoč-
nik/pomočnica gospodinje oskrbnice oziroma Pomočnik v biotehniki in oskrbi. 
Že vsa leta, od kar poučujem na tej šoli, se srečujem tudi z dijaki s posebnimi 
potrebami.

Opažam, da je v zadnjih letih čedalje več dijakov s posebnimi potrebami 
vključenih tudi v poklicne in poklicno-tehniške programe in ne le v nižje po-
klicno izobraževanje, kot je bilo pred leti. V dosedanjih letih poučevanja sem se 
srečala z vsemi kategorijami dijakov s posebnimi potrebami, najpogosteje pa z 
dijaki s primanjkljaji na posameznih področjih učenja in z dijaki z motnjami v 
duševnem razvoju, vsaj kar se odločb tiče. Sama pa imam občutek, da ima ve-
liko dijakov tudi čustvene in vedenjske motnje, vendar ti dijaki nimajo odločb o 
usmerjanju oseb s posebnimi potrebami.

Ker bi si želela pridobiti še več izkušenj za delo z dijaki s posebnimi po-
trebami in ker bi s svojimi izkušnjami rada pomagala tudi drugim učiteljem, 
sem z veseljem sprejela povabilo za sodelovanje v okviru projekta CPI Model 
nudenja pomoči učiteljem pri delu z dijaki s posebnimi potrebami, ki so inte-
grirani v redne oddelke.

V zvezi z integracijo dijakov s posebnimi potrebami sem opravila tudi 
raziskavo, v katero je bilo vključenih 50 učiteljev (25 iz Srednje šole Zagorje, 18 
iz Gimnazije Litija in 12 iz Srednje tehniške in poklicne šole Trbovlje).

Z raziskavo sem ugotovila, da ima 70 % učiteljev pozitivno stališče do 
integracije, 6 % nevtralno, 24 % pa je proti integraciji dijakov s posebnimi po-
trebami v redne srednje šole. 16 % učiteljev se čuti usposobljene za delo z di-
jaki s posebnimi potrebami, 84 % pa ne. Med anketiranimi učitelji jih največ 
pridobiva dodatna znanja za delo z dijaki s PP s pomočjo izmenjave izkušenj s 
sodelavci (84 %), sledi pomoč šolske svetovalne službe (46 %), samoizobraže-
vanje (40 %), najmanj pa si pridobiva dodatna znanja na organiziranih oblikah 
izobraževanja (38 %). Učitelji, ki so sodelovali v anketi, menijo, da jim največjo 
podporo za delo z dijaki s PP nudijo sodelavci (50 %), sledi šolska svetovalna 
služba (38 %). Zelo majhno nudenje podpore pa so pripisali zunanjim strokov-
njakom (8 %) in vodstvom šol (4 %). V nadaljevanju sem ugotovila, da je 42 % 
učiteljev ocenilo, da dobro sodelujejo s starši dijakov s PP, 24 % jih nima teh 
izkušenj, 22 % je sodelovanje ocenilo kot zadovoljivo, 12 % pa slabo.

V okviru projekta sem izvedela marsikaj novega. Menim pa, da bi bilo 
treba projekt razširiti še na druge skupine posebnih potreb (motnje v duševnem 
razvoju, MVO …). 
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Zelo dragocena izkušnja je bilo srečanje na Rogli, ker smo se srečali lju-
dje z različnih področij in smo lahko izvedeli stališča dijakov, staršev, učiteljev 
in strokovnjakov za posamezno področje.

Zelo dragoceni so se mi zdeli tudi neformalni pogovori med odmori. Za-
nimivo se mi je zdelo, da marsikdo od nas nastopa v več vlogah. Izjemno zani-
mivo se mi je zdelo razmišljanje profesorice, ki pa je hkrati tudi mati dveh otrok 
s posebnimi potrebami. Pripovedovala je svoje izkušnje s svojim gluhim sinom, 
o (pozitivnih) izkušnjah z vpisom v 3. razred redne osnovne šole, potem ko je 
prva tri leta obiskoval osnovno šolo v Zavodu za gluhe in naglušne v Ljubljani. 

Zanimivo se mi je tudi zdelo, da je veliko učiteljev, ki so spadali v druge 
skupine (na primer h gluhim), želelo priti in so nekateri tudi prišli v skupino PPPU. 

Zelo koristne so bile tudi delavnice, na katerih smo se postavili v »kožo« 
oseb s posebnimi potrebami.

Svoj zapis bom sklenila s predstavitvijo Lizbonske deklaracije – Pogledi 
mladih na inkluzivno izobraževanje.

V času portugalskega predsedovanja Evropski uniji je bilo 17. septem-
bra 2007 na pobudo portugalskega ministrstva za šolstvo, skupaj z Evropsko 
agencijo za razvoj izobraževanja na področju posebnih potreb, organizirano sre-
čanje: »Glas mladih: Srečanje različnih v izobraževanju«.

Mladi s posebnimi potrebami iz devetindvajsetih držav, ki obiskujejo 
osnovne, poklicne in višje šole, so se dogovorili o predlogih, ki so predstavljeni 
v Lizbonski deklaraciji – Pogledi mladih na inkluzivno izobraževanje«. Nastanek 
dokumenta je omogočila agencija (European Agency for Development in Spe-
cial Needs Education) s pomočjo vseh držav članic in ob sodelovanju General-
nega direktorata za izobraževanje in kulturo Evropske komisije. V deklaraciji 
so zajeta stališča, ki so jih mladi predstavili na plenarnem zasedanju v portu-
galskem parlamentu v Lizboni. Predstavljene so njihove potrebe, pravice, mo-
žnosti in priporočila za uspešno inkluzivno izobraževanje. Naj povzamem samo 
nekatere.

Mladi so se dogovorili o svojih pravicah:
•  Biti spoštovan in ne diskriminiran. Ne želijo pomilovanja; želijo postati 

odrasli, ki bodo v prihodnosti živeli in delali v običajnem okolju.
•  Do enakih možnosti, kot to velja za druge državljane, vendar z določeno 

podporo, glede na potrebe. Nobena potreba ne sme biti prezrta.
•  Da živijo neodvisno, želijo imeti družino in dom, ki bo prilagojen njiho-

vim potrebam. Mnogi izmed njih imajo željo študirati na univerzi. Želijo 
delati in ne biti ločeni od ljudi, ki niso invalidi. 

Poudarili so naslednje spremembe in potrebe:
•  V izobraževanju in v družbi nasploh so potrebne prilagoditve glede na 

posamezne potrebe, na primer: več časa za posameznika pri pouku in 
izpitih, občasna individualna pomoč v razredu, dostopnost do prilago-
jenih gradiv in podobno. 

Mladi so izrazili svoje poglede na inkluzivno izobraževanje:
•  Pomembna je možnost, da vsakdo svobodno izbere, kje se bo izobraže-

val.
•  Inkluzivno izobraževanje je zanje najboljša oblika izobraževanja in je 

njihova pravica, če so za to ustvarjeni pogoji, da imajo potrebno podpo-
ro, vire in usposobljene učitelje, ki morajo biti motivirani, seznanjeni z 
njihovimi potrebami, ki jih morajo razumeti.

Karmen Tofolini | Refleksije projekta in končna razmišljanja
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•  V inkluzivnem izobraževanju vidijo veliko prednosti: usvojijo več social-
nih veščin, dobijo več izkušenj, učijo se živeti v realnem svetu; potrebu-
jejo stik s sošolci s posebnimi potrebami ali brez njih. 

Med udeleženci iz devetindvajsetih držav so bili tudi mladi s posebnimi 
potrebami iz Slovenije. Torej so v deklaraciji zajeta tudi njihova stališča. 

Integracija/inkluzija je upravičena za vse učence, ki lahko v navadnih 
razredih pridobivajo pri svojem učenju in razvoju. To, da je učenec integriran 
v redno šolo, pa še ne pomeni, da ne bo segregiran. Menim, da bo v prihodnje 
treba delati prav na tem področju.

Pri procesu integracije se prepleta mnogo različnih dejavnikov. Tukaj 
so zakoni s področja šolstva, zakon o financiranju vzgoje in izobraževanja, za-
kon o usmerjanju oseb s posebnimi potrebami, v poklicnem šolstvu pridobivajo 
na veljavi delodajalci, za katere je vprašanje, v kolikšni meri podpirajo oziroma 
bodo podpirali integracijo oseb s posebnimi potrebami. 

V središču same integracije so dijaki s posebnimi potrebami, njihovi 
sošolci, starši, učitelji, šolska svetovalna služba in nekateri drugi strokovnjaki. 
Velik pomen za uspeh integracije pripisujem usposobljenosti učiteljev. Glede na 
to, da vsaj na Srednji šoli večino ur dodatne strokovne pomoči dijakom nudijo 
učitelji, ki jih tudi sicer poučujejo, bi bilo dobro, da bi si ti učitelji pridobili še 
dodatna znanja s področja specialnih pedagogik. 

Menim, da bi bila potrebna poglobljena raziskava o nudenju dodatne 
strokovne pomoči, katere so prednosti in pomanjkljivosti, če jo nudijo učitelji, 
ki tudi sicer poučujejo dijaka, ali pa če pomoč nudijo svetovalni delavci ali pa 
specialni pedagogi. 

Potrebno bi bilo še nadaljnje delovanje v družbi v smeri večje ozavešče-
nosti, sprejemanja drugačnih, v smeri inkluzije kot oblikovanja kulture, v kate-
ri je vsak dobrodošel, v kateri podpirajo, gojijo različne potrebe in premagujejo 
ovire za socialno udeležbo, delno ali v celoti socialno izključenih.

 Celotna družba naj bi se usmerjala k novim odnosom, k opuščanju dis-
kriminacij, izključevanj, marginalizacij, k odpravljanju predsodkov do drugač-
nih in do drugačnosti.

Uporabljeni viri
Javornik, M. (2003). Postopki usmerjanja otrok s posebnimi potrebami. V: Inte-

gracija/inkluzija v vrtcu, osnovni in srednji šoli. Sodobna pedagogika, posebna izdaja, let. 
54, str. 124–136.

Lizbonska deklaracija – Pogled mladih na inkluzivno izobraževanje (2007). http://
europa.eu.int/comm/dqs/education, pridobljeno 29. 3. 2009.

Resman, M. (2001). Dileme uresničevanja šolske integracije in inkluzije. Sodobna 
pedagogika, let. 52, številka 5, str. 72–90.

Resman, M. (2003). Integracija/inkluzija med zamislijo in uresničevanjem. V: In-
tegracija/inkluzija v vrtcu, osnovni in srednji šoli. Sodobna pedagogika, posebna izdaja, 
let. 54, str. 64–83.

Skalar, V. (2003). Kako vrtec in šolo približati otrokom s posebnimi potrebami. V: 
Integracija/inkluzija v vrtcu, osnovni in srednji šoli. Sodobna pedagogika, posebna izdaja, 
let. 54, str. 52–62.



179

Delo z dijaki s posebnimi potrebami na Srednji šoli Zagorje
Vsaka nova ideja in izkušnja pri delu z dijaki s posebnimi potrebami 

je dobrodošla, saj je najpomembnejše najti ustrezne korake in predvsem pravo 
pot k reševanju posameznikove težave.

Odločitev za sodelovanje v projektu MODEL NUDENJA POMOČI UČITE-
LJEM PRI DELU Z DIJAKI S POSEBNIMI POTREBAMI, KI SO INTEGRIRANI V 
REDNE ODDELKE, je bil zame nov izziv. Ob vključitvi v projekt sem na prvem 
sestanku marca 2009 izvedela, da bomo v naše delo vključevali posamezne pri-
mere dijakov in staršev. Takoj se mi je porodila misel, da bi v projekt vključili di-
jaka ali dijakinjo iz generacije, ki se bo vpisala na novo. dijakinjo prvega letnika.

Zgodba iz prakse
Kot svetovalna delavka na šoli sem imela že ob vpisu dijakinje v prvi le-

tnik programa Trgovec zelo dober občutek za sodelovanje. Mati je povedala, da 
ima hči odločbo, in hkrati nanizala nekaj najbolj osnovnih dejstev, zakaj hčerka 
ni končala prvega letnika vzgojiteljske šole v Ljubljani.

Večkrat se srečujem s starši, ki nimajo interesa za sodelovanje in priča-
kujejo, da bomo glede na odločbo in predpisane dodatne ure pomoči, z njihovim 
mladostnikom naredili čudeže.

Takoj sem jima opisala projekt v katerem sodelujemo, in ponudila sode-
lovanje tudi njima. Obe sta z velikim veseljem pristali na sodelovanje.

Povabljeni sta bili na dvodnevno srečanje na Roglo, ki je potekalo v okvi-
ru projekta.

Prišli sta z občutkom strahu, ker si nista točno predstavljali, kaj vse se 
bo na Rogli dogajalo. Že ob sprejemu jima je bilo malo manj nelagodno, saj smo 
ju vsi učitelji, ki smo bili navzoči, toplo sprejeli.

Dijakinja in njena mati sta se na delavnicah, ki smo jih imeli po sku-
pinah, predstavili na prijeten in hkrati tudi žalosten način. Obe sta se namreč 
razjokali, ko sta govorili o slabih izkušnjah iz prejšnje srednje šole. Glede na 
lanskoletne težave si želita, da bi dijakinja ponovno zgradila nazaj svojo samo-
zavest in pridobila motivacijo za delo, ki jo je popolnoma izgubila.

Njene specifične težave niso bile upoštevane, niti ji niso nudili ur doda-
tne strokovne pomoči. V razredu se je prav tako čutila nezaželeno. Iz meseca v 
mesec so se njene težave stopnjevale, ocene je imela zelo slabe, dodatnih ur ni 
bilo, ravno tako ni čutila naklonjenosti nikogar. Počutila se je manjvredno, po-
nižano in zavrženo.

Mati in hči sta že ob vpisu na našo šolo in spremljajočem pogovoru o odločbi 
in težavah dobili iskrico upanja, da se bo tokrat res nekaj naredilo na tem področju.

Leonida Martinšek |Refleksije projekta in končna razmišljanja
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Po naših osebnih predstavitvah na delavnicah sta izjavili, da končno 
čutita, da smo ljudje, ki se bodo maksimalno potrudili za to, da bo deklica ime-
la vso potrebno pomoč, ji znali prisluhniti, pomagati, predvsem pa, da se bo 
lahko dokazala tudi v plesu, ki ga trenira.

Povedali sta tudi, da je hči astmatik in ima določene zdravstvene teža-
ve, če prihaja v stik z alergeni in ko je že močno fizično ali psihično izčrpana.

Redno jemlje zdravila in pravočasno opozori na težave. Kljub vsemu na-
štetemu pri delu z njo nisem videla ovir. Zelo očitna pa je bila njena čustvena 
prizadetost, vendar sem vedela, da si bo ob spodbujanju, iskanju pozitivnih la-
stnosti, pohvalah in potrjevanju, da je nekaj storila dobro, kmalu izboljšala sa-
mopodobo in okrepila svojo samozavest.

Pri izkustvenih delavnicah smo na osnovi konkretnih nalog ali vaj spo-
znali, kako določene motnje vplivajo na delo pri teh dijakih, ki imajo PPPU. 

Zelo je pomembno, da motnjo poznamo, saj le tako znamo potem pra-
vilno pomagati, in te delavnice so bile odlične. Tudi če dijak nima odločbe, ima 
večkrat katero od predstavljenih motenj. Spoznali smo, pri čem ima dijakinja 
največje težave, saj sta pri konkretnih vajah obe opozorili na specifične težave.

Učitelji, ki smo bili navzoči v tej skupini, smo si res ustvarili pozitivno 
mnenje o materi in dijakinji. Ravno tako lahko trdim, da sta si pozitivno mnenje 
o našem delu in pripravljenosti za pomoč ustvarili tudi dijakinja in njena mati. 

Vključevanje matere je bilo odlično in prepričana sem bila, da se bo hi-
tro vživela v novo šolsko okolje in pokazala svojo uspešnost. Dogovorili smo se, 
da se bosta primeru težav pri nerazumevanju snovi ali v medsebojnih odnosih 
obe z mamo pogovorili z razredničarko ali svetovalno delavko.

Pri sestavi individualiziranega programa sta obe lepo sodelovali in is-
kreno povedali, kaj bo dijakinja potrebovala pri določenih predmetih.

Kako zelo pomembne so pravilne prilagoditve, učiteljeva sposobnost em-
patije in pripravljenost staršev na sodelovanje, se je pri dijakinji kmalu pokazalo. 

V okviru projekta smo na SŠ Zagorje dne 5. 11. 2009 organizirali pre-
davanje za učitelje na temo: PRIMANJKLJAJI NA POSAMEZNIH PODROČJIH 
UČENJA. Predavateljica Irena Korene, prof. defektologije, je učiteljem zelo na-
zorno in jasno predstavila specifične učne težave in kako naj poteka delo z di-
jaki. Učitelji so dobili tudi pisna gradiva. 

Dne 6. 1. 2010, smo na SŠ Zagorje organizirali sestanek učiteljev, ki pou-
čujejo v 1. e-oddelku. Na njem sta sodelovala tudi vodstvo šole in prof. Irena Ko-
rene, povabljeni pa sta bili tudi dijakinja in njena mati. Namen sestanka je bil, da 
ugotovimo, kako poteka izvajanje dodatne strokovne pomoči omenjeni dijakinji 
po posameznih predmetih, pri čem so še težave in katere dodatne prilagoditve so 
potrebne. Svoja mnenja želje in občutke sta povedali tudi dijakinja in njena mati. 
Priprava in izvedba individualiziranega programa je popolnoma ustrezna. Obe 
sta s pristopom učiteljev, predvsem pa z njihovim delom in predanostjo izjemno 
zadovoljni. Letošnje šolsko leto je dijakinja na naši šoli ponovno začela krepiti sa-
mozavest, rada prihaja v šolo in se je odlično vključila v razred. 

Pri dijakinji so se križale tri srečne okoliščine: dekličine osebnostne la-
stnosti, mamina izjemna prizadevnost in sodelovanje ter pripravljenost šole, da 
obema pomaga pri vzponih in padcih na poti do uspeha.

»Otrok se mora na vsakem koraku soočati z življenjem.
Vrtnicam ne smemo odstraniti trnja!«
     (Ellen Key)
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Mnenje o integraciji, inkluziji in delu z dijaki s posebnimi po-
trebami 
Menim, da morajo biti učitelji, ki delajo v integriranih razredih, dele-

žni strokovne podpore, prav tako morajo imeti možnost stalnega sodelovanja 
in timskega dela s specialnimi pedagogi in drugimi strokovnjaki, podobno tudi 
starši, saj bodo le na tak na čin lahko sprejeli več odgovornosti za otroka s po-
sebnimi potrebami.

Timsko delo, v katerega je vključen tudi ravnatelj, postaja najuspešnejši 
način nudenja pomoči dijakom s posebnimi potrebami in daje možnosti za raz-
vijanje kakovostnih programov za te dijake.

Inkluzija pomeni vključevanje različnih oseb s PP v vsakdanje življenje. 
Je obširnejši pojem kot integracija. Inkluzija ni le prilaganje okolja posamezni-
ku, temveč je tudi predstavlja dvosmeren proces (Večina se prilagodi manjšini 
in obratno). Prednosti inkluzije, ki jo navajajo različni avtorji, so: zmanjševanje 
strahu pred različnostjo, rast in socialno znanje, izboljšanje samopodobe, pri-
jateljstvo, lahko tudi manjši stroški (so pa po mnenju večine avtorjev stroški in-
kluzije višji kot stroški integracije). 

Vsak človek ima pravico do izobraževanja in usposabljanja na podlagi 
enakih možnosti ter do pomoči, ki bo ustrezna njegovemu stanju in zmožno-
stim za njegovo čim večjo socialno vključenost in osebnostni razvoj. 

Razmerja med integracijo in inkluzijo odpirajo tudi različne dileme: npr. 
kdaj je integracija smiselna, kdaj uspešna ipd. Uspešna integracija pomeni ne 
samo, da dijak uspešno usvaja znanja, temveč da se v šoli tudi dobro počuti, 
pridobiva prijatelje, raste v svoji osebni vrednosti in samopodobi.

Integracija otrok s posebnimi potrebami pridobiva na pomenu z vse 
večjim upoštevanjem otrokovih pravic in temelji na ideji o skupnem šolanju 
vseh otrok.

Integriran je tisti, ki se je prilagodil normam, ki veljajo v določenem 
okolju oziroma šoli. Od dijakov, ki so integrirani, se pričakuje, da so pripra-
vljeni in sposobni (imajo moč in voljo) delati tisto, kar se pričakuje tudi od 
drugih dijakov. 

Vzporedno z integracijo se zaostruje problem diferenciacije, saj se v is-
tem razredu znajdejo zelo različni dijaki in razlike med njimi se z leti še večajo.

Vzgoja in izobraževanje sta za vsakega posameznika ključnega pomena. 

Osebe s posebnimi potrebami potrebujejo za normalno življenje raz-
lične oblike pomoči in prilagoditve. Pri prilagajanju poklicnega in strokovnega 
izobraževanja otrok s posebnimi potrebami upoštevamo posebnosti v procesu 
usvajanja znanja in posebnosti v razvoju osebnosti in socialni integraciji v šol-
sko ter delovno okolje.

Vsako prilagajanje mora biti skrbno načrtovano, izvajano in spremlja-
no. Prilagoditev naj bo toliko, kolikor jih posameznik potrebuje, da je uspešen, 
kajti pretirana zaščita nespodbudno vpliva na posameznika, premajhna prila-
goditev, podpora in pomoč pa ga lahko nevarno ogrozijo na njegovi poti do po-
klica in zaposlitve.

V Srednji šoli Zagorje želimo razviti kakovostno ponudbo različnih iz-
obraževalnih programov s področja gostinstva, turizma, trgovine, zdravstvenih 
storitev, storitvene dejavnosti za mladino in odrasle od nižjega poklicnega do 
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višješolskega nivoja izobraževanja, dijake usmeriti na pot samostojnosti in vse-
življenjskega učenja, odprtosti, strpnosti ter sprejemanja različnosti.

V šolskem letu 2009/10 imamo na šoli 325 dijakov, od tega je trenu-
tno 20 dijakov s posebnimi potrebami, ki že imajo odločbe. Prevladujejo dijaki 
s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. Imamo tudi dolgotrajno bolne, 
dijake z motnjami v telesnem in duševnem razvoju in dijake z motnjami intelek-
tualnih sposobnosti.

Večina dijakov, ki imajo z odločbo predpisano dodatno strokovno po-
moč, ima kombinirane ali posamezne motnje. 

Dijaki s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, predstavljajo, 
glede na vzroke nastanka motenj ter pojavnih oblik, veliko skupino na naši šoli. 
Skupno vsem je le to, da se pri njih zaradi znanih ali neznanih motenj v delo-
vanju centralnega živčnega sistema pojavljajo zaostanki v razvoju v zvezi s po-
zornostjo, pomnjenjem, mišljenjem, koordinacijo gibanja, komunikacijo, z ra-
zvojem socialnih sposobnosti in z emocionalnim dozorevanjem. 

Vsako leto je več dijakov, ki izrazito kažejo razne vedenjske in osebno-
stne motnje, vendar nimajo odločb. 

Skupno jim je to, da so zaradi motenj na čustvenem, osebnostnem in 
vedenjskem področju ovirani v individualnem in socialnem razvoju, zaradi če-
sar brez dodatne strokovne pomoči ne dosegajo pričakovanih rezultatov.

Z njimi je delo najtežje, saj potrebujejo veliko pozornosti. Pri delu z njimi 
skušamo biti strpni, najti njihova močna področja, pozorno spremljati njihov 
napredek in jih vzpodbujati, saj je to izhodišče za nadaljnje delo z njimi. Imajo 
slabo samopodobo, so zelo negotovi, počutijo se manjvredni in nesprejeti, vedno 
mislijo, da so oni krivi za vse, motijo pouk z neprimernimi dejanji in pripomba-
mi, niso motivirani za delo in pogosto izostanejo od pouka. Takšno vedenje je 
lahko v okolju, kjer se dijak nahaja, zelo moteče. 

Za delo z dijaki s posebnimi potrebami so nujna dodatno pridobljena 
strokovna znanja, ki bi po mojem mnenju morala biti zakonsko določena. Topel, 
človeški, celo materinski pristop, spoštovanje in iskanje močnih področij pri di-
jaku so nujno potrebni za uspešno delo. 

Srečujemo se s problemom poznega izdajanja odločb o usmeritvi. Ko 
se dijaki vpisujejo v prvi letnik, imajo s seboj fotokopijo stare odločbe, tako da 
se v srednji šoli že ob vpisu lahko pogovorimo o nadaljnjem delu in reševanju 
primanjkljajev posameznika. V začetku šolskega leta na šoli še nimamo vseh 
obljubljenih odločb. Veliko jih dobimo šele do januarja ali celo kasneje. Urnik 
individualne dodatne strokovne pomoči je septembra že pripravljen, saj mora-
mo dijaku takoj zagotoviti pomoč, vendar se nam pripravljeni urnik pogosto ne 
sklada več, ker prihajajo nove odločbe in je težko najti ustrezne termine doda-
tne strokovne pomoči.

V prenovljenih programih je delo z dijaki že usmerjeno v individualno 
ali skupinsko delo, vendar je vseeno individualno dodatno delo v času pouka s 
tistimi, ki imajo odločbo, neizvedljivo.

Dijaki, ki prejemajo dodatno strokovno pomoč, so preveč obremenjeni, 
saj se te ure praviloma izvajajo zunaj pouka. Njihova tedenska obveznost ur je 
previsoka in marsikateri dijak razume to kot kazen, saj mora po pouku ostati 
v šoli, ko drugi lahko odidejo. Pojavlja se problem, da posamezni dijaki ne obi-
skujejo ur dodatne strokovne pomoči, zato jih je treba nenehno nadzorovati, 
opozarjati in motivirati na različne načine, da se ur udeležijo.
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V nekaterih oddelkih se ostali dijaki pritožujejo nad prilagoditvami dija-
kov s posebnimi potrebami, zato jim je treba na primeren način obrazložiti po-
men raznih prilagoditev (podaljšan čas pri pisnem ocenjevanju znanja, uporaba 
raznih pripomočkov, manjši sklopi pri preverjanju znanj ...). Mogoče bi bilo bolj 
primerno, da bi dijaki, ki potrebujejo to obliko dodatne strokovne pomoči, ime-
li v času pouka pri določenem predmetu profesionalnega pomočnika, ki bi mu 
lahko snov sproti poenostavljal. 

Največji problem, ki se pojavlja, je tudi neudeležba staršev dijaka s po-
sebnimi potrebami na sestanku strokovne skupine, ko se pripravlja individua-
lizirani program za njihovega otroka. 

Mnogi starši mislijo, da je odločba že vstopnica v višji letnik in da bo 
šola opravila vse, kar potrebuje njihov otrok za napredovanje. 

Tudi za učitelje bi bilo treba organizirati več izobraževanj, ki bi potekala 
na matični šoli, kjer bi zunanji strokovnjaki praktično in seveda tudi teoretično 
prikazali načine in metode dela pri posameznih motnjah. 

Naš cilj je, da mladostnika s posebnimi potrebami usposobimo za poklic 
in za uspešno vključitev v socialno okolje.
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Moja izkušnja
Imam nalogo, da opišem občutenja, kako sem se spoprijela s to težavo, 

kako so me sprejeli drugi, ko so zvedeli, kaj smo lahko naredili za boljše poču-
tje ter meni lažje učenje ...

Začelo se je v petem razredu, ko sem kljub učenju zmeraj dobila sla-
bo oceno. Doma sem se jokala vsak dan, saj nisem imela nič časa zase, ker je 
mami mislila, da se, kljub temu da čepim v sobi, ne učim. Doma sem se učila 
vseh sedem dni v tednu. Po šoli sem naredila nalogo, potem pa sem vedela, da 
se bom morala učiti, tako da sem se zmeraj jokala. Velikokrat sem se učila po-
zno v noč. Ko sem se nehala učiti, me je mami vprašala snov, da sem videla, ali 
znam. Naslednji dan pa sem pri testu ali ustnem spraševanju vse pozabila. V 
šoli so učitelji mi govorili, ali sem res tako lena, da se ne morem naučiti snovi, 
pa tudi sošolci so me sprejeli drugače, saj sem imela slabe ocene.

Konec petega razreda me je razredničarka poslala v svetovalni center. 
Tam so takoj po prvem obisku odkrili, s kakšno težavo se spoprijemam. Po obi-
sku v Ljubljani sem dobila prilagojen program za osnovno šolo. Izvajati se je 
začel v začetku osmega razreda, tako da sem osmi in deveti razred izdelala brez 
težav ter brez dodatnega učenja doma. Dvakrat tedensko sem imela individual-
no matematiko in enkrat tedensko angleščino. Te ure sem imela med poukom, 
tako da sem manjkala pri redni uri. Sošolci so me zelo v redu sprejeli.

Po končani osnovni šoli je bilo treba oditi na srednjo šolo. Vpisala sem 
se na Srednjo vzgojiteljsko šolo v Ljubljani. Najprej so se mi zdeli vsi učitelji 
dobri po srcu in upala sem, da si bodo vzeli čas zame, a se je izkazalo naspro-
tno. Učitelji so govorili, da ni prostih učilnic, nimajo časa, saj imajo poln urnik 
… Sošolci so me razumeli, razen seveda izjem. Vedno so se prepirali s profeso-
ricami, zakaj imam jaz takšne privilegije. Ampak s časoma sem z njimi vse to 
uredila.

V šoli so prevladovali nms-ji, saj se nikakor nisem znala učiti snovi, 
sploh pa ne angleščine, ki mi dela toliko težav. Doma sta starša mislila, da se v 
Ljubljani nič ne učim in da sem tja odšla samo malo žurat. Med vikendom ni-
sem smela nikamor, ampak sem se morala samo učiti, učiti in še enkrat učiti.

Po neuspešnem končanem letniku v Ljubljani sem se prepisala v sre-
dnjo šolo v Zagorju. Tam so me sošolci in učitelji lepo sprejeli. Na Rogli smo 
v začetku leta sestavili program, ki se izvaja sedaj, vesela pa sem, da sem se 
srečanja udeležila, ker sem imela priložnost spoznati profesorje v drugačnem 
okolju. V Zagorju so me sošolci super sprejeli. Z nekaterimi sem se o tej zadevi 
pogovorila, saj večina ni vedela, za kaj sploh gre.
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Kako živeti z drugačnim otrokom
Sem mama, ki ima hčerko, staro 16 let. Je zabavna, komunikativna, od-

prta, pa vendar ima primanjkljaj na področju razumevanja. 
Njena drugačnost se ni pokazala že ob rojstvu, ampak šele čez čas, in 

sicer najbolj v 4. razredu osnovne šole. Prva tri leta osnovne šole nismo imeli 
težav s šolo. Nato pa je prišel 4. razred, z njim pa tudi naše težave. 

Ni bilo dneva, ko pri nas doma ni bilo joka ali slabe volje zaradi šole. 
Ni bilo govorilnih ur, ko ne bi poslušala, da je moj otrok len, med poukom ne 
sodeluje, se ne zanima za učno snov itd. Vsako popoldne je bilo rezervirano za 
učenje. In to vseh sedem dni v tednu. Nismo poznali dneva, ko bi imeli prosto. 
Pa vendar smo tudi ta razred speljali skozi.

Nato je sledil peti. Tu pa se je dejansko za nas svet ustavil. Kljub vsako-
dnevnemu učenju obeh, tako hčerke kot mene, so bile ocene v šoli zelo slabe. 
Če sem jo vprašala doma snov, ki se jo je učila takoj, po končanem učenju, je 
snov znala. Če sem jo vprašala čez kako uro isto snov, ni vedela nič. Da to ni 
normalno, me je informirala njena razredničarka, ki me je po končanem petem 
razredu napotila na Svetovalni center v Ljubljano.

Že takoj po drugem obisku sva dobili diagnozo, da gre za primanjkljaj 
na področju razumevanja. A kljub temu da je bila diagnoza postavljena takoj, 
sva nanjo čakali kar eno šolsko leto. Ampak se je izplačalo.

V osmem razredu je že imela narejen individualni program, ki ga je šola 
sestavila v sodelovanju s starši. Naj jih nekaj omenim; podaljšan čas pisanja, 
dodatne individualne ure, vprašana večkrat po manjših sklopih … Napredek je 
bil takoj viden. Osmi in deveti razred je naredila brez učenja popoldne (samo 
ponovila je doma), imela je prosti čas, stanje doma se je umirilo. Ni bilo več sla-
be volje, šola je bila spet zabavna.

Po končani osnovni šoli se je vpisala na 4-letno srednjo šolo v Ljubljani. 
Polni optimizma smo prvi dan zakorakali novim dogodivščinam naproti. A kaj 
kmalu smo bili postavljeni na kruta tla. Šola v Ljubljani pač nima posluha za 
takšne otroke. Vse, kar smo zgradili v osnovni šoli, se nam je v trenutku sesulo. 
Izgubili smo zaupanje vase, vse smo spet opravljali z odporom. Seveda letnika 
ni naredila.

Drugo leto smo jo prepisali v Srednjo šolo Zagorje. Brez kakršnih koli 
pričakovanj, brez optimizma za prihodnost. A že kaj kmalu smo dobili upanje, 
saj naju je ga. Martinšek povabila na seminar na Roglo, katerega tema je bila 
»Otroci s primanjkljajom na področju učenja«. Če bi rekla, da sem imela kakšna 
pričakovanja, bi se debelo zlagala. Moja prva misel v pogovoru z njo je bila: »Le 
kje so naju našli? Kaj nam je pa tega treba?« A sem se motila in hvala bogu, 
da sem se. Sam seminar in delavnice so mi dali precej za misliti. Ne glede na 
to, kako sem sama grizla učbenike s hčerko, koliko sva se skupaj učili in tudi 

dijakinja, mati dijakinje | Refleksije projekta in končna razmišljanja
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skupaj prehodili pot do te diagnoze, sem videla, da dejansko sploh ne poznam 
svojega otroka. Vem, da se sliši čudno, ampak navaden človek, ki tega primanj-
kljaja nima, si sploh ne more predstavljati, kako ti otroci trpijo v sistemu, ki je 
narejen za otroke, ki teh težav nimajo. 

Danes, ko to pišem, je mesec marec, šole še ni konec, ampak mi smo 
s pomočjo profesorjev in z njihovo pripravljenostjo spet dosegli tisto, kar smo 
v enem letu izgubili. Šola ji je omogočila dodatne učne ure, prilagoditev pouka 
tako, da lahko brez problemov sodeluje in več kot odlično usvaja novo znanje. 
Vse to so ji omogočili, pa čeprav še vedno čakamo na popravljeno odločbo.

Hvala vsem profesorjem za pomoč in pa predvsem za razumevanje in 
pripravljenost spoznavanja takšnih otrok.
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Naša dijakinja
Z dijakinjo sva se prvič srečali na Rogli. Septembra sem bila še na po-

rodniškem dopustu, vendar sem se vabilu kolegice Leonide z veseljem odzvala, 
saj me je tema zelo zanimala. Dejstvo je, da imamo na šoli kar nekaj dijakov s 
posebnimi potrebami, še zlasti takih s specifičnimi učnimi težavami, o delu s 
takimi dijaki pa sem vedela bore malo.

Pričakovala sem, da bomo na Rogli pač poslušali predavanja, delali po 
delavnicah, nato pa bo ostalo tudi nekaj časa za sproščen debato s kolegicami 
o čisto vsakdanjih rečeh. Pa sem se zmotila. Tema nas je vse tako prevzela, da 
smo se še zvečer čisto vse odzvale vabilu k ogledu filma na to tematiko. Spozna-
la sem, da tem otrokom resnično ni lahko in da se slabo zavedamo vseh ovir in 
težav, na katere naletijo v svojem življenju.

Dijakinja se je verjetno tudi po zaslugi tega projekta lepo ujela z razre-
dom, učitelji in najbrž tudi sama s sabo. Je samozavestna, uspešna pri delu 
v šoli in dejavna tudi na drugih področjih. Ko jo je profesor za športno vzgojo 
»nagovarjal«, če bi bila pripravljena sodelovati s plesno točko na prednovoletni 
zabavi, se je pošalila, da v glavnem pleše samo na državnih tekmovanjih (kar 
je seveda resnica). Nato pa je z veliko vnemo pripravila k sodelovanju še nekaj 
drugih dijakov, jih naučila plesno točko in nas očarala s svojo plesno nadarje-
nostjo. Je zelo razigrana in živahna in tudi prilagodljiva. Razume se tako s pri-
dnimi dijaki kot tudi s problematičnimi. Je zelo komunikativna in se s profe-
sorji sama dogovarja za vsako pridobivanje ocen. Njena mama skrbno obiskuje 
govorilne ure, pa roditeljske sestanke, morebitne odsotnosti sporoča prek e-po-
šte … skratka je mama, na katero se otrok lahko zanese. 

Prepričana sem, da vsi ti drobci prispevajo k temu, da je dijakinja sa-
mozavestna in živahna kljub nekaterim grenkim izkušnjam s šolanjem v pre-
teklosti. V razred prinaša pozitivno energijo in vesela sem, da sem njena razre-
dničarka.

Tatjana Zupanc | Refleksije projekta in končna razmišljanja
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Model nudenja pomoči pri delu z dijaki s posebnimi potrebami, 
ki so integrirani v redne oddelke
Povzetek sodelovanja šole v projektu
Biotehniški center Naklo – Srednja šola se je v projekt vključil v jeseni 

2009 z dijakinjo, ki je po Odločbi otroka s posebnimi potrebami opredeljena 
kot zmerno slabovidna. Hodi v 2. letnik, smer hortikulturni tehnik. V nada-
ljevanju predstavljam, kako je v tem času potekala integracija s slabovidno 
dijakinjo v praksi.

V začetku novega šolskega leta sem, skupaj s strokovno skupino, pri-
pravila individualizirani program za slabovidno dijakinjo. Ravnateljica je ime-
novala strokovno skupino, ki jo sestavljamo: naša zunanja sodelavka, mobilna 
tiflopedagoginja za slepe in slabovidne, ravnateljica, koordinatorka za otroke s 
posebnimi potrebami, razredničarka in učiteljica, ki izvaja individualno stro-
kovno učno pomoč.

V tem času je na Zavodu RS za šolstvo potekal postopek usmeritve, zato 
smo jim pripravili Poročilo o otroku in Mnenje o zagotavljanju pogojev za vzgojo 
in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami. Poročilo je vsebovalo mnenje o 
ustreznosti usmeritve, v katerem smo kot skupni cilj zapisali usvojitev kompe-
tenc in znanja, s katerimi bi dijakinja čim bolje zaključila izobraževanje na naši 
šoli in se uspešno vpisala na želeno fakulteto.

Dijakinja je imela v jesenskem času velike težave z očesom, s katerim še 
vidi. Bila je na operaciji, a je na žalost prišlo do zapletov. Če je med poukom ali 
delom pri praktičnem pouku obremenjevala oko tako, da je večkrat pogledala 
na tablo in nato v zvezek, so se ji pojavljale pikice. Slikovito mi je opisala, kaj 
vidi. Kot bi stresel kroglo, v kateri je voda s snežinkami. 

Zgodilo se je, da se zato popoldne doma ni mogla učiti in pripravljati na 
naslednji dan. Vse to je bila posledica delcev silikona, ki so po operaciji ostali 
v očesu.

Dijakinja nas je opozorila, da ima največje težave pri praktičnem pou-
ku, zato sem povabila na supervizijski sestanek učiteljev praktičnega pouka 
mobilno tiflopedagoginjo, starše, dijakinjo, ravnateljico in izvajalki individualne 
učne pomoči.

Sestali smo se zato, da bi pregledali individualizirani program za slabo-
vidno dijakinjo in da bi skupaj izpostavili težave, s katerimi se dijakinja srečuje 
vsakodnevno. Poudarek sestanka je bil na prilagoditvah, upoštevanju le-teh in 
na težavah pri praktičnem pouku. 

Učitelji prakse so izražali svoja mnenja in zaskrbljenost, hkrati pa tudi 
pripravljenost za prilagajanje praktičnega pouka. Dogovorili smo se, da bodo 
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sodelovali z mobilno strokovno službo, ki jim je lahko v pomoč pri načrtovanju 
delovnih aktivnosti v smislu preverjanja ustreznosti prilagoditev.

Ker dijakinja že od prvega letnika dalje zavrača uporabo elektronske 
lupe, smo se dogovorili, da jo vrnemo na Zavod za slepo in slabovidno mladino. 
Zdaj se trudi redno uporabljati prenosni računalnik.

Naj poudarim, da je dijakinja učno zelo uspešna, prav tako ima rada 
poklic, za katerega se izobražuje. Veliko je pripravljena storiti za svoj uspeh in 
se trudi biti čim boljša. Vedno poudarja, da se na šoli zelo dobro počuti.

V pogovoru mi je zaupala, da ima s sošolci dober odnos, predvsem se je 
navezala na neko sošolko. Se je pa že zgodilo, da je bila večkrat prizadeta, ker 
je glede na svoj uspeh doživela nemalo podtikanj in nesprejemanja s strani so-
šolcev, včasih tudi žalitev.

Zato sva skupaj s tiflopedagoginjo v okviru razredne ure organizirali iz-
kustveno razredno uro s simulacijskimi očali. Šlo je za predstavitev slabovidno-
sti na splošno in za predstavitev primera njihove slabovidne sošolke. Dijaki so 
pri razredni uri sodelovali, a kasneje dijakinja ni imela občutka, da bi se njihov 
pogled in sprejemanje drugačnosti, nje kot slabovidne, kaj spremenil.

Kasneje se nam je zdelo smiselno, da bi izkušnjo s simulacijskimi očali 
preizkusili prav pri praktičnem pouku. S profesorji praktičnega pouka smo se 
dogovorili, da bi glede na potek prakse naredili dveurno delavnico in na koncu 
še refleksijo.

V skupini, v kateri je bila navzoča tudi dijakinja, je bilo 8 dijakov. V za-
četku ure jim je tiflopedagoginja razložila potek delavnice. Naloga je bila, da 
morajo nositi simulacijska očala (različnih vrst slabovidnosti: izpad perifernega 
vida, tunelski vid …) celo šolsko uro.

Naloge, ki so jih morali opravljati v okviru šolskega programa, so bile: 
ločevanje ukoreninjenih sejancev, sejanje v gredice na vrtu, setev v lončke v ra-
stlinjaku.

Sprva je bilo pri nekaterih dijakih čutiti odpor, kasneje so jih drugi pre-
pričali in pritegnili k temu, da so preizkusili različne vrste očal. Tudi učiteljica 
je bila zelo pozitivno naravnana in jih je znala motivirati. 

Zanimivi so bili rezultati dela in komentarji, ki so sledili. Pojavljale so 
se napake pri delu. Dijaki so s simulacijskimi očali delali počasneje kot sicer. 
Velike težave jim je povzročala orientacija, zato so zamešali gredice, medtem ko 
so sadili, oddaljenost med sadikami ni bila primerna. Ugotovili so, da je delo pri 
setvi zelo oteženo, čeprav so delali z velikimi semeni. 

Na koncu je eden od dijakov vprašal, kateri izmed delodajalcev bi v svo-
ji vrtnariji zaposlil slabovidnega, če pa vemo, kako hitri in spretni morajo biti 
vrtnarji pri svojem delu. Torej lahko sklepam, da se je v njih prav s to izkušnjo 
nekaj spremenilo. Začeli so razmišljati, se poskušali vživeti v vlogo slabovidne-
ga. Spoznali so, kako veseli so lahko, da po končani delavnici snamejo očala. 
Da morajo biti hvaležni za zdravje. In kako pomembno je, da sprejmejo drugač-
nost drugih. 

        

Anja Bergant | Refleksije projekta in končna razmišljanja
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Refleksija 

Integracija gluhih in naglušnih mi je strokovni izziv od začetka moje za-
poslitve v Zavodu za gluhe in naglušne Ljubljana. Od nekritičnega navdušenja 
nad integracijo v prvih letih do zadržanosti, včasih celo nestrinjanja – predvsem 
ko imam v mislih socialno integracijo, do sprejetja integriranega šolanja, toda 
ne za vsako ceno z nepripravljenimi strokovnimi delavci, ne pod slabimi pogoji 
in slabo izpeljano.

V vsem tem obdobju pa smo prispevali veliko rešitev, ki so gluhim v re-
dnih pogojih izobraževanja poskušale omogočiti čim bolj enakovreden položaj v 
razredu: prilagoditve pri podajanju snovi, preverjanju in ocenjevanju, individu-
alna učna pomoč, individualna mobilna surdopedagoška obravnava, nižji nor-
mativ v razredu, usmeritev v srednjo šolo po izboru mladostnika, olajšave pri 
vpisu na fakultete ... Kljub vsemu naštetemu menim, da integracija za gluhe še 
vedno ni izpeljana tako, kot bi bilo za to motnjo optimalno. Stiske še vedno do-
življajo tako gluhi dijaki in njihovi starši kot učitelji.

Potem pa je iz Centra RS za poklicno izobraževanje prišlo povabilo za 
sodelovanje v projektu Model nudenja pomoči učiteljem pri delu z dijaki s po-
sebnimi potrebami, v katerem smo se našli strokovnjaki, ki podobno razmišlja-
mo o mladostnikih s posebnimi potrebami in njihovem vključevanju v redne 
šole. Ob strokovnem vodenju dr. Rutarja smo pripravili program, ki bi moral 
postati model »idealne integracije« dijakov s posebnimi potrebami v redne šole 
v Sloveniji.

Glavni cilj projekta je povezati vse sodelujoče v procesu integracije v 
dobro delujoč in učinkovit tim in pripraviti načrt integracije, ki bo izhodišče za 
delo z dijakom s posebnimi potrebami. 

Člani tima so: dijak, učitelji, starši, strokovnjaki iz zavoda, svetovalna 
služba, vodstvo. Tim se glede na posebne potrebe lahko razširi – npr. za gluhe, 
ki se sporazumevajo s slovenskim znakovnim jezikom, s tolmačem v slovenski 
znakovni jezik. V timu nisem omenila sošolcev integriranega dijaka, ki pa mo-
rajo biti obvezno vključeni v proces ozaveščanja o motnjah in morajo imeti mo-
žnost izraziti svoja stališča in mnenja do drugačnosti in se o njih pogovoriti s 
strokovnimi delavci – lahko pa bi bil predstavnik sošolcev tudi član tima.

Na začetku šolskega leta smo organizirali seminar na Rogli, ki so se 
ga udeležili učitelji, svetovalni delavci, dijaki, starši, strokovnjaki iz zavodov 
za dijake s posebnimi potrebami in za gluhe tudi tolmačica v slovenski zna-
kovni jezik. CPI, ki je vodil projekt, je k sodelovanju povabil tudi tolmače, saj 
je s tem omogočil, da je integracija v praksi tudi resnično zaživela – postala 
inkluzija.
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Vsem sodelujočim smo v skupnem uvodu prestavili značilnosti otrok z 
različnimi posebnimi potrebami, ki sodelujejo v projektu.

Nato smo se razdelili v skupine – glede na različne posebne potrebe. V 
naši skupini smo se posvetili gluhoti. Začeli smo z izkustveno delavnico (glej 
»Sporazumevanje z gluhimi« v poglavju Delavnice za sošolce), v kateri so so-
delovali vsi udeleženci, da smo vsaj malo začutili, kaj pomeni odgledovanje. 
Nadaljevali smo s predstavitvijo pravil dobre komunikacije ter prilagoditev v 
času šolanja.

Najdragocenejša izkušnja v skupini gluhih in naglušnih je bila gotovo 
delavnica, na kateri smo vsi sodelujoči pripravili individualizirani program za 
dijake. Izhajali smo iz nabora prilagoditev, ki smo jih pripravili na ZGNL in 
do katerih so upravičeni gluhi in naglušni. Učitelji so prilagoditve poskušali 
prenesti in uporabiti pri svojih predmetih oz. pri neposrednem delu v razredu. 

Na delavnici so imeli sodelujoči tudi priložnost za izmenjavo izkušenj 
med posameznimi učitelji rednih šol, predstavljene pa so bile tudi uspešne 
praktične izkušnje na posameznih šolah.

Gluhi dijaki so spregovorili o ovirah, na katere naletijo pri posameznih 
predmetih v času šolanja, o težavah v komunikaciji, ki jim onemogočajo do-
stop do ključnih informacij, o trenutkih, ko ne morejo zaradi objektivnih ovir 
enakopravno sodelovati pri delu v razredu … Nekateri dijaki so lahko že ponu-
dili učinkovite rešitve, ki jim olajšajo sodelovanje pri pouku in razumevanju 
govorne komunikacije.

V primerih, ko dijaki sami niso znali ali si niso upali izraziti svojih 
zahtev, so jim pomagali starši z opisi primerov, kako jim pomagajo pri popol-
danskem učenju, na katere ovire naletijo, ko njihovi otroci ne vedo natančno, 
kakšne naloge so jim dali v šoli; ko otroci ne morejo sami prebrati knjige za 
obvezno domače branje, ker je za njih prezahtevna, ker imajo skromno bese-
dišče in jim starši priskočijo na pomoč, da namesto njih preberejo knjigo in 
jim naredijo povzetek; pri tujem jeziku je preverjanje znanja lahko le pisno, 
ker je odgledovanje tujega jezika z ustnic sogovornika izjemno nezanesljivo in 
zahtevno. Na podlagi teh primerov so učitelji začenjali razumevati resnično 
problematiko gluhih in jo povezovati s teoretičnimi izhodišči, ki so bila poda-
na na začetku seminarja.

V projekt so vključeni trije gluhi dijaki. Ena dijakinja izhaja iz gluhe 
družine in je njen prvi jezik slovenski znakovni jezik. Po Zakonu o uporabi 
slovenskega znakovnega jezika ima v času šolanja pravico do tolmača v slo-
venski znakovni jezik. Vendar ta pravica zaradi finančnih ovir še vedno ni 
uresničena, tako da mora v času šolanja vso komunikacijo izvajati s pomo-
čjo odgledovanja z ustnic sogovornika, kar pa je zelo nezanesljivo in utru-
dljivo.

Seminar na Rogli smo po treh dneh sklenili z občutkom, da smo vse 
sodelujoče povezali v procesu integracije, kar je dobra podlaga za kakovostno 
delo in uspeh v procesu šolanja, še najpomembnejše pa je razvijanje kakovo-
stnih medčloveških odnosov, ki so temelj vsakega uspešnega dela. 

V izhodiščih projekta smo predvideli tudi ozaveščanje sošolcev gluhe-
ga dijaka o tem, kaj je gluhota in kakšne so njene posledice na izobraževanje 
in vsakodnevno življenje. Pogovor in izvedba delavnic s sošolci sta nujna, saj 
gluhi dijak večino časa preživi z vrstniki, ki morajo biti seznanjeni s posebni-
mi potrebami gluhih, ker le tako lahko tudi razumejo prilagoditve, do katerih 
so upravičeni, in jih ne jemljejo kot »gledanje skozi prste«. 

Alenka Levec | Refleksije projekta in končna razmišljanja
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Izpeljala sem kar nekaj delavnic z dijaki in ugotovila, da jih tematika 
gluhote zanima. Zlasti jim je všeč, da so pri uri kot izhodišča za pogovor pred-
stavljeni predsodki v zvezi z gluhoto in nato sledi razprava in izmenjava mnenj 
s sošolci, ali ti predsodki držijo ali ne. 

Delavnice s sošolci smo v drugem polletju izpeljali še enkrat, na njih 
pa smo predstavili osnove slovenskega znakovnega jezika in se pogovorili o di-
lemah in nerazjasnjenih vprašanjih (več o ozaveščanju sošolcev je v poglavju 
»Delavnice za sošolce«).

Naslednja pomembna aktivnost, ko smo se spet srečali vsi člani, ki so-
delujemo v projektu, je bil timski sestanek na redni srednji šoli po zaključenem 
ocenjevalnem obdobju. Na sestanku so bili prisotni: učitelji, svetovalna služba, 
vodstvo šole, na eni izmed šol tudi koordinator za delo z dijaki s posebnimi po-
trebami, dijak/-inja, starši, surdopedagoginja in psihologinja iz ZGNL ter tol-
mačica v slovenski znakovni jezik.

Največja odlika tega srečanja je bila odkrita razprava tako učiteljev in 
drugih strokovnih delavcev kot tudi dijakov in staršev o odprtih vprašanjih, 
problemih, uspehih, močnih področjih. Na timskem sestanku smo rešili več 
konkretnih zadreg in se pogovorili o predlogih, ki bodo olajšali in izboljšali ko-
munikacijo.

Dejavnosti v zvezi s projektom, ki so se izvajale vse šolsko leto, niso bile 
samo poskus idealne integracije, ampak so prerasle v odlično prakso, ki bi bila 
obvezna za gluhe in naglušne, mislim pa, da tudi za vse druge kategorije inte-
griranih dijakov s posebnimi potrebami.

O počutju sodelujočih na srečanju lahko več preberete v poglavju »Re-
fleksije«

Pobude

1 Uvedba koordinatorja za delo z dijaki s posebnimi potrebami

2 Pobuda na MŠŠ za tolmača v slovenski jezik

3 Zmanjšano število dijakov v razredu in MOFAS

Kje bom kaj izvedel o gluhoti?

Spletne strani: www.zgnl.si

Kdo mi bo pomagal in na kakšen način?

•  Posodobitveni seminarji, ki jih izvaja Zavod za gluhe in naglušne Lju-
bljana in jih vsebuje Katalog Katis 
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Mnenja dijakov o drugačnosti
Dijake in dijakinje smo povprašali, kaj menijo o drugačnosti in strpno-

sti. Njihovi odgovori so bili:

•  Mladi smo vse bolj odprti, da sprejemamo drugačnost in drugačne načine 
življenja. (M. G.)

•  Ravno to je narobe, da ocenjujemo ljudi po njihovem videzu. Tudi sam 
sem to počel, vendar sem ugotovil, da so ravno tisti, ki izgledajo drugače, 
najboljši sogovorci. (A. M.)

•  Drugače pa podpiram vse stile v svetu in vse načine življenja in se ne vti-
kam v nobenega, kajti tudi ne maram, da se kdo vtika v moje življenje in 
moj stil. (N. P.) 

•  Ko smo na začetku leta dobili v razred dijaka, ki je bil gluh, sem bil malo 
v zadregi. Ob spoznanju, da je to zelo hudo, pa smo se odločili, da mu 
bomo stali ob strani. (K. V.)

•  V veliko stvareh se strinjam z Zmagom Jelinčičem. Ne maram ciganov. Ne 
vem zakaj, ampak Romov ne bom nikoli maral. (A. B.)

•  Nekaj let nazaj smo v osnovno šolo dobili punčko, ki je bila slepa. V nje-
nem razredu so jo zelo lepo sprejeli. Za vse druge učence je bila zelo zani-
miva. Veliko ljudi pa se norčuje iz takih posebnih otrok. To mi ni kaj pre-
več všeč. (L. O.)

•  Sam nimam pretirano izstopajočega stila in nočem biti zelo drugačen od 
drugih. (A. M.)

•  Včasih razmišljam na primer o invalidih, ljudeh drugačne rase. Včasih 
se mi smilijo, včasih pa se mi zdi, da so zelo samozavestni, kar je prav in 
občudujem tiste invalide, ki so trmasti in se ukvarjajo s športom, skratka 
poskušajo živeti normalno življenje. (R. K.)

•  Mene posebni ljudje ne motijo, tudi homoseksualci ali 'čefurji' ne, vem, da 
je to žaljivka, ampak predvidevam, da so že navajeni. /…/ Tolerantna 
sem do drugačnih, včasih pa se vseeno pošalim na njihov račun. (J. S.) 

•  Moram pa priznati, da imam zelo slabo mnenje o 'čefurjih', ki se na vsak 
način hočejo dokazati drugim tako, da grenijo življenje drugih, po mojem 
mnenju so še vedno na stopnji primatov, neandertalcev. (A. O.)

•  Drugačni ljudje so tudi tisti, ki imajo razne okvare. Tudi do njih bi bili lahko 
bolj tolerantni, saj sami večinoma niso krivi za svoje težave, zanje je to pot iz-
brala usoda. Res je, da včasih ne vemo, kako naj se v bližini takega človeka 
vedemo, a zaradi tega jih ne bi smeli poriniti proč od sebe, misleč, da bodo 
drugi poskrbeli zanje, ker se lahko podobna nesreča zgodi tudi nam. (U. D.) 

Refleksije projekta in končna razmišljanja
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•  Ne morem pa spoštovati ljudi, ki ne tolerirajo drugih ljudi in mnenj, saj 
zame to pomeni, da ne spoštujejo niti sebe. Tudi do drugačnih od mene, lju-
di s posebnimi potrebami sem tolerantna, čeprav človek včasih ne ve, kako 
naj se obnaša v njihovi družbi. (Š. Č.)

•  Ko smo šli nekega večera ven, sta bili poleg tudi prijateljici mojega brata. In 
sledila je debata o AIDS-u. Ko je ena izvedela, da je L. okužen, je vstala in 
ga začela zmerjati, kako si upa sedeti tukaj z nami, kaj ne ve, da lahko še 
kdo zboli zaradi njega … Takrat sem vstala in jo utišala z desnim krošejem 
v čeljust in še nekaj, kar mi je ostalo v roki. Punca je bila ob dva zoba ter ob 
šop las. Tega ne obžalujem, čeprav vem, nekako ni bilo prav. (V. G.)

•  Spominjam se dogodka, ki se je zgodil pred leti na moji osnovni šoli. Bil je 
fant, ki mu je primanjkovalo rastnega hormona. Bila je tudi neka 'tolpa', ki 
se je spravljala na vse, ki jim niso bili po volji. In so ga 'zvlekli' v garderobo 
pod tuše in ga zvezali in odprli mrzlo vodo, da je tekla po njem. Na srečo smo 
imeli naslednjo uro telovadbo in smo ga rešili. Dečka so tako zelo prestrašili, 
da si ni upal več nikamor sam. Tiste, ki so to naredili, so kaznovali in izklju-
čili iz šole. (Š. K.)

•  Vendar pa smo na znotraj že zmeraj vsi ljudje, zato ne obsojajte glede na 
videz, če nekoga ne poznate. (A. K.)

Slika 20: Deklica	s	školjko
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Predlogi za sistemske spremembe
•  Prebiranje zakonodaje jasno kaže na neusklajenost in na uporabo raz-

lične terminologije, ki bi jo bilo treba nujno poenotiti. V praksi se na-
mreč zelo pogosto dogaja, da tudi strokovni delavci, ki prihajamo iz spe-
cializiranih ustanov, razumemo zakonske možnosti različno (ali nismo 
dovolj poučeni za vse posebne potrebe, temveč usmerjeni le na poznava-
nje ene oz. nekaterih), jih tako tudi tolmačimo in uporabljamo različno 
terminologijo. V širšem povezovanju z zunanjimi nešolskimi instituci-
jami (CSD, ZZZ ipd.) pa ta problem z uporabo različne terminologije še 
narašča.

•  „Vedenjske težave”, kakor radi rečemo v pogovornem jeziku, oz. „čustve-
ne in vedenjske motnje” po zakonski opredelitvi: pogosto se spotikamo 
ob tovrstne težave. Menim, da vsak dijak, ki zaradi iskanja lastne iden-
titete v času adolescence izstopa v svojem vedenju, še ne „zasluži” kar 
tovrstne zakonske opredelitve. Današnji tempo vsakdana je drugačen, 
kot je bil včasih: tako otroci kot starši so bolj obremenjeni in živijo v 
stresu. Zato se ni treba čuditi, ko dijaki izživljajo svojo notranjo nape-
tost na bolj izstopajoč način. Treba jim je omogočiti aktivnosti in orga-
nizirati dejavnosti, pri katerih bodo na varen (z usmerjenimi dejavnost-
mi, ki so vodene in ne nazadnje tudi nadzorovane) način sproščali svojo 
napetost in doživljali samopotrditve, ki so še izjemno pomembne. 

•  Predlog: Na rednih oz. večinskih šolah bi moral biti zaposlen strokov-
njak, ki bi urejal formalnosti v zvezi z dijaki s posebnimi potrebami. To-
vrstnega dela je vedno več, je kompleksno in zahtevno. Zadevo bi bilo 
treba urediti z normativi. 

•  Odločbe o usmeritvi prihajajo na šole prepozno – šele v/po začetku 
šolskega leta, ko imajo šole že oblikovane oddelke in sprejeto organi-
zacijo dela. 

 Predlogi: 

•  Vplivati na MŠŠ, da bi bilo bolj fleksibilno pri upoštevanju že 
veljavnih odločb (če nova še ni izdana) in da bi upoštevalo spre-
membe tudi med šolskim letom. – Za šolo je to pomembno za-
radi normativov; če je dijakov v razredu veliko in je vključen še 
dijak s posebnimi potrebami, ki še nima nove odločbe, ta pa bo 
morda vsebovala „znižanje normativa v razredu”. V takem pri-
meru šola tega po pravilih ne sme upoštevati že vnaprej oz. MŠŠ 
ne prizna takega oddelka brez formalnih podlag.

 •  Pomembno ob tem pa je tudi, da se „znižanje normativa” pri-
znava po določenih kriterijih in dejstvo, da si dijak s posebnimi 

Irena Praznik | Pomisleki, priporočila in predlogi
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potrebami, še ni tudi zagotovilo, da bo komisija šoli priznala to-
vrstno prilagoditev (torej: znižanje normativa ni kar samoumev-
no). Morda bi bilo treba o tem reči kaj več – kakšne so izkušnje 
po šolah (potrebno je predhodno izobraževanje kadrov, zato ne 
bi smel biti problem imeti poleg ostalih v oddelku še dijaka s 
posebnimi potrebami; predhodno ima šola možnost zagotoviti 
vse drugo potrebno, preden vključi dijaka s PP, in sicer, ko daje 
šola soglasje za izpolnjevanje pogojev za izobraževanje dijaka s 
posebnimi potrebami. To je ena izmed pomembnih listnin, ki jo 
šola tudi lahko izkoristi za znižanje normativa, če tako piše na 
njem; morda bi normativ veljal le v prvem letniku, da šola dijaka 
s posebnimi potrebam spozna ...).

•  Postaviti zakonsko zahtevo v zvezi s svetovalnim delom z otroki 
s posebnimi potrebami (prijava za vpis v srednjo šolo) v osnovni 
šoli, zlasti v zaključnem razredu, da šola npr. devetošolca in nje-
gove starše pravočasno usmeri v postopek pridobitve nove od-
ločbe o usmeritvi. Moj predlog (že večkrat izražen) bi bil tudi, da 
to učenčevo posebnost osnovne šole (spet mislim na svetovalne 
službe) označijo že na obrazcu „Prijava za vpis v začetni letnik 
srednje šole” (v rubriki „drugo”). Torej, da tam vpišejo, da ima 
dijak odločbo o usmeritvi in da je otrok s posebnimi potrebami, 
ter priložijo (s soglasjem staršev) tudi kopijo zadnje veljavne od-
ločbe o usmeritvi (po možnosti tudi kopijo Strokovnega mnenja, 
če se strinjajo starši). S tem bo tudi osnovna šola vplivala na to, 
da bo bodoči dijak pravočasno obravnavan na zavodu za šolstvo; 
naloga osnovne šole ob tem pa bo (samoumevno in naj ne čaka 
na pisno zahtevo ZRSŠ, da napiše poročilo ...) pravočasna pri-
prava „Poročila o otroku” kot podlage za ponovno usmerjanje. 
Predlagam, da se lahko ta zadeva oblikuje v enem izmed členov 
Pravilnika o vpisu v srednje šole ter da bi po možnosti že obra-
zec „Prijava za vpis v začetni letnik srednje šole” napeljeval na 
to, da so predvsem osnovne šole pozorne, ko usmerjajo in ure-
jajo prijavo učenca v srednjo šolo (morda lahko poleg rubrike 
„Drugo” na obrazcu v oklepaju piše: otrok s posebnimi potre-
bami). S tem bodo dani pogoji, da se bo tudi srednja šola lahko 
pravočasno in bolj načrtno lotila priprave na „vključevanje dija-
ka s posebnimi potrebami v VI-programe).

•  Izvajanje dodatne strokovne pomoči na šolah: oblikovati je treba bolj 
učinkovit način, saj naj bi bila dodatna strokovna pomoč namenjena 
premagovanju ovir in ne učnih težav. Izvajalci bi morali biti (manj posa-
mezni učitelji) strokovno usposobljene osebe kot npr. defektologi, tiflo-
pedagogi, surdopedagogi, specialni pedagogi psihologi in t. i. podporni 
učitelji iz specializiranih ustanov.

•  Treba bi bilo tudi v srednjih šolah zakonsko uvesti mobilno 
službo kot možnost dajanja strokovne podpore učiteljem/šoli in 
strokovne pomoči dijakom s posebnimi potrebami.

•  Možnosti „prehajanja med programi” – pomen razumevanja zakonske 
možnosti (ZUOPP) in dejanska možnost izvajanja -tega v praksi tudi na 
ravni srednješolskega izobraževanja. To na primer pomeni: gluhi dijak 
lahko uspešno obiskuje »izobraževalni program s prilagojenim izvaja-
njem in dodatno strokovno pomočjo« na eni izmed rednih oz. večinskih 
srednjih šol v Ljubljani in je integriran; bivanje pa ima urejeno v dija-
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škem domu Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana, kjer je v popoldan-
skem času v družbi vrstnikov s podobnimi težavami/hendikepom in 
ima seveda zagotovljeno tudi ustrezno strokovno pomoč, ki jo potrebu-
je pri premagovanju svojih primanjkljajev, ovir oz. hendikepa. To seve-
da zahteva ustrezno (dvojno) usmeritev komisije in zapis v Strokovnem 
mnenju kot tudi v odločbi o usmeritvi. 

•  Potrebna je kritična ocena izvajanja Zakona o usmerjanju otrok s po-
sebnimi potrebami, kajti dejansko se približuje desetletnica njegovega 
izvajanja v praksi, v zadnjem času pa so tudi zelo močne težnje po 
spremembi le-tega. Ob vsem tem se mi zdi zelo pomembno opozoriti 
predvsem na ločevanje med »integracijo« in »inkluzijo«, saj v strokov-
nem pomenu besede slednja pomeni veliko več kot pa nam kaže njeno 
uresničevanje v dosedanji praksi. Celostni pogled oz. pristop k otroku 
s posebnimi potrebami se je med drugim »izgubil« tudi z zadnjimi spre-
membami zakonodaje, ko se je močno spremenila sestava komisije za 
usmerjanje, ki je kot sodelujočega člana izgubila socialnega delavca. S 
tem je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve dokončno prepu-
stilo usmerjanje (in usodo) otrok s posebnimi potrebami šolstvu ... 

Priporočila za delo v šolah
•  Izvesti pogovor z dijakom s posebnimi potrebami in njegovimi starši čim 

prej po informaciji, da se zanima za vpis v določeno srednjo šolo (infor-
macija na informativnem dnevu, prispela Prijava za vpis – če le vsebuje 
podatek, da gre za otroka s posebnimi potrebami). 

•  Vključitev dijaka in staršev pri načrtovanju potrebnih prilagoditev pred 
začetkom šolanja, tudi pri izbiri spremljevalca za fizično pomoč. 

•  Vzeti si čas (posamezni učitelj) za pogovor z dijakom s posebnimi potre-
bami kot tudi z drugimi dijaki vsaj na eni izmed uvodnih ur. S tem bo 
načrtovanje učiteljevega dela lažje; boljši bo stik in odnos med učiteljem 
in dijakom ... 

•  V šoli privzgajati drugačne vrednote mladim prek posameznih predme-
tov, vsebinskih sklopov in interesnih vsebin. Vzgoja v smislu sprejema-
nja drugačnosti!

•  Pomen medsebojnega zaupanja med šolo (razrednik, učitelji, vodstvo, 
svetovalna služba) ter dijaki in starši je neprecenljiva za nadaljnje delo. 

•  Dovoliti si vprašati dijaka in razjasniti svojo dilemo ob tem, da „slišim”, 
ne le prisluhnem dijaku (in njegovemu odgovoru).

•  Če se dijaku s posebnimi potrebami približamo z dvomi (npr.: ne vem, 
kako bomo to, ker še nikoli nismo ...), lahko pričakujemo njegov „umik”. 
Ta umik je moč razumeti vsaj na dva načina: 1) tudi sam se boji, da ne 
bi bilo zanj poskrbljeno v dovoljšni meri (dovolj varno okolje), zato se 
umakne, da ne bi povzročal težav sebi in drugim; 2) izkoristi dvom šole 
in povrhu pridobi še opravičilo („potuho”), da mu ni treba sodelovati. 
Dejstvo pa je, da si želi sodelovati in biti enak drugim (ne pa posebej iz-
postavljen zaradi določenih potreb). Do dijakov s posebnimi potrebami 
(zlasti pri organizaciji npr.: izletov, ekskurzij, športnih dnevov, projek-
tnih dnevov in projektnih tednov – katerih je v prenovljenih srednješol-
skih programih zelo veliko) je treba biti pozitivno naravnano. Kot npr.: 
„Si želiš sodelovati? Gremo v ... Povej nam, na kaj moramo biti pozor-
ni. Lahko greš z avtobusom? Lahko prenočiš v ...” Skratka: dijaku je 
treba dati možnost, da izrazi svojo željo oz. odločitev (ne mu je sugeri-

Irena Praznik | Pomisleki, priporočila in predlogi
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rati z našimi dvomi) in da v pogovoru utemelji tudi svoje potrebe. Za-
gotovljen mu mora biti občutek varnosti; mentor mora dajati občutek, 
da obvaduje projekt in je pripravljen nepredvidene situacije s pomočjo 
tudi reševati. To pa večkrat pomeni tudi, mora mentor veliko več dela-
ti že v času načrtovanja določene dejavnosti, če želi dejansko prispeva-
ti k inkluziji dijaka s posebnimi potrebami tudi na tem področju (izlet: 
predhodni ogled terena, telefonska poizvedba in pridobivanje odgovorov 
na konkretna vprašanja glede arhitektonskih prilagoditev in urejenosti 
okolja; iskanje primernega prevoznika ipd.). Absolutno manj primerne 
so rešitve (za katere se šole v praksi kar dosti odločajo), da otroka pri 
zunajšolski dejavnosti spremljajo na primer njegovi starši! – Menim, da 
je pojasnjevanje, zakaj je temu tako, odveč. 

•  Pomembna je izbira spremljevalca za fizično pomoč: zlasti ker je delov-
na naloga spremljevalca nudenje fizične pomoči (vključno z osebnim oz. 
intimnim urejanjem dijaka s PP) tudi v času organiziranih dejavnosti 
šole, ki potekajo zunaj le-te (npr. organizacija celodnevne ali večdnevne 
ekskurzije, projektnih tednov, izletov). Priporočljivo je, da dijak sodelu-
je pri izbiri, če je le mogoče; zagotovo pa naj se upošteva njegova želja 
gleda izbire spola spremljevalca (npr. za dijaka je v obdobju odraščanja 
bolj razumna in sprejemljiva zaposlitev „moškega” spremljevalca kot pa 
„ženske”). 

Kot ne zadnje, pa vendarle zapisano na zadnjem mestu, iskreno pripo-
ročam odkrito iskanje informacij na morebitna vprašanja ter informacij za raz-
jasnitev dilem pri kompetentnih strokovnih delavcih – predvsem zunaj šole –, 
ki imajo izkušnje na določenem področju „posebnih potreb”. Mislim seveda na 
zaposlene v že omenjenih „specializiranih ustanovah”, ki lahko svetujejo šolam 
ter njihovim zaposlenim ali pa po potrebi, odvisno od situacije in narave tema-
tike, usmerijo njihova vprašanja na še bolj kompetetne strokovnjake. 

Povezave: 
www.cirius-kamnik.si (GIBALNO OVIRANI in dolgotrajno bolni).
www.zgnl.si (GLUHI IN NAGLUŠNI DIJAKI).
www.zssm-lj.si (SLEPI IN SLABOVIDNI DIJAKI).
www.visnjagora.si (DIJAKI S ČUSTVENIMI IN VEDENJSKIMI MOTNJAMI).
www.scoms-lj.si (Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše).
Navodila za izvajanje izobraževalnih programov poklicnega in strokovnega izobra-

ževanja s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo.
http://www.zrss.si/default.asp?link=predmet&tip=7&pID=117&rID=1593

Navodila za izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 
pomočjo za gimnazijski program.

http://www.zrss.si/default.asp?link=predmet&tip=7&pID=117&rID=1593
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Pomisleki o vključevanju dijakov s posebnimi potrebami v redne  
oblike izobraževanja, kot ga vidi mobilni pedagog praktik
Začetki integracije so bili zelo obetavni in vsak otrok, ki je bi vključen v 

redne oblike izobraževanja, je bil na to pot pospremljen s trdno strokovno pod-
poro, utemeljitvijo.

Vloga staršev je bila pomembna, upoštevana, na koncu pa je imela glav-
no besedo stroka.

Integracija je bila načrtovana, otrok na šoli predstavljen in delo mobil-
nega pedagoga je bila ozka surdopedagoška pomoč (vaje poslušanja in odgle-
dovanja, izkoriščanje slušnih ostankov, gradnja jezika in govora ...), kar je z leti 
zvodenelo v »strokovne inštrukcije«.

Ne želim reči, da je bilo vse staro dobro, novo pa je slabo, vendar me-
nim, da je integracija dobila prevelika krila in prvotni namen je izgubljen.

Pametno se mi zdi, da je otrok v predšolskem obdobju vključen v redne 
oblike izobraževanja, kar je še posebno odločilno za njegov psihosocialni razvoj, 
vendar je to tudi obdobje, ko otrok največ pridobiva na področju jezika in govo-
ra, zato bi moral imeti dnevno strokovno, surdopedagoško pomoč.

Vključitev v redne oblike izobraževanja, predvsem to velja za osnovno 
šolo, pa je na neki način že »zagotovilo«, da bo tu do konca. Naj to pojasnim. 
Učenec ima individualizirani program, v katerem je napisano vse lepo in prav. 
Potem pa sledijo sestanki, evalvacije, vse je močno čustveno obarvano. Pa saj 
ni tako slabo, saj se trudi, pa starši pomagajo in tako učenec dobi pozitivno 
oceno za znanje ali pa samo za veliko, veliko naporov, dela, ki ga opravi skupaj 
s starši, učitelji in mobilnim pedagogom.

V prav posebno težkem položaju so učitelji, ki poučujejo integrirane 
otroke. Velikokrat se obračajo na mobilnega pedagoga, v njem iščejo »rešitelja«, 
ki bo svetoval. Ti učitelji so zavzeti, imajo pa premalo strokovnega znanja, saj 
imajo velikokrat v oddelku več učencev z odločbami, z različnimi težavami. Prav 
pri gluhih in naglušnih dijakih je poseben problem komunikacija.

Vodstva šol pa vse razumejo, saj otroke z odločbami »potrebujejo« za 
zmanjšanje normativov, ohranjanje delovnih mest.

Ure individualne pomoči morajo biti izvedene v času pouka in tukaj se 
zgodba začne in konča. Na papirju je vse to lepo izvedljivo, v praksi pa je težko 
uskladiti urnike. Mobilni pedagog ima odrejen dan za terensko delo in učen-
cu določi uro. Kako pa naj učenec celo leto manjka na primer pri kemiji. Pa ne 
da bi terapevt ne želel spreminjati časa, ampak včasih to preprosto ni mogoče 
zato, ker ga obvezujejo še urniki na drugih šolah, v Zavodu. Sama velikokrat 
čakam, tudi po nekaj ur, če je le mogoče, da učenci ne manjkajo vedno pri isti 
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uri. Obravnave pa opravim tudi po pouku ali pred njim, če se s tem strinjajo 
otrok, starši in vodstvo šole. Je pa vprašanje, ali je smiselno otroka obremeniti 
prek razumnih meja.

Glede na storilnostno naravnanost našega šolstva se naše delo veliko-
krat spremeni v učno pomoč. Ker ima učenec preveč snovi, ki je ne razume, so 
stiske hude. Mobilni pedagog tako pomoč po človeški plati težko odreče, za stro-
ko pa zmanjkuje časa. Stiske mobilnih pedagogov pa so vedno večje.

Zelo težko se je časovno uskladiti s timom na šoli in starši za pripravo 
in evalvacijo individualiziranega programa. To pa je po navadi čas zunaj vseh 
urnikov in tudi štirideseturnega tedenskega delovnika.

Navsezadnje se poraja še vprašanje, zakaj integrirani otrok sploh rabi 
dodatno pomoč. Tisti, ki je res tako dobro opremljen, da je vključen v redne 
oblike izobraževanja, ne potrebuje posebne pomoči, morda le toliko kot ostali 
(reden dopolnilni pouk). 

Prav zaradi vsega povedanega opažam, da imajo naši integrirani učenci 
ob koncu šolanja morda malo več znanja za ceno slabe samopodobe, izolirano-
sti, ker z gluhimi zgubijo stik, slišeče okolje jih pa nikoli povsem ne sprejme. Za 
prestop v »realno življenje« potrebujejo veliko časa, da se naučijo osnov znakov-
nega jezika, da spoznajo kulturo gluhih, da se preprosto znebijo vseh stisk, ki 
so se naložile skozi leta garanja.

Menim, da je integracija dobra, če je premišljena, načrtovana. 

Integracija JA, a ne za vsako ceno. 

Slika 21: Integracija	in	inkluzija





	

Temeljni dokumenti Evropske unije, ki govorijo o vključevanju 
otrok  s posebnimi potrebami, ne izhajajo iz spoznanja o nujnosti 
takega delovanja samo zaradi otrok in njihovih staršev, temveč 
se sklicujejo na širše družbene projekte, kar je zelo pomembno. 

Razvijanje odprte družbe (inclusive society) zato ne pomeni samo 
preseljevanja otrok s posebnimi potrebami iz posebnih ustanov 
v običajna šolska okolja, temveč pomeni tudi spreminjanje 
družbenega polja. To ni statična posoda, ki naj vase sprejme še 
nekatere posameznike in posameznice s posebnimi potrebami, 
ki doslej niso imeli te sreče, da bi živeli v srcu družbe, ampak je 
dinamično polje, ki se spreminja, same spremembe pa ne pote-
kajo naravno ali spontano, temveč se je treba zanje potruditi.




