
Spodbude 
I zobraževanje je proces, 

ki odločno vpliva na 
kakovost človekovega 

življenja, saj sta izobraževa-
nje in zaposlovanje temeljni 
potrebi in pravici slehernega 
človeka. To še zlasti velja za 
osebe s posebnimi potrebami. 
V izobraževanju oseb s poseb-
nimi potrebami se trudimo, 
da njihove potrebe in pravice 
enakopravno upoštevamo in 
jim omogočimo dostop do 
izobraževanja, ki ga tudi pri-
lagodimo. 

Želimo si, da ne glede na 
vrsto in stopnjo primanjklja-
jev, ovir ali motenj postajajo 
enakopravni z drugimi. Priza-
devamo si za odpravo ovir in 
za izenačevanje možnosti. 

V zadnjem času smo priča 
velikim spremembam na vseh 
področjih človekovega življe-
nja in dela, kar je narekovalo 
spremembe tudi na področju 
usposabljanja in izobraže-
vanja. Spremenil se je tudi 
položaj oseb s posebnimi po-
trebami. Spremembe v odnosu 
do vzgoje in izobraževanja, ki 
smo jim priča že več desetletij, 
še posebno na področju izob-
raževanja otrok s posebnimi 
potrebami, so narekovale tudi 
spremembe obstoječega siste-
ma vzgoje in izobraževanja . 

Cilj poklicnega in strokov-
nega izobraževanja za dijake 
s posebnimi potrebami je 
uspešno dokončati program, 
s katerim si bodo pridobili 
in obdržali zaposlitev bodisi 
v običajnih podjetjih, v inva-
lidskih podjetjih in invalidskih 
delavnicah ali kot delo na 
domu ali da bodo nadaljevali 

šolanje na višjih in visokih šo-
lah. Da bi lahko dosegli takšne 
cilje, je poklicno in strokovno 
izobraževanje za mladino s 
posebnimi potrebami prilago-
jeno njihovim potrebam tako v 
trajanju, učnih metodah, učni 
tehnologiji in načinih preverja-
nja in ocenjevanja znanja. Do-
polnjeno je s treningi posebnih 
veščin in spretnosti, s katerimi 
nadomestijo primanjkljaje. 

Oseb s posebnimi potreba-
mi in z različnimi okvarami je 
v Evropi 50 milijonov, od tega 
jih je 30 milijonov v državah 
Evropske unije. Strokovnjaki, 
ki usmerjajo razvojne možno-
sti za kakovostno življenje v 
prihodnje, opozarjajo, da jih 
bo po letu 2025 bistveno več. 
Po mnenju Svetovne zdrav-
stvene organizacije je oseb 
s posebnimi potrebami glede 
na različna merila od 4 % do 
11 % celotnega prebivalstva. V 
zavode za usposabljanje otrok 
in mladostnikov s posebnimi 
potrebami je bilo po podatkih 
Ministrstva za šolstvo in šport 
v letu 1999 vključenih 2061 
otrok in mladostnikov, od tega 
4,7 % v srednjem strokovnem 
in poklicnem šolstvu.

Vzgoja in izobraževanje 
sta za vsakega posameznika 
ključnega pomena. 

Osebe s posebnimi potre-
bami potrebujejo za normal-
no življenje različne oblike 
pomoči in prilagoditve. Pri 
prilagajanju poklicnega in 
strokovnega izobraževanja 
otrok s posebnimi potrebami 
upoštevamo posebnosti v pro-
cesu usvajanja znanja in po-
sebnosti v razvoju osebnosti 

in socialni integraciji v šolsko 
ter delovno okolje.

Vsako prilagajanje mora biti 
skrbno načrtovano, izvajano in 
spremljano. Prilagoditev naj bo 
toliko, kolikor jih posameznik 
potrebuje, da je uspešen, kajti 
pretirana zaščita nespodbudno 
vpliva na posameznika, pre-
majhna prilagoditev, podpora 
in pomoč pa ga lahko nevarno 
ogrozijo na njegovi poti do po-
klica in zaposlitve.

Naš cilj je, da mladostnika 
s posebnimi potrebami usposo-
bimo za poklic in za uspešno 
vključitev v socialno okolje.

Novo razumevanje vzgoje 
in izobraževanja oseb s po-
sebnimi potrebami smo začeli 
uresničevati z novo zakonoda-
jo in z izhodišči za pripravo 
izobraževalnih programov.

Za prenovo poklicnega in 
strokovnega izobraževanja za 
osebe s posebnimi potrebami 
so pomembni naslednji do-
kumenti:
- Zakon o usmerjanju otrok s 

posebnimi potrebami (Ur. l. 
RS, št. 54/00)

- Zakon o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izob-
raževanja 

- Zakon o poklicnem in 
strokovnem izobraževanju 
(Ur. l. RS, št. 12/96 in št. 
44/00)

- Zakon o nacionalnih poklic-
nih kvalifikacijah (Ur. l. RS, 
št. 81/00)

- Izhodišča za pripravo izob-
raževalnih programov nižje-
ga in srednjega poklicnega 
izobraževanja ter progra-
mov srednjega strokovnega 
izobraževanja 
Osebe s posebnimi potreba-

mi se v skladu z Zakonom o 
usmerjanju otrok s posebnimi 
potrebami, Izhodišči za pripra-
vo izobraževalnih programov 
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Kolofon:

nižjega in srednjega poklicne-
ga izobraževanja ter progra-
mov srednjega strokovnega 
izobraževanja, z Zakonom o 
poklicnem in strokovnem iz-
obraževanju ter Zakonom o 
nacionalnih poklicnih kvalifi-
kacijah vključujejo v poklicno 
izobraževanje ter pridobivajo 
poklicno kvalifikacijo. 

Za dijake s posebnimi po-
trebami se v poklicnem in 
strokovnem izobraževanju 
izvajajo:

Poti izobraževanja dijakov s posebnimi potrebami

dodatne strokovne pomoči. 
Prilagoditve sprejema v tem 
primeru šola s posebnimi 
navodili. Osnutek navodil je 
pripravila skupina strokov-
njakov za posamezne vrste 
primanjkljajev, dokončno pa 
jih je oblikovala Nacionalna 
področna komisija za pre-
novo programov vzgoje in 
izobraževanja mladine s 
posebnimi potrebami.

2 Prilagojeni izobraževalni 
programi poklicnega in 
strokovnega izobraževanja 
z enakovrednim izobrazbe-
nim standardom delujejo v 
okoljih, kjer ni mogoče za-
gotoviti integracije v celo-
ti oziroma takrat, ko je 

primanjkljaj dijaka tolikšen, 
da integracija ni mogoča. 

Izobraževalni program se 
prilagodi tako, da se lahko 
spremeni predmetnik, na-
domestijo se posamezni 
predmeti ali vsebine z ekvi-
valentnim, predvidi se daljše 
trajanje izobraževanja. Iz-
obrazbeni standard ostaja 
enak rednemu programu.

Kakovost izobraževanja 
po prilagojenih programih 
je enaka ali celo boljša od 
standardne, saj dijakom 
s posebnimi potrebami 
omogoča enakovredno iz-
hodišče tako za nadaljnje 
šolanje kot za zaposlovanje. 
Dijakom namreč omogoča 
pridobitev enakovrednih 
poklicnih kvalifikacij oziro-
ma poklicnih kompetenc.

3 Posebni programi poklicne-
ga in strokovnega izobraže-
vanja za osebe s posebnimi 
potrebami so namenjeni 
dijakom s posebnimi potre-
bami, ki ne zmorejo doseči 
celotnega prilagojenega izob-
raževalnega programa zara-
di več kombiniranih motenj 
in več primanjkljajev. 

Jelka Drobne

Na področju izobraževanja in usposab-
ljanja oseb s posebnimi potrebami je ve-
liko novega, zanimivega, vendar zaradi 
omejenega prostora ne moremo vsega 
prikazati. Prikazali bomo le strategijo, 
nekaj bistvenih informacij o poklicnih 
standardih, nacionalni poklicni kvalifika-
ciji in o prilagojenih izobraževalnih pro-
gramih ter primer integriranega izobra-
ževanja v srednješolskem centru Velenje.

• Programi s prilagojenim 
izvajanjem in dodatno 
strokovno pomočjo

• Prilagojeni programi z ena-
kovrednim izobrazbenim 
standardom

• Posebni programi
1 Programi s prilagojenim 

izvajanjem in dodatno 
strokovno pomočjo: obseg 
prilagoditev je v tem pri-
meru manjši in se nanaša 
predvsem na organizacijo in 
na oblike vzgojno-izobraže-
valnega dela, preverjanje in 
ocenjevanje znanja, časo-
vno razporeditev pouka, 
kadrovske pogoje, posebno 
opremo, pripomočke in 
sredstva ter oblike in obseg 

Izdelki dijakov Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana - oddelka za grafiko.



Prilagojeni izobraževalni programi na področju 
nižjega poklicnega, srednjega poklicnega 
in srednjega strokovnega izobraževanja

Jelka Drobne

V srednjih poklicnih in strokovnih šolah se lahko dijaki s posebnimi potrebami izobražujejo v treh vrstah 

programov, in sicer v rednih programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, v pri-

lagojenih programih z enakovrednim izobrazbenim standardom in v posebnih izobraževalnih programih.
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Poklicne kvalifikacije

Prilagojeni programi z enako-
vrednim izobrazbenim stan-
dardom se lahko izvajajo tako 
v oddelkih na rednih srednjih 
šolah kot v specialnih izobra-
ževalnih zavodih. Poleg drugih 
prilagoditev so v teh progra-
mih mogoče tudi večje vse-
binske prilagoditve, s katerimi 
se bodisi dodatno utrjuje dolo-
čena vsebina ali pa se uvajajo 
določena znanja in spretnosti, 
ki so specifična za posamezno 
skupino dijakov s posebnimi 
potrebami. Osnutke navedenih 
izobraževalnih programov 
sprejema Strokovni svet RS 
za poklicno izobraževanje.

Poklicno in strokovno izob-
raževanje dijakov s posebnimi 
poteka v specialnih ustanovah 
za slepe in slabovidne, gluhe 
in tiste z govornimi motnjami, 
gibalno ovirane in dolgotraj-
no bolne, vedenjsko motene 
in za dijake z lažjo motnjo v  
duševnem razvoju. Ti dijaki 

Prilagojeni izobraževalni programi 

program Vrsta prilagoditve

nižje 
poklicno 
izobraže-

vanje
3. st. za-
htevnosti

srednje 
poklicno 
izobraže-

vanje
4. st. za-
htevnosti

srednje 
strokov-
no izob-
raževanje
5. st. za-
htevnosti

poklicno 
tehnično
izobraže-

vanje
-5. st. za-
htevnosti

Pomočnik konfekcionarja Gluhi in naglušni X
Šivilja krojač Gluhi in naglušni

Motnje vedenja 
in osebnosti

X

Obdelovalec lesa Gluhi in naglušni X
Mizar in tapetnik Gluhi in naglušni X
Grafičar Gluhi in naglušni X
Obdelovalec kovin Gluhi in naglušni X
Strojništvo Gluhi in naglušni X
Podjetniško poslovanje Gibalno ovirani X
Monter električnih naprav Gibalno ovirani X
Elektrikar Gibalno ovirani X
Ekonomski tehnik Gibalno ovirani

Slepi in slabovidni X

imajo možnost izobraževanja 
na vseh stopnjah zahtevnosti. 
Izobraževanje poteka v okvi-
ru programov, ki so upoštevali 
prilagoditve v trajanju in v vse-
binah. Izobraževanje je v ne-
katerih primerih podaljšano, 
zmanjšana je tedenska obre-
menitev, v oddelkih je manjše 

število dijakov, učilnice in 
delavnice so posebej prilago-
jene, v pedagoškem procesu 
se uporabljajo specialne pe-
dagoške metode dela, vsebina 
teoretičnega in praktičnega po-
uka pa je preoblikovana tako, 
da jo zmorejo osvojiti dijaki z 
različnimi vrstami motenj. 

Novosti 
in težave
Za sprejem 
na Strokov-
nem svetu RS 
za poklicno 
in strokovno 
izobraževanje 
so pripravlje-
ni naslednji 
prenovljeni 
izobraževalni 
programi: 

Na področju poklicnega in 
strokovnega izobraževanja ob-
stajajo za dijake s posebnimi 
potrebami v Sloveniji nasled-
nji prilagojeni izobraževalni 
programi z enakopravnim 
izobrazbenim standardom:

Nižje poklicno izobraževanje Prilagojen za:
Odelovalec kovin Gluhe in naglušne 
Odelovalec lesa Gluhe in naglušne
Pomočnik konfekcionarja Gluhe in naglušne
Srednje poklicno izobraževanje
Šivilja krojač Gluhe in naglušne
Mizar (dualna oblika, ki se bo 
izvajala v šolski organizaciji)

Gluhe in naglušne

Administrator Gibalno ovirane
Administrator Slepe in slabovidne
Srednje strokovno izobraževanje
Grafični tehnik Gluhe in naglušne
Medijski tehnik Gluhe in naglušne
Poklicno tehnično izobraževanje
Ekonomski tehnik Gibalno ovirane
Ekonomski tehnik Slepe in slabovidne 

Težava je nastala pri predlo-
gih za nove poklicne standarde, 
ki so temelj in pogoj za pripra-
vo pripadajočih izobraževalnih 
programov ali delov programov 
– poklicnih kvalifikacij, ki se 
certificirajo.

Pobudo za poklicne stan-
darde za pomočnika vrtnarja, 
pomočnika cvetličarja, po-
močnika administratorja in 
pomočnico gospodinje so bile 
izražene in obravnavane, žal 
so predstavniki delodajalcev, 

združeni v sekcijah pri Obrtni 
zbornici Slovenije, predlagatelj-
stvo odklonili. 

Zato predlagamo, da bi 
Ministrstvo za delo družino 
in socialne zadeve skladno s 
smernicami EU, št. 7: »Odprava 
oblik diskriminacije in pospe-
ševanje družbene vključenosti 
z dostopom do zaposlitve« 
podprlo predlagane poklicne 
standarde in prevzelo pred-
lagateljstvo povsod tam, kjer 
je to mogoče.



4 | Spodbude

Nacionalne poklicne 
kvalifikacije na področju 
nudenja pomoči osebam 
s posebnimi potrebami

Barbara Kunčič

Na področju del dejavnosti 
tistih oseb, ki pomagajo ose-
bam s posebnimi potrebami 
je bila do sedaj sprejeta ena 
nacionalna poklicna kvalifi-
kacija »Tolmač slovenskega 
znakovnega jezika«, tri pa so 
še v pripravi.

Nacionalna poklicna kvali-
fikacija »Tolmač slovenskega 
znakovnega jezika« je bila 
pripravljena v sodelovanju z 
Združenjem tolmačev znakov-
nega jezika, Socialno zbornico 
Slovenije, Zavodom za gluhe in 
naglušne in Sindikatom zdrav-
stva in socialnega skrbstva.

Tolmač za znakovni jezik je 
oseba, ki gluhim osebam tol-
mači slovenski govorni jezik 
v znakovni jezik in slišečim 
osebam tolmači znakovni jezik 
v slovenski govorni jezik.

Gluhi ljudje razmišljajo in 
se učijo vizualno, zato je zna-
kovni jezik pogoj za razumeva-
nje vsebine. Brez znakovnega 
jezika ostane govorjeni jezik 

črkovno zaporedje praznih 
besed. Nacionalna poklicna 
kvalifikacija tolmač sloven-
skega znakovnega jezika daje 
gluhim možnost izražanja in s 
tem enakopravnega vključeva-
nja v družbo in v okolje.

S postavitvijo enotnega 
standarda za pridobitev na-
cionalne poklicne kvalifika-
cije tolmačev bo zagotovljena 
ustrezna kakovost sporazume-
vanja med slišečimi in gluhimi 
osebami.

Pripravljata se še poklicna 
standarda za nacionalne po-
klicne kvalifikacije »Varuh 
oseb s posebnimi potrebami« 
in »Delovni inštruktor za osebe 
s posebnimi potrebami«. Z nji-
ma se bodo pokrile potrebe po 
kadrih, ki opravljajo ta dela v 
socialnovarstvenih zavodih in 
varstveno-delovnih centrih.

Zakon o izenačevanju mož-
nosti invalidov (MDDSZ), ki 
naj bi začel veljati leta 2004, 
predvideva ustanovitev agen-
cije in centrov za samostojno 
življenje, kjer bodo zaposleni 
osebni asistenti. Zato je Sek-
tor za invalide MDDSZ po-
budnik priprave nacionalne 
poklicne kvalifikacije »Oseb-
ni asistent«. Pri pripravi te 
kvalifikacije sodelujejo tudi 
nevladne organizacije, ki 
imajo do zdaj edine izkušnje 
z organiziranjem teh storitev 
za invalidne osebe. 

 

Smo dovolj odprti 
za nove programe?

Zdravka Slavec

Salamanška konvencija, prav 
tako še nekatere druge listine 
mednarodnega in državnega 
pomena, poudarja, da je treba 
tudi osebam s posebnimi po-
trebami na vseh segmentih oz. 
ravneh zahtevnosti zagotoviti 
ustrezne programe ter kontinu-
irano možnost izobraževanja 
in usposabljanja.

V Zavodu za usposabljanje 
invalidne mladine v Kamni-
ku, kjer poleg osnovne šole 
izvajamo tudi prilagojene 
srednješolske programe nižje-
ga poklicnega, srednjega po-
klicnega, strokovno tehniškega 
in poklicno tehniškega izob-
raževanja za gibalno ovirane 
in dolgotrajno bolne mlado-
stnike, smo v zadnjih letih 
začutili izredno pomanjkanje 
storilnostno manj zahtevnih in 
posebnih programov, ki bi bili 
na voljo naši populaciji. Mla-
dostnikov, ki bi zmogli več kot 
končati le osnovno šolo, hkrati 
pa je zanje srednje poklicno 

izobraževanje prezahtevno, je 
namreč kar precej, v zavodu 
pa smo jim npr. lahko ponudili 
le en program nižjega poklic-
nega izobraževanja v elektro 
stroki, vanj pa so se vpisovali v 
glavnem moški kandidati. 

Zaradi omenjenih zelo žgo-
čih potreb smo si zastavili dva 
cilja: izdelati poseben rehabili-
tacijski program, ki bo povsem 
individualiziran glede na po-
trebe posameznika in ne bo 
obremenjen s prezahtevnimi 
izobrazbenimi standardi, in 
pripraviti nove prilagojene 
nižje poklicne programe izob-
raževanja za gibalno ovirane 
mladostnike in s tem ponu-
diti možnost nadaljevanja in 
uspešnega zaključka šolanja 
več kandidatom.

Tako smo pred tremi leti za-
čeli eksperimentalno razvijati 
poseben program celostnega 
usposabljanja - (Post)rehabili-
tacijski praktikum, namenjen 
težje gibalno oviranim mlado-

Nacionalne poklicne kvalifikacije

Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifika-
cijah, ki je bil sprejet leta 2000, omogoča 
pridobitev poklicne kvalifikacije tudi s pre-
verjanjem in potrjevanjem formalno in ne-
formalno pridobljenih spretnosti in znanj.

Nekaj izkušenj ZUIM Kamnik pri pripravi novih 
programov za gibalno ovirane mladostnike.

Način življenja sodobnega časa narekuje vedno več-
je potrebe po znanju. Osnovna izobrazba naj bi se 
tudi v naši državi dvignila na raven srednješolske, 
vedno več pa je zahtev po univerzitetni izobrazbi 
in po raznih specialističnih znanjih. Morda ob teh 
poudarjenih težnjah nekoliko pozabljamo na tiste 
mlade ljudi, ki nimajo takih sposobnosti, da bi se 
spoprijeli z visoko konkurenčnostjo in tržnimi za-
htevami današnjega in prihodnjega dne. Na področju 
izobraževanja in usposabljanja mladostnikov/ oseb 
s posebnimi potrebami imajo, tako kot v naši druž-
bi nasploh, tisti, ki so bolj nadarjeni, več možnosti 
izbire. Še vedno pa se npr. gibalno ovirani mlado-
stniki na številnih šolah in fakultetah srečujejo z 
arhitektonskimi ovirami, ki jim lahko preprečijo 
doseči poklic, ki si ga želijo.
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Poklicne kvalifikacijeSmo dovolj odprti za nove programe?

stnikom po končani osnovno-
šolski obveznosti, zlasti tistim 
po poškodbi glave. Ves čas izva-
janja inovacijskega projekta, ki 
je trajal dve leti, smo program 
skrbno evalvirali, ga dopolnje-
vali in predstavljali strokovni 
javnosti ter ga leta 2001 tudi 
verificirali na pristojnem Stro-
kovnem svetu RS za splošno 
izobraževanje, tako da od šol. 
leta 2001/02 dalje poteka v na-
šem zavodu kot javno veljavni 
posebni program vzgoje in 
izobraževanja oz. celostnega 
usposabljanja mladostnikov 
s posebnimi potrebami. Ko 
opazujemo napredovanje in 
uspehe nekaterih mladostni-
kov, ki bi sicer usposabljanje 
zaključili že po osnovni šoli, 
smo ponosni na izvirno idejo 
naših strokovnih delavcev in 
hkrati hvaležni, da so pristojni 
strokovni organi sicer po na-
šem zavzetem in strokovnem 
utemeljevanju začutili, da je 
smiselno in potrebno zagotav-
ljati tudi takšne programe.

Pri pripravi novih nižje po-
klicnih programov pa se sreču-
jemo z večjim številom ovir. 

V preteklem šol. letu smo ob 
strokovnem sodelovanju Cen-
tra za poklicno izobraževanje 
RS vodili inovacijski projekt, 
katerega cilj je bil pripraviti 
prilagojeno nižje poklicno iz-
obraževanje po modularnem 
sistemu, in sicer za poklice 
pomočnik administrator, 
pomočnik v vrtnarstvu in 
cvetličarstvu ter pomočnik v 
gospodinjstvu. Za te usmeritve 
smo se odločili po proučitvi 
vseh pogojev, ki jih moramo 
v zavodu zagotavljati za iz-
vedbo teh programov, in po 
analizi primernosti omenjenih 
poklicev za našo populacijo, 
glede na zmožnosti in inter-
ese mladostnikov.

Naš predlog za pripravo 
novih poklicnih standardov 
za predlagane poklice smo 
poslali na Center za poklicno 
izobraževanje (kakor to zahte-
va obstoječa zakonodaja) in 
na Komisiji za poklicno izob-
raževanje dijakov s posebnimi 
potrebami je bil soglasno pod-
prt. Vendar je naš zavod lahko 

izvajalec programa, ne more 
pa biti predlagatelj za pripravo 
poklicnih standardov za nove 
poklice. To vlogo imajo lahko 
po razlagi Centra za poklicno 
izobraževanje določeni social-
ni partnerji – zbornice, pristoj-
na ministrstva. Tu pa nastane 
zastoj ali začaran krog.

Pristojni socialni partnerji 
(v našem primeru npr Obrtna 
zbornica za poklic pomočnik 
v cvetličarstvu in vrtnarstvu 
ter Ministrstvo za notranje za-
deve za poklic pomočnik admi-
nistrator) namreč ugotavljajo 
le več potreb po višješolskih 
in visokošolskih poklicih in 
izobraženosti, saj že kadra s 
srednjo poklicno izobrazbo ne 
morejo vsega zaposliti. Potreb 
po nižjih poklicnih programih 
ne zaznavajo. Tisti, ki se v svo-
jem delovanju srečujejo s tržni-
mi načeli in konkurenčnostjo, 
pa so jasno izrazili tudi svojo 

bojazen ob zaposlovanju inva-
lidnih oseb zaradi morebitne 
manjše učinkovitosti in zaradi 
premalo urejenega državnega 
subvencioniranja delodajalcev 
pri tovrstnih zaposlitvah.

Naša razmišljanja in pri-
zadevanja gredo dalje.V zelo 
realističnem pogovoru skupaj 
s pristojnimi delavci na Mi-
nistrstvu za notranje zadeve 
smo za poklic pomočnika ad-
ministratorja ugotovili enako 
kot na sestankih s Centrom 
za poklicno izobraževanje, 
da bi bil v takih primerih, ko 
gre za pripravo prilagojenih 
programov izobraževanja za 
osebe s posebnimi potrebami, 
lahko predlagatelj programa 
Ministrstvo za delo, družino 
in socialne zadeve. 

Bo takšna rešitev sprejem-
ljiva?

V spodbudo so nam podpo-
rna mnenja o možnosti zapo-

slovanja za poklic pomočnika 
administratorja, ki so nam jih 
posredovali Zavod RS za zapo-
slovanje in številna invalidska 
podjetja.

In razmišljati moramo še 
bolj odprto. Čeprav z vso 
močjo podpiramo vključitev 
mladostnikov v poklicno izob-
raževanje na rednih srednjih 
šolah, (kjer bo treba odpraviti 
še številne in raznovrstne 
ovire), pa ne moremo mimo 
ugotovitve, da bodo še vedno 
nekateri mladostniki s poseb-
nimi potrebami (npr. tisti z 
večjo oviranostjo in šibkejšimi 
zmožnostmi ali z zelo neena-
komerno razporejenimi zmož-
nostmi) potrebovali tudi večjo 
pluralnost oz. možnost izbire 
prilagojenih in posebnih pro-
gramov izobraževanja in uspo-
sabljanja ter izobraževanje po 
delih v smislu certifikatnega 
sistema. 

Izdelki dijakov Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana - oddelka za lesarstvo.
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Izkušnje z dijaki s posebnimi potrebami

Spodbude - kako lep naziv za glasilo in 
kako pomembno dejstvo, ko gre za delo z 
dijaki s posebnimi potrebami. Spodbude 
potrebujemo vsi, tisti, ki živimo in dela-
mo z dijakom s posebnimi potrebami, še 
zlasti pa dijak, ki je drugačen od svojih 
vrstnikov.

Marjeta Primožič, Šolski center Velenje

Izkušnje z dijaki 
s posebnimi potrebami

Na Šolskem centru v Velenju, še 
posebej na Poklicni in tehniški 
elektro- in računalniški šoli, imamo 
kar nekaj izkušenj pri delu z dija-
ki s posebnimi potrebami. Vsakega 
primera se lotevamo individualno 
in hkrati po veljavnih predpisih. 
Razrednik, oddelčni učiteljski zbor, 
šolska svetovalna služba, sošolci, 
zunanji strokovnjaki in navsena-
zadnje dijak in njegovi starši – vse 
to je treba povezati v nekakšno 
celoto. Veliko dela in dobre volje 
je potrebno, veliko medsebojne po-

moči in spodbud, da smo na koncu 
zadovoljni vsi. 

Pomembno pri tem je, da se ni-
koli nismo vnaprej ustrašili dijaka 
s posebnimi potrebami, da so bila 
takim dijakom vrata naših šol ved-
no odprta, čeprav je v obstoječih 
šolskih zgradbah za te dijake veliko 
arhitektonskih ovir.

Na ŠCV-ju, Poklicni in tehniški 
elektro- in računalniški šoli, smo v 
šolskem letu 1995/96 sprejeli v 1. 
letnik za računalniškega tehnika 
dijakinjo s cerebralno paralizo, dija-

kinjo, ki je bila ovirana v gibanju in 
je imela tudi govorne motnje. Delo, 
ki smo ga zmogli skupaj, je dijakinji 
omogočalo redno napredovanje iz 
letnika v letnik. Po 2. letniku se 
je morala odločiti, ali bo šolanje 
končala z zaključnim izpitom ali 
maturo. Spet nova preizkušnja in 
odločitev. Kako premagati strah pred 
neuspehom pri tujem jeziku? Kako 
odgovoriti na vprašanje: »Kako bodo 
ocenjevalci maturitetnih izpitnih pol 
vedeli, da popravljajo moj izdelek, 
dijakinje s posebnimi potrebami, če 
je vse v šifrah?« Ni bilo lahko. 

Po končani srednji šoli je bila 
sprejeta na Univerzo v Maribo-
ru, Fakulteto za elektrotehniko, 
računalništvo in informatiko, v 
univerzitetni študijski program ra-
čunalništvo in informatika. Pred 
sprejemom na fakulteto smo dija-
kinjo osebno predstavili vodstvu fa-
kultete in hkrati navezali stike tudi 
s študentskim domom v Mariboru. 
Izkazalo se je, da smo ravnali prav. 
Povsod so naši pobudi ustregli, nas 
zelo prijazno sprejeli. Svoji študent-
ki stojijo ob strani še danes, ko je 
že v 4. letniku študija.

V šolskem letu 2000/2001 smo k 
maturi s posebnimi potrebami pri-
javili dijaka, ki je med počitnicami 
na prehodu iz 3. v 4. letnik dobil 
zelo hude poškodbe glave (nesreča s 

Ravnatelj PTERŠ, mag. Tone Gams, 
podeljuje spričevalo poklicne ma-
ture Jerneju Miklavžini.

Biti drugačna …
Sem študentka 4. letnika 
univerzitetnega programa 
Računalništva in informatike 
Univerze v Mariboru. Že od 
rojstva imam težave s fino mo-
toriko. Težje hodim in govorim. 
Pišem 50 odstotkov počasneje 
kot drugi moji vrstniki. Glede 
na omenjene težave sem vo-
dena kot oseba s celebralno 
paralizo.

V sodelovanju z mobilno 
službo v Kamniku sem bila v 
šolskem letu 1987/1988 vpisa-
na v prvi razred redne osnov-
ne šole. Imela sem odlično 
razredničarko, ki je ustvarila 
med mano in sošolci dober 
odnos. Na razredni stopnji 
žal ni bilo več tako. Odnosi 
s sošolci so se slabšali, začele 
so se pojavljati težave. Počutila 

kolesom). Tudi pri njem smo ravnali 
enako kot v prej opisanem primeru. 
Po končanem 4. letniku za elektro-
tehnika elektronika je pristopil k 
maturi kot dijak s posebnimi potre-
bami. Predstavili smo ga fakulteti v 
Mariboru in v študentskem domu. 
V študijskem letu 2002/2003 obis-
kuje 3. letnik interdisciplinarnega 
univerzitetnega študijskega progra-
ma gospodarsko inženirstvo – smer 
elektrotehnika.

V preteklem šolskem letu je šolo 
za računalniškega tehnika končal 
dijak, ki boluje za izjemno redko 
in hudo pljučno boleznijo. V štirih 
letih je srednjo šolo uspešno kon-
čal s poklicno maturo. Kot dijak s 
posebnimi potrebami je bil sprejet 
na Univerzo v Ljubljani, Fakulteto 
za računalništvo in informatiko, v 
visokošolski strokovni študijski pro-
gram računalništvo in informatika 
ter hkrati tudi v študentski dom.

V letošnjem šolskem letu smo 
spet pred novimi izzivi …Ne bom 
posebej poudarjala, kako je pri 
delu z dijaki pomembno spoštova-
ti posameznika, kako pomembna 
je komunikacija med vsemi nami, 
medsebojno prilagajanje, sprejema-
nje drugačnosti, pa to, da ga doje-
mamo na čustveni in intelektualni 
ravni, da zastavljene cilje dovolj 
uspešno in v celoti tudi uresniči.

sem se zapostavljeno. Sošolci so 
me poniževali in zafrkavali, pa 
tudi zmerjali so me. Še zdaj se s 
tesnobo spominjam zahteve enega 
od staršev, naj me prestavijo na 
drugo šolo, da bodo imeli brez 
mene kakovostnejše pogoje za iz-
obraževanje. Zaključek te pobude 
je bil, da so sošolko, katere rodi-
telj je bil pobudnik prestavitve, 
premestili v drug oddelek, mene 
pa v tretjega. Novi sošolci me niso 
sprejeli, kar je razumljivo, saj sem 
prišla v skupino, ki je bila pred 
tem že šest let skupaj. 

Kljub vsemu moram povedati, 
da so mi učitelji ves čas korektno 
nudili vse možnosti glede po-
daljšanega pisanja. Tudi pri od-
ločitvi za nadaljnje izobraževanje 
so mi pomagali in navezali stik 
s Šolskim centrom, Poklicno in 

tehniško elektro in računalniško 
šolo v Velenju, kjer sem šolanje 
nadaljevala. 

Spomnim se, da nas je bilo 
malce strah, da se bo zgodba iz 
osnovne šole ponovila tudi v sred-
nji šoli. A bilo je čisto drugače. 
Profesorji, šolska pedagoginja in 
ravnatelj šole, vsi so me odlično 
sprejeli. Odnos med sošolci in 
sošolkami je bil zelo prijateljski. 
Spominjam se, da je razredničar-
ka že prvi dan v prvem letniku 
sošolcem naložila, da mi bodo 
s pomočjo indigo papirja pisali 
zapiske. In tako je bilo vsa štiri 
leta. Po drugem letniku sem se od-
ločila, da bom pristopila k maturi. 
Priznam, da me je bilo mature 
zelo strah. Bala sem se neuspeha, 
a strah je bil odveč.

Tudi pri navezavi stikov s Fa-
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Socialno partnerstvoLeto 2003 - leto invalidov v Evropi in Sloveniji

mag. Bojana Globačnik, Urad Vlade RS za invalide in bolnike

Leto 2003 - leto invalidov 
v Evropi in Sloveniji

Na geografskem področju Evrope živi 800 milijonov prebivalcev, od kate-
rih jih 10 % po mnenju strokovnjakov potrebuje za samostojno življenje 

določene pripomočke in prilagoditve v okolju. V Evropi uporabljajo invalidski 
voziček trije milijoni Evropejcev in kar 45 milijonov se jih ne more gibati brez 
pomoči različnih tehničnih pripomočkov. Za sedanji čas Evrope je značilno 
tudi staranje prebivalstva, prav tako tudi za populacijo invalidov. Več kakor 70 
% invalidnih Evropejcev je starih nad 60 let. V Evropi živi en milijon gluhih in 
okoli 40 milijonov naglušnih oseb različnih starosti.

Tako Svet Evrope kot Evropska 
unija izhajata iz priporočil vladam 
na podlagi Standardnih pravil za 
izenačevanje možnosti invalidov. 
Listino je razglasila Generalna 
skupščina Združenih narodov, 
da bi izboljšali način in kakovost 
življenja invalidov. Pravila so vo-
dilo državam, kakšne razmere in 
ukrepe naj zagotavljajo invalidom 
za: dostojanstven in neodvisen na-
čin življenja, sprejemanje invalidov 
kot aktivnega dela vsake družbe 
ter družbenogospodarskega doga-

janja v družbi, zagotavljanje izob-
raževanja, medicinske obravnave 
in pravnega sistema, ki bo varoval 
njihove pravice. 

Za vse evropske države so značil-
na izhodišča, ki so podlaga za ustvar-
janje razmer in ukrepov za enako-
vredno in boljše življenje za vse. To 
so: izenačevanje možnosti (equal 
opportunities), vseživljenjsko izob-
raževanje (life-long learning), infor-
macijska družba za vse (information 
society for everyone) in oblikovanje 
za vsakogar (design for all). 

Zaradi številne populacije in 
vse večjega naraščanja takih, ki 
potrebuje posebne prilagoditve, 
se je Evropski parlament odločil 
razglasiti leto 2003 za evropsko 
leto invalidov. Na podlagi njiho-
vega priporočila se bodo tudi v 
posameznih državah članicah in 
kandidatkah oblikovala nacionalna 
delovna telesa. Njihova prednostna 
naloga bo opozoriti širšo javnost 
na potrebne ukrepe in vplivati 
na osveščanje najširše javnosti 
o naraščajočem pojavu invalidov 
in njihovih potrebah. Tako je tudi 
Vlada Republike Slovenije razgla-
sila leto 2003 za leto invalidov v 
Sloveniji in imenovala odbor za 
zaznamovanje tega leta.

Prednostna področja v evrop-
skem letu invalidov bodo: nedi-
skriminacija invalidov na različnih 
področjih vključevanja, človekove 
pravice, zaposlovanje, različne do-
stopnosti do prevoza in dostopnost 
do informacijske tehnologije. 

Institucijama, kot sta Svet 
Evrope in Evropska unija, sta 
za neodvisno življenje invalidov 

predvsem pomembni področje 
dostopnosti, kar pomeni fizično 
dostopnost do objektov in komu-
nikacijska dostopnost, kar pomeni 
podajanje določenega gradiva v 
prilagojeni tehniki (znakovni jezik 
za gluhe ter indukcijska zanka za 
naglušne osebe in Braillova pisava 
ali zvočna tehnika za slepe). Druga 
temeljna področja so: izobraževa-
nje, zaposlovanje, omogočanje 
neodvisnega življenja invalidov in 
zaposlovanje. 

Pri izobraževanju in uspo-
sabljanju otrok in mladostnikov s 
posebnimi potrebami in invalidov 
se nam v Sloveniji odpirajo šte-
vilne možnosti za vključevanje v 
različne evropske programe, ki jih 
razpisuje EU (Leonardo, Socrates, 
Phare Access), tako za nevladni 
sektor kot tudi za javne zavode. V 
okviru tega vidimo lepe možnosti 
za izboljšanje razmer za neodvis-
no življenje posameznih skupin 
s posebnimi potrebami, ki jim 
vključevanje v te projekte poleg 
izmenjave izkušenj zagotavlja tudi 
višjo kakovost življenja. 

kulteto za elektrotehniko, računal-
ništvo in informatiko, kjer zdaj 
študiram, so mi na srednji šoli 
zelo pomagali. Rada bi omenila, 
da je bil tisti dan, ko sem prvič 
prestopila prag fakultete, zelo veli-
ka prelomnica v mojem življenju. 
Na fakulteti sem bila deležna do-
brosrčnega odnosa. Prijazno so 
me sprejeli tudi v študentskem 
domu v Mariboru in mi priskrbeli 
izjemno lepo enoposteljno sobo, 
kjer bivam še danes.

Na fakulteti nimam težav. Pre-
davatelji se zelo korektni. Nudijo 
vse možnosti za kvaliteten študij. 
Na izpitih opažam, da se marsi-
kateri predavatelj skupaj z mano 
veseli mojih uspehov. V prvem 
letniku sem dobila mentorico, 
predavateljico, ki mi je vseskozi 
v veliko pomoč, saj se lahko z 

njo pogovorim o vseh rečeh. 
Čeprav je moj dan prilagojen 
samo študiju, saj delam vse 
počasneje, so študijska leta 
lepa. 

Včasih se zamislim, da ima-
mo ljudje, ki smo drugačni od 
svojih vrstnikov, obdobja, ki so 
dosti težja od njihovih. Morda 
pa so potrebna ta obdobja in 
z njimi grenke izkušnje, ki 
te utrdijo, ti dajo stvarnejši 
pogled na svet in še večjo 
moč, ki je potrebna za do-
seganje novih ciljev. Uspeh je 
največji dokaz okolici, da si 
lahko enakovreden z drugimi, 
čeprav potrebuješ za opravilo 
nekega dela več časa, ki si ga 
največkrat odtrgaš od svojega 
prostega časa.

Napisala: Petra Grm

Izdelki dijakov Zavoda za gluhe 
in naglušne Ljubljana - oddelka 
za tekstilstvo.
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Leonardo da Vinci

Midhet Huskič, Društvo študentov invalidov Slovenije

Irski model visokošolskega izobraževanja 
oseb s posebnimi potrebami 

Š tudentje invalidi smo 
maja 1996 s pomočjo 
Študentske organizacije 

v Ljubljani ustanovili Klub inva-
lidnih študentov, ki združuje vse 
študente s posebnimi potrebami, 
ne glede na kategorijo in stopnjo 
invalidnosti, in nam tako omogo-
či lažji in kakovostnejši študij z 
gmotno in svetovalno pomočjo. 
Zaradi širjenja dejavnosti na ce-
lotno območje Slovenije smo se 
januarja 2000 reorganizirali. Tako 
je nastalo Društvo študentov inva-
lidov Slovenije.

Član Društva lahko postane 
invalid, ki ima status študenta 
katere koli univerze v Republiki 
Sloveniji. Privrženec Društva pa 
lahko postane vsak, ki s svojim 
delom prispeva k boljšemu delo-
vanju Društva in podpira njegovo 
delo.

Društvo trenutno šteje 105 
rednih članov, ki študirajo po raz-
ličnih fakultetah in samostojnih 
visokošolskih zavodih univerz v 
Sloveniji. Je nevladna, neprofitna 
in nepolitična organizacija.

Leta 2000 smo v okviru pro-
jektov Leonardo da Vinci prijavili 
projekt obiska irske Univerze 
Cork. Projekt je bil na naše veliko 
zadovoljstvo sprejet, tako da se je 
15. julija 2001 naša skupina izbra-
nih študentov odpravila na pot. 

Po začetnem temperaturnem 
šoku (pri nas je bilo okrog 30° C, 
na Irskem pa le 14° C) smo kmalu 
začeli odkrivati vse lepote Irske 

in nabirati strokovno znanje in 
dragocene izkušnje, ki ji bomo po-
skusili uveljaviti tudi v Sloveniji.

Večina visokošolskih zavodov 
na Irskem ima med osebjem stro-
kovnjaka, ki skrbi za vprašanja 
študentov s posebnimi potreba-
mi. Med drugim daje študentom 
informacije o študiju in posebnih 
prilagoditvah. Deluje kot posred-
nik med študenti in fakulteto v 
zvezi s študijem. Organizira in 
usklajuje posebno učno pomoč, 
kot so bralci, tolmači za znakovni 
jezik, dostop literature v braillovi 
pisavi ...

Univerza v Corku je bila 
ustanovljena leta 1845. Združuje 
12.000 študentov in 2000 zapo-
slenih. V univerzo je povezanih 
8 fakultet. Službo za pomoč štu-
dentom s posebnimi potrebami so 
ustanovili leta 1986. Imajo prek 
200 uporabnikov, njihovi prosto-
ri pa so v samem študentskem 
centru univerze. Pomagajo tako 
dodiplomskim kot podiplomskim 
študentom. Zaposleni v službi so 
uslužbenci univerze. Različne 
strokovnjake zaposlujejo pogod-
beno po potrebi. Služba je usmer-
jena na zmožnosti in sposobnosti 
posameznika, in ne na njegovo 
invalidnost oziroma motnjo. 

Služba za pomoč študentom 
s posebnimi potrebami se po-
vezuje s predstavniki fakultet in 
oddelkov, zagotavlja prevoze štu-
dentom s posebnimi potrebami, 
se dogovarja za izpite, sodeluje z 

možnimi bodočimi delodajalci za 
študente s posebnimi potrebami 
po končani fakulteti, zagotavlja 
podporno tehnologijo in omogo-
ča izobraževanje, zastopstvo in 
svetovanje, zagotavlja financiranje 
študentom s posebnimi potrebami 
in brezplačno fotokopiranje. Ko 
se študent s posebnimi potrebami 
vpiše na univerzo, skupaj s stro-
kovnjakom iz podporne službe 
sestavi neke vrste pogodbo, kaj 
potrebuje glede na vrsto in stop-
njo svoje invalidnosti. Ta pogodba 
mu zagotavlja vse potrebne pripo-
močke in financiranje posebnih 
storitev iz posebnega sklada.

Posebni izpitni dogovori vklju-
čujejo zagotavljanje izpitnih pol 
v ustrezni obliki glede na vrsto 
invalidnosti, zagotavljanje podpo-
rne in informacijske tehnologije za 
izpite, uporabo zapiskov, možnost 
uporabe ločene sobe za opravlja-
nje izpita za osebe z gibalnimi ovi-
ranostmi, pisno komunikacijo za 
slušno ovirane študente ali tolma-
ča v znakovni jezik, zagotavljanje 
dodatnega časa za pisanje izpitov, 
če je to potrebno, posebne mize in 
stole za opravljanje izpitov, upora-
bo slovarja, zagotavljanje odmorov 
med samim izpitom.

Slepim in slabovidnim študen-
tom omogočajo trening samostoj-
nega gibanja in orientacije, dostop 
do informacijskih in podpornih 
tehnologij, možnost inštruktorja 
za študijsko snov, dostop litera-
ture v braillovi pisavi in zvočni 

obliki ter zagotavljajo bralce za 
pisano gradivo.

Študentom z gibalnimi ovira-
nostmi omogočajo snemanje preda-
vanj, zavzemajo se za odpravljanje 
različnih arhitekturnih ovir v okolju, 
omogočajo zapisovalca predavanj, 
pomoč inštruktorja, prilagojen pre-
voz in dostop do informacijskih in 
podpornih tehnologij.

Gluhim in naglušnim štu-
dentom zagotavljajo tolmače v 
znakovni jezik, pomoč zapiso-
valcev predavanj in osebnega 
inštruktorja.

Študentom s specifičnimi učni-
mi težavami omogočajo inštruktor-
ja, dostop do podporne tehnologije, 
podporni program za disleksijo in 
pomoč strokovnjaka za disleksijo.

Študentom z dolgotrajnimi, 
kroničnimi in psihiatričnimi 
boleznimi omogočajo inštruktor-
ja, sodelovanje s svetovalno in 
zdravstveno službo na univerzi in 
študentski organizaciji ter organi-
zirajo skupine za samopomoč.

Iz prejšnjih odstavkov je raz-
vidno, da je na Irskem dobro po-
skrbljeno za študente s posebnimi 
potrebami. Pred nami je velika 
naloga, da ta model prilagodimo 
slovenskim razmeram in tako 
omogočimo našim članom čim 
prijaznejši študij.

Na koncu bil rad povedal, da 
je Irska čudovit otok z bogato zgo-
dovino, prijaznimi ljudmi in ne-
okrnjeno naravo, ki nam bo ostal 
za vedno v lepem spominu.

projekti mobilnosti - izmenjave
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Socrates / Erasmus

Tok, tok, tok, se je slišalo. Dekle-
taaa! Zajtrk. Polne energije vsta-
nemo, se oblečemo, zagrnemo 
postelje in odhitimo na zajtrk. 
Ta je bil zelo obilen. Lahko si 
izbiral, kar si hotel. Bil je že čas, 
da nam predstavijo tritedenski 
program. Mislili smo, da nam 
bo dolgčas in da bodo dnevi po-

Jelka Gaja Cerar

Nevsakdanji človek 
v nevsakdanjem mestu 

H ojla! Točno na ta dan, 
ko začenjam pisati ta 
članek (12. 9. 2002), 

sem se pred enim letom kot bo-
doča študentka 3. letnika Visoke 
šole za socialno delo (VŠSD) v 
Ljubljani odpravila s pomočjo 
štipendije Erasmus na semestr-
ski študij v Cambridge, v Veliko 
Britanijo. Nisem dopustila, da 
bi mi terorist Osama bin Laden 
onemogočil to bogato življenjsko 
in študijsko izkušnjo.

Pol leta pred odhodom v Cam, 
kot imenujejo Cambridge njegovi 
prebivalci, sem prebrala informa-
cije o možnostih študija s pomočjo 
štipendije Erasmus in o izbranih 
evropskih univerzah socialnega 
dela v prostorih VŠSD. Kot gim-
nazijka sem se vsako poletje učila 
v tujini tuje jezike in ta čudovita 
doživetja so mi obudila željo po 
študiju v tujini. Zakaj ravno Cam? 
Pri 15 letih sem prvič izpopolnje-
vala znanje angleščine v St. Hugh’s 

Collegeu v Oxfordu, zato me je 
zanimal njegov ‘protikandidat’. 

Pred 27 leti mi je mati Narava 
poklonila življenje pritlikavke. Ker 
se pritlikavci rodimo na 100.000 
prebivalcev, smo neobičajna, nev-
sakdanja (non average) bitja, kajti 
pritlikavca, razen če ni tvoj sosed, 
ne srečaš vsak dan. Vsako sveto-
vno mesto ima veliko posebnosti 
in enkratnosti, ne živiš in študiraš 
pa vsak dan v svetovnem univer-
zitetnem mestu no.1. Do konca 
septembra je Cam običajno, 
majhno, prijazno mesto, ki se v 
polovici oktobra nenadoma spre-
meni v študentsko velemesto. Kot 
študentka prava sem pred petimi 
leti zbolela za diabetesom tipa I 
in z njegovo pomočjo sta se moj 
sistem življenjskih vrednot in na-
čin življenja nekoliko spremenila. 
Postala sem še večji optimist in 
pozitivist. Študij socialnega dela 
mi je na stežaj odprl vrata in od-
ločitev je bila odlična.

Erasmus

projekti mobilnosti - nastanitve

projekt: Felix
nosilec: Vzgojno-izobraževalni zavod Višnja gora

časi tekli, pa ni bilo tako. Program 
nam je pokazal, da se bomo imeli 
prav lepo in prijetno. Že popoldne 
smo obiskali najbolj znanega so-
meljeja v Umbriji.

V osmih dneh prakse smo spo-
znali in se naučili marsikaj novega. 
Biti smo morali pazljivi, hitri, spre-
tni in prijazni ter vedno dobre volje, 

česar res ni manjkalo. Prav posebej 
smo se učili kuhati italijanske speci-
alitete v gradu Castelo Ritaldi.

Kuhali smo predjedi, glavne jedi, 
sladice in na koncu sestavili menu 
in ga pripravili. Res, vse nam je 
teknilo! Uh, tudi prostega časa smo 
imeli na pretek. Brez skrbi, vse smo 
zapolnili in ni nam bilo dolgčas.

Vsi smo premagali vse zastav-
ljene težave in s trdim delom 
zaslužili certifikat, za boljšo voljo 
smo dobili še priznanje, plakat 
in majico. Res smo bili pridni, 
pohvale so kar deževale. 
(Nekaj utrinkov iz članka dijaki-
nje, udeleženke projekta, Helene 
Majde)

Umbrijska specialiteta - bruske-
te - MNJAM ...
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Socrates / Arion

Nataša Prelesnik

Kurikularne spremembe 
za dijake s posebnimi potrebami 

V Sloveniji se v zadnjih letih 
na podlagi novo sprejetih 
zakonov uvajajo spremem-

be tudi na področju vzgoje in izobra-
ževanja oseb s posebnimi potrebami 
na vseh stopnjah, kar seveda vklju-
čuje tudi poklicno izobraževanje. Na-
menjeno je usposabljanju za poklic 
in za dejavno življenje v socialnem 
okolju. Prav medsebojni izmenjavi 
izkušenj pri izobraževanju dijakov 
s posebnimi potrebami v poklicnem 
in strokovnem izobraževanju je bil 
namenjen študijski obisk v okviru 
Arion-a v organizaciji Centra RS za 
poklicno izobraževanje.

Študijski obisk z naslovom Cur-
riculum Development for Pupils 
with Special Needs in Vocational 
Education (Kurikularne spremembe 
za dijake s posebnimi potrebami v 
poklicnem in strokovnem izob-
raževanju) je potekal od 8. do 12. 
oktobra 2001. Udeležili so se ga: g. 
Daniel Mariet, namestnik ravnatelja 
državne srednje šole v Franciji, ki 
izvaja tako splošne kot strokovne 
programe, ga. Pena Martinez Rubi-
ro iz Španije, ravnateljica državne 
srednje poklicne šole za dijake s 
posebnimi potrebami, g. Luc Van 
Beeumen z Ministrstva za izobra-
ževanje v Belgiji in ga. Ildiko Pataki 
iz Romunije, zaposlena v Nacional-
nem centru za razvoj poklicnega in 
tehničnega izobraževanja.

Med petdnevnim obiskom v 
Sloveniji so se udeleženci seznanili 
s slovenskim šolskim sistemom ter 
z novostmi in stanjem na področju 
usposabljanja otrok in mladostnikov 
s posebnimi potrebami tako na si-
stemski ravni kot v okviru šol in za-
vodov. Spoznali so vlogo Centra RS 
za poklicno izobraževanje in Zavoda 
RS za šolstvo. Mag. Franci Kolenc 
in dr. Božidar Opara sta predsta-
vila spremembe na konceptualni 
in sistemski ravni, predvsem novi 
Zakon o usmerjanju otrok s poseb-
nimi potrebami ter potek integracije 
in vključevanja. Skupno mnenje 
udeležencev je bilo, da integracija 
v Sloveniji poteka po dveh poteh. 

Prva je namenjena otrokom z učnimi 
težavami (pribl. 18 % populacije) in 
nadarjenim otrokom (2 % populaci-
je). Vsi so vključeni v redne oblike 
osnovnega in srednjega izobraže-
vanja, šola pa jim mora prilagajati 
metode in oblike dela in jim zago-
toviti različne oblike skupinske in 
individualne pomoči. Za udeležence 
je bilo presenetljivo, da se v skupino 
otrok s posebnimi potrebami uvršča 
tudi nadarjene otroke in da se jih 
pravzaprav obravnava zelo podobno, 
kar pa imajo za primerno. Druga 
pot integracije je namenjena otro-
kom in mladostnikom, ki so bili do 
zdaj večinoma vključeni v različne 
vzgojno-izobraževalne zavode bodisi 
zaradi gibalne oviranosti, gluhosti oz. 
naglušnosti, slepote oz. slabovidno-
sti, motenj vedenja in osebnosti itd. 
Ti obsegajo od 3 do 5 % populacije. 
Veliko jih še vedno obiskuje šole v 
specifičnih vzgojno-izobraževalnih 
zavodih, njihova integracija pa v 
praksi poteka počasneje, saj še ni 
mogoče v celoti zagotoviti zakonsko 
določene pomoči in specialnih učnih 
pripomočkov. Udeleženci so ugoto-
vili, da so zavodi za usposabljanje 
otrok in mladostnikov s posebnimi 
potrebami razdeljeni podobno kot v 
drugih evropskih državah. 

V sklepnem poročilu so udele-
ženci poudarili zelo pozitiven odnos 
vseh (institucij, vodstvenih delavcev, 
učiteljev in staršev) do vključevanja 
(inkluzije) čim večjega števila otrok 
in mladostnikov. Za pozitiven vtis 
gre vsekakor zahvala vsem instituci-
jam, ki smo jih obiskali, še posebej 
šolam in zavodom, ki so študijsko 
skupino zelo gostoljubno sprejeli in 
ji predstavili svoje delo. Obiskali 
smo OŠ Mirana Jarca v Ljubljani, ki 
je že arhitekturno zasnovana tako, 
da omogoča neoviran dostop tudi 
otrokom na invalidskih vozičkih, 
in Šolski center Velenje, ki v svoje 
programe vključuje veliko dijakov 
s specifičnimi učnimi težavami in 
motnjami vedenja. Med posebnimi 
šolami in zavodi smo obiskali OŠ 
Janeza Levca s prilagojenim progra-

Arion

• evropska težnja od in-
tegracije k vključevanju 
(inkluziji) z vsemi vidi-
ki, potrebnimi za spre-
membo paradigme,

• holistični pristop k 
problematiki, kjer je 
nujno sodelovanje med 
različnimi institucijami 
na lokalni, regionalni in 
nacionalni ravni,

• veliko zanimanje in 
pripravljenost za so-
delovanje pri prenosu 
obstoječih metod in re-
zultatov ter pri njihovi 
prilagoditvi posebnim 
lokalnim potrebam. 

Tako skupne točke kot razlike 
pa pomenijo dobre možnosti za 
nadaljnje sodelovanje, izmenjavo 
izkušenj ter prenos znanj in prak-
tičnega dela na evropski ravni.

mom, Zavod za gluhe in naglušne 
v Ljubljani, Zavod za usposabljanje 
invalidne mladine v Kamniku ter 
Center slepih in slabovidnih v 
Škofji Loki. V teh centrih se dijaki 
s posebnimi potrebami šolajo za 
poklice v grafičarstvu, lesarstvu, 
strojništvu, tekstilu, elektrotehniki, 
upravno-administrativni dejavnosti, 
ekonomiji in komerciali, na podro-
čju telefonije itd.

Udeleženci študijskega obiska 
ugotavljajo, da je slovenska za-
konodaja na področju posebnih 
potreb sorazmerno nova in da 
še ni v celoti vpeljana v prakso. 
To je dolgotrajen proces, ki sledi 
težnjam v Evropi in je usmerjen 
k vključevanju čim več otrok in 
mladostnikov s posebnimi potre-
bami. Ugotovili so, da na področju 
kurikuluma obstaja veliko razlik 
med posameznimi državami, tako 
vsebinskih kot metodoloških, prav 
tako tudi na področju oblikova-
nja kurikuluma na nacionalni in 
/ali lokalni ravni, pri spremlja-
nju in evalviranju itd. Ostajajo 
pa tudi skupne točke, kot so: 

Pred odhodom v Cam sem 
prvič v življenju izkoristila svoji 
osebni ‘prednosti’. Pri prijavi za 
način bivanja sem zaprosila za 
možnost neposredne bližine uni-
verze, ker bi kot pritlikavka in 
diabetik tipa I lahko potrebovala 
pomoč in bližina bi mi olajšala 
življenje. Kljub splošni zasede-
nosti sob sem živela v študentski 
hišici s petimi študenti, šestimi 
sobami, kuhinjo in malo dnevno 
sobo. Vsi univerzitetni objekti 
so bili dejansko samo čez cesto. 
Moji sostanovalci Matt (književ-
nost), James (ekonomija), Sara 
(glasba), Ellen (književnost), Pam 
(komunikacije) so bili Angleži, ki 
so neobičajno Slovenko z nav-
dušenjem sprejeli. Po dosedanjih 
izkušnjah potrebujejo ljudje, da 
me spoznajo in sprejmejo med-
se tri mesece, oni pa so me že 
v enem mesecu. Seveda moram 
ob tem z ljudmi veliko komuni-
cirati, se z njimi pogovarjati, se 
družiti, vendar mi je to v veliko 
veselje, zabavo in pri tem uži-
vam. Tudi 30 angleških kolegov, 
študentov socialnega dela me je 
najprej vljudno, prijazno in z 
zanimanjem sprejelo, kajti zanje 
sem bila kot edina Neangležinja 
že v tem smislu neka posebnost. 
Po enem mesecu pa so me ob-
ravnavali kot že staro, dolgo-
letno kolegico. Kot nevsakdanja 
Slovenka sem že v prvih dneh 
na univerzi, po mestu, v pro-
dajalnah, v športnih centrih 
zbujala pozornost. Potem je že 
večina pozabila, kaj sploh po-
meni beseda Slovenija. Na dan 
naše svetovne nogometne sen-
zacije in v naslednjih dneh sem 
nenadoma postala zelo slavna 
prebivalka Cama. Vsi so želeli 
govoriti z menoj in ponosno 
so mi pripovedovali, da me po-
znajo kot Slovenko. Po naštetih 
oblikah moje neobičajnosti sem 
imela to lastnost celo še v svoji 
stroki. Med 30 študenti zadnjega 
letnika štirisemestrskega študija 
socialnega dela nisem bila samo 
edina tujka, temveč kot 26-letni-
ca najmlajša kolegica in vpisni 
pogoj že opravljene petletne 
prakse sem edina nadomestila s 
številnimi lastnimi življenjskimi 
izkušnjami pritlikavke, diabeti-
ka, epileptika. 
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Aparati, ki jih uporabljajo slepi in slabovidni

Nekaj fotografij z našega obiska v Španiji.
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Uporabni naslovi 

Andragoški center Slovenije www.acs.si
Borza učbenikov zavod.zrsss.si/level2/oglasna1250.html
Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje www.cpi.si
Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje www.cpi.si/default.asp?MenuID=90
Center šolskih in obšolskih dejavnosti www.csod.si
Dijaška organizacija Slovenije www.dijaska.org
Društvo študentov invalidov www.2arnes.si
ISH Fakulteta za podiplomski humanistični študij www.ish.si
Mladinsko informativno svetovalno središče Slovenije www.z-miss.si
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve www.sigov.si/mddsz
Nacionalna enota informacijske mreže o izobraževanju Eurydice www.mszs.si/eurydice/
Omrežje organizacij za vzgojo in izobraževanje in usposabljanje www.drustvo-defektologov.si
Pedagoški inštitut www2.arnes.si/~uljpeins
Projekt Ljubljana mesto prostovoljcev www.sf-zdruzenje.si
Seznam organizacij ki izvajajo projekte za mlade www.lmit.org
Slovenski šolski muzej www.ssolski-muzej.si
Slovensko izobraževalno omrežje (povezave z vrtci in šolami ter drugimi strežniki z izobraževalnimi vsebinami) sio.edus.si
Služba za programe Evropske unije www.cpi.si/default.asp?MenuID=91
Štipendije za študij v tujini stipend.mss.edus.si
Univerza v Ljubljani www.uni-lj.si
Univerza v Mariboru www.uni-mb.si
Urad vlade za invalide in bolnike www.gov.si/uzi/info.htm
Zavod Republike Slovenije za šolstvo anton.lj.zrsss.si
Znanstveno - izobraževalna fundacija Republike Slovenije Ad futura
Zveza ljudskih univerz Slovenije www.zveza-lu.si
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Občina ZAVNAZ Naslov Telefon

Ivančna gorica Vzgojnoizobraževalni zavod Višnja gora Cesta dolenjskega odreda 19 01 788 40 05

Kamnik Zavod za usposabljanje invalidne mladine Kamnik Novi trg 43 a 01 831 74 44

Kranj Vzgojni zavod Kranj Šempeterska ulica 3 04 231 50 41

Ljubljana Mladinski dom Malči Beličeve Ljubljana Mencingerjeva ulica 65 01 283 31 96

Ljubljana Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana Vojkova cesta 74 01 580 05 00

Ljubljana Mladinski dom Jarše Ljubljana Jarška cesta 44 01 541 43 43

Ljubljana Zavod za slepo in slabovidno mladino Ljubljana Langusova ulica 16 01 425 07 26

Logatec Zavod za vzgojo in izobraževanje Logatec Tržaška cesta 63 01 754 12 40

Maribor Center za sluh in govor Maribor Vinarska ulica 6 02 228 53 40

Maribor Vzgojni zavod Slivnica pri Mariboru Polanska cesta 6 02 604 02 91

Maribor Mladinski dom Maribor Letonjeva ulica 5 02 420 60 75

Medvode Vzgojnoizobraževalni zavod Frana Miličinskega Smlednik Valburga 4 01 362 70 15

Piran Center za korekcijo sluha in govora Portorož Sončna pot 14 a 05 674 67 62

Postojna Vzgojni zavod Planina Planina 211 05 703 12 00

Škofja Loka Center za usposabljanje slepih in slabovidnih Škofja Loka Stara loka 31 04 511 60 00

Veržej Vzgojnoizobraževalni zavod Veržej Ulica bratstva in enotnosti 5 02 587 16 54

Vipava Center za usposabljanje invalidnih otrok Janka Premrla - Vojka Vipava Vojkova ulica 33 05 365 52 00
   




