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Struktura predavanja
⊹ Kratka zgodovina šolanja oseb s posebnimi potrebami
⊹ Opredelitev pedagoškega koncepta inkluzija
⊹ Od specialno-pedagoškega k obče-pedagoškemu

odzivu na osebe s posebnimi potrebami: 

1. Katere informacije so pomembe? 

2. Posebnosti v komunikaciji v predavalnici?

3. Smiselne prilagoditve in nekaj priporočil za pedagoško 
delo (predavanja, vaje, samostojno delo in izpiti) in praktično 
izpopolnjevanje v podjetjih (nasveti za mentorje).
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Uvodna motivacija
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Kratka zgodovina 
šolanja oseb s posebnimi 
potrebami (OPP)
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Ključni mejniki 
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Poimenovanja nekoč in danes 
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⊹ 1977

• duševno moteni otroci, 
• otroci s slušnimi in govornimi 

motnjami, 
• slepi in slabovidni otroci, 
• otroci z drugimi telesnimi 

motnjami, 
• vedenjsko in osebnostno moteni 

ter 
• otroci z več vrst motnjami

⊹ 2000 …

• otroci z motnjami v duševnem razvoju,
• gluhi in naglušni otroci,
• slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z 

okvaro vidne funkcije,
• otroci z govorno-jezikovnimi motnjami,
• gibalno ovirani otroci,
• otroci s primanjkljaji na posameznih 

področjih učenja,
• dolgotrajno bolni otroci,
• otroci s čustvenimi in vedenjskimi 

motnjami in
• otroci z avtističnimi motnjami.



Zakonodajni okvir 
⊹ Skladno z mednarodnimi priporočili (zlasti 

Salamanška izjava leta 1994) je Slovenija vpeljala 
integracijski model šolanja za OPP. 

⊹ Cilj šolskih oblasti je, da se čim več oseb vključi v 
običajne šole, a hkrati se ne opušča izobraževanja 
oseb v ločenih in specialnih izobraževalnih 
ustanovah. 
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Primarna in sekundarna raven izobraževanja 

⊹ Osnovne postopke vodi 
Zavod RS za šolstvo: 
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https://www.zrss.si/usmerjanje-otrok-posebne-potrebe
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⊹ Kriteriji …

⊹ Postopek sprožijo 
starši oz. oseba 
starejša od 15 let ali 
polnoletna oseba 
sama. 

http://www.zrss.si/zrss/wp-content/uploads/kriteriji.pdf


Različni izobraževalni progami kot pot do 
enakovredne formalne izobrazbe

Programi OŠ in SŠ s prilagojenim izvajanjem in DSP ter z enakovrednim 
standardom znanja (običajne šole in specializirane šole)

Programi z nižjim izobraževalnim standardom znanja (OŠPP in nižje 
poklicno izobraževanje) 

Posebni programi vzgoje (vzgojni zavodi)
11



Pregled statistike 12

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Izobrazevanje-otrok-s-posebnimi-potrebami/Statistike-in-analize/Tabela_ucenci_s_posebnimi_potrebami.pdf


Terciarna raven izobraževanja 

⊹ Študenti s posebnimi potrebami so ena od 
skupin študentov s posebnim statusom 

⊹ Upravičeni so do:
o ugodnejše obravnave v izbirnem postopku v primeru 

omejitve vpisa,
o prilagoditve izvajanja študijskih programov in dodatne 

strokovne pomoči pri študiju. 
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https://www.uni-lj.si/studij/studenti-s-posebnim-statusom/
file:///C:/Users/JureT/Downloads/2_PouÄ�evanje_Å¡tudentov_s_posebnimi_potrebami%20(5).pdf


Opredelitev pedagoškega 
koncepta inkluzija
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Obetajoč pedagoški koncept?
Ni enotno sprejete opredelitve pojma inkluzija. Koncept zaznamuje dolg razvoj in      

z njim povezane načine implementacije v izobraževalni sistem. 
15



Razvoj koncepta 
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Segregacija:
Ločeno izobraževanje za osebe s 

posebnimi statusi

Druga faza 
inkluzije je kritika 

prve in vpelje 
določene 

prilagoditve učnega 
procesa

Inkluzija kot ideal: 
enakovrednost 

vseh, ne glede na 
razlike 

Integracija oz. prva faza inkluzije: 
Osebe s posebnimi statusi so vključene v 
večinsko izobraževanje, a so uspešne le, 
če se lahko prilagodijo zahtevam večine. 

Tretja faza 
inkluzije oz. širše 

razumevanje 
inkluzije 
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Prva faza oz. integracija  

✓ 60. leta 20. stoletja: v nekaterih državah EU so se OPP začele 
vključevati v večinske šole. 

✓ Poudarek je bil na organizaciji šolstva, ki naj bi že sama po sebi imela 
pozitivne učinke. 

✓ Predpostavka se je izkazala za napačno, saj organizacija sama po sebi 
ne more odpraviti segregacije, marginalizacije in diskriminacije OPP.

17Haug, P., 2017 



Druga faza je kritika prve
✓ Več pozornosti se nameni samemu pedagoškemu procesu. 
✓ OPP kot polnopravni člani skupin, šolali naj bi se skupaj s svojimi vrstniki iz soseske, hkrati 

pa naj bi imeli dostop do diferencirane in individualizirane podpore, prilagojenih 
programov in prilagojenega ocenjevanja, skladno s svojimi zmožnostmi in interesi. 

✓ Postopki ugotavljanja primanjkljajev so osnova za izbiro intervencij s strani ustreznih 
strokovnjakov (specialnih pedagogov), ki imajo posebno strokovno znanje in tehnično 
podporo za njihovo izničevanje ali pa vsaj zmanjševanje. 

✓ V izobraževalnih ustanovah se pojavi potreba po večjemu številu kadra s specialno-
pedagoško izobrazbo, ki nosi tudi večji delež odgovornost za uspeh in vključenost oseb s 
posebnimi potrebami. 18



Tretja faza oz. širše razumevanje inkluzije 
✓ Ta faza se razlikuje že v samem izhodišču in prepričanju, da mora šola sprejeti 

raznolikost kot pozitivno izhodišče svojega delovanja. 
✓ Koncept ni vezan zgolj na OPP, temveč se nanaša na vse, ki se pri učenju in 

participaciji soočajo z ovirami (Lesar, 2009), kot tudi na osebe na splošno, saj naj 
bi izobraževanje za vse vzpostavljalo optimalne pogoje za učenje in jih hkrati učilo 
živeti z raznolikostjo. 
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“ Uveljavljanje širšega razumevanje inkluzije je velik 
izziv, ki terja:  

✓ koherentno delovanje celotnega sistema (od 
zakonodaje, programov, učnih gradiv, do šolske 
organizacije do ravni pouka in odnosov). 

✓ premik od ožjega k širšemu razumevanju 
inkluzije je premik od specialno-pedagoškega k 
obče-pedagoškemu diskurzu o osebah s 
posebnimi potrebami (Ermenc, Jeznik in Mažgon, 
2019).

2 0



Od specialno-pedagoškega 
k obče-pedagoškemu 
odzivu na OPP
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Obče-pedagoški diskurz 

✓ V osredju niso specialno-pedagoške intervencije, izvedene s strani specialnih 
pedagogov! 

✓ V ospredju je ideja kakovostnega pedagoškega procesa, ki ga načrtuje in 
izvaja učitelj kot odličen didaktik in pedagog. 

2 2



Od učitelja se pričakuje … 

✓ da bo deloval po načelu individualizacije in delnih oblik diferenciacije
✓ ter bo obče učne metode, oblike in didaktične strategije izbiral in prilagajal glede 

na zmožnosti OPP. 
✓ Učitelj mora predvsem sprejeti raznolikost kot vrednoto, 
✓ biti mora občutljiv in odziven za/na razlike med osebami in 
✓ biti dobro podkovan in izurjen didaktik. 

2 3



Od študenta se pričakuje … 

✓ Odprta komunikacija v odnosu 
do pedagoških delavcev

✓ Gre za vidik medosebne 
komunikacije, ki ga je nesmiselno 
pravno regulirati

2 4

file:///C:/Users/JureT/Downloads/1_SamozagovorniÅ¡tvo_Å¡tudentov_s_posebnimi_potrebami%20(3).pdf


Pogosti medsebojni zapleti, ki so jih nakazale raziskave… 
⊹ Ključno je, da organizacijska struktura študija samo po sebi ni ključen faktor udejanjanja inkluzije, večji 

vpliv ima drža samega pedagoškega delavca!  
⊹ Učitelji so si prepričanja in stališča o OPP večinoma oblikovali na osnovi lastnega raziskovanja in 

izkušenj. Kar pa seveda ni zadostno niti ustrezno izhodišče za vzpostavljanje inkluzivno naravnane 
visokošolske skupnosti. 

⊹ Prilagoditve študijskega procesa najpogosteje odprejo vprašanje ogrožanja akademskih standardov. Gre 
za sodobno težnjo po individualizaciji pedagoškega procesa, ki pa naj ne bi nižala zahtev študija. 

⊹ Rebolj (2018) izpostavi, da vprašanje nižanja akademskih standardov ni povezano le z odpiranjem šol 
študentom s posebnimi potrebami, ampak tudi s splošno večjo dostopnostjo študija, prisotnostjo 
diskurza usmiljenja in podobnim pritiskom, ki rezultirajo v popuščanju in zniževanju študijskih zahtev. 

2 5



kako?
✓ Ne gre za dihotonomijo med »običajnimi« in »drugačnimi« osebami, ampak za 

kontinuum.
✓ Učitelj obče strategije aplicira na konkretno skupino, ki jo poučuje in prevzema 

odgovornost za vključenost in uspeh vseh (Haug 2017; Ermenc, Jeznik in Mažgon, 
2019). 

✓ Vključeni, naj se soočajo z ovirami, ali ne, pa so aktivni udeleženci učnega procesa; 
tudi tisti, ki se soočajo z ovirami pri učenju, postanejo soustvarjalci v procesu 
reševanja učnih težav (Kodele, 2017). 2 6



Zakaj?

2 7



Inkluzivnost je tudi vprašanje pravičnosti

2 8



Teorije pravičnosti v izobraževanju
Načelo pravične porazdelitve dobrin dopolnjujejo koncepti pripoznanja, participacije 

in soodvisnosti (Lesar, 2018)
2 9



Teorije pravičnosti 

30

J. Rawls, 1971

• Načelo enakih možnosti 
(meritokracija)

• Načelo poštenih enakih 
možnosti (socialna 
pravičnost)

• Načelo diference

K. Lynch in S.
Cantillon (2009): 

• Redistribucija oz. pravična 
porazdeljenost dobrin 

• Rekognicija oz. pripoznanje
• Reprezentacija oz. 

zastopanost
• Relacionalnost oz. 

odnosnost, soodvisnost



Smiselne prilagoditve in nekaj priporočil 
za pedagoško delo

31

✓ Zmanjšanje obvezne prisotnosti in opravičene odsotnosti za 
študijske obveznosti v dogovoru z nosilcem učne enote.

✓ Prilagojene rokov za opravljanje vaj, oddaje in predstavitve 
(seminarskih) nalog, sprotnega preverjanja znanja ipd. v dogovoru z 
nosilcem učne enote.

✓ Uveljavljanje podaljšanja statusa študenta na podlagi posebnega 
statusa, kot omogoča zakonodaja. 

✓ Možnost izrednih izpitnih rokov in drugih datumov v skladu s 
pravilniki ter zakonodajo. 

✓ Pomoč študenta in učitelja tutorja.



Dva konkretna primera 
Disleksija in motnja avtističnega 
spektra 

4



disleksija
✓ Spada med primanjkljaje na posameznih področjih učenja, ki je najpogosteje 

identificirana težava, s katero se srečujejo posamezniki na primarni in sekundarni 
stopnji izobraževanja. 

✓ Učne težave in primanjkljaji na posameznem področju učenja se še vedno 
neupravičeno enačijo z lenobo in razvajenostjo posameznika.  

https://edition.cnn.com/2016/03/05/health/dyslexia-simulation/index.html 33

https://edition.cnn.com/2016/03/05/health/dyslexia-simulation/index.html
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Nekaj smiselnih prilagoditev
✓ Razlikovanje med razumevanjem snovi in obvladanjem pravopisa in slovnice. 
✓ Težave pri organizaciji izvedbe nalog in potreba po podaljšanju časa za dokončanje nalog.
✓ Vnaprej znan seznam literature posamezniku omogoči svoj tempo branja in študija. 
✓ Glasno branje ga lahko spravi v zadrego, zato tovrstno aktivnost prilagodimo tako, da glasno bere le 

vnaprej poznano besedilo.
✓ Bolj fleksibilni roki pri oddaji pisnih nalog. 
✓ Izpitna vprašanja natisnjena na barvnem papirju so v nekaterih primerih v veliko pomoč (skotopični

sindrom!). 
✓ Večina študentov bi za svoje delo raje uporabila računalnik, morda tudi za opravljanje izpita.
✓ Nadomestno opravljanje izpitov v ustni obliki. Glasno prebrana izpitna vprašanja lahko nekaterim zelo 

pomagajo pri razumevanju samega vprašanja. 35

https://www.irlenslovenia.com/


Motnja avtističnega spektra
V skupino je vključen študent z Aspergerjevim sindromom, zaradi česar se v študijskem procesu občasno 
pojavijo težave. V nadaljevanju je predstavljen primer takega zapleta:

Pri pisanju izpita študent ni dosegel visokega uspeha kot ga sicer, zaradi česar se je močno razburil. Do višje 
ocene mu je zmanjkala samo ena točka, kar je v njem zbudilo še večjo jezo. Študent na vpogledu v izpitno 
polo v času govorilnih ur trdi, da je njegov odgovor pravilen, profesor pa vztraja pri svoji oceni odgovora 
kot napačnega. Študent ne odneha in se razburi do te mere, da poseže v integriteto profesorja.

Kako naj ravnamo v takšni situaciji? 
Kaj lahko naredimo, da pri ocenjevanju do takšne situacije sploh ne pride? 36



Nekaj pomembnih informacij in prilagoditev
⊹ Težave pri razumevanju metafor, ki jih nadomestimo s čim bolj direktnimi izrazi, 

dobesednimi in enopomenskimi stavki. 
⊹ Preverjanje povedanega na predavanju in po koncu le-tega.
⊹ Nekaterim predstavlja delo v skupinah zelo velik problem, zato razmislek o alternativnih 

oblikah opravljanja takih obveznosti. 
⊹ Pomen rutine in priprava na spremembe (tudi sedežni red, menjava predavalnice).
⊹ V veliko pomoč je, če se lahko oseba vnaprej seznani s strukturo, potekom in navodili za 

predavanja, vaje, seminarje in prakso. 
37



Priporočila za vzpostavljanje 
inkluzivno naravnane učne skupnosti 

Inkluzivno šolsko okolje pomeni oblikovanje priložnosti, zaradi katerih ima vsak po 
načelu enakih možnosti in načelu odličnosti priložnost optimalno razviti svoje 
zmožnosti. 
Enake možnosti za vse: 
⊹ Identifikacija in preseganje ovir na poti doseganja boljšega (študijskega) uspeha 
⊹ Ustvarjanje pogojev za ohranitev in nadgradnjo posameznikove (posebne) 

identitete 
⊹ Ustvarjanje priložnosti za kvalitetno sobivanje v heterogeni skupnosti 38



Hvala za 
pozornost!
Vprašanja? 
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