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Funkcionalni učinki gibalne oviranosti in kronične bolezni na učenčeve zmožnosti opravljanja 
vsakodnevnih aktivnosti, šolanja in vključevanja med vrstnike so zelo raznoliki.  
Otroci z različnimi poškodbami (okvarami) in obolenji osrednjega živčevja ter na drugi strani 
poškodbami, anomalijami rok in/ali nog ter obolenji perifernega gibalnega aparata od rojstva 
do 15. leta starosti so vključeni v obravnavo na Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu 
Soča. V času obravnave za šolarje skrbijo tudi učitelji Bolnišničnih šolskih oddelkov OŠ Ledina. 
V bolnišnični šoli na oddelku za rehabilitacijo otrok vsako šolsko leto sprejmejo približno 150 
učencev in dijakov. Učno delo učenca v bolnišnični šoli poteka po individualiziranem 
programu, ki ga tim bolnišnične šole pripravi v sodelovanju s strokovnjaki tima za 
rehabilitacijo otrok, učenčevo matično šolo, starši in učencem. V času rehabilitacije 
poučevanje poteka individualno, nekaj tudi v skupini, pri čemer je ena od poglavitnih 
usmeritev iskanje najučinkovitejših strategij za učenje in delo, prilagoditev ter pripomočkov, 
ki bodo učencu omogočali uspešno učenje in ponovno vključevanje v programe 
izobraževanja. Slednje je običajno zahteven in dolgotrajen proces. Številni učenci potrebujejo 
ob vrnitvi v matično šolo prilagojeno učno delo. Le z ustreznimi prilagoditvami lahko 
zagotovimo učno in socialno uspešnost učenca, kar je ključnega pomena pri zagotavljanju 
optimalnih pogojev za njegovo nadaljnje izobraževanje in kasnejše vključevanje na trg dela.  
Bolnišnični učitelji že v času učenčeve rehabilitacije skrbijo za stalen stik z učenčevo matično 
šolo, ki se nadaljuje tudi po vrnitvi učenca v domače okolje. Sodelovanje poteka na različne 
načine, s sestanki na oddelku za rehabilitacijo in v matični šoli, hospitacijami na terapijah in 
pri učnem delu na oddelku itd.  
Za zagotavljanje učinkovite podpore pri delu z učenci so bile v šolskem letu 2011/2012 in 
2012/13 vpeljane dodatne oblike sodelovanja s strokovnimi delavci šol (predavanje za šole, ki 
vključujejo gibalno ovirane učence v 1. razred, izobraževalni seminar s praktičnimi 
delavnicami za strokovne delavce, ki poučujejo gibalno ovirane šolarje). Pri nudenju podpore 
učiteljem matičnih šol je ključnega pomena upoštevanje njihovih potreb in pogojev za 
vključevanje učenca. Vpogled v stališča učiteljev do potreb po usposabljanju na različnih 
področjih dela z učencem smo pridobili na podlagi vprašalnika za strokovne delavce šol. V 
prispevku predstavljamo njihove odgovore, iz katerih smo izluščili posamezna področja, na 
katera se je potrebno osredotočiti pri nadaljnjem spodbujanju vključevanja omenjene 
skupine učencev v učno-vzgojno delo na matičnih šolah. Mednje sodijo učiteljevo poznavanje 
bolezni, okvare, motnje in njenega vpliva na otrokovo delovanje, prilagajanje športnih in 
gibalnih aktivnosti, uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije itd. 

  


