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Povzetek 

Republika Slovenija je s podpisom konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov (2008) 

sprejela in uzakonila ključna načela inkluzije, ki so navedeni v konvenciji. To so: spoštovanje 

osebnega dostojanstva, individualna avtonomija in neodvisnost posameznika, pravica do lastne 

odločitve, nediskriminacija, vključenost in sodelovanje v družbi, sprejemanje oseb s posebnimi 

potrebami kot dela človeške raznolikosti, enakost možnosti, optimalni razvoj sposobnosti otrok 

s posebnimi potrebami. Ta konvencija določa, da imajo osebe s posebnimi potrebami pravico 

do izobraževanja, zato mora biti izobraževalni sistem usmerjen v optimalni razvoj njihovih 

zmožnosti (Konvencija o pravicah invalidov, 2008). 

Koncept inkluzije je sprememba izobraževalnega sistema, kjer imajo vsi možnost skupnega 

izobraževanja brez diskriminacije. Za vključujočo šolo govorimo, da nikomur ne zapira vrat, 

sprejme vsakogar, odstranjuje ovire in omogoča prisotnost, udeležbo in sodelovanje vsakega 

posameznika v šolskem in družbenem okolju. V Sloveniji ima večina otrok s posebnimi 

potrebami pravico do vključujočega izobraževanja v rednih osnovnih šolah, vsi otroci z motnjo 

v duševnem razvoju pa so prikrajšani. Zakon o usmerjanju oseb s posebnimi potrebami (2011) 

sicer predvideva usmerjanje otrok z lažjo motnjo v duševnem razvoju (LMDR) v prilagojeni 

izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom, ki naj bi se izvajal v redni osnovni 

šoli v istih učilnicah skupaj z vrstniki, a se ta praksa ne uresničuje. 

Mitchell (2015) je razvil model inkluzivnega izobraževanja kot večdimenzionalni koncept. V 

tem diplomskem delu so v okviru tega modela za otroke z LMDR predstavljene: 

- možnosti vključevanja otrok z LMDR, ki so prisotne v svetu, kot: sodelovalno učenje, 

sodelovalno poučevanje, vrstniška pomoč; 

- ovire, ki preprečujejo vključevanje otrok z LMDR; pri nas so te ovire: pomanjkanje 

jasne vizije, neizpolnjevanje in nedorečenost obstoječe zakonodaje, strah pred 

spremembami.  

Ključne besede: Inkluzija, inkluzivni modeli, ovire, večdimenzionalni koncept, lažja 

motnja v duševnem razvoju, osnovna šola. 
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Inclusion of children with mild intellectual 

disability in mainstream 

Abstract 

The Republic of Slovenia signed the Convention on the Rights of Persons with Disabilities in 

2008, with which it adopted and legalized the principles of inclusion listed in the Convention. 

These principles are: respect for inherent dignity, individual autonomy, independence of 

persons, freedom to make one’s own choices, non-discrimination, participation and inclusion 

in society, acceptance of persons with disabilities as part of human diversity, equality of 

opportunity, and optimal development of capacities in children with disabilities. In addition, 

the Convention recognizes the right of persons with disabilities to education. The education 

system has to be directed towards the optimal development of their mental and physical abilities 

(Convention on the Rights of Persons with Disabilities, 2008). 

The concept of inclusion involves modifying the education system so that everyone has the 

opportunity to receive an education without discrimination. Inclusive schools accept everyone, 

remove barriers, and support the presence and participation of each individual in the school 

environment. In Slovenia, most children with special needs have the right to an inclusive 

education in mainstream primary schools, whereas children with mild intellectual disability do 

not get the same opportunity. Placement of Children with Special Needs Act (2000) provides 

the inclusion of children with mild intellectual disability (MID) in a modified education 

program with lower educational standards, which is executed in regular classes of mainstream 

primary schools, but this placement is not implemented in practice. 

Mitchell (2015) developed a model of inclusive education as a multi-faceted concept. This 

diploma thesis presents some elements of this model, such as: the various possibilities for the 

inclusion of children with MID (cooperative learning, cooperative teaching, and peer tutoring) 

and the barriers which prevent the inclusion of children with MID (absence of a clear vision, 

failure to comply with existing legislation or its incompleteness, fear of change). 

Keywords: Inclusion, inclusive strategies, barriers, multi-faceted concept, mild 

intellectual disability, mainstream 
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1 UVOD 

Izobraževanje otrok z motnjami v duševnem razvoju (MDR) je doživelo velike spremembe od 

segregacije do novih konceptov integracije in inkluzije. Dobili smo enotno poimenovanje 

“osebe s posebnimi potrebami”. Primanjkljaj/motnja pa je le ena značilnost, saj imajo mnogo 

drugih lastnosti in potencialov, zaradi česar so podobni vsem ostalim. In če ima nekdo motnjo, 

primanjkljaj ali oviro, mu je potrebno ponuditi pomoč in prilagoditve, da bo lahko aktivno 

sodeloval v procesu izobraževanja in življenja.  

Vršnikova (2003) govori o pravici izbire, o zagotavljanju možnosti, da se vsak odloča o lastni 

poti v prihodnost, ali kot pravi Bečanova (1997, str. 243): “Drugačnim je treba omogočiti prave 

načine, takšne prednosti ter možnosti, da se bodo kot vsi ne-drugačni lahko razvili v samostojne 

in avtonomne posameznike.”  

 “Tisto, kar potrebuje vsak otrok … je priložnost. Priložnost, da poskusi, da spozna, da osvoji. 

Priložnost, da postane to, kar mu njegove zmožnosti omogočajo, da je srečen in da tudi on 

opravi svoje poslanstvo.” (Grom, 2005, str. 87)  

1.1 Opredelitev problema 

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP, 2000; ZUOPP-1, 2011) usmerja 

otroke s posebnimi potrebami v redno osnovno šolo (OŠ) s pogojem doseganja enotnega 

izobrazbenega standarda. Otroci z lažjo motnjo v duševnem razvoju (LMDR) zaradi znižane 

intelektualne in prilagoditvene sposobnosti ne dosegajo minimalnih standardov znanja. Na 

podlagi 5. in 6. člena Zakona (ZUOPP-1, 2011) so usmerjeni v izobraževalni program z nižjim 

izobrazbenim standardom. 18. člen navaja: “Vzgojo in izobraževanje po prilagojenih programih 

izvajajo javne šole v rednih oddelkih ali v oddelkih s prilagojenimi programi, javne šole 

oziroma podružnice šol, ki so ustanovljene oziroma organizirane za izvajanje teh programov in 

javni zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami.” (ZUOPP-1) 

Čeprav zakon predvideva izvajanje prilagojenega programa z znižanim standardom tudi v 

rednih šolah, se to v praksi ne izvaja. 

Prilagojeni program z znižanim standardom (pri katerem je v razredu manj otrok, je bolj 

prilagojen posebnim potrebam otrok, vsak otrok ima individualizirani program, cilji programa 

pa so prilagojeni vsakemu posamezniku, da bi dosegel čim višjo raven razvoja) izvajajo 
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osnovne šole s prilagojenim programom (OŠPP) v ločenih učilnicah in stavbah. Ob tem je prezrt 

socialni vidik pripadnosti skupini in odnosov med vrstniki. 

Ko govorimo o inkluziji, govorimo o sistemu vrednot, v katerem je pravica vsakega 

posameznega otroka, da obiskuje lokalno šolo in se v njej uči, kajti to je šola, ki je namenjena 

vsem otrokom, ki živijo tam. Šola nikomur ne zapira vrat, sprejme vsakogar. Inkluzija je proces, 

ki terja odstranitev ovir, prisotnost, udeležbo in sodelovanje vsakega posameznika in posebno 

pozornost do rizičnih skupin udeležencev pri vključevanju v ožje šolsko in širše družbeno 

okolje. Je nikoli končan proces in ga je v vsakem trenutku možno izboljšati, okrepiti, dopolniti 

in prilagoditi socio-ekonomskim razmeram družbe (Ainscow, 2005). 

Mnogo držav, tudi Slovenija, je podpisalo konvencijo Združenih narodov o pravicah invalidov 

(2008). V 3. členu konvencije so navedeni ključni principi inkluzije. To so: spoštovanje 

osebnega dostojanstva, individualna avtonomija in neodvisnost posameznika, pravica do lastne 

odločitve, nediskriminacija, vključenost in sodelovanje v družbi, sprejemanje oseb s posebnimi 

potrebami kot dela človeške raznolikosti, enakost možnosti, optimalni razvoj sposobnosti otrok 

s posebnimi potrebami idr. 24. člen obravnava izobraževanje: “Osebe s posebnimi potrebami 

imajo pravico do izobraževanja, zato mora biti izobraževalni sistem usmerjen v optimalni 

razvoj njihovih zmožnosti.” (Konvencija o pravicah invalidov, 2008)  

Ainscow, Booth in Dyson (2006) inkluzijo označujejo kot skrb za vključevanje otrok s 

posebnimi potrebami ter odgovor družbe na zapostavljanje rizičnih skupin, način povezave 

ranljivih skupin ter strategijo za razvoj šole in izobrazbe za vse. Širši pomen inkluzije se nanaša 

na procese, ki krepijo sodelovanje otrok in tako preprečujejo izključevanje, procese, ki 

pomagajo pri spreminjanju kulture, politike in prakse vzgoje in izobraževanja. Poudarjajo 

osredotočenost na sedanjost in sodelovanje, šolo pa postavljajo v središče aktivnosti v procesu 

sprememb pri zagotavljanju enakih možnosti za otroke z upoštevanjem njihovih individualnih 

značilnosti. 

Obstoj različnih modelov ni odvisen samo od učitelja kot dejavnika, temveč tudi od tega, kako 

šole organizirajo ponudbo izobraževanja, ter od drugih zunanjih dejavnikov. Za dosego 

inkluzivne šole je potrebna podpora celotne skupnosti: od oblikovalcev odločitev (politike), do 

končnih uporabnikov (otrok in njihovih družin). Sodelovanje je potrebno na vseh ravneh, vsi 

vključeni pa potrebujejo vizijo o dolgoročnih rezultatih: tj. kakšne ljudi bosta „ustvarili“ šola 

in skupnost. (Evropska agencija, 2014) 



Univerza v Ljubljani - Pedagoška fakulteta          Eva Vrtovec; diplomsko delo 

- 3 - 

 

Mitchell (2015) predstavlja model inkluzivnega izobraževanja kot večdimenzionalni koncept. 

Poleg same vključitve, ki pomeni izobraževanje otrok s posebnimi potrebami v rednih 

izobraževalnih okoljih, zaradi česar je potrebno preoblikovati šole, obravnava več vidikov: 

vizija, umestitev, kurikulum, ocenjevanje, poučevanje, sprejetje, dostop, podpora, viri in 

vodenje. Vsak vidik je razdelan, ima definirana merila in predlagane kazalnike. 

Ta model bom uporabila kot ogrodje in ga dopolnila s strategijami in modeli, ki se v svetu 

uporabljajo za vključevanje otrok z lažjo motnjo v duševnem razvoju: delna inkluzija (Pull-

out), vrstniška pomoč (Peer tutor), pomoč asistenta (Teaching assistant/Paraprofessionals), 

sodelovalno učenje (Cooperative learning), sodelovalno poučevanje (Cooperative teaching/Co-

teaching).  

Dobra inkluzivna praksa in spodbudno učno okolje se lahko razvijeta s sistemskim pristopom, 

z učinkovitimi strategijami prepoznavanja in odkrivanja posebnih potreb in močnih področij, s 

strategijami dobre poučevalne prakse ter timskim soustvarjanjem rešitev vseh udeležencev 

procesa izobraževanja (Kavkler, 2008). 

1.2 Cilj 

Republika Slovenija je sprejela pravno zavezujoče konvencije, v zakonodaji so zametki 

vključevanja otrok z lažjo motjo v duševnem razvoju (LMDR), v svetu obstajajo dobre prakse. 

Predstavila bom različne strategije in modele in analizirala možnosti za vključevanje otrok z 

lažjo motnjo v duševnem razvoju v redne osnovne šole.  

1.3 Raziskovalna vprašanja 

➢ Kakšne so oblike vključevanja otrok z lažjo motnjo v duševnem razvoju po 

svetu? 

➢ Katere so ovire pri vključevanju otrok z lažjo motnjo v duševnem razvoju? 
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2 MOTNJA V DUŠEVNEM RAZVOJU 

Človekov razvoj opisujemo s spremembami posameznika skozi čas na različnih področjih. 

Temeljna področja človekovega razvoja, ki so med seboj tesno povezana in soodvisna, so 

telesni razvoj, ki vključuje telesne spremembe, razvoj zaznavnih in gibalnih sposobnosti ter 

spretnosti, spoznavni razvoj, ki predstavlja spremembe v intelektualnih (višjih spoznavnih, 

kognitivnih) procesih, kot so spomin, sklepanje, reševanje problemov, govor, učenje, 

presojanje, čustveno-osebnostni razvoj, ki obsega spremembe v doživljanju, izražanju in 

uravnavanju čustev ter načinov posameznikovega odzivanja na okolje (temperament, 

osebnostne značilnosti), socialni razvoj, ki obsega spremembe komunikacije, medosebnih 

odnosov, socialnih spretnosti, socialnega razumevanja in moralnih vidikov vedenja (Zupančič, 

2004). 

Razvojna področja so medsebojno povezana. Z razvojem možganov je povezan razvoj vseh 

spoznavnih (intelektualnih, kognitivnih) funkcij, telesna odstopanja od vrstniške skupine 

(dejanska in tista, ki jih zgolj doživljamo) ter gibalne spretnosti učinkujejo na otrokovo 

čustveno doživljanje in socialno vključenost. Spoznavni razvoj je povezan s čustveno-

osebnostnim razvojem in socialnim razvojem (npr. ločitvena tesnoba otroka je povezana z 

njegovim vedenjem o stalnosti predmetov in spominom, socialna kognicija in moralno 

presojanje odražata otrokovo zmožnost miselnega reševanja problemov in usklajevanja 

različnih glediščnih točk). Osebnostne in čustvene značilnosti, ki zaznamujejo otrokove odzive 

in vedenje, učinkujejo na njegovo vključevanje in sprejetost v medosebnih odnosih (Zupančič, 

2004). 

V 2. členu Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1, Ur.l.RS, 58/11) piše: 

“Otroci z motnjami v duševnem razvoju (MDR) predstavljajo eno izmed kategorij otrok s 

posebnimi potrebami (PP), to so še slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne 

funkcije, gluhi in naglušni otroci, otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani 

otroci, dolgotrajno bolni otroci, otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, otroci z 

avtističnimi motnjami ter otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ki potrebujejo 

prilagojeno izvajanje programov vzgoje in izobraževanja z dodatno strokovno pomočjo ali 

prilagojene programe vzgoje in izobraževanja oziroma posebne programe vzgoje in 

izobraževanja.” 
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Ameriško združenje za osebe z MDR (AAIDD: American Association of Intellectual and 

Developmental Disabilities; prej AAMR: American Association on Mental Retardation) je 

podalo definicijo, da MDR odraža resnejše omejitve v intelektualnem delovanju posameznika 

(razmišljanje, učenje in reševanje problemov); pomembne omejitve prilagoditvenih zmožnosti 

(konceptualne, socialne in praktične veščine v vsakdanjem življenju); in nastop v otroštvu - do 

starosti 18 let (AAIDD, 2013). 

Opredelitev MDR je odvisna od zornega kota, s katerega jo ocenjujemo: medicinski sindrom, 

nizek inteligenčni količnik, neprilagojeno vedenje, socialno ekonomske zmožnosti. 

Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi 

potrebami (Vovk Ornik, 2015, str. 6) opredeljuje, kaj pri otrocih z MDR ugotavljamo: 

➢ Pomembno znižano splošno intelektualno raven/funkcioniranje vključno z 

znižanimi sposobnostmi učenja, sklepanja in reševanja problemskih okoliščin ter 

znižanimi sposobnostmi abstraktnega mišljenja in presojanja. Splošne intelektualne 

sposobnosti oz. funkcioniranje mora biti opredeljeno vsaj z enim od standardiziranih, 

individualno apliciranih testov. Dosežek pri otrocih z MDR odstopa za več kot dve 

standardni deviaciji od povprečja. 

➢ Znižane prilagoditvene funkcije oz. spretnosti. Raven prilagoditvenih funkcij 

opredelimo glede na otrokovo kronološko starost ter s pomembnim odstopanjem na vsaj 

dveh od naštetih področij prilagoditvenih funkcij – socialnem, konceptualnem in 

praktičnem. Primanjkljaji v prilagoditvenih spretnostih se pomembno odražajo na 

področjih govora in komunikacije, skrbi zase, samostojnosti, socialnih spretnostih, 

učnih in delovnih zmožnostih, funkcionalnih učnih sposobnostih, sposobnostih 

praktičnih znanj, skrbi za lastno varnost. Učinkovitost teh funkcij je povezana z 

omejitvami zaradi znižanih splošnih intelektualnih sposobnosti. Prilagoditvene funkcije 

ocenjujemo s klinično evalvacijo in z individualizirano apliciranimi psihometričnimi 

testi. 

MDR se lahko pojavljajo skupaj z drugimi razvojnimi motnjami. Stopnjo motnje definiramo na 

osnovi skupnega rezultata IQ in ugotovljenih prilagoditvenih funkcij. Glede na stopnjo MDR 

ločimo otroke z lažjo, zmerno, težjo in težko MDR (Vovk-Ornik, 2015). 

“Ljudje z motnjami v duševnem razvoju so drugim ljudem bolj podobni kot pa se od njih 

razlikujejo. Imajo želje, prijatelje, interese in težave. V predšolskem obdobju jih večina hodi v 
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vrtec, pozneje v šolo in po dokončanem šolanju se zaposlijo. Včasih so njihove potrebe vzgoje, 

izobraževanja in dela drugačne, posebne. Zato tudi sodijo v skupino oseb s posebnimi 

potrebami.” (Jurišič, 2006, str. 1) 

V spodnji tabeli so zajeti diagnostični kriteriji in klasifikacija MDR v različnih diagnostičnih 

priročnikih (Carr in O’Reilly, 2007; MKB-10, 2005). 

MKB – 10 

Mednarodna klasifikacija bolezni 

in sorodnih zdravstvenih poblemov 

za statisične namene 

DSM-IV-TR 

Diagnostic and Statistical Manual 

of Mental Disorders,  

AAIDD 

American Association on 

Intellectual and Developmental 

Disorders 

Za diagnozo morata biti izpolnjena 

pogoja: znižana raven 

intelektualnih sposobnosti, ki se 

odraža v znižanih sposobnostih 

prilagajanja na vsakodnevne 

zahteve v socialnem okolju. 

Ocena ravni intelektualnih 

sposobnosti mora temeljiti na 

kliničnem ocenjevanju, 

standardiziranih preizkusih 

prilagoditvenih spretnosti in 

psihometričnih preizkusih 

intelektualnih sposobnosti. 

Lažja motnja v duševnem 

razvoju  

IQ med 50 in 69, 

mentalna starost od 9 do 12 let pri 

odraslih. Otroci imajo lahko težave 

v šoli.  

Večina odraslih zmore opravljati 

delo, vzdrževati dobre socialne 

odnose in prispevati k skupnosti. 

Zmerna motnja v duševnem 

razvoju 

IQ med 35 in 49, 

mentalna starost od 6 do 19 let pri 

odraslih. Večina otrok pomembno 

zaostaja v razvoju, a se zmore 

a) intelektualne sposobnosti 

pomembno pod povprečjem, 

izkazano z IQ približno 70 ali 

manj pri posamičnem preizkusu 

intelektualnih sposobnosti 

(klinična presoja pomembno 

podpovprečnega intelektualnega 

funkcioniranja pri dojenčkih); 

b) pridruženi primanjkljaji pri 

prilagoditvenih spretnostih, ki se 

kažejo na najmanj dveh od 

naslednjih področij:  

komunikacija, skrb zase, življenje 

doma, uporaba skupnostnih virov, 

samonavodila, funkcionalne 

akademske veščine, delo, prosti 

čas, zdravje in varnost; 

c) začetek pred 18. letom. 

Lažja motnja v duševnem 

razvoju: 

IQ = 50–55 do približno 70 

Zmerna motnja v duševnem 

razvoju: 

IQ = 35–40 do 50–55 

Težja motnja v duševnem 

razvoju: 

IQ = 20–25 do 35–40 

Težka motnja v duševnem 

Pomembne omejitve pri 

a) intelektualnem funkcioniranju, 

b) prilagoditvenem vedenju, ki se 

izraža s konceptualnimi, 

socialnimi in praktičnimi 

prilagoditvenimi spretnostmi, 

c) izvira iz obdobja pred 18. letom. 

Za diagnozo morata biti izpolnjena 

naslednja pogoja: 

dosežek na standardiziranem 

preizkusu inteligentnosti več kot 2 

standardna odklona pod 

povprečjem, 

dosežek na standardiziranem 

preizkusu prilagoditvenih 

spretnosti na enem ali več 

področjih (konceptualnem, 

socialnem ali praktičnem) več kot 

2 standardna odklona pod 

povprečjem. 

Opisana opredelitev temelji na 5 

izhodiščih: 

1) omejitve pri posameznikovem 

trenutnem delovanju je treba 

upoštevati v okviru zanj 

značilnega okolja, značilnega za 

njegovo starost, vrstnike in 

kulturo, 
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naučiti določene stopnje 

neodvisnosti pri skrbi zase in 

usvojiti komunikacijske in 

akademske veščine. 

Odrasli potrebujejo različno 

stopnjo podpore pri življenju v 

skupnosti. 

Težja motnja v duševnem 

razvoju 

IQ med 20 in 34, 

mentalna starost od 3 do 6 let pri 

odraslih, 

verjetna potreba po stalni podpori. 

Težka motnja v duševnem 

razvoju 

IQ pod 20, 

mentalna starost manj kot 3 leta pri 

odraslih, 

pomembne omejitve pri skrbi zase, 

komunikaciji in mobilnosti. 

razvoju: 

IQ = pod 20–25 

2) veljavna ocena mora upoštevati 

kulturno in jezikovno raznolikost 

ter različne dejavnike 

sporazumevanja, zaznavanja, 

gibanja in vedenja, 

3) pri posamezniku ob njegovih 

šibkostih sočasno obstajajo tudi 

močna področja, 

4) temeljni cilj opisa šibkih 

področij je razvoj potrebne 

pomoči, 

5) z ustrezno individualizirano 

podporo posameznik dolgoročno 

napreduje. 

Model nižjih intelektualnih 

sposobnosti - raven 

posameznikovega delovanja 

opredeljuje 5 dejavnikov: 

1) intelektualne sposobnosti, 

2) prilagoditvene spretnosti, 

3) vključevanje, interakcije in 

socialne vloge, 

4) zdravje, 

5) socialni kontekst. 

Učinek teh dejavnikov na 

posameznikovo delovanje določa 

stopnjo potrebne podpore. 

Tabela 2.1 Diagnostični kriteriji in klasifikacija MDR  

2.1 Lažja motnja v duševnem razvoju (LMDR) 

V Kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi 

potrebami (Vovk Ornik, 2015 str. 6)  je za otroke z lažjo motnjo v duševnem razvoju (LMDR) 

zapisano: “Otroci imajo znižane sposobnosti za učenje in usvajanje splošnih znanj. Znižani so 

senzomotorično in miselno skladno delovanje ter sposobnosti za načrtovanje, organizacijo, 

odločanje in izvedbo dejavnosti. Miselni procesi potekajo bolj na konkretni kot na abstraktni 

ravni. Uporabljajo preprostejši jezik in se nagibajo k nezrelemu presojanju in odzivanju v 

socialnih okoliščinah. Ob individualnem pristopu ter z vsebinskimi, metodičnimi in časovnimi 
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prilagoditvami v učnem procesu lahko dosežejo temeljna šolska znanja, ki pa ne zadostujejo 

minimalnim standardom znanja, določenim z izobraževalnimi programi, ter se usposobijo za 

manj zahtevno poklicno delo in samostojno socialno življenje.” 

V predšolskem obdobju se otroci z LMDR razlikujejo predvsem po upočasnjenem razvoju. Ta 

se kaže kot zaostanek v razvoju govora, kot motorični zaostanek, težave s pozornostjo. 

Odstopanja otrok z LMDR v predšolskem obdobju niso izrazita, zato se jih v tem času prepozna 

in obravnava malo. Pri diagnosticiranju otrok z LMDR je v ospredju intelektualni primanjkljaj, 

ki je prepoznan preko učnih težav, s katerimi se otroci z LMDR soočajo med šolanjem 

(Lindblad, 2013). Po Švedski raziskavi Fernella in Bremberga (1996; v Lindblad, 2013) je v 

predšolskem obdobju na Švedskem od vseh otrok z LMDR v celotni populaciji prepoznanih in 

obravnavanih le 22% otrok z LMDR. Večina otrok z LMDR je diagnosticirana med 10. in 12. 

letom starosti. 

Včasih so intelektualni razvoj otrok z LMDR opisovali samo s količnikom inteligentnosti 

(IQ). Zdaj vemo, da imajo ti testi omejeno praktično vrednost, saj povejo zelo malo o govoru 

in jezikovnih spretnostih, o uporabni pismenosti, sposobnosti za skrb zase in primernem 

vedenju v socialnem okolju. Sposobnosti sedaj raje opisujejo na temelju napredka, ki vodi k 

izboljšanju vsakodnevnega življenja (Kesič, 2010). 

 

Razvoj otrok z LMDR poteka v istem vrstnem redu kot pri ostalih otrocih, vendar bolj počasi, 

zaradi česar je potrebna velika potrpežljivost in vztrajnost. Večina otrok z LMDR obvlada 

spretnosti, kot so na primer skrb zase, sporazumevanje z govorom, zanimajo se za marsikaj in 

se ukvarjajo z različnimi dejavnostmi. Kot odrasli živijo v skupnosti, nekateri pa celo v 

lastnih stanovanjih (Cunningham, 1999). 

2.1.1 Intelektualne sposobnosti 

Ameriško združenje AAIDD opredeljuje inteligentnost kot splošno umsko sposobnost, ki 

vključuje sposobnosti sklepanja, načrtovanja, reševanja problemov, abstraktnega mišljenja, 

razumevanja kompleksnih idej, hitrega učenja in učenja na osnovi izkušenj (AAIDD, 2013). Z 

uporabo inteligenčnih testov pridobimo oceno ravni inteligence posameznika, ki jo opisujemo 

s količnikom inteligentnosti – IQ (ang. Intelligence Quotient). Pomembno nižje intelektualne 

sposobnosti predstavljajo rezultati, ki so za več kot 2 standardna odklona nižji od povprečja, ki 

je 100. Upoštevati moramo tudi standardno napako merjenja, ki je pri večini inteligenčnih 

testov od  2 do 5 točk, kar predstavlja IQ, ki je nižji od 70 oz. 75 (O'Reilly in Carr, 2007).  
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Področja, kjer imajo osebe z LMDR težave (Algozzine in Ysseldyke, 2006; Lindblad, 2013; 

Novljan, 1997): 

➢ Kognitivno področje: 

○ Pomnjenje - Pomnjenje je glede na obseg in trajanje slabše razvito. Učno 

snov si pogosto napačno zapomnijo. Pogosto ne razumejo tistega, kar se učijo, 

ne vidijo smisla. Težko si zapomnijo pravila. Naučeno snov težko povzamejo s 

svojimi besedami. Zaradi težav s pomnjenjem ne morejo uspešno slediti pouku, 

ta mora biti prilagojen, sicer pride do težav s pozornostjo. 

○ Splošno znanje - Težave pri izražanju znanja, komunikaciji. Napačni oz. 

neučinkoviti načini učenja in slabo pomnjenje vodijo osebe z LMDR v težave 

pri povezovanju informacij v pojmovne mreže. Eden največjih izzivov je 

iskanje in razvoj strategij in taktik za promocijo vseživljenjskega učenja oseb z 

LMDR (Heward, 2014). 

○ Mišljenje - Mišljenje je na konkretni ravni, težave pri razumevanju 

abstraktnega znanja. Procesa analize in sinteze sta slaba, zlasti se pojavijo 

težave pri zaznavanju in razumevanju predmetov in pojavov, njihovih lastnosti 

in odnosov med njimi. Za osebe z LMDR pravimo, da imajo slabše razvito 

mišljenje. Vigotski (1977, v Novljan, 1997) meni, da imajo inertno mišljenje in 

zato tudi težave pri reševanju problemov, kar se kaže v stereotipnih odgovorih. 

Običajne poučevalne prakse se lahko izkažejo za neučinkovite. 

○ Tempo učenja - Oba, tako kognitivni kot socialni razvoj sta upočasnjena. 

Potekata sicer po enakih fazah kot pri vrstnikih, a počasneje in včasih bolj 

zapleteno.  

○ Pozornost - Pozornost je kratkotrajna. Velike težave se pojavljajo pri 

razvrščanju/ločevanju bistvenih dražljajev od nebistvenih - selektivna 

pozornost. 

○ Generalizacija znanja in veščin - Težave pri prenosu znanja in veščin v 

nove situacije - potrebujejo vodstvo in podporo. 

➢ Akademske veščine: 

○ Učne težave - splošne - na različnih področjih, pri različnih predmetih. 

Težave pri usvajanju znanj, kratkotrajna in neselektivna pozornost, slabše 

razvite organizacijske veščine, težave pri sledenju navodilom, slabše razvita 

časovna orientacija. Vse te težave se odražajo pri šolskem delu. 
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○ Mišljenje je na konkretni ravni - osebe z LMDR stežka usvajajo znanje, 

ki zahteva uporabo abstraktnega mišljenja. Učno snov je potrebno čim bolj 

konkretizirati. 

○ Izvršilne funkcije - osebe z LMDR imajo težave na tem področju. P. 

Dawson in Guare (2004, v Hudoklin, 2010) sta opredelila enajst področij 

izvršilnih funkcij: inhibicija odziva, delovno pomnjenje, čustvena kontrola, 

ohranjanje pozornosti, začenjanje z aktivnostjo, načrtovanje in postavljanje 

prioritet, organizacija, upravljanje s časom, na cilj usmerjeno vztrajanje, 

prožnost in metakognicija. Razvoj izvršilnih funkcij se vleče v dobo odraslosti, 

pri osebah z LMDR se najverjetneje ne bodo popolnoma razvile. 

➢ Telesni in gibalni razvoj: 

○ Telesni razvoj - V telesnem razvoju se osebe z LMDR bistveno ne 

razlikujejo od povprečnih vrstnikov. 

○ Koordinacija  - Velik primanjkljaj v gibalnem razvoju, v telesni 

sposobnosti in zmogljivosti, v skladnem delovanju posameznih gibov ter v 

ekonomiki gibanja. Primanjkljaji v gibalni kvaliteti (pomanjkanje gibalnih 

občutkov, predstav in orientacije) in kvantiteti (skromen gibalni inventar). 

○ Finomotorične spretnosti - V populaciji oseb z LMDR so pogoste težave 

na področju finomotorike, ki se v največji meri kaže pri ročnih spretnostih. 

➢ Čustveno - vedenjsko področje: 

○ Čustva - Čustva oseb z LMDR se postopno razširjajo in poglabljajo. Na 

čustveni razvoj v veliki meri vpliva okolje, v katerem otrok živi. Čustva imajo 

pomemben vpliv na obnašanje, reagiranje oseb z LMDR je pogosto bolj 

čustveno kot intelektualno. Kontrola čustev je eden od pokazateljev čustvene 

zrelosti. Zelo pomembno je pridobivanje ustreznih znanj in spretnosti za 

prilagajanje različnim situacijam. Ko zaupajo vase, se to zaupanje prenaša in 

kaže navzven. 

○ Socialni razvoj - Osebe z LMDR zaradi zaostanka v razvoju govora in 

komunikacije težko najdejo in zadržijo prijatelje. Nizka povprečna raven 

socialnega vključevanja pri otrocih z LMDR ne pomeni, da se ne zanimajo za 

svoje socialno okolje. V primerjavi z vrstniki dogajanje okoli sebe dojemajo 

počasneje, se težje prilagajajo spremembam, so manj kritični do sebe in drugih 

ter posledično bolj sugestibilni in večkrat potencialni predmet poniževanj ali 

celo zlorab. Značilna je tudi nizka sposobnost odlaganja želja in potreb na 
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kasnejši čas, zato njihovo vedenje pogosto ni v skladu s socialnimi zahtevami 

(Čubej, 1995, v Colnerič in Zupančič, 2007). Raven primanjkljaja na socialnem 

in sociokognitivnem področju je odvisna od etiologije motnje. Zaradi pogostih 

neuspehov in z njimi povezanih frustracij imajo pogosto osebne težave in težave 

s socialnim prilagajanjem. 

➢ Komunikacija: 

○ Razvoj govora - Razvoj govora je tesno povezan z razvojem mišljenja in 

motorike in na podlagi tega odvisen od stopnje motnje. Govorne motnje oseb z 

LMDR so vsebinske in oblikovne. Oblikovne govorne motnje so: motnje 

artikulacije, tempa, ritma, redkeje motnje fonacije. Vsebinske govorne motnje 

so pogostejše in posameznika bolj ovirajo: razvoj govora je upočasnjen, zožen 

besedni zaklad, prazen govor. Vse to se izraža tudi pri pisnem izražanju. Zaradi 

teh težav ustni napotki in razlage nimajo zadovoljivega učinka. Za uspešno 

poučevanje je potrebna uporaba multisenzornega učenja. 

○ Komunikacija - Vsebinske govorne motnje vodijo v zmanjšano 

pripravljenost za ustvarjanje in negovanje govornih stikov. Zaradi težav z 

izražanjem in slabe kontrole lastnega vedenja se osebe z LMDR pogosto 

odzovejo z neprimernim vedenjem in zaidejo v težave. 

2.1.2 Prilagoditvene spretnosti 

“Prilagoditvene spretnosti predstavljajo posameznikovo zmožnost za samozadostno in 

neodvisno življenje. Z merjenjem prilagoditvenih spretnosti ugotavljamo, v kolikšni meri je 

posameznik zmožen uporabiti svoj kognitivni potencial pri prilagajanju na vsakdanje zahteve 

v življenju” (Volkmar in Dykens, 2005, v Kodrič, 2010, str. 12). Prilagoditvene spretnosti so 

konceptualne, socialne in praktične spretnosti, ki smo se jih naučili in jih uporabljamo v 

vsakdanjem življenju. Omejitve prilagoditvenih spretnosti učinkujejo na posameznikovo 

vsakdanje življenje in zmožnost odzivanja. Za merjenje prilagoditvenih spretnosti se uporablja 

različne standardizirane teste (AAIDD, 2013). Pomembne omejitve predstavljajo rezultati, ki 

so za več kot 2 standardna odklona nižji od povprečja na:  

a) enem izmed treh področij prilagoditvenih spretnosti (konceptualnih, socialnih in praktičnih 

spretnosti) ali  

b) na vseh treh področjih prilagoditvenih spretnosti (AAIDD, 2013). 
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Primeri prilagoditvenih spretnosti, ki jih lahko merimo s standardiziranimi preizkusi po 

posameznih področjih, so (AAIDD, 2013; Carr in O'Reilly, 2007, Lindbald, 2013):  

➢ Konceptualne spretnosti: 

○ Komunikacija - govorno razumevanje in izražanje, veščine poslušanja, 

besedni zaklad. Osebe z LMDR se na področju komunikacije soočajo s 

številnimi izzivi. 

○ Vključenost v skupnost - veščine, potrebne za funkcioniranje v 

skupnosti, poznavanje virov pomoči, nakupovanja, mobilnosti. Osebe z LMDR 

imajo težave na katerem koli od naštetih področij, ob ustrezni podpori lahko 

osvojijo ustrezne veščine. 

○ Osnovne akademske veščine - branje in pisanje, številski, časovni in 

denarni koncepti in akademske veščine, s pomočjo katerih lahko dosežemo 

samostojnost. Osebe z LMDR imajo težave pri uporabi naučenih akademskih 

znanj v vsakodnevnem življenju. 

➢ Socialne spretnosti: 

○ Vsakodnevno življenje (dom/šola) - spretnosti, ki so potrebne v 

vsakodnevnem življenju, starosti primerna raven odgovornosti, čiščenje, 

organizacija, vzdrževanje in popravila doma, priprava hrane in hišna opravila. 

Osebe z LMDR se lahko ob ustrezni podpori naučijo skrbi za dom. 

○ Zdravje in varnost - skrb za zdravje in dobro počutje, poznavanje 

dejavnikov za zdravo življenje, varna uporaba zdravil, previdnost in 

upoštevanje načel varnega obnašanja, sledenje socialnim pravilom in 

upoštevanje zakonov, reševanje socialnih problemov. 

○ Prosti čas - veščine za načrtovanje in aktivno preživljanje prostega časa, 

rekreacijske dejavnosti, družabne igre, druženje. Osebe z LMDR imajo težave 

zaradi primanjkljajev na čustveno-vedenjskem področju. 

➢ Praktične spretnosti: 

○ Skrb zase - vsakodnevne dejavnosti in skrb zase, kot so hranjenje, 

oblačenje, gibanje, opravljanje toaletnih potreb. Osebe z LMDR te veščine 

večinoma osvojijo brez večjih težav. 

○ Samouravnavanje - spretnosti, ki so potrebne za neodvisnost, 

odgovornost, samokontrolo, samouravnavanje vedenja in čustvovanja, 

vztrajnost in ciljno naravnane naloge, upoštevanje urnikov in časovnih 
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omejitev, sprejemanje odločitev. Osebe z LMDR imajo na tem področju izrazite 

težave, ob ustrezni podpori se lahko naučijo določenih strategij 

samouravnavanja. 

○ Socialne veščine - vzpostavljanje in vzdrževanje medosebnih odnosov, 

socialne spretnosti – zmožnost razumevanja in sledenja neformalnim pravilom 

v socialni interakciji, vzdrževanje prijateljstev. Osebe z LMDR imajo težave pri 

izražanju lastnih čustev, občutkov, mnenj in pri prepoznavanju čustev drugih. 

○ Delovne/poklicne veščine - veščine, ki so potrebne za pridobitev in 

izvajanje dela, dokončanje delovnih nalog, delo pod nadzorom, upoštevanje 

urnikov in pravil. 
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3 ŠOLANJE OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI - 

ZGODOVINSKI PREGLED 

Če pogledamo v zgodovino, je bilo izobraževanje vedno privilegij, večinoma za pripadnike 

višjega sloja. 

Osebe s posebnimi potrebami so bile v preteklosti v celoti odvisne od socialnega okolja. 

Večinoma so tvorile skupine vaških ali mestnih revežev, posebnežev in potepuhov, ki so polnili 

sirotišnice in zapore (Skalar, 1999). 

Zgodovinski pregled na tem mestu povzemam iz treh virov (Novljan, 1997; Harbour in Maulik, 

2010; Parallels in Time - A History of Developmental Disabilities, 1996). 

Že najstarejši družbeni sistemi so imeli svoja pravila o odnosu do oseb s posebnimi potrebami. 

O odnosih do njih v starem veku nimamo zanesljivih podatkov, lahko pa sklepamo, da so vse 

osebe, ki niso bile sposobne skrbeti same zase, usmrtili.  

Prve omembe motenj v duševnem razvoju segajo v 1552 pr. n. št., to je Egipčanski papirus iz 

Teb. Stari Grki in Rimljani so verjeli, da je rojstvo otrok z MDR posledica jeze bogov. Platon 

in Aristotel sta zatrjevala, da je treba bolehne otroke iz družbe odstraniti. Špartanski in atenski 

vzgojni sistem je prepovedoval vzgojo in izobraževanje oseb s posebnimi potrebami, ker so 

menili, da ne morejo doseči tistega, kar zahteva njihov vzgojni sistem. Špartanski vzgojni 

sistem je zahteval od učencev velike telesne napore, ker so jih pripravljali za vojaške službe, 

atenski vzgojni sistem pa je imel za ideal visok intelektualni, estetski in telesni razvoj otroka. 

Ti naj bi se v času šolanja pripravljali za vodenje države, trgovine in diplomacije. Take otroke 

so puščali umirati. 

V Rimu so otroke s posebnimi potrebami položili v koše in jih vrgli v reko Tibero. Predstavniki 

naravoslovnih ved v starem veku so že preučevali različne patološke pojave in dokazovali, da 

bolezen ni posledica nadnaravnih sil, temveč nastane zaradi motnje v razvoju organizma. 

Opozarjali so tudi že na specifičnost v razvoju oseb s posebnimi potrebami. V začetku srednjega 

veka je cerkev zelo negativno vplivala na položaj oseb s posebnimi potrebami. Nepravilnost v 

razvoju je želela prikazati kot znak »zlega duha«. Inkvizicija je zahtevala, da se iz družbenega 

življenja ne glede na razredno pripadnost odstranijo vsi otroci s posebnimi potrebami. 

V obdobju renesanse se je mnenje ljudi o ciljih in smislu življenja bistveno spremenilo. Vse 

bolj je prevladovala vera v razum in dostojanstvo človeka, položaj oseb s posebnimi potrebami 
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se je začel spreminjati in zaznani so tudi že prvi začetki vzgoje in izobraževanja teh oseb. 

Ustanavljanje zavodov, ki seveda niso bili zavodi za vzgojo in izobraževanje oseb s posebnimi 

potrebami v današnjem smislu, je bilo tudi na Slovenskem podobno kot drugod po Evropi 

odvisno od raznih cerkvenih redov, dobrodelnih društev in od posameznikov, ki so svoje imetje 

zapustili v ta namen. Prvotne ustanove so bile sirotišnice, v katere so sprejemali sirote brez 

staršev, nezakonske otroke in otroke z motnjo v duševnem in telesnem razvoju. Znano je, da je 

red križnikov, ki so v Ljubljano prišli v začetku 13. stol., oskrboval revne dečke in deklice v 

internatu. V 18. stol. je Marija Terezija zahtevala obnovitev ljubljanske sirotišnice, ker je bilo 

v mestu veliko sirot in otrok s posebnimi potrebami. V začetku 18. stol., ko so prišle v Ljubljano 

uršulinke, so odprle poleg dekliške šole še internat in sprejemale tudi otroke s posebnimi 

potrebami. 

Med letoma 1563 in 1601 angleška kraljica Elizabeta pozove parlament, da sprejme vrsto 

zakonov o skrbi za "revne in ogrožene". Ti “elizabetinski ubožni zakoni”, kot so jih imenovali, 

so vladi nalagali večjo odgovornost za oskrbo revnih, kamor so spadale tudi osebe s posebnimi 

potrebami. 

Pred 18. stoletjem so različne družbe različno obravnavale osebe z MDR. Tisti z LMDR, ki so 

bili socialno kompetentni, niso bili posebej prepoznani ali obravnavani, otroci s težjimi 

motnjami pa so bili oskrbovani v okviru družin ali samostanov. Nekatere družbe so osebam s 

težjo MDR pripisovale zmožnosti sprejemanja božanskih razodetij. 

Filozof, pisatelj in politični teoretik, Jean Jacques Rousseau (1712-1778) je verjel, da je človek 

po naravi popoln, a ga je pokvarila skorumpirana družba. Njegovo prepričanje, da je vrednota 

in vrednost v vseh ljudeh, je revolucionarna ideja, ki kljubuje prepričanju plemstva o prirojeni 

večvrednosti. Ideja o "plemenitem divjaku" je Rousseaujevo romantično pojmovanje človeka, 

ki uživa naravno in plemenito bivanje, dokler ga civilizacija ne zasužnji z nenaravnimi željami. 

Na podlagi tega je verjel v poučevanje otrok o otipljivem do 12 let, razvoj intelektualnih 

spretnosti v starosti od 12 do 15 in moralnosti od 15 let dalje. Njegove ideje so vplivale na 

Itarda, Seguina in Montessorijevo. 

Prvi sistematičen in dokumentiran program obravnave za otroke z MDR je bil razvit v Franciji 

leta 1799. Zdravnik Jean-Marc Itard je razvil spretnostno naravnan program za divjega otroka, 

ki ga je imenoval Victor. Eduoard Seguin je prevzel Itardovo metodo in vzpostavil sistematičen 

program za izobraževanje "feebleminded" (slabotno mislečih) v bolnišnici Salpetriere v Parizu. 

Seguinov program je poudarjal “fiziološko in moralno vzgojo” in nekaj elementov tega 
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programa, kot so individualno poučevanje in vedenjska terapija, so še danes v uporabi. Seguin 

je emigriral v ZDA in leta 1866 objavil knjigo “Idiocy and its Treatments in Physiological 

Methods” (Idiotizem in njegove obdelave v fiziološke metode). Johan Guggenbühl je leta 1841 

v Švici ustanovil prvo znano ustanovo za osebe z motnjami v duševnem razvoju. Ta “prototip 

institucionalnega varstva” se je imenoval Abendber (Beirne-Smith idr., 2006, v Harbour in 

Maulik, 2010). 

V prvi polovici 19. stoletja so se v ZDA razvijale možnosti rehabilitacije, usposabljanja in 

ponovnega vključevanja oseb z MDR v “normalno” življenje. Ustanovili so prve šole za slepe 

in gluhe. Te šole so s posebnimi programi omogočale izobraževanje ljudi, predvsem otrok, s 

posebnimi potrebami. Uporabljali so znakovni jezik, gibe, gestikuliranje in posebne, 

alternativne sisteme komuniciranja. Te institucije so bile pogosto zelo oddaljene, zato so služile 

tudi kot internati (Daniels in Stafford, 2003). 

Razvoj zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami pri nas se je začel v 

drugi polovici 19. stol., v tem obdobju so posvečali večjo skrb vzgoji in izobraževanju otrok z 

motnjo sluha in vida, delno pa vzgojno zanemarjenim otrokom in otrokom s težko MDR. Skrb 

za slednje so prevzele zdravstvene ustanove. V Sloveniji smo prvo šolo za prizadete dobili leta 

1900, in sicer “gluhonemnico” v Ljubljani, leta 1911 pa prvo “pomožno šolo”, za otroke z 

LMDR pri osnovni šoli na Prulah v Ljubljani in leta 1913 v Mariboru (Novljan, 1997; Opara, 

2005).  

Leta 1905 sta francoski psiholog Alfred Binet in psihiater Theodor Simon razvila prvi formalni 

inteligenčni test. Glavni namen je bil izločitev podpovprečno inteligentnih otrok, ki ne bi smeli 

koristiti javno financiranega sistema šolanja (Harbour in Maulik, 2010). 

V Rusiji se je proces specializiranega izobraževanja začel po oktobrski revoluciji leta 1917. 

Država je zagotavljala sredstva za oskrbo oseb s posebnimi potrebami zunaj rednih šol, ker te 

niso bile usposobljene za delo z otroki s posebnimi potrebami. V tem obdobju so Vigotski in 

drugi ruski pedagogi oblikovali interakcijsko teorijo, za katero je bilo potrebnih petdeset let, da 

se je razširila na zahod, s čimer se je začel svetovni proces vzgoje in izobraževanja otrok s 

posebnimi potrebami (Daniels in Stafford, 2003). 

Prepričanje, da so osebe s posebnimi potrebami drugačne, je vodilo do razvrščanja te 

drugačnosti v več kategorij, katerega začetki segajo v leto 1958, ko je bilo s Splošnim zakonom 

o šolstvu določeno, da imajo vsi državljani enake pravice do šolanja in vzgoje. Poleg obveznega 
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šolanja vseh otrok so bile z Zakonom o posebnem šolstvu leta 1960 vpeljane specializirane šole 

za osebe s posebnimi potrebami. Zakon o usposabljanju otrok in mladostnikov z motnjami v 

telesnem in duševnem razvoju je bil sprejet leta 1968 in je bil osnova za sodobno specialno 

pedagogiko in rehabilitacijo v Sloveniji. Leta 1976 je bil sprejet Zakon o izobraževanju otrok 

in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju, ki je bil podlaga za leta 1977 

sprejet Pravilnik o razvrščanju in razvidu otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in 

duševnem razvoju (Bela knjiga, 2011). Ta pravilnik določa kriterije in postopek za razvrščanje, 

postopek za napotitev otroka v organizacijo za usposabljanje, sestavo strokovnih komisij in 

vodenje razvida otrok. Razvrščanje je izvajala komisija, ki so jo sestavljali različni strokovnjaki 

(pediater, pedagog, psiholog in socialni delavec). Prva faza je medicinska in psihosocialna 

diagnostika, pri čemer vsak strokovnjak poda svoje strokovno mnenje, v drugi fazi pa celoten 

tim skupaj presoja o možnostih nadaljnjega razvoja, ustreznosti in izvedljivosti predlaganih 

ukrepov (Slemenšek-Kovačević, 1998). Do konca druge svetovne vojne je v Sloveniji nastalo 

le nekaj specializiranih šol in oddelkov, po drugi svetovni vojni pa smo zgradili širok sistem 

specializiranih šol in zavodov - za vsako skupino oseb s posebnimi potrebami poseben tip, kot 

navaja Opara (2005). 

Ta paralelni sistem šolstva je v letih okoli 1970 do 1975 dosegel vrhunec. V nekaterih področjih 

Slovenije je bilo v specializirane šole vključeno 6% vse osnovnošolske populacije (Opara, 

2005, 2012). Po revolucionarnem vrenju v Evropi in v Ameriki leta 1968 je prišlo pri 

obravnavanju oseb s posebnimi potrebami do pomembnih sprememb. Odkrito se je govorilo o 

potiskanju na rob, o zanemarjanju in o izločevalnem/segregativnem ravnanju do oseb s 

posebnimi potrebami. Družba je prešla iz industrijskega v poindustrijsko obdobje. Osebe s 

posebnimi potrebami so se začele združevati, povečale so svojo materialno moč in s tem 

pridobile tudi politično moč znotraj nacionalnih meja in tudi v mednarodnem prostoru (Skalar, 

1999). 

Do leta 1970 je prevladovalo usposabljanje otrok s posebnimi potrebami v specializiranih šolah 

oz. koncept segregacije. Od leta 1970 do leta 1990 se je v Sloveniji veliko govorilo, pisalo v 

smeri integracije (Novljan, 1997). Ta ideja in gibanje je tudi k nam prinesla spreminjanje 

dotedanjih prepričanj in verovanj. Začelo se je dvomiti v utemeljenost ločenega sistema vzgoje 

in izobraževanja oseb s posebnimi potrebami. Prvi, ki so se oprijeli novih idej pa so bili starši 

(Opara 2012). 
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Integracija oseb s posebnimi potrebami je na področju izobraževanja prisotna od leta 1976, ko 

se je v specializirane šole in zavode začelo vključevati vse manj otrok. Od leta 1976 do 1995 

se je število učencev v osnovnih šolah s prilagojenim programom (OŠPP) zmanjšalo za več kot 

50% (Bela knjiga, 1995). Razloge za to je treba iskati v povečanem številu učno uspešnih otrok 

s posebnimi potrebami, ki so jih komisije za razvrščanje vključevale v redne šolske programe 

in tudi v odseljevanju številnih pripadnikov drugih narodnosti bivše Jugoslavije. Uspešnost in 

pozitivne izkušnje so pripomogle k širjenju integracije in osveščenosti ljudi. Postopno so se 

izoblikovali kriteriji in načela integracije (Slemenšek-Kovačević, 1998).  

Integracija oseb s posebnimi potrebami v redne oblike šolanja je usposabljanje, s ciljem 

vsestranskega osebnostnega razvoja. Integracija je mogoča in upravičena, a ni vedno izvedljiva. 

Ob ustrezni podpori je lahko integriran le tisti, ki ima sposobnosti in lastnosti za vključevanje 

in življenje v “zdravem” okolju. Pozitivne strani integracije so v tem, da je otrok v domačem 

okolju, se prilagaja širšemu okolju, hitreje napreduje, dosega drugačno/višjo raven znanja, ima 

večje možnosti poklicne izbire. So pa tudi druge, manj zaželjene: neenakopravnost otroka pri 

veliko dejavnostih, več truda za enak uspeh, izpostavljenost nenehnim pritiskom in zahtevam v 

nekonkurenčni tekmi za uspeh, potrebe po prilagajanju prostorskih, materialnih in kadrovskih 

pogojev v rednih šolah, (Slemenšek-Kovačević, 1998).  

Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju (1995) je prinesla prve konceptualne temelje za 

spremembe, v njej je zapisano, da razvrščanje otrok na podlagi izvida in mnenja strokovne 

komisije ne more vselej napovedati otrokovega nadaljnjega razvoja, kot tudi ne možnosti 

izobraževanja, zato enkratno in statično razvrščanje ni vedno primerno za vse skupine otrok. V 

predlaganih rešitvah pa piše: “ Namesto sedanjega relativno statičnega razvrščanja otrok z 

motnjami v razvoju predlagamo razvojno procesno razvrščanje otrok s pomočjo individualnih 

in individualiziranih programov, ki so skladni z otrokovim razvojem, učenjem (česa se je 

sposoben naučiti in kako) in možnostmi za doseganje postavljenih ciljev — pa tudi s pomočjo, 

ki jo pri tem potrebuje” (Bela knjiga, 1995 str. 118).  Bela Knjiga (1995) je prinesla tudi naziv 

“otroci s posebnimi potrebami”, ki zajema vse otroke z ovirami, primanjkljaji, slabostmi, 

težavami in motnjami. Novo poimenovanje je nasledilo opuščeni naziv “otroci in mladostniki 

z motnjami v telesnem in duševnem razvoju”. Opara (2005) navaja, da je bil naziv otroci s 

posebnimi potrebami prvič uporabljen v Veliki Britaniji leta 1980. S tem je bila predvidena 

integracija vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami v celoten sistem vzgoje in 

izobraževanja.  
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Od osamosvojitve dalje je v Sloveniji integracija zaživela v praksi. Kmalu se je pokazalo, da 

integracija ne sledi zahtevam sodobnega pojmovanja vzgoje in izobraževanja in da je nobeni 

državi ni uspelo dovolj uresničiti (Galeša, 1997; Novljan, 1997).  

“Zaradi velikih potreb po ustreznejšem socio-emocionalnem razvoju, ki je ključnega pomena 

za preživetje človeštva, imamo danes novo usmerjevalno idejo za razvoj vzgoje in 

izobraževanja otrok v eni šoli za vse otroke.” (Galeša, 1997, str. 58) 

Gre za idejo socialnega vključevanja oz. inkluzije – izobraževanja vseh otrok v eni šoli 

(education for all). To idejo je leta 1994 sprejelo 92 držav in 25 mednarodnih organizacij, ko je 

bila pod okriljem organizacije UNESCO v Salamanci v Španiji organizirana Svetovna 

konferenca o vzgoji in izobraževanju oseb s posebnimi potrebami (Salamanška izjava, 1994). 

Porter (1995, v Lebarič, Kobal Grum in Kolenc, 2006) je postavil tezo, da je socialna integracija 

most med integracijo in inkluzijo. Pravi, da integracija nakazuje tradicionalne usmeritve v 

šolstvu, inkluzija se pa usmerja na sodobne vzgojno-izobraževalne sisteme. 

Socialni vidiki v integracijskem modelu niso zajeti. O usodi učenca odločajo specialisti, ostali 

pa niso vključeni v proces odločanja. S sprejetjem spremenljivke “socialni odnosi med 

udeleženci vzgojno-izobraževalnega procesa” pa se vloge vpletenih prevrednotijo. Otrok ni več 

nedejavni opazovalec, ampak soustvarjalec, specialisti delijo svoje znanje z učitelji, ti pa v 

medsebojnem sodelovanju izpolnjujejo razne metode poučevanja. 

Vključevanje je po Šućurju (1997) »pluridimezionalni« koncept, ki je sestavljen iz materialne, 

socialne, politične, kulturne in duhovno-simbolne dimenzije, ki se nanaša na heterogeno celoto. 

Šućur meni, da se pojma integracija in inkluzija, ki se pogosto uporabljata kot sopomenki, 

razlikujeta. Integracija naj bi bila modernistični, inkluzija pa postmodernistični koncept, kjer 

ima vsak posameznik pravico do življenja in sodelovanja v družbi. Integracija je osnovana na 

hierarhijskih strukturah, inkluzija pa na mrežnih, ki omogočajo horizontalno povezanost med 

ljudmi, kjer so vsi enakopravni pri sodelovanju, v izmenjevanju idej, informacij, virov. 

Integracija zagovarja univerzalizem, inkluzija pa individualnost. Salamanška izjava zahteva 

pospeševanje integracije in dostopnost do učenja za ljudi s posebnimi potrebami. “Ti ljudje 

imajo pravico do enakih učnih priložnosti, takih, ki priznavajo njihove izobraževalne cilje in 

potrebe ter se nanje odzivajo, primerna učna tehnologija pa ustreza njihovim posebnim 

potrebam.” (Šućur, 1997) 
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Inkluzija pomeni povabilo tistim, ki so ostali zunaj, da pridejo, ob tem da to ni samo namestitev 

v redni razred, ampak je pomemben način spoprijemanja z drugačnostjo. Inkluzija nas uči, da 

večje kot so razlike med nami, večja je možnost, da ustvarimo novo vizijo razvoja šole, človeka 

in družbe, uči nas sprejemati ljudi, ki so drugačni od nas in hkrati sprejemati svojo lastno 

drugačnost. Inkluzivna šola spoštuje in pozdravlja razlike in tako zagotavlja uspešno vzgojo in 

izobraževanje za vse (Galeša, 1997). 

Izsledki Raziskave na nadnacionalni ravni na področju vključevanja mladih z MDR v 

izobraževanje in delo (TIME@Net, 2014) kažejo, da se odnos do oseb z MDR v Sloveniji 

spreminja. Osebe z MDR se pogosteje pojavljajo v medijih, obstaja usmerjenost v večjo 

vključenost v družbo in življenje. V smeri aktivnega državljanstva se izvaja proces 

deinstitucionalizacije oseb z MDR, zanje se organizirajo izobraževalne, kulturne in 

humanitarne prireditve, prisotna sta sočutje in pripravljenost pomagati. Kljub vsemu pa so še 

prisotni znaki diskriminacije tako oseb z MDR kot tudi njihovih družin. 
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4 IZOBRAŽEVANJE IN VKLJUČEVANJE OSEB S 

POSEBNIMI POTREBAMI V 21. STOLETJU 

Vsak otrok je osebnost zase in ima sebi značilne lastnosti, vsak ima potrebe, osebe s posebnimi 

potrebami imajo izrazitejše potrebe na več področjih. Učitelji in strokovni delavci so dolžni to 

osebnost in individualnost upoštevati in spoštovati. Vsem otrokom je potrebno zagotoviti 

možnosti za optimalen razvoj potencialov in pridobivanje znanj ob upoštevanju močnih 

področij in posebnih potreb. 

Izraz posebne vzgojno-izobraževalne potrebe opredeljuje vse izobraževalne težave otrok v šoli, 

ki so povezane z učenjem, omejitvami in sodelovanjem v procesu vzgoje in izobraževanja. 

Zajema otroke, ki so iz različnih vzrokov v šoli neuspešni. Posebne vzgojno-izobraževalne 

potrebe so razporejene od lažjih, do zelo izrazitih, od začasnih, do takih, ki so prisotne celotno 

obdobje šolanja/življenja, njihov izvor pa pogojujejo različni dejavniki: biološki, fiziološki, 

psihološki, socialni, socialno-emocionalni. Šola mora vsakemu posamezniku zagotoviti takšno 

vzgojo in izobraževanje ter prilagoditve, ki omogočajo preseganje in sprotno odpravljanje 

težav, kajti šola ščiti pravice vseh učencev (Kavkler, 2009, 2015b). 

Norwich (2002) deli vzgojno-izobraževalne potrebe na tri skupine: 

➢ Skupne - potrebe, ki jih imajo vsi otroci in so skupne celotni populaciji (potreba 

po varnem okolju, ljubezni in pozornosti, sprejetosti,..). 

➢ Skupinske - potrebe, ki so skupne neki omejeni podskupini oseb.  

➢ Individualne - osebne posebne potrebe, ki niso vezane na splošno populacijo, 

ampak zadevajo zgolj posameznika. 

Med posebne vzgojno-izobraževalne potrebe avtor šteje tiste, ki so zajete v drugi in tretji 

skupini. Pri izobraževanju oseb s posebnimi potrebami moramo biti pozorni, da posameznika 

ne dojemamo zgolj v obsegu posebnih potreb podskupine oseb s posebnimi potrebami. Vedno 

moramo upoštevati tudi skupne potrebe, še pomembneje pa njegove osebne potrebe ter v 

procesu izobraževanja vse uravnotežiti. 

Zagotavljanje enakih možnosti dostopanja in vključevanja oseb s posebnimi potrebami v 

izobraževanje in družbo je način za soočanje in učinkovito premagovanje različnih oblik 

socialnega izključevanja. Zagotavljanje pravic in čim boljših pogojev za razvoj, vzgojo in 

izobraževanje otrok s posebnimi potrebami v družbi sovrstnikov temelji na sprejemanju in 
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razumevanju različnosti ter preprečevanju socialne izključenosti zaradi “motenj” (Sardoč, 

2006). 

Na področju inkluzivnega izobraževanja so v zadnjih desetletjih potekale velike spremembe, 

saj je to eno od najpomembnejših, a tudi najzahtevnejših področij izobraževalnih sistemov v 

Sloveniji in v večini držav Evropske unije. Premik k inkluzivnemu izobraževanju se pojavlja 

na vseh treh ravneh sistema (Sardoč, 2006): 

➢ na zakonodajni ravni: priprava ustrezne zakonodaje, ki opredeljuje, razvršča in 

določa izobraževanje otrok s posebnimi potrebami, 

➢ na kurikularni ravni: preoblikovanje učnih načrtov v rednih oblikah 

izobraževanja izobraževanju otrok s posebnimi potrebami, 

➢ na organizacijski ravni: zagotavljanje ustreznih oblik dela. 

Evropske države so, tako kot Slovenija, sprejele zakonodajo in različne programe za 

vključevanje otrok s posebnimi potrebami v redne šole. Ključna sprememba je formalno in 

vsebinsko premeščanje izobraževalnih programov iz specializiranih šol in zavodov v redne. V 

različnih državah so različne zakonske ureditve, šolska politika v evropskih državah pa je 

večinoma inkluzivno usmerjena. Teži se k temu, da je večina otrok s posebnimi potrebami 

vključena v redne šole, nekateri ostajajo v specializiranih šolah in zavodih, v obeh primerih pa 

so deležni različnih oblik pomoči (Kobal Grum idr., 2009). 

“Temeljna usmeritev Evropske unije na področju vzgoje in izobraževanja je, da vključevanje 

otrok s posebnimi potrebami ni razumljeno le kot vključevanje otroka v določeno šolo, temveč 

kot proces, v katerem ima otrok možnosti za najugodnejši razvoj in napredek, katerega končni 

cilj je doseganje čim višje stopnje neodvisnosti in socialne integracije.” (Lebarič, Kobal Grum 

in Kolenc, 2006, str. 8) 

V državah Evropske unije in pridruženih članicah so analizirali uresničevanje inkluzivne 

politike otrok s posebnimi potrebami (Special Needs Education in Europe 2003). Države se 

glede vključevanja otrok s posebnimi potrebami delijo v tri skupine (Special Needs Education 

Country Data, 2012; Special Needs Education in Europe, 2003; Lebarič idr., 2006; Kavkler idr,  

2008): 

➢ Skupina držav, ki ima dobro razvito politiko vključevanja - popolna inkluzivna 

obravnava. 
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○ V redne oblike vzgoje in izobraževanja so vključeni vsi otroci, na voljo 

pa imajo zelo različne oblike podpore, ki je odvisna od individualnih potreb 

posameznika. Pomoč šolam nudijo podporni centri, ki so nastali iz 

specializiranih zavodov za otroke s posebnimi potrebami. Ti centri so 

decentralizirani in nudijo strokovno podporo tam, kjer takšno pomoč 

potrebujejo. V specialne ustanove je vključen manj kot 1% otrok s posebnimi 

potrebami. Ta način izobraževanja poznajo v Španiji, na Portugalskem, na 

Švedskem, na Norveškem, na Cipru in še kje. 

➢ Skupina držav, kjer imajo razvita oba sistema izobraževanja - inkluzivna 

obravnava. 

○ Države razvijajo politiko in prakso inkluzivne obravnave in iščejo še 

različne vmesne oblike vključevanja otrok s posebnimi potrebami med 

specialnim in rednim izobraževanjem. V specialne ustanove je vključenih 2% 

do 4% otrok s posebnimi potrebami. Ta pristop je mogoče najti v Franciji, na 

Finskem, na Irskem, v Avstriji, v Veliki Britaniji, na Češkem, v Estoniji, v Litvi, 

na Poljskem, v Sloveniji in še kje. 

➢ Skupina držav, kjer imajo strogo ločena sistema rednega in specialnega 

izobraževanja - ekskluzivna obravnava. 

○ V tej kategoriji obstajata dva ločena izobraževalna sistema. Učenci s 

posebnimi potrebami so razvrščeni v specializirane šole ali posebne razrede in 

se ne vključujejo v redni kurikulum z drugimi učenci. Ta dva sistema imata tudi 

ločeni zakonodaji. V specialne ustanove je vključeno več kot 4% otrok s 

posebnimi potrebami. Takšno izobraževanje srečamo v Belgiji, Nemčiji, se pa 

tudi v teh državah dogajajo pomembne spremembe v smeri inkluzivnega 

izobraževanja. 

Ustava Republike Slovenije (1991) je krovni dokument, ki je usklajen s Konvencijo o 

človekovih pravicah (1948, 1950). V svoj ustavni red je država Slovenija vključila več 

zavezujočih mednarodnih dokumentov. 

Pravica do izobrazbe je ena temeljnih pravic. V Ustavi RS (1991) je v 52. členu, ki opredeljuje 

pravice invalidov, zanje zagotovljeno varstvo ter usposabljanje za delo. “Otroci z motnjami v 

telesnem ali duševnem razvoju ter druge huje prizadete osebe pa imajo pravico do 

izobraževanja in usposabljanja za dejavno življenje v družbi.” 
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V 57. členu Ustave RS (1991) je določeno, da je izobraževanje svobodno, da je osnovnošolsko 

izobraževanje obvezno in se financira iz javnih sredstev ter da država ustvarja možnosti, da si 

državljani lahko pridobijo ustrezno izobrazbo.  

V Sloveniji je prve konceptualne temelje za spremembe na področju vzgoje in izobraževanja 

od vrtca do visokošolskega izobraževanja leta 1995 prinesla Bela knjiga o vzgoji in 

izobraževanju (1995). Opara (2005) pravi, da je tu upoštevano stališče Splošne deklaracije 

človekovih pravic (1948), da imajo starši pravico do izbire vrste izobrazbe za svoje otroke, 

poleg tega je upoštevano načelo enakih možnosti, ki preko diferenciacije omogoča 

uresničevanje pravice do izbire različnih izobraževalnih poti in vsebin. 

Z Zakonom o osnovni šoli (1996) in z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami 

(2000) so opredeljene in priznane posebne potrebe, zaradi česar naj bi bila zagotovljena dodatna 

strokovna pomoč glede na obseg posebnih potreb. Omogočeno naj bi bilo prilagajanje metod 

in strategij učenja, pripomočkov in gradiv ter preverjanje in ocenjevanje znanja. Uzakonjene so 

osnove za inkluzivno izobraževanje oseb s posebnimi potrebami. Poleg teh pa vzgojo in 

izobraževanje otrok s posebnimi potrebami ureja tudi Zakon o organizaciji in financiranju 

vzgoje in izobraževanja. 

Skupno izobraževanje otrok s posebnimi potrebami in brez njih je glede na obstoječo 

zakonodajo v Sloveniji mogoče izvajati v vseh šolah in na vseh ravneh vzgoje in izobraževanja 

ob predpostavki, da otroci s posebnimi potrebami ob dodatni strokovni pomoči in prilagojenem 

izvajanju programa lahko dosegajo enotno določen standard znanja. 

Dejstvo je, da Slovenija omejuje vključevanje otrok s pogojem doseganja enotnega 

izobrazbenega standarda. To je zagotovo eden od razlogov za relativno visok delež otrok, 

vključenih v ločene posebne oblike vzgoje in izobraževanja, in je hkrati tudi točka, na kateri 

Slovenija ne velja za eno od bolj demokratičnih držav (Vršnik Perše, 2007). 

4.1 Zakon o osnovni šoli 

Zakon o osnovni šoli (1996) je uzakonil temeljne pogoje za uresničevanje pravice oseb s 

posebnimi potrebami do inkluzivne vzgoje in izobraževanja. Opredeljuje izraz otroci s 

posebnimi potrebami in kontinuum izobraževalnih programov: od izobraževalnih programov s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, prilagojenih programov, posebnih 

programov, do programov vzgoje in izobraževanja (12. člen); učenci z učnimi težavami imajo 
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pravico do prilagajanja metod in oblik dela, vključevanja v dopolnilni pouk ter druge 

individualne ali skupinske oblike pomoči (člen 12.a). V 49. členu Zakona o OŠ je določeno, da 

imajo starši pravico otroka s posebnimi potrebami vpisati v osnovno šolo v šolskem okolišu, v 

katerem otrok stalno prebiva, razen če ta šola ne izpolnjuje pogojev in je zaradi tega otroku s 

pravnomočno odločbo o usmeritvi, ki jo izda pristojna šolska uprava, določena druga ustrezna 

osnovna šola. 

4.2 Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP, 2000; 

ZUOPP-1, 2011) 

Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije (SURS) je bilo v šolskem letu 2013/14 v 

osnovnošolsko izobraževanje v Sloveniji vključenih 166.500 otrok, od tega v redni program OŠ 

163.229 otrok, v prilagojeni program osnovne šole 1.807 otrok, v posebni program osnovne 

šole pa 1.499 otrok. Osnovnošolsko izobraževanje je izvajalo 782 osnovnih šol in njihovih 

podružnic ter 57 šol, enot pri osnovnih šolah in zavodov za otroke s posebnimi potrebami. Med 

celotno populacijo osnovnošolskih otrok je bilo 8,4 % (13.898) otrok s posebnimi potrebami. 

Četrtina teh se je izobraževala v posebnih izobraževalnih ustanovah (OŠPP, zavodi), tri četrtine 

pa jih je bilo vključenih v redno osnovno šolo. 

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2000, 2011) je najpomembnejši zakon za 

nezanemarljiv delež otrok s posebnimi potrebami (po podatkih SURS-a je to 8,4% za šolsko 

leto 2013/14), saj natančno opredeljuje njihovo vzgojo in izobraževanje. 

V Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP Ur. l. RS, št. 54/00 in ZUOPP-

1 Ur. l. RS, 58/11, 90/12) je urejeno usmerjanje otrok s posebnimi potrebami. Zakon opredeli 

termin “otroci s posebnimi potrebami”, cilje in načela vzgoje in izobraževanja, opredeli 

izvajanja vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami in opredeli postopek usmerjanja 

otrok, mladostnikov ter mlajših polnoletnih oseb s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi 

potrebami. Zavzema se za integracijo oseb s posebnimi potrebami v redne oblike izobraževanja. 

Vzgoja in izobraževanje otrok z LMDR temelji na naslednjih ciljih in načelih:  

➢ enakih možnosti s hkratnim upoštevanjem različnih potreb otrok, 

➢ individualiziranega pristopa, 

➢ ohranjanja ravnotežja med različnimi področji otrokovega telesnega in 

duševnega razvoja, 

➢ čim prejšnje usmeritve v ustrezen program vzgoje in izobraževanja, 



Univerza v Ljubljani - Pedagoška fakulteta          Eva Vrtovec; diplomsko delo 

- 26 - 

 

➢ vertikalne prehodnosti in povezanosti programov, 

➢ organizacije vzgoje in izobraževanja čim bližje kraju bivanja, 

➢ zagotavljanja ustreznih pogojev, ki omogočajo optimalen razvoj posameznega 

otroka. 

Vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami poteka po programih: 

➢ programu za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo, 

➢ prilagojenem programu za predšolske otroke, 

➢ vzgojno-izobraževalnih programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo, 

➢ prilagojenih programih vzgoje in izobraževanja z enakovrednim izobrazbenim 

standardom, 

➢ prilagojenih programih vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim 

standardom, po tem programu so vzgoje in izobraževanja deležni otroci z LMDR, 

➢ posebnem programu vzgoje in izobraževanja za otroke z zmerno, težjo in težko 

motnjo v duševnem razvoju in drugih posebnih programih (v nadaljevanju posebni 

program vzgoje in izobraževanja), 

➢ vzgojnih programih. 

Vsi izobraževalni programi so opredeljeni z izobrazbenim standardom, vključevanje v redno 

osnovno šolo pa omogočajo/dopuščajo le tisti izobraževalni program, ki 

omogočajo/zagotavljajo doseganje enakovrednega izobrazbenega standarda. 

➢ Izobraževalni programi s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo in prilagojeni izobraževalni programi z enakovrednim izobrazbenim 

standardom morajo zagotavljati otrokom s posebnimi potrebami možnost, da si 

pridobijo enakovreden izobrazbeni standard, kot ga zagotavljajo izobraževalni 

programi osnovnošolskega, poklicnega in strokovnega izobraževanja ter splošnega 

srednjega izobraževanja. 

➢ Za otroke s posebnimi potrebami, otroke z LMDR, ki (glede na vrsto in stopnjo 

primanjkljaja, ovire oziroma motnje) ne morejo doseči izobrazbenega standarda po 

izobraževalnem programu osnovnošolskega izobraževanja, se sprejme prilagojen 

izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom (in posebni program za 

otroke z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju). 
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Prilagojeni osnovnošolski programi, tudi prilagojeni program z nižjim izobrazbenim 

standardom, se po tem zakonu lahko izvajajo tako v rednih OŠ kot v osnovnih šolah s 

prilagojenim programom (OŠPP). Otroke z LMDR se potemtakem lahko usmeri v redno OŠ, 

če ta izvaja prilagojen program z nižjim izobrazbenim standardom, ali v OŠPP. Otroci z LMDR 

se lahko vključujejo tudi v razširjeni program - podaljšano bivanje, interesne dejavnosti, dneve 

dejavnosti - v programu redne OŠ. 

4.3 Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 

ZOFVI (Ur. l. RS, št. 12/96, 16/07, 36/08, 20/11, 47/15). Ta zakon ureja pogoje za opravljanje 

ter določa način upravljanja in financiranja vzgoje in izobraževanja na vseh ravneh, od vrtca do 

izobraževanja odraslih. Zajema tudi pogoje za izvajanje in financiranje vzgoje in izobraževanja 

otrok s posebnimi potrebami. 

Zakon v 2. členu opredeljuje cilje vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji in nekateri 

izmed njih se neposredno nanašajo tudi na izobraževanje otrok s posebnimi potrebami: 

➢ zagotavljanje optimalnega razvoja posameznika ne glede na spol, socialno in 

kulturno poreklo, veroizpoved, rasno, etnično in narodno pripadnost ter telesno in 

duševno konstitucijo oziroma invalidnost, 

➢ vzgajanje za medsebojno strpnost, razvijanje zavesti o enakopravnosti spolov, 

spoštovanje drugačnosti in sodelovanje z drugimi, spoštovanje otrokovih in človekovih 

pravic in temeljnih svoboščin, razvijanje enakih možnosti obeh spolov ter s tem 

razvijanje sposobnosti za življenje v demokratični družbi, 

➢ zagotavljanje enakih možnosti za vzgojo in izobraževanje otrok, mladostnikov 

in odraslih s posebnimi potrebami, 

➢ omogočanje razvoja in doseganje čim višje ravni ustvarjalnosti čim večjemu 

deležu prebivalstva. 

4.4 Postopek usmerjanja otrok s posebnimi potrebami 

Za del populacije, ki zaradi izrazitejših primanjkljajev, motenj in ovir potrebujejo dodatno 

pomoč in prilagoditev, Zakon o usmerjanju določa poseben postopek, ki se imenuje 

“usmerjanje v programe vzgoje in izobraževanja”. Usmerjanje je namenjeno otrokom s 

posebnimi potrebami, ki za uspešno vključevanje v proces vzgoje in izobraževanja potrebujejo 

ustrezne programe vzgoje in izobraževanja, zagotovitev različnih prilagoditev in oblik pomoči. 
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Namen ocenjevanja oseb z MDR je zagotovitev ustrezne podpore, namenjene 

posameznikovemu razvoju, izobraževanju, razvijanju interesov in dobremu počutju. Usmeritev 

otroka v ustrezen izobraževalni program mora temeljiti na ocenjeni ravni njegovih trenutnih 

sposobnosti po posameznih razvojnih področjih. Ocena njegovih prilagoditvenih spretnosti je 

pri tem ključnega pomena za oblikovanje individualizirane obravnave posameznika (Kodrič, 

2010). 

Jurišićeva (2006) navaja, da se postopek usmerjanja otrok s posebnimi potrebami večinoma 

začne na pobudo staršev, ki vložijo predlog za začetek postopka na posebnem obrazcu. 

Postopek usmerjanja vodi pristojna območna enota Zavoda za šolstvo, ki zaprosi komisijo za 

usmerjanje otrok s posebnimi potrebami za strokovno mnenje. Svoje poročilo podajo tudi 

strokovnjaki vrtca ali šole, če je otrok tja že vključen. Člani komisije otroka pregledajo, se 

pogovorijo s starši in strokovnjaki vrtca ali šole, preberejo različno zdravstveno in šolsko 

dokumentacijo in nato izdelajo strokovno mnenje. Na temelju tega strokovnega mnenja Zavod 

za šolstvo izda odločbo o usmeritvi v program vzgoje in izobraževanja. Z odločbo o usmeritvi 

se določi tudi šolo, vrtec ali zavod, v katerega se otrok vključi, datum vključitve in rok, ki ne 

sme biti daljši kot tri leta in v katerem je treba preveriti, ali je program, v katerega je otrok 

usmerjen, še vedno ustrezen. 

Strokovno mnenje komisije vsebuje tudi elemente, na podlagi katerih se uveljavljajo pravice, 

ki jih določajo drugi predpisi (s področja socialnega varstva, zdravstvenega varstva, 

zdravstvenega zavarovanja, zaposlovanja in dela). (Jurišič, 2006) 

V Sloveniji so otroci, ki imajo v odločbi napisano, da imajo MDR, edina skupina otrok s 

posebnimi potrebami, ki nimajo možnosti šolanja v večinski osnovni šoli skupaj z vrstniki. V 

skladu z njihovimi potrebami in zakonodajo so usmerjeni v prilagojeni program z nižjim 

izobrazbenim standardom ali posebni program, ki se izvajata v ločenih oddelkih oz. ustanovah 

(Jurišić, 2010). 

4.5 Izobraževanje otrok z lažjo motnjo v duševnem razvoju 

Po slovenskem Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP, 2000, ZUOPP-1, 

2011) otroke že v predšolskem obdobju usmerjamo v ustrezne programe in govorimo o štirih 

skupinah otrok z MDR (otroci z lažjo, z zmerno, s težjo in težko MDR). V Sloveniji imajo vsi 

otroci z MDR možnost vključevanja v vrtce in vsi otroci z MDR so v šolskem obdobju deležni 

učenja in vsi so vključeni v vzgojno-izobraževalni proces, ki je zanje obvezen, tako kot za vse 
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otroke v Sloveniji. ZUOPP-1 (2011) v 3. členu navaja vrste programov, v katere se lahko 

vključujejo otroci s posebnimi potrebami. Med njimi sta dva programa, v katere se vključujejo 

osebe z LMDR: 

➢ Program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo. - Če je LMDR prepoznana že v vrtcu, se otroka vključi v program za 

predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Otroku je 

dodeljena pomoč, ki zajema pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir oz. motenj 

ter svetovalne storitve. Pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir oz. motenj se 

izvaja individualno, v manjši skupini ali v skupini, v katero je otrok vključen (Pravilnik 

o dodatni strokovni in fizični pomoči, 2013). 

➢ Prilagojen program z nižjim izobrazbenim standardom. - V ta program se 

vključujejo otroci, ki med šolanjem v primerjavi z vrstniki ne dosegajo enakovrednega 

izobrazbenega standarda in za svojo uspešnost potrebujejo prilagojene metode in oblike 

dela ter ustrezne kadrovske in druge pogoje. Za vsakega otroka, vključenega v 

prilagojeni program z nižjim izobrazbenim standardom, se oblikuje individualiziran 

program, v katerem so natančno opredeljeni cilji, ki naj bi jih otrok z LMDR dosegel v 

določenem časovnem obdobju. Poleg izobraževalnih vsebin izvajajo tudi učenje 

socialnih veščin, ki otrokom z LMDR pomagajo pri vključevanju v širše socialno okolje 

(prilagojeni program z nižjim izobrazbenim standardom, 2013). 

➢ Po končanem osnovnošolskem izobraževanju se lahko otroci z LMDR vključijo 

v programe nižjega poklicnega izobraževanja, ki traja dve leti. V te programe se lahko 

vključijo otroci, ki so izpolnili osnovnošolsko obveznost in končali najmanj sedem 

razredov devetletne osnovne šole oziroma zaključili šolanje v prilagojenem programu 

z nižjim izobrazbenim standardom (Značilnosti izobraževalnih programov, bd). 

Otroci z LMDR kot odrasli živijo samostojno življenje in imajo zaposlitev kot ostali ljudje brez 

posebnih omejitev ali pravic. Njihov osebni status se ne razlikuje od drugih ljudi in o njih 

navadno ne govorimo več o osebah z LMDR. Pogosto opravljajo dela v skladu s svojo nižjo 

poklicno izobrazbo, če jo pridobijo, ali se zaposlijo s končanim osnovnošolskim programom. 

Velika večina ima svojo družino, prijatelje ter preživlja prosti čas kot vsi drugi (Jurišić, 2006). 

17. člen Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011) govori o prehajanju med 

programi: “Otroci s posebnimi potrebami, ki so usmerjeni v prilagojene izobraževalne 

programe, se lahko pri določenih predmetih ali predmetnih skupinah občasno ali trajno 
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vključujejo v izobraževalne programe.” To se v praksi pogosto zapleta, še posebno takrat, ko 

se programa izvajata v ustanovah, ki niso v isti stavbi, kot je redna osnovna šola (z 

enakovrednim standardom). 

“Komite za otrokove pravice, ki deluje v okviru Konvencije o otrokovih pravicah, je v svojem 

poročilu o uresničevanju otrokovih pravic v Sloveniji (30. 1. 2004, CRC/C/15/Add. 230, 23. 

člen, 42. točka) poudaril, da se Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami ne izvaja v 

celoti, saj se določeni programi (npr. prilagojeni program z znižanim standardom) izvajajo le v 

specializiranih šolah, čeprav zakon predvideva izvajanje teh programov tudi v rednih šolah.” 

(Šelih, 2013, str. 3) 

Mnogi starši in strokovnjaki si prizadevajo, da bi programe šolanja, ki jih potrebujejo otroci z 

LMDR, izvajali (vsaj delno) v istih učilnicah in stavbah, kot poteka pouk za vse učence v OŠ. 

V sedanjih razmerah pa učencem z MDR sama vključenost v redni program OŠ ne zagotavlja 

ustreznega učenja in napredovanja v razvoju, ker redna OŠ ne omogoča dovolj ustrezne 

strokovne pomoči in programov, po katerih bi ti otroci lahko napredovali (Jurišić, 2006). 

Nihče ne dvomi, da je pridobivanje znanja in spretnosti pomembno za uspešnost v šoli in 

pozneje v življenju. Vendar to ni dovolj. Pomembno je, pravi Schwartz (2000, v Tancig, 2003), 

da poleg znanja in spretnosti upoštevamo tudi pripadnost skupini ter odnose med vrstniki. 

4.5.1 Prilagojeni program z nižjim izobrazbenim standardom  

18. člen ZUOPP-1 (2011) navaja: “Vzgojo in izobraževanje po prilagojenih programih 

izvajajo javne šole v rednih oddelkih ali v oddelkih s prilagojenimi programi, javne šole 

oziroma podružnice šol, ki so ustanovljene oziroma organizirane za izvajanje teh programov, 

in javni zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami.” 

Čeprav zakon predvideva izvajanje prilagojenega programa z znižanim standardom tudi v 

rednih šolah, se to v praksi ne izvaja. 

Prilagojeni program z nižjim izobrazbenim standardom izvajajo osnovne šole s prilagojenim 

programom (OŠPP) ali redne OŠ, ki imajo posebne oddelke ali enote s prilagojenim 

programom. OŠPP ima program devetletke. Učence poučujejo specialni pedagogi ustrezne 

specialnosti po prilagojenih metodah dela in prilagojenih vsebinah programa. Pouk poteka v 

manjših, homogenih skupinah (od 6–12, odvisno od programa in stopnje). Program je manj 

zahteven kot program redne OŠ, ne poudarja zgolj akademskih znanjih, ampak imajo učenci 

več vzgojnih dejavnosti in dodatne vsebine, ki so bolj povezane z življenjem. Cilji posegajo na 
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različna področja učenčevega razvoja (čustvenega, socialnega, spoznavnega, moralnega, 

gibalnega). Učenci vzgojno-izobraževalne vsebine pridobivajo skozi zanimive spoznavne 

postopke in dejavnosti, ki naredijo pouk raznolik in zanimiv. Vsak otrok z LMDR, ki je 

vključen v ta program, ima tudi svoj individualizirani program, v katerem lahko sodelujejo 

starši. To pomeni, da so cilji programa prilagojeni vsakemu posamezniku, da bi ta dosegel čim 

višjo raven razvoja. Opredeljeni so le minimalni standardi znanja, ki jih mora doseči vsak otrok, 

da lahko napreduje iz razreda v razred. Zahtevnejši cilji s programom niso opredeljeni – učenci 

lahko na nekaterih področjih dosegajo cilje, ki jih dosegajo tudi njihovi vrstniki v rednem 

programu OŠ. Pogosto so deležni tudi pomoči drugih strokovnjakov – logopeda, fizioterapevta, 

psihologa. Učenci z LMDR se lahko vključujejo tudi v del programa z enakovrednim 

standardom (običajni program v redni OŠ z enakovrednim standardom in v prilagojeni program 

z enakovrednim standardom) – v tako imenovani razširjeni program – v podaljšano bivanje, 

interesne dejavnosti, jutranje varstvo in druge vsebine razširjenega programa. To je eden od 

načinov spodbujanja vključenosti otrok z LMDR med vrstnike v rednih OŠ (Jurišić, 2006; 

Rovšek, 2006; Šmid, 2008; Prilagojen program z nižjim izobrazbenim standardom, Ur. l. RS, 

št. 100/03 in 17/13). 



Univerza v Ljubljani - Pedagoška fakulteta          Eva Vrtovec; diplomsko delo 

- 32 - 

 

5 INKLUZIVNA ŠOLA 

Za otroke z MDR je bil do srede sedemdesetih let 20. stoletja vzpostavljen poseben sistem 

šolstva, ki je tedaj pomenil velik napredek. Vse od tedaj pa strokovnjaki in politike v razvitih 

državah zagovarjajo zamisel o vključevanju vseh otrok s posebnimi potrebami, tudi tistih z 

MDR, v redno šolstvo (Kavkler, 2008). Tako se je začel oblikovati koncept inkluzivne šole tudi 

za otroke z MDR.# 

V razvitih demokratičnih državah je sprejeto stališče, da moramo in moremo zagotoviti 

inkluzivno šolo tudi za otroke z MDR – v skladu s sposobnostmi posameznika in s tem, kar je 

»najboljši interes«. Številne zakonodaje in mednarodnopravni dokumenti sprejemajo tako 

stališče. Zavedati pa se moramo, da glavni namen vključevanja ni zagotavljanje enake ravni 

znanja kot pri otrocih brez posebnih potreb, temveč socialna integracija. Pri tem gre za 

vzporedna procesa: otrok z MDR/LMDR se z vključevanjem socializira, otrok brez posebnih 

potreb pa se uči sprejemati in razumeti drugačnost. To pa je vzgoja za spoštovanje človekovih 

pravic, ki so v življenju vsakega od nas bistvene: enakost, spoštovanje drugega in strpnost 

(Šelih, 2013). 

Številni mednarodni dokumenti podajajo temeljne ideje o vključevanju otrok s posebnimi 

potrebami v redne oblike vzgoje in izobraževanja: 

➢ Konvencija o otrokovih pravicah (1990) je bila sprejeta na Generalni skupščini 

Združenih narodov 20. novembra 1989, veljati pa je začela 2. septembra 1990. Je prvi 

pravno zavezujoč mednarodni dokument s področja otrokovih pravic, ki vključuje 

celoten razpon človekovih pravic. Temelji na načelu nediskriminacije, otrokovem 

najboljšem interesu, pravici do življenja, preživetja in razvoja ter na načelu upoštevanja 

otrokovega stališča. Vsebuje pravice, ki bi jih morali biti deležni vsi otroci, in postavlja 

osnovne standarde za otrokov razvoj. 

Konvencija o otrokovih pravicah je pogodba o človekovih pravicah in določa civilne, 

politične, gospodarske, socialne in kulturne pravice otrok. Konvencija opredeljuje 

otroka kot vsako človeško bitje, mlajše od 18 let. 

V njej so izpostavljeni nekateri poudarki, ki bi jih morali upoštevati kot osnovni okvir 

pri oblikovanju šole kot inkluzivno naravnane ustanove. 

➢ Vodilno načelo inkluzivnega izobraževanja je UNESCO-va Salamanška izjava 

(1994). - Redne šole z inkluzivno usmeritvijo so najučinkovitejše sredstvo v borbi proti 

diskriminatornim stališčem. Ustvarjajo prijazne skupnosti, razvijajo inkluzivno družbo 
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ter omogočajo izobraževanje vsem; poleg tega zagotavljajo učinkovito izobraževanje 

veliki večini otrok ter izboljšujejo učinkovitost, kar je v končni fazi stroškovno 

učinkovito za ves izobraževalni sistem. 

Predpostavke, iz katerih so izhajali njegovi snovalci, so naslednje: 

○ Vsak otrok ima temeljno pravico po izobraževanju in mora mu biti dana 

možnost, da dosega in ohranja zadovoljivo raven znanja. 

○ Vsak otrok ima edinstvene značilnosti, zanimanja, zmožnosti in učne 

potrebe. 

○ Šolski sistemi bi morali biti oblikovani in izobraževalni programi 

izpopolnjeni tako, da bi upoštevali veliko raznolikost značilnosti in potreb. 

○ Otroci s posebnimi izobraževalnimi potrebami morajo imeti dostop do 

rednih šol, ki bi se morale prilagajati njihovim sposobnostim, interesom in 

potrebam ter jih zadovoljevati. 

○ Redne šole z inkluzivno naravnanostjo so najbolj učinkovite v smislu 

boja proti diskriminaciji, pri oblikovanju sprejemajoče skupnosti, grajenju 

inkluzivne družbe in pri doseganju izobraževanja za vse. Celo več, inkluzivne 

šole zagotavljajo učinkovito izobraževanje za večino otrok ter izboljšajo 

zmožnost in konec koncev tudi stroškovno učinkovitost celotnega šolskega 

sistema  (Salamanška izjava, 1994, str. viii–ix).  

➢ Unescova deklaracija o izobraževanju za vse (1990) poudarja pravico do 

polnega obsega osnovnošolskega izobraževanja, kjer se individualne razlike sprejemajo 

kot izziv in ne kot problem (Cotič v Kobal Grum, Kobal, Celeste, Dremelj, Smolej, 

Nagode, 2009). 

➢ V Lizbonski deklaraciji (2000) so same osebe s posebnimi potrebami zapisale, 

da je inkluzivno izobraževanje vzajemno koristno zanje in za vsakogar v družbi. 

Inkluzija preusmerja pozornost od otrok s posebnimi potrebami na ves oddelek oz. 

celotno socialno skupino. 

➢ Mednarodnopravni dokument z največjo težo in najnovejši po datumu je 

Konvencija o pravicah invalidov, ki jo je slovenski parlament ratificiral 15. 4. 2008. Ta 

pravno zavezujoči dokument v 3. členu navaja ključna načela inkluzije. To so: 

spoštovanje osebnega dostojanstva, individualna avtonomija in neodvisnost 

posameznika, pravica do lastne odločitve, nediskriminacija, vključenost in sodelovanje 

v družbi, sprejemanje oseb s posebnimi potrebami kot dela človeške raznolikosti, 

enakost možnosti, optimalni razvoj sposobnosti otrok s posebnimi potrebami idr. 24. 
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člen obravnava izobraževanje: Osebe s posebnimi potrebami imajo pravico do 

izobraževanja, zato mora biti izobraževalni sistem usmerjen v optimalni razvoj njihovih 

zmožnosti (Konvencija o pravicah invalidov, 2008). 

V skladu s sprejetimi mednarodnimi obveznostmi mora država otroku s posebnimi potrebami 

zagotoviti izobrazbo in usposabljanje “na način, ki pospešuje kar največjo možno vključitev v 

družbo”. Dolžnost države je zagotoviti strokovnjake, strokovno izobraziti učitelje in ustrezno 

opremiti šole za vključitev otrok s posebnimi potrebami v redni izobraževalni sistem, tudi 

otroke z LMDR. S tem ustvarja možnosti za pridobitev ustrezne izobrazbe vseh državljanov. 

Pravna ureditev ne sme temeljiti na posebnih potrebah, temveč mora iz posebnih potreb 

izhajajoče pomanjkljivosti izravnati s pozitivnimi ukrepi, dokler je to objektivno mogoče. Šele 

tako so otrokom s posebnimi potrebami zagotovljene enake možnosti izobraževanja, ki ustreza 

njihovemu življenjskemu načrtu (Novak, 2013). 

Resman (2003) pravi, da je najboljši kriterij za upravičenost inkluzije v tem, kaj je za 

posameznika dobro oz. bolje. Inkluzija se ne izvaja zato, ker je dobra za otroka s posebnimi 

potrebami, ampak ker spodbuja in podpira razvoj vsakega učenca posebej. To je takrat, ko se 

vsi učijo živeti v razmerah, ko so si med seboj različni, učijo se sodelovati, komunicirati, živeti 

drug ob drugem in drug z drugim. Roka ne sme biti ponujena v pomoč zgolj iz usmiljenja, ker 

je nekdo nemočen, ima posebne potrebe. Pomoč je ponujena zato, ker je nekdo človek, tako kot 

jaz. S tem je priznana pravica do sodelovanja, da vsakdo prispeva k skupnosti in od nje 

sprejema, da doživlja spoštovanje in priznanje brez stigmatizacije. Za uresničevanje inkluzivne 

šole je zato najpomembnejša sprememba v ljudeh, v načinu mišljenja, stališčih, ravnanju. lastna 

izkušnja je najmočnejše sredstvo učenja in razvoja/spreminjanja človeka Na drugem mestu so 

strukturne spremembe, usposabljanje učiteljev za usmerjanje učencev v iskanje znanja, za 

izkustveno učenje, motivacijo, timsko delo, medsebojno pomoč, tovarištvo (Resman, 2003). 

Tudi Vislie (2003) definira inkluzijo kot proces, s katerim poskuša šola odgovoriti na potrebe 

vseh učencev kot posameznikov. Bistvena je za vse faze in tipe šol, ker se učitelji povsod 

srečujejo z učenci s posebnimi potrebami in se morajo nanje odzvati. Vključevanje in 

izključevanje sta medsebojno povezana. Poudarek pa je na preoblikovanju kurikula tako, da se 

dotakne vseh. Poudarja se izobraževalno in vzgojno uspešnost šole. 

Vključujoči pristop izpostavlja potrebo po prilagajanju okolja otroku. Na eni strani tehtnice so 

ovire, ki izhajajo iz otroka oz. njegove narave, na drugi strani pa so pogoji in ovire, ki v učnem 

okolju omogočajo ali ovirajo učenje. Usmerjenost na posameznika je zamenjala usmerjenost na 
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učno okolje. Različnost, drugačnost, izvirnost, posebnost, individualnost otrok predstavlja 

osnovo učiteljevega dela v vključujoči šoli. Odrasli in otroci vsak na svoj način, soustvarjajo 

vzgojno-izobraževalni proces. Individualne razlike in temu prilagojeno individualizirano delo 

so vir socialnega povezovanja, kjer se vsak vključuje v družbeno skupnost. Za vsakega 

učenca, še posebej pa za otroka z LMDR so pomembne izkušnje upoštevanja, 

soudeleženosti, soustvarjanja, strpnosti in solidarnosti (Magajna idr., 2008). 

5.1 Pogoji za inkluzivno izobraževanje 

Na podlagi analize stanj v evropskih državah je bilo oblikovanih pet dejavnikov, ki imajo 

največji vpliv na oblikovanje inkluzivne politike države (Special Needs Education in Europe, 

2003 v Kavkler, 2008a): 

➢ Premik od medicinske usmeritve k bolj socialno-interakcijski usmeritvi 

○ Uspešnost vključevanja otrok s posebnimi potrebami je odvisna od 

celotnega funkcioniranja otroka, okolja in količine pomoči, ki jo zanj 

organiziramo, za kar je potrebno prepoznavanje otrokovih močnih področij ter 

njegovih vzgojno-izobraževalnih potreb. Funkcioniranje otrok s posebnimi 

potrebami je odvisno od zunanjih (šolsko, domače in širše družbeno okolje) in 

notranjih dejavnikov (biološke razmere, interes, odpornost, delovne navade) ter 

interakcije med njimi. V naši praksi pa se še vedno zgodi, da se otrokovo 

funkcioniranje ocenjuje pretežno na podlagi medicinske diagnoze. 

○ V strokovnem mnenju, ki ga v Sloveniji pripravlja komisija za 

usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, ni več rubrike, v katero bi vpisovali 

medicinske diagnoze, kar teoretično nakazuje preusmeritev od medicinske k 

izobraževalno usmerjeni paradigmi. V šolski praksi pa se nova usmeritev 

mnogo počasneje uveljavlja (Kavkler, 2008a). 

➢ Spremembe zakonodaje in sistema financiranja šol 

○ V večini držav v šolskih zakonih opredelijo izobraževalne programe in 

vrste dodatne pomoči za otroke s posebnimi potrebami, ne pa ustanov, v katerih 

se bo izvajal določen program za otroke s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi 

potrebami. Od individualnih značilnosti otroka, posebnih potreb in možnosti, ki 

jih ima določena ustanova, mora biti odvisna izbira ustanove, v katero se bo 

vključil določen otrok. Najpomembnejši vidik pri tem so posebne vzgojno-

izobraževalne potrebe otroka, ki morajo biti upoštevane toliko, da otrok lahko 



Univerza v Ljubljani - Pedagoška fakulteta          Eva Vrtovec; diplomsko delo 

- 36 - 

 

optimalno razvija svoje zmožnosti. Otroci s posebnimi potrebami so zelo 

heterogena populacija otrok (tudi v skupini otrok z LMDR so velike razlike), 

zato je nemogoče vnaprej določiti vrsto ustanove, v kateri bo otrok z določenimi 

vzgojno-izobraževalnimi potrebami, ki naj bi se uresničevale v določenem 

programu, najuspešnejši. Pri izbiri izobraževalnega programa in ustanove, v 

kateri se bo program izvajal, morajo biti vedno odločilne otrokove značilnosti, 

njegove posebne potrebe in okolje, v katerem živi in se uči (Kavkler, 2008a). 

Inkluzivno usmerjena zakonodaja je temelj za razvoj inkluzivnega 

izobraževanja, vendar je pomemben dejavnik tudi prevladujoči način 

financiranja obravnave otrok s posebnimi potrebami, saj z manjšim poudarkom 

financiranja specializiranih ustanov omogočamo večje vključevanje otrok s 

posebnimi potrebami v redne oblike šolanja. Avtorica meni, da inkluzija 

praviloma ne pripomore k zmanjševanju stroškov šolanja otrok s posebnimi 

potrebami, saj strokovni in materialni viri sledijo otrokom v šolo, v kateri se 

šolajo. 

➢ Razvoj kontinuuma oblik izobraževanja za otroke s posebnimi potrebami 

○ Enakosti vseh otrok nikakor ne smemo enačiti z enako obravnavo vseh 

otrok, saj enakost pomeni le enake priložnosti za vse otroke, kar za nekatere 

otroke s posebnimi potrebami pomeni šolanje skupaj z vrstniki v redni šoli, za 

druge pa šolanje v specializiranih ustanovah. Otroci s posebnimi potrebami 

imajo posebne vzgojno-izobraževalne potrebe - od lažjih, zmernih, težjih do 

težkih. Kontinuum pomoči se na tej podlagi razprostira v razponu od programov 

z manj pomoči in prilagoditev do programov z zelo intenzivnimi oblikami 

pomoči in prilagoditev. Za skupine otrok s posebnimi potrebami, ki terjajo več 

prilagoditev in strokovnih virov, je treba organizirati mreže šol na regionalni 

ravni ali šolanje v specializiranih ustanovah, ki imajo ustrezne strokovne in 

materialne vire za njihov optimalni izobraževalni in socialni razvoj (Kavkler, 

2008a). 

➢ Preoblikovanje specializiranih šol v “centre virov inkluzivnega izobraževanja” 

○ Večina evropskih držav je preoblikovala oz. začela s preoblikovanjem 

specializiranih šol in zavodov v podporne centre, ki skrbijo za usposabljanje 

učiteljev in drugih strokovnih delavcev, nudijo podporo šolam, otrokom in 

staršem ter razvijajo nove načine dela (Kavkler, 2008a). 

➢ Pravica staršev do izbire šole 
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○ V nekaterih državah imajo starši uzakonjeno pravico do izbire šole, v 

kateri se bo njihov otrok optimalno razvijal na področju izobraževanja in 

socialne integracije. Za starše otrok s posebnimi potrebami je velikokrat 

pomembnejše učenje socialnih veščin po modelu, ki ga njihovim otrokom 

nudijo vrstniki, kot pa izobraževalna uspešnost (Kavkler, 2008a). 

Evropska agencija za razvoj izobraževanja na področju posebnih potreb (2012) je na osnovi 

projektov, mednarodnih raziskav in gradiva projekta Izboljšanje učnega uspeha vseh učencev - 

kakovost v inkluzivnem izobraževanju (Raising Achievement for All Learners) kot kritične za 

izboljšanje uspeha vseh učencev identificirala naslednja področja: 

➢ Sodelovalna politika in praksa. 

○ Z namenom pritegniti vse učence in jim pomagati, zlasti tistim, ki so v 

slabšem položaju, je treba zagotoviti storitve v lokalnih skupnostih, tako v 

politiki kot praksi, ob tesnem sodelovanju izobraževalnih, zdravstvenih, 

socialnih in drugih služb. Sodelovanje in mreženje je potrebno na vseh ravneh: 

nacionalni, lokalni, v šoli in učilnici. Prav tako morajo sodelovati vsi 

udeleženci, učenci in njihove družine, da se zagotovijo usklajeni odzivi in 

učinkovita raba sredstev. Poudarjeni so različni vidiki sodelovalnega dela na 

različnih ravneh sistema, sodelovalno ocenjevanje in učenje v razredu, pa vse 

do strokovnih mrež na mednarodni ravni, kar dokazuje pomen socialnega 

kapitala v reformi šole in sistema. Sodelovalna politika in praksa sta skupni 

vsem temam, kar predstavlja primeren okvir za nadaljnje raziskave. 

➢ Podpora šolskim in sistemskim vodjem. 

○ Šolski in sistemski vodje morajo dobiti podporo, da bodo lahko razvili 

vizijo in potrebne kompetence, s katerimi bodo lahko vzpostavili pozitivno etiko 

in zagotovili ustrezno vodenje inkluzivne prakse. Načrtovanje zadovoljevanja 

različnih potreb vseh učencev mora postati sestavni del procesa razvoja celotne 

šole, kar naj bi uskladilo vse pomembne naloge. Ugotovitve projekta RA4AL 

poudarjajo potrebo po odmiku od vodenja od zgoraj navzdol k deljenemu 

vodenju, s poudarkom na timskem delu in sodelovalnem reševanju problemov. 

➢ Inkluzivna odgovornost. 

○ Pristopi k sistemski in šolski odgovornosti morajo vsebovati močan 

element samopregleda in pregleda s strani kolegov, da bodo vsi udeleženci 

razumeli odgovornost kot del svoje strokovnosti in ne kot nekaj, kar jim je 
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vsiljeno od zunaj. Za korak v smeri večje enakosti v izobraževanju je potrebna 

vrsta kazalnikov uspešnosti, ki so prilagojeni lokalni situaciji glede na vložek, 

sredstva, procese in rezultate/izide. Takšen razvoj meri to, kar je pomembno za 

vse učence, z namenom zagotoviti doslednost ter okrepiti inkluzivne vrednote 

in prakso. 

➢ Personalizacija/poosebljenje, ki jo/ga dosežemo s poslušanjem učencev. 

○ Glas učenca je ključnega pomena pri oblikovanju vseh politik in praks. 

Poosebljenje vključuje tudi tesnejše stike s starši in družinami, tako da se 

zahteve po pomoči lahko rešujejo na bolj celosten način. Jasnejši poudarek na 

poosebljenju prinaša potrebo po prožnejših sistemih ocenjevanja, ne pa da se 

‘zvišuje’ standarde s testiranjem. Odličnost se upošteva na vseh področjih 

učenja. 

➢ Strokovni razvoj za inkluzivno izobraževanje. 

○ Učitelji morajo postati aktivni dejavniki kakršnih koli sistemskih/šolskih 

sprememb in razvijati svoje kompetence v okviru rednega izobraževanja 

učiteljev ter stalnega strokovnega izobraževanja. Vsi učitelji morajo razviti 

potrebne vrednote, stališča, veščine, znanje in razumevanje, da bodo lahko 

zagotovili učenje in polno sodelovanje vseh učencev v vsakem razredu. Da bodo 

lahko izboljšali uspeh vseh učencev, morajo učitelji razviti štiri področja 

kompetenc: spoštovanje raznolikosti učencev, podporo vsem učencem, delo z 

drugimi in osebni strokovni razvoj. 

➢ Pedagoški pristopi za vse.  

○ Obstajajo pedagoški pristopi, ki koristijo vsem učencem, na primer 

timsko poučevanje, sodelovalno učenje in vrstniška pomoč. Vedno pa je treba 

iskati učinkovite strategije za podporo učenja in upravljanje heterogenih skupin. 

Florian in Black-Hawkins (2011, v Raising Achievement for All Learners, 2012) trdita, da je 

širjenje tega, kar je na razpolago vsem učencem, kompleksna pedagoška naloga, ki zahteva 

premik od pristopa, uspešnega za večino učencev, k pristopu, ki vključuje razvoj učne 

skupnosti, v kateri so učne priložnosti dostopne vsem. 

Po Jurišićevi (2013) za uspešno vključevalno šolstvo, zato da bi postali boljša družba, 

potrebujemo: 
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➢ Določene pogoje za praktično izvajanje pouka v vsakodnevnem šolskem 

življenju vseh. 

➢ Merjenje in ocenjevanje učinkovitosti poučevanja, rabo metod, ki temeljijo na 

dokazih. 

➢ Izobraževanje učiteljev o premišljeni prilagodljivosti. 

➢ Sodelovanje in skupno odgovornost vseh, ki so povezani s šolskim sistemom. 

➢ Zavedanje, kaj je cilj, kakovost in pravičnost v izobraževanju - za vse otroke in 

za vsakega posebej. 

5.2 Izsledki raziskav inkluzivnega izobraževanja oseb z motnjo v duševnem 

razvoju 

Freeman in Alkin (2000) sta v metaanalizi na podlagi učnih in socialnih dosežkov proučevala 

uspešnost inkluzije oseb z MDR. Raziskave so pokazale, da je rezultat učnih dosežkov za otroke 

z MDR pozitiven. Večja kot je raven vključenosti, bolj pozitiven je učni izid, višji so dosežki. 

Napredek pri vrstnikih v segregiranem/specializiranem izobraževanju je manjši. 

Na socialnem področju raziskave zajemajo socialno kompetenco - to pomeni, kakšno je 

socialno vedenje posameznika oz. kako ga zaznavajo drugi, in socialno sprejetost - to pomeni, 

v kolikšni meri je posameznik sprejet oz. priljubljen. Izsledki raziskav o socialni 

kompetentnosti otrok z MDR kažejo na prednost vključevanja med vrstnike z značilnim 

razvojem. Raziskave o socialni sprejetosti pa so pokazale nasprotne izide, kar pomeni, da otroci 

z MDR ne dosegajo enake ravni sprejetosti v vključujočih razredih kot njihovi vrstniki z 

značilnim razvojem. Sprejetost je povezana s podobnostjo: v specializiranih razredih, kjer so 

jim vrstniki podobni, so otroci z MDR bolje sprejeti (Freeman in Alkin, 2000). 

Delež vključenosti učencev z MDR v različne oblike rednega izobraževanja za večje ali manjše 

število ur na dan se je v ZDA v letih 1990-2000 povečal s 27,3% na 44,7%. Delež izobraževanja 

v ločenih oblikah (posebni razredi, ločene šole) se je v istem obdobju zmanjšal z 72,7% na 

55,3%. Delež učencev v ločenih oblikah izobraževanja se je zmanjšal za 46%. Izsledki kažejo, 

da so ZDA dosegle najvišjo stopnjo vključevanja otrok z MDR - delež ne narašča več 

(Williamson, McLeskey, Hoppey, Rentz, 2006). V Sloveniji se vsi učenci z MDR, ki imajo 

odločbo o usmeritvi v prilagojeni program z nižjim izobrazbenim standardom za učence z 

LMDR oz. posebni program vzgoje in izobraževanja za učence z zmerno, težjo in težko MDR, 

šolajo v programih, ki se ne izvajajo skupaj s programi za učence z značilnim razvojem v 
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inkluzivnih razredih. Izvajajo se na drugih šolah - OŠPP in v večini primerov na drugi lokaciji. 

ZUOPP-1 (2011, 18. člen) predvideva izvajanje prilagojenega programa z nižjim izobrazbenim 

standardom, po katerem se izobražujejo učenci z LMDR, v rednih šolah in s tem možnost 

vključevanja učencev z LMDR, a se to ne udejanja. Tudi možnost prehajanja med programi, ki 

bi vsaj delno zagotovila/omogočila vključenost v inkluzivne razrede, se v praksi tako rekoč ne 

izvaja. Delež vključenosti otrok z LMDR v redne oblike izobraževanja je potemtakem pri nas 

0% (Bela knjiga, 2011). 

Realno stanje je verjetno drugačno. Precej otrok z LMDR obiskuje redne šole, ker pa v odločbi 

niso tako opredeljeni ali pa odločbe sploh nimajo, niso/ne morejo biti deležni ustrezne pomoči 

in podpore, kar ima za posledico učno neuspešnost, čustvene stiske, slabšo socialno 

vključenost. Nazadnje so prešolani v OŠPP, v prilagojeni program z znižanim standardom. 

Socialna vključenost je za številne starše, ki gledajo z vseživljenjskega vidika, pomembnejša 

od izobraževalne. Otroci preživijo v šolskem okolju nekaj let, potem pa živijo v 

domačem/širšem okolju, če imajo dobro ali vsaj boljše razvite socialne spretnosti, se bodo bolje 

in lažje znašli v vsakdanjem življenju (Kavkler, 2015b). 

Nenazadnje pa ne smemo zanemariti primerov dobre prakse v domačih šolah. 

➢ V okviru projekta “Uresničevanje sistemskega pristopa inkluzivne šole v praksi” 

je bil razvit model, ki je omogočal uspešno vključevanje otrok z Downovim sindromom 

(DS). Deklici sta ob ustreznem prilagajanju učnega procesa in dodatni strokovni pomoči 

primerno napredovali na vseh področjih. V razredu in šoli so sistematično razvijali tudi 

socialne spretnosti deklic in vrstnikov. Šolski strokovni delavci so bili deležni podpore 

vodstva, projektnega tima, dodatnega izobraževanja in supervizije. Tim šolskih 

strokovnih delavcev je vedno bolj samostojno in kompetentno reševal dileme in 

probleme v praksi. V šoli so se šolski strokovni delavci trudili ustvariti spodbudno 

okolje in učno klimo, v kateri so se otroci in njihovi starši počutili sprejete (Kavkler, 

2009, 2013).  

➢ Deklica z DS je vključena v redno OŠ brez odločbe (postopka usmerjanja), a s 

skrbno načrtovano podporo strokovnih delavcev šole, v sodelovanju s starši in 

zunanjimi institucijami. Odsotnost odločbe pa pomeni tudi odsotnost ur dodatne 

strokovne pomoči (DSP) in možnosti zmanjšanega normativa v razredu. To so na šoli 

(znotraj zakonskih možnosti) reševali z notranjo reorganizacijo dela, veliko lastne 

angažiranosti ter prilagoditvami znotraj razreda (Čančar, 2016). 
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Kot kaže, vključevanje otrok z MDR v redne oblike izobraževanja ni nekaj nemogočega, ne 

moremo pa mimo vprašanja: “Ali je to inkluzija?” 

“Vendar se pri tem ni mogoče ubraniti vtisa, da gre za dva problema: prvi je, da ni dovolj, če 

(povsem v skladu s pravnimi predpisi ali nekoliko mimo njih) omogočimo otroku z MDR 

šolanje v (redni) osnovni šoli – pri tem pa sistem ne zagotovi ustrezne pomoči in podpore; drugi 

problem pa je, da otrok v takem položaju ne more uspešno sodelovati v (redni) osnovni šoli.” 

(Šelih, 2008 str. 118) 

5.3 Ovire za inkluzivno izobraževanje 

Vključevanje otrok s posebnimi potrebami mora biti dobro načrtovano in udejanjeno z vsemi 

človeškimi/strokovnimi in materialnimi viri. V tem procesu pa obstajajo številne ovire, ki 

preprečujejo/zavirajo vključevanje otrok z MDR v redne šole. 

Special Needs Education in Europe (2003) in Marija Kavkler (2008c) opredeljujejo 

najpogostejše ovire: 

➢ Finančne možnosti države – v slovenskem šolskem sistemu obstajajo strokovni 

in materialni viri, ki pa so pogosto neekonomično izrabljeni (individualna pomoč izven 

razreda, neizrabljeni materialni viri), za otroke z MDR in izrazitimi posebnimi 

potrebami so na voljo le v specializiranih ustanovah. 

➢ Slabo razvito inkluzivno gibanje v družbi – kljub zakonsko zagotovljenim 

pravicam (zakon o OŠ, ZUOPP) se spremembe uvajajo zelo počasi. 

➢ Pretirano poudarjanje pomena izobraževalne uspešnosti – v našem šolskem 

sistemu je zelo oz. preveč (?) pomemben, premalo pa socialni in čustveni razvoj ter 

druge spretnosti in znanja. 

➢ Obsežen sistem specializiranih ustanov, specialnih pedagogov in drugih virov v 

teh ustanovah – strah učiteljev specializiranih ustanov, da bodo ostali brez služb 

oziroma bodo morali korenito spremeniti načina dela, na drugi strani pa učitelji rednih 

šol izražajo skrb zaradi nezadostne usposobljenosti za delo z otroki s posebnimi 

potrebami. 

➢ Pomanjkljive razmere šolanja v rednih šolah – povezane so s pomanjkanjem 

znanj in strategij učiteljev za delo z otroki s posebnimi potrebami in s pomanjkanjem 

učnih in tehničnih pripomočkov. 
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➢ Velikost razreda – v številnih državah je to ovira, to bi se lahko zgodilo tudi v 

nekaterih naših v zadnjih letih, ko so  razredi številčnejši (normativ je 28 učencev). 

Hines (2001) deli ovire za uresničevanje inkluzivnega izbobraževanja na: 

➢ Organizacijske ovire – povezane so s strokovnimi viri, vodenjem, različnimi 

načini poučevanja v razredu, šoli, številom učencev v razredu (ne več kot 28 in od tega 

največ 25% učencev s posebnimi potrebami). Organizacijske ovire zajemajo tudi 

načrtovanje časa za sestanke, sodelovanje med učitelji in drugimi strokovnimi delavci 

– na predmetni stopnji, ko učence poučuje več različnih učiteljev, to predstavlja 

precejšen problem. 

➢ Ovire povezane s stališči – učitelji se načeloma strinjajo z vključevanjem, 

vendar se mnogi ne čutijo dovolj pripravljeni za praktično delo v inkluzivnih okoljih. 

Sodelovanje učitelju odvzema tradicionalno, vodilno in osrednjo vlogo v razredu in od 

njega terja delitev učnega okolja, nadzora in vsaj v nekaterih primerih tudi 

odgovornosti. To zahteva sprejemanje novih idej v zvezi s poučevanjem, učenjem, 

učnimi stili, kar ni vedno lepo sprejeto. 

➢ Ovire povezane z znanjem – prisotne so tako pri učiteljih kot tudi specialnih 

pedagogih. Učitelji se ne čutijo dovolj usposobljeni za delo z učenci s posebnimi 

potrebami, specialni pedagogi pa čutijo pomanjkanje akademskih znanj posameznih 

predmetov na višji stopnji, kar jih postavlja bolj v vlogo svetovalcev kot enakovrednih 

partnerjev. 

Razvidno je, da ideja inkluzije izhaja iz koncepta človekove pravice do izobraževanja, gradi na 

pozitivnih idejah enakovrednosti, sodelovanja in tovarištva ter stremi k kar najširšemu 

vključevanju. Cilji, ki jim le stežka oporekamo in tako rekoč nimajo negativnih konotacij. Tudi 

stališče Evropske agencije za izobraževanje oseb s posebnimi potrebami in inkluzivno 

izobraževanje (Evropska agencija, 2014) temu pritrjuje, ko pravi, da ni več vprašanje, kaj 

inkluzivno izobraževanje je in zakaj je potrebno, temveč samo, kako to doseči. 

Navkljub izjemni podpori, ki jo ideja uživa, se ob kritičnem pogledu lahko ustavimo že dokaj 

na začetku, saj nekako ne moremo najti enotne definicije samega pojma, pravita Hansen & 

Qvortrup, (2013, v Haug, 2015), saj ravno o enotnem pomenu koncepta inkluzije poteka 

“vroča” razprava. Nesoglasje glede same definicije ima, poleg akademskega, tudi širok 

praktičen vpliv, saj definicije neposredno vplivajo na dojemanje koncepta in posledično na 

samo vpeljevanje. Pomanjkanje jasne definicije zaviralno vpliva na vse nadaljnje korake.  



Univerza v Ljubljani - Pedagoška fakulteta          Eva Vrtovec; diplomsko delo 

- 43 - 

 

Kljub različnemu pojmovanja inkluzije pa po analizi podatkov (Norwich, 2014) še vedno 

prevladuje uporaba tega termina v povezavi z izobraževanjem otrok s posebnimi potrebami, kar 

je v skladu z izvorno idejo inkluzije, ki je kljub vsemu izšla iz področja specialne pedagogike. 

Vključevanje otrok s posebnimi potrebami v redne OŠ je v smislu sledenja standardom 

dostopnosti in dosegljivosti, ki jih postavlja konvencija Združenih narodov o pravicah invalidov 

(2008), pogojeno z znatnimi spremembami obstoječega izobraževalnega sistema na vseh 

ravneh. Sama uspešnost sprememb pa sloni na dovolj iskreni pripravljenosti in volji za 

spremembe ter ustrezni pripravi. V tem kontekstu je, kot so ugotovili tudi na konferenci 

Evropske agencije za izobraževanje oseb s posebnimi potrebami in inkluzivno izobraževanje 

(EASPD, 2015), mogoče tudi dokaj razvito mrežo OŠPP dojemati kot enega negativnih 

faktorjev za uspešnejšo in hitrejšo uvedbo inkluzije. Obstoj tega vzporednega izobraževalnega 

sistema in sovpadajoče podpore otrokom s posebnimi potrebami se kaže tudi v tem, da se v 

sistemu rednega izobraževanja pomanjkljivo ozira na mnoge vidike in standarde dostopnosti in 

dosegljivosti (ustrezen prevoz, univerzalna zasnova, prilagodljiva tehnologija v učilnicah). 

Poleg same infrastrukture je podobne zadržke mogoče zaslediti tudi v samem sistemu 

izobraževanja. Kot so ugotovili na konferenci EASDP (2015), več strokovnjakov meni, da je 

potrebno pojmovanje dosežkov dojemati širše kot zgolj učne rezultate. Storilnostno naravnana 

šola, ki najbolj poudarja rezultate, torej ni skladna z idejami inkluzije. Posledično je v takem 

okolju tudi izobraževanje učiteljev v tej smeri pomanjkljivo (Halachev, 2015). 

“Izhodišče za inkluzivno izobraževanje je ozaveščenost in izobrazba učitelja. /…/ Učitelji se 

morajo zavedati, kaj kdo potrebuje, in nuditi priložnosti za uspešno doseganje ciljev. Vsi smo 

za nekaj nadarjeni – skupaj pa oblikujemo boljšo delovno skupnost [...] Vsi učitelji morajo 

razviti veščine za zadovoljevanje različnih potreb vseh učencev. V času začetnega in 

nadaljevalnega izobraževanja je učitelje treba opremiti z veščinami, znanjem in razumevanjem, 

kar jim bo vlilo zaupanje za učinkovito obvladovanje različnih učenčevih potreb.” (Evropska 

agencija za izobraževanje oseb s posebnimi potrebami in inkluzivno izobraževanje, 2014, str. 

16) 

Študenti razrednega pouka na Pedagoški fakulteti v LjubljaniIni v okviru obveznega programa 

poslušajo predavanja Ikluzivna vzgoja in izobraževanje, kot izbirni predmet pa še Inkluzivne 

vzgojno-izobraževalne prakse ter Timsko delo v vzgoji in izobraževanju. Kot dvoletni študijski 

program magistrskega študija je razpisana Inkluzivna pedagogika. Na voljo pa so tudi programi 

za izpopolnjevanje, in sicer: Izvajanje specialno-pedagoške in socialno-pedagoške pomoči 

otrokom in mladostnikom s primanjkljaji na posameznih področjih učenja ter s čustvenimi in 
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vedenjskimi težavami (PPU-ČVT) in Specialno-pedagoško izpopolnjevanje za delo z izbrano 

skupino otrok s posebnimi potrebami (SPIZP-OPP). 

A. Moran je prepričana, da morajo učitelji ponovno zavzeti svoj status in dostojanstvo kot 

vodilni intelektualci družbe in ne zgolj ‘izvajalci programov drugih ljudi’. Takole zaključi: 

‘Tisti, ki se osredotočajo zgolj na tehnike poučevanja in na standarde učnega načrta in se ne 

ukvarjajo s širšimi socialnimi ter moralnimi vprašanji svojega časa, spodbujajo osiromašeno 

mnenje o poučevanju in učiteljski strokovnosti’ (Moran, 2009, str. 59). 

Ob vsem povedanem je potrebno poudariti, da bi izrazita politična volja in podpora tovrstnim 

spremembam na državni ravni bistveno olajšala ter pospešila proces uvajanja inkluzije v 

izobraževalni sistem. 
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6 INKLUZIVNI MODELI 

Obstoj različnih modelov ni odvisen samo od učitelja kot dejavnika, temveč tudi od tega, kako 

šole organizirajo ponudbo izobraževanja, ter od drugih zunanjih dejavnikov. Za dosego 

inkluzivne šole je potrebna podpora celotne skupnosti: od oblikovalcev odločitev do končnih 

uporabnikov (učencev in njihovih družin). Sodelovanje je potrebno na vseh ravneh, vsi 

vključeni pa potrebujejo vizijo o dolgoročnih rezultatih, torej: kakšne mlade ljudi bosta 

„ustvarili“ šola in skupnost ( Evropska agencija za izobraževanje oseb s posebnimi potrebami 

in inkluzivno izobraževanje, 2014). 

6.1 Sistemski model razvoja inkluzivne šole 

Uspešno uvajanje inkluzivne vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami terja 

sistematičen pristop z identifikacijo komponent kompleksnega sistema inkluzivne šole in 

možnostjo izbire strategij na različnih nivojih, kar pogojuje visoko verjetnost za dosego 

sprememb v praksi (Banathy, 1996 , v Ferguson, Kozlevski in Smith, 2001). 

Ferguson, Kozlevski in Smith (2001) dejavnike učnega okolja razdelijo na štiri podsisteme: 

otrok, učitelj, šola in širše okolje.  

➢ Otrok 

○ Podsistem obsega osebnostne značilnosti in zmožnosti učenca, njegove 

talente, močna področja, motivacijo za učenje, odnos do učenja, šolske cilje ter 

znanje. 

○ Otrok mora biti v samem srcu in žarišču vsakršnih prizadevanj na 

področju izobraževanja. Učenje je osrednja človekova dejavnost in nas kot tako 

določa. A čeprav je učenje tako rekoč vgrajeno v naše bistvo, kar je več kot 

očitno pri najmlajših, zahteva tudi določen napor. Učenje pa je po drugi strani 

zaradi vseprisotnosti tudi odvisno od velikega števila okoljskih in osebnih 

dejavnikov in ravno zaradi tega je usklajen napor na vseh nivojih bistven za 

uspešno gojitev učenju prijaznega okolja (Ferguson, Kozlevski in Smith, 2001).  

➢ Učitelj 

○ Podsistem učitelj vključuje uspešno poučevalno prakso, učiteljev 

profesionalni razvoj, stil poučevanja in ocenjevanja, učiteljevo sodelovanje s 

starši ter učiteljevo pomoč učencem z učnimi težavami. 
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○ Kot je otrok v središču izobraževalnega sistema tako so učitelji tisti, ki 

jim je dodeljena osrednja vloga v procesu izobraževanja. V tem procesu morajo 

usklajevati pet elementov, od učnih standardov, prek poučevanja in ocenjevanja 

do strokovnega sodelovanja in sodelovanja s starši in okoljem. Ustrezna 

zasnova in izvedba teh elementov nudi učitelju možnost, da samozavestno in 

inovativno pristopa k učenju ter lahko tako nudi učencem potrebno podporo. Za 

vzpostavitev takega stanja pa je spet potreben ustrezen okvir na višji ravni 

(Ferguson, Kozlevski in Smith, 2001).  

➢ Šola 

○ Podsistem šola sestavljajo stil vodenja šole, spremembe in izboljšave pri 

delu šole, fizično okolje in opremljenost šole, sestava in uporaba razpoložljivega 

časa, razvoj in razporeditev človeških virov, odnos šole do učencev z učnimi 

težavami in omogočanje pomoči šole za učence z učnimi težavami. 

Šola je osrednji organizacijski okvir izobraževalnega procesa in kot taka nosi 

večji del nalog pri oblikovanju, vzpostavljanju in vzdrževanju za ta proces 

potrebnih pogojev. Če povzamemo, so te naloge: vodenje in upravljanje, kultura 

naklonjena spremembam in izboljšavam, tehnično ustrezno okolje, oprema in 

materiali, upravljanje in razvoj strokovnega osebja ter nazadnje, pa vsekakor ne 

najmanj pomembno, vpetost šole v življenje lokalne skupnosti. Vsaka od teh 

nalog je bila sicer od nekdaj potrebna in zahtevana, se pa njihova kompleksnost 

nedvomno poveča, ko se trudimo ustvariti prilagodljivo, odprto in prijazno 

izobraževalno okolje. 

➢ Širše okolje 

○ Zadnji podsistem je širše okolje, kamor spadajo partnerstvo z družinami 

učencev in lokalno skupnostjo, naravnanost na izboljšave podpornega sistema 

šoli, sodelovanje med šolami različnih smeri in stopenj, sodelovanje med 

ustanovami, ki obravnavajo otroke z učnimi težavami, izobraževanja bodočih 

učiteljev, svetovalnih delavcev, prostovoljcev ter društva za pomoč učencem z 

učnimi težavami in tabori pomoči za učence z učnimi težavami. 

V najširšem pomenu je okolje, v kateremu deluje šola, seveda določeno z 

zakonodajo, ki mora jasno določati cilje in okvire tega dela. Dan za dnem pa 

šola živi v okviru lokalne skupnosti, ki je običajno tudi ustanovitelj te šole in je 

tako neposredno odgovorna za vzpostavljanje potrebnih pogojev za delovanje 

šole, naj bo to v materialnem ali organizacijskem smislu. Šola pa mora kot 
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integralni del tega okolja predstavljati in negovati njegove vrednote in kulturo. 

Med šolo in lokalno skupnostjo, tako lokalno upravo kot samimi prebivalci, je 

treba namreč vzpostaviti dialog in izmenjavo informacij, ki omogoča, da 

udeleženci začutijo potrebe drug drugega in se tako medsebojno prilagajajo. 

Le ob upoštevanju učenčevih posebnih vzgojno-izobraževalnih potreb, učiteljevem 

učinkovitem izvajanju dobre poučevalne prakse, podpori in pomoči učitelju s strani članov 

šolskega tima, ki mu svetujejo in pomagajo, ustreznih materialnih in drugih pogojev, ki jih nudi 

širše okolje, dosežemo inkluzivno naravnano vzgojo in izobraževanje vseh učencev. Če vsi 

podsistemi delujejo usklajeno, dobimo učinkovit sistem, ki lahko v procesu inkluzivnega 

izobraževanja uspešneje podpira vse učence in še posebno učence s posebnimi potrebami 

(Kavkler, 2003). 

Tudi Pijl in Meijer (2007, v Kavkler, 2011) poudarjata sistemski pristop pri razvoju inkluzivne 

prakse, ki pa je opredeljen s tremi dejavniki: 

➢ Izvenšolski dejavniki 

○ Inkluzija je odvisna od podpore in pomoči širše družbe, podpore 

Ministrstva RS za šolstvo in šport pri oblikovanju kurikula, organizacije šole, 

izobraževanja učiteljev in drugih služb. Uvajanje inkluzije v prakso je v največji 

meri odvisno od stališč, osebne zainteresiranosti in znanja vplivnih oseb v 

družbi (od ministra do drugih uslužbencev s področja šolstva). Ker je inkluzija 

zelo kompleksna in odvisna od različnih dejavnikov, jo je težko uresničevati v 

praksi. Če želimo oblikovati bolj inkluzivno šolo, potrebujemo več kreativnosti, 

energije, časa, strokovnih in materialnih virov ter podpore vseh udeleženih 

posameznikov in služb. Uvajanje te reforme terja sistematične in sistemske 

spremembe v celotnem šolskem sistemu (Kavkler, 2011).  

➢ Šolski dejavniki 

○ Inkluzija je osnovana na dejstvu, da se učenci med seboj razlikujejo in 

zato je razlike potrebno upoštevati pri načrtovanju in izvajanju vzgojno-

izobraževalnega procesa. Inkluzivni koncept poudarja učiteljevo dobro 

poučevalno prakso kot ključni element inkluzije, ki pa mora biti dopolnjena s 

specialnimi pristopi drugih strokovnih delavcev. Premalo prilagoditev učencem 

ter premajhna podpora in pomoč učitelju onemogočajo razvoj inkluzije v praksi. 

Uspešnost inkluzije namreč ni odvisna le od zakonov in predpisov ali ustrezne 
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organizacije v razredu, ampak od razpoložljivih strokovnih in materialnih virov 

na šoli, podpore učitelju, učiteljevega časa za poučevanje in timsko delo. 

Kombinacija timskega soustvarjanja rešitev, materialne in strokovne podpore 

ter izobraževanja učitelja daje učitelju samozavest, da sprejme učenca s 

posebnimi potrebami v razred in mu omogoči optimalni razvoj potencialov 

(Kavkler, 2011).  

➢ Razredni dejavniki 

○ Učitelji pogosto poudarjajo, da niso pripravljeni na vključevanje 

učencev s posebnimi potrebami, ker ne obvladajo potrebnih znanj in veščin. 

Učitelj mora obvladati splošne strategije dobre poučevalne prakse, ki so še 

posebej pomembne za učence s posebnimi potrebami, specifične prilagoditve 

pa izvajajo specialni pedagogi in drugi ustrezno usposobljeni strokovni delavci. 

Izvajanje dobre poučevalne prakse terja podporo šolskega tima (učiteljev, 

mobilnih specialnih pedagogov, svetovalnih delavcev, vodstva šole). Učitelj 

mora čutiti, da je član šolskega tima, ki bo s skupnimi močmi odgovarjal na 

potrebe pri obravnavi učencev s posebnimi potrebami. Sodelovanje s člani 

šolskega tima je pristop, ki je zelo pomemben za učitelja, da vzgoje in 

izobraževanja učencev s posebnimi potrebami ne čuti več kot individualno 

odgovornost (Kavkler, 2011). 

6.2 Model odziv na obravnavo 

“Model odziv na obravnavo (ang. RTI – Response to intervention) je definiran kot pedagoški 

pristop k poučevanju, diagnostičnemu ocenjevanju in obravnavi ter kot učinkovit model, ki 

temelji na znanstveno dokazanih strategijah obravnave učencev, ki so rizični za vzgojno-

izobraževalni neuspeh. Terja zgodnje prepoznavanje in odločanje za učinkovito pomoč. V večji 

meri kot klasično poučevanje omogoča izboljšanje dosežkov vseh učencev z različnimi 

potrebami v okviru rednega procesa izobraževanja.” (Kavkler, 2011, str. 25)  

Model odziv na obravnavo predstavlja okvir za izboljšanje učnih dosežkov vseh učencev. 

Omogoča zgodnje odkrivanje ter zagotavljanje učinkovite učne pomoči učencem z učnimi 

težavami. Model omogoča prehajanje od prilagoditev za vse učence do intenzivne obravnave 

posameznih učencev na različnih stopnjah modela. Temelji na treh ključnih komponentah 

(Kavkler, 2011): 
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➢ Uporaba večstopenjskega modela odkrivanja in obravnave, ki omogoča 

povečevanje intenzivnosti obravnave učencev v skladu z njihovimi posebnimi 

potrebami. Strokovna odločitev o prehodu učenca na naslednjo stopnjo je osnovana na 

informacijah diagnostičnega ocenjevanja, pri katerem sodelujejo starši in strokovni 

delavci. 

➢ Temelji na reševanju problemov pri sprejemanju odločitev in evalvaciji 

učinkovitosti uporabljenih strategij. – Pristop reševanja problemov omogoča učitelju, 

da v procesu poučevanja korak za korakom odkriva in analizira probleme, razvija načrt 

in evalvira učinkovitost obravnave. Proces je sistematičen in poteka v sodelovanju med 

učitelji, starši in drugimi strokovnimi delavci pri praktičnih odločitvah in evalvaciji 

učinkovitosti obravnave posameznega učenca. 

➢ Model terja zbiranje podatkov, ki omogočajo spremljanje napredka učencev in 

so vodilo pri odločanju o strategijah za uspešno učenje, ki ji potrebuje otrok na vsaki 

stopnji obravnave.  

Mitchell (2014) pri načrtovanju obravnave pomoči ne išče najboljšega pristopa, modela, 

strategije, ki bi podpirala poučevanja in učenje teh učencev, temveč ga išče v oblikovanju 

učinkovitih programov, ki vključujejo mnogovrstne strategije oz. najboljše prakse dela. 

Najboljši nasvet, ki ga poda avtor, je, da razvijamo in v praksi uporabljamo repertoar strategij, 

ki jih ob pomoči naše pedagoške filozofije, osebnosti, spretnosti, profesionalnih izkušenj, 

znanja o značilnostih in potrebah učencev ter znanja o okoliščinah učenja primerno umestimo.  

Pomembno je torej, da se pri nudenju pomoči učencem z učnimi težavami ne ustavimo zgolj 

pri izvajanju nekaterih osnovnih prilagoditev, do katerih je otrok upravičen, temveč 

razmišljamo tudi o ustreznem repertoarju strategij, metod in tehnik, ki podpirajo dobro 

poučevalno prakso za vse učence in med drugim tudi za učence, ki imajo učne težave. To je še 

posebej pomembno na ravni uresničevanja prvih treh korakov petstopenjskega modela pomoči 

za učence z učnimi težavami, ki sloni na izvajanju dobre poučevalne prakse, s katero lahko 

učinkovito pomagamo večini učencev. 

Mitchell (2014) pravi, da izvajanje takega pristopa, kot je model odziv na obravnavo, v polnosti 

ni mogoče brez ustrezne strokovne podpore in potrebnih virov. Intenzivnejše stopnje obravnave 

namreč presegajo okvire posameznega učitelja in/ali šole, je pa uporaba takega pristopa tudi v 

tem okviru pomembna, da se ugotovi in nudi učencu primerna in potrebna podpora. Pristop je 

v strokovni literaturi deležen visoke stopnje podpore, je konceptualno smiseln, opravljene 

raziskave pa dajejo vzpodbudne rezultate. Pomembno pa je, da se pri nudenju pomoči učencem 
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z učnimi težavami ne ustavimo zgolj pri izvajanju prilagoditev, do katerih je otrok upravičen, 

temveč razmišljamo o strategijah, metodah in tehnikah, ki podpirajo dobro poučevalno prakso, 

to je še posebej pomembno na ravni uresničevanja prvih treh korakov petstopenjskega modela 

pomoči za učence z učnimi težavami, s katero lahko učinkovito pomagamo večini učencev. 

Model odziv na obravnavo je obetaven pristop k obravnavi učencev s posebnimi potrebami. V 

velikem potencialu pa so vedno tveganja, ki potek prizadevanj lahko obrnejo v drugačno smer. 

Mitchell (2014) pravi: 

➢ Uporaba modela odziv na obravnavo se osredotoča predvsem na branje in 

računanje, prizadevati si moramo za uporabo modela odziv na obravnavo tudi na drugih 

področjih. 

➢ V razumevanju in posledično implemetaciji strategije prihaja do znatnih razlik. 

Posledično tudi zagotovitev podpornih učiteljev ne vodi nujno do kakovostne 

obravnave in želenega napredka.  

➢ Pomanjkljivosti pri konkretni izvedbi strategije lahko znatno okrnijo rezultate. 

➢ V kontekstu prizadevanj za inkluzivno izobraževanje pa tudi ne moremo mimo 

mnenj, da model odziv na obravnavo znova vzpostavlja segregacijo in oživlja temeljne 

ideje tradicionalnih praks posebnega izobraževanja. 

V Sloveniji je v uporabi petstopenjski model, katerega osnova je tristopenjski model. Model je 

zgrajen na strokovnih in materialnih virih, ki že obstajajo v šolskem sistemu. Petstopenjski 

model nudenja učne pomoči je zasnovan na kontinuumu učnih težav, ki se razprostirajo od 

lažjih do izrazitih; od specifičnih do splošnih, od enostavnih do kompleksnih; od kratkotrajnih 

do vseživljenjskih; od tistih, ki terjajo malo učne pomoči in podpore, do tistih, ki terjajo veliko 

specifične učne pomoči in podpore (Magajna idr., 2008). 

Učna pomoč in podpora predvidena s petstopenjskim modelom je prilagojena slovenski šolski 

praksi in pogojem, zato se razprostira od manj do bolj intenzivnih oblik pomoči in podpor. 

Pomoč učitelja pri pouku na prvi stopnji omogoča izobraževalni uspeh najmanj 80% učencem, 

ki so deležni dobre poučevalne prakse. Sledijo sekundarni ukrepi, ki so namenjeni okrog 15% 

učencev in so v skladu s šolsko prakso razdeljeni v 3 stopnje, ki omogočajo bolj intenzivno in 

individualizirano pomoč v okviru predpisanega kurikula z vključevanjem šolske svetovalne 

službe ali mobilnih specialnih pedagogov; organizacije individualne ali skupinske učne 

pomoči; pomoči zunanje specializirane ustanove. Peta stopnja, v katero naj bi bilo vključenih 

1–5% učencev, ki potrebujejo najbolj intenzivno in posebnim potrebam posameznika 
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prilagojeno obravnavo, ki jo učinkovito izvajajo le usposobljeni šolski strokovni delavci (npr. 

specialni pedagog, svetovalni delavec), usmeritev v ustrezno prilagojen program, v primeru 

otrok z LMDR je to prilagojeni program z nižjim izobrazbenim standardom. Predvideno je 

spremljanje napredka učenca in evalvacija uspešnosti obravnave učencev. Število učencev, ki 

potrebujejo učno pomoč in podporo, se z vsako naslednjo stopnjo modela zmanjšuje, če je 

pomoč na predhodni stopnji dovolj kakovostna. Največji delež učencev z učnimi težavami 

potrebuje le učiteljevo dobro poučevalno prakso, ki vključuje individualizacijo in 

diferenciacijo, otroci z LMDR potrebujejo intenzivno in posebnim potrebam prilagojeno 

obravnavo (Kavkler, 2011; Magajna 2011; Magajna, Kavkler, Košir, 2011). 

Model odziv na obravnavo omogoča prehajanje od prilagoditev za vse učence do bolj 

intenzivne obravnave posameznih učencev na različnih stopnjah modela. Učinkovit sistem 

omogoča tudi učencu z LMDR premikanje po stopnjah gor in dol, odvisno od posebnih potreb. 

Nujno je oblikovanje kriterijev za prehajanje po stopnjah, ti pa ne smejo biti vezani le na stopnjo 

izobraževalnih dosežkov, ampak tudi na dejavnike v okolju (strategije poučevanja, količina 

pomoči učencu in učitelju) (Kavkler, 2011).  

6.3 Model inkluzivnega izobraževanja kot večdimenzionalni koncept 

Mitchell (2015) predstavlja model inkluzivnega izobraževanja kot večdimenzionalni koncept. 

Poleg same vključitve, ki pomeni izobraževanje otrok s posebnimi potrebami v rednih 

izobraževalnih okoljih, zaradi česar je potrebno preoblikovati šole, obravnava več vidikov: 

vizija, umestitev, kurikulum, ocenjevanje, poučevanje, sprejetje, dostop, podpora, viri in 

vodenje. 

6.3.1 Vizija 

Vizija inkluzivnega izobraževanja je povečati razvoj vrednot, spoštovanja in podpore za učenje 

in razvoj vseh otrok in odnosov med vsemi člani šolske skupnosti. 

Vključujoče izobraževanje je filozofija, ki spodbuja: 

➢ pravico vseh otrok hoditi v šolo s svojimi vrstniki, z ustreznim in kakovostnim 

načrtovanjem; 

➢ nabor podpor/pomoči in storitev v najbolj primernem okolju (velike skupine, 

manjše skupine, individualizirano) ob spoštovanju otrokovega dostojanstva; 
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➢ vključujočo šolsko kulturo/klimo, kjer vsi čutijo pripadnost skupnosti, dosegajo 

svoje potenciale in prispevajo k šolskemu življenju; 

➢ ozračje, ki spoštuje vrednote in ceni prispevek vsakega člana skupnosti; 

➢ šolo, skupnost, ki upošteva raznolikost/različnost; 

➢ varno in skrbno šolsko okolje. 

Ta načela veljajo za vse člane šolske skupnosti ne glede na ekonomski položaj, spol, spolno 

usmerjenost, raso ali versko prepričanje, učne sposobnosti ali druge vidike različnosti 

(http://www.ed.gov.nl.ca/edu/). 

Kriterij za Vizijo (Mitchell, 2015) pravi, da je inkluzivno izobraževanje odvisno od predanosti 

učiteljev načelom inkluzivnega izobraževanja in njihovi voljnosti, da jih uresničujejo. To 

pomeni, da bi morali izobraževalni sistemi in šole izražati kulturo vključevanja, v kateri 

"obstaja določena raven konsenza /…/ z vrednotami spoštovanja razlik in predanosti, da vsem 

učencem ponudijo dostop do priložnosti za izobraževanje" (Aniscow & Miles, 2008). 

To povzema obveznosti, ki so jih/bi jih morale države sprejeti s podpisom in ratifikacijo 

Konvencije o pravicah invalidov (2008), ki v 24. členu vključuje zavezo inkluzivnemu 

izobraževanju: 

➢ Države pogodbenice priznavajo osebam s posebnimi potrebam pravico do 

izobraževanja. Za uresničevanje te pravice brez diskriminacije in na podlagi enakih 

možnosti države pogodbenice zagotavljajo vključujoč izobraževalni sistem na vseh 

ravneh in vseživljenjsko učenje, usmerjeno v: 

○ polni razvoj človekovih zmožnosti, občutka dostojanstva in lastne 

vrednosti ter krepitev spoštovanja človekovih pravic, temeljnih svoboščin in 

človeške raznolikosti; 

○ največji mogoči razvoj osebnosti, nadarjenosti in ustvarjalnosti ter 

duševnih in telesnih sposobnosti oseb s posebnimi potrebami; 

○ omogočanje učinkovitega sodelovanja oseb s posebnimi potrebami v 

svobodni družbi. 

➢ Pri uresničevanju te pravice države pogodbenice zagotavljajo: 

○ da osebe s posebnimi potrebami zaradi posebnih potreb niso izključeni 

iz splošnega izobraževalnega sistema in da otroci s posebnimi potrebami zaradi 

posebnih potreb niso izključeni iz brezplačnega in obveznega osnovnošolskega 

ter srednješolskega izobraževanja; 
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○ da imajo invalidi enako kot drugi dostop do vključujočega, 

kakovostnega, brezplačnega osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja 

v skupnostih, v katerih živijo; 

○ primerne prilagoditve glede na posameznikove potrebe; 

○ osebam s posebnimi potrebami v splošnem izobraževalnem sistemu 

potrebno pomoč in jim omogočajo učinkovito izobraževanje; 

○ učinkovito, posamezniku prilagojeno pomoč v okolju, ki osebam s 

posebnimi potrebami zagotavlja največji mogoči akademski in socialni razvoj, 

da se doseže popolna vključenost. 

➢ Države pogodbenice osebam s posebnimi potrebami omogočajo pridobivanje 

življenjskega in socialnega znanja in veščin, ki jim olajšajo polno in enakopravno 

sodelovanje v izobraževanju in skupnosti. 

Implementacija zakonov, dokumentov in s tem inkluzivne politike je zaupana ravnateljem, 

svetovalnim delavcem, učiteljem in drugim strokovnim delavcem, ki jo v vsakodnevni praksi 

udejanjajo v skladu s svojim razumevanjem, vrednotami, stališči in izkušnjami. Pomembno je, 

da poznajo dokumente, ki obravnavajo otroke s posebnimi potrebami, ter imajo pozitivna 

stališča do vključevanja.  

Država mora ustvarjati možnosti za pridobitev ustrezne izobrazbe svojih državljanov, tudi otrok 

s posebnimi potrebami. Država pa pri tem pravne ureditve ne sme utemeljevati na posebni 

potrebi kot osebni okoliščini posameznika, temveč mora iz posebne potrebe izhajajoče 

pomanjkljivosti izravnati s pozitivnimi ukrepi, dokler je to objektivno mogoče. Šele na ta način 

so otrokom s posebnimi potrebami in tudi otrokom z LMDR zagotovljene enake možnosti 

izobraževanja, ki ustreza njihovemu življenjskemu načrtu (Novak, 2013). 

Na podlagi Zakona o OŠ (1996, 2007) in ZUOPP (2000, 2011) imajo otroci z LMDR priznane 

pravice do izobraževanja v najbližji redni OŠ, tako kot je določeno v Konvenciji o pravicah 

invalidov (2008), vendar se te pravice ne uresničujejo. V praksi so vsi otroci z LMDR 

prikrajšani za vključujoče izobraževanje, saj redne OŠ ne izvajajo prilagojenega programa z 

nižjim izobrazbenim standardom. 

6.3.2 Umestitev 

Mitchell (2015) navaja izsledke raziskav, ki zagovarjajo umeščanje otrok s posebnimi 

potrebami v redne šole. Večina znanstvenikov inkluzivnega izobraževanja bodisi izrecno ali 
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implicitno izraža, da se inkluzija nanaša na umestitev vseh otrok v redne šole in učilnice, ne 

glede na njihovo raven sposobnosti. 

Kriterij za umestitev (Mitchell, 2015): Vsi otroci s posebnimi potrebami se, ne glede na posebne 

potrebe, izobražujejo na najbližji šoli v starostno primernih razredih. 

Eden od ciljev slovenske vzgoje in izobraževanja je: enakovredno vključiti vsakega otroka z 

LMDR, mu omogočiti doseganje izobrazbene ravni in znanja v skladu z zmožnostmi ter mu 

omogočiti polno vključenost v družbo (Bela knjiga, 211). Utopično je pričakovati, da bo vsaka 

OŠ izvajala prilagojeni program z nižjim izobrazbenim standardom, zato bi bilo treba 

spodbujati vpeljavo mreže šol, ki bi izvajale in podpirale izvajanje prilagojenih programov z 

nižjim izobrazbenim standardom. “Referenčna šola” je redna osnovna šola, ki izvaja prilagojen 

program za eno od skupin otrok s posebnimi potrebami - LMDR. V referenčnih šolah se za 

skupino otrok z LMDR zagotavlja: izvajanje ustreznega programa (prilagojen program z nižjim 

izobrazbenim standardom), strokovne delavce ustrezne specialnosti, prostorske in tehnične 

pogoje. Referenčne šole morajo biti povezane s podpornimi centri, ki izvajajo strokovno 

pomoč, svetovanje in izpopolnjevanje, organizirajo in razvijajo pripomočke in didaktična 

gradiva, zbirajo gradiva, izvajajo dodatno strokovno pomoč, zgodnjo obravnavo. Otrokom z 

LMDR bi se s tem izboljšale možnosti v sistemu vzgoje in izobraževanja. Otrokom z LMDR 

bi bilo omogočeno vključujoče šolanje v redni OŠ in vsaj načeloma bližje domu (Bela knjiga, 

2011). 

6.3.3 Kurikulum 

“Kurikul je namenjen vsem učencem, kar pa ne pomeni, da opravljajo vsi učenci enako delo, 

na enak način in z enako hitrostjo. Potrebna je fleksibilna organizacija dela, lahko tudi 

sodelovanje dveh in več učiteljev. /…/ Dobrodošli so tudi povezava šole s specializirano 

ustanovo, izmenjava izkušenj med pedagogi, seznanjanje s specialnopedagoškimi znanji in 

pristopi, obiski in prisostvovanje pri pouku v specializirani ustanovi, razširjeni pogovori …” 

(Inkluzija in inkluzivnost, 2010, str. 171) 

Prilagoditev kurikula je osrednja zahteva inkluzivne šole (Mitchell, 2014). Avtor izpostavlja, 

da naj bo kurikul v inkluzivni šoli en sam, a kolikor je le mogoče dostopen vsem otrokom, tudi 

otrokom s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami (če kurkul ni dostopen vsem 

otrokom, se posebne izobraževalne potrebe ustvarjajo). Kurikul mora vsebovati aktivnosti, ki 

so primerne starosti in so usmerjene na razvoju primerno raven. Koliko več posebnih vzgojno-
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izobraževalnih potreb ima otrok, toliko več prilagoditev, različnih oblik pomoči ter strokovnih 

virov potrebuje. Prilagoditve kurikula se izvajajo s stategijami modifikacije, zamenjave, 

izpuščanja in kompenzacije. Pri prilagajanju izvajanja kurikula moramo upoštevati kontinuum 

močnih področij in primanjkljajev posameznega otroka. 

V inkluzivnem razredu so vključeni otroci, ki funkcionirajo na različnih ravneh, kar pomeni da 

je treba uporabiti učenje na več nivojih, oz. treba je uvesti prilagoditve, ki upoštevajo različnost 

otrok (Mitchell, 2015). 

Prilagoditev je sprememba z namenom omogočanja otroku s posebnimi potrebami dostop do 

informacij in ustvarjanje enakih možnosti za izkazovanje znanja in veščin. Prilagoditve ne 

spreminjajo navodil, vsebine ali kriterijev za doseganje standardov. Primeri prilagoditev so: 

večji tisk, ustno preverjanje znanja, uporaba kalkulatorja. Sprememba pa pomeni spremembo 

pričakovanj o znanjih, ki jih mora otrok usvojiti. Ne pričakujemo, da se bo naučil enako količino 

snovi kot vrstniki, temveč da se bo naučil del osnovnih vsebin. Naučeno pa bo lahko izkazal na 

načine, ki niso nujno enaki kot za vrstnike. Štirje najpogostejši načini prilagajanja kurikula so: 

➢ ENAKO VENDAR MANJ: vsebina ostane enaka, zmanjša pa se število nalog; 

naloge, ki so izbrane, morajo zajemati vsa področja kurikuluma.  

➢ RACIONALIZACIJA KURIKULA: zmanjšan obseg snovi; osredotočenost na 

ključne vsebine. 

➢ ENAKE AKTIVNOSTI Z DODATNIM NAMENOM: naloga ostane enaka, 

dodani pa so cilji, ki so zajeti v individualiziranem programu, v povezavi s 

prilagoditvami in pripomočki, ki so prav tako del individualiziranega programa. 

➢ PREKRIVAJOČ KURIKULUM: medpredmetno povezovanje. Za otroke, ki 

imajo težave z razumevanjem povezav med različnimi predmeti oz. delajo počasneje in 

potrebujejo dodaten čas. Ta strategija je uporabna v obeh primerih (Fisher in Frey, 2001 

v Mitchell, 2015). 

Wehmeyer, Lance in Bashinski (2002) so za otroke z MDR oblikovali večnivojski model. Ta 

vsebuje tri nivoje delovanja (načrtovanje, kurikulum in navodila), tri nivoje glede namena 

navodil (celotna šola, del šole in individualizirano) in tri nivoje kurikuluma (adaptacija, 

ojačitev/obogatitev in alteracija). 

Prilagoditev (adaptacija) – kurikul ostaja enak za vse učence, učni cilji so enaki/zelo podobni 

ciljem drugih učencev, otrok z učnimi težavami polno sodeluje pri pouku. Prilagodimo način 
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podajanja snovi, zmanjšamo obremenitev – številčno manj nalog v istem obsegu, podoben a ne 

popolnoma enak način ocenjevanja napredka. V našem sistemu bi bil to program s prilagojenin 

izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. 

Obogatitev (augmentacija) – kurikul še vedno ostaja enak za vse učence, raven zahtevnosti je 

prilagojena potrebam, ki jih ima otrok z učnimi težavami, temu so prilagojeni tudi učni cilji in 

ocenjevanje napredka. Učni proces obogatimo z metodami za spodbujanje učenja, učenje 

učenja. V našem sistemu je to prilagojen program z enakovrednim izobrazbenim standardom. 

Sprememba (alteracija) – kurikul je spremenjen. Učni cilji so drugačni kot za ostale učence, 

raven zahtevnosti je prilagojena otroku z učnimi težavami/otroku z LMDR. V našem sistemu 

bi to bil prilagojen program z nižjim izobrazbenim standardom. Program je manj zahteven, 

zmanjšan je obseg akademskih znanj, dodane so nove/drugačne vsebine (socialno učenje, 

računalniško opismenjevanje). Prilagojene so učne metode in oblike (podajanje in sprejemanje 

informacij po različnih komunikacijskih poteh, aktivno učenje, sodelovalno učenje, učenje 

strategij), učne vsebine (količina in zahtevnost), preverjanje znanja (ustno ali pisno, v različnih 

okoljih) (Prilagojeni program z nižjim izobrazbenim standardom). 

Inkluzivna šola spodbuja socialno odgovornost, solidarnost in sodelovanje, v njej so vsi otroci 

enakovredni, ima skupen učni program, ki pa se prilagaja posameznikom in njihovim 

sposobnostim (Resman, 2001). 

Kriterij za kurikulum (Mitchell, 2015) pravi: Učni načrt je eden, prilagojen ali spremenjen pa 

je tako, da ustreza sposobnostim in interesom vseh učencev. V primeru otrok s posebnimi 

potrebami to pomeni, da se prilagodi tako, da je primeren starosti in razvojni stopnji. 

6.3.4 Ocenjevanje 

Otroci s posebnimi potrebami so vključeni in s pomočjo in prilagoditvami napredujejo v okviru 

splošnega kurikula, Tudi od otrok s posebnimi potrebami se pričakuje, da sodelujejo v 

nacionalnih ali regijskih preverjanjih znanja, ki služijo načrtovanju, izvajanju in vrednotenju 

pouka in znanja (Mitchell, 2015). 

Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli (2013) 

določa pravila za preverjanje in ocenjevanje znanja otrok z LMDR, z individualiziranim 

programom pa se lahko določi, da je večina ocen ali da so vse ocene pridobljene na osnovi 

pisnih izdelkov. V prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom 
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se v 1., 2. in 3. razredu znanje ocenjuje z opisnimi ocenami, od 4. do 9. razreda pa s številčnimi 

ocenami. Če otrok pri posameznih predmetih prehaja v program redne OŠ, se njegovo znanje 

pri teh predmetih ocenjuje v skladu z ocenjevanjem v redni OŠ (v 1. in 2. razredu OŠ se 

učenčevo znanje ocenjuje z opisnimi ocenami, od 3. do 9. razreda pa s številčnimi). 

V Sloveniji se na državni ravni izvaja Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) tudi za otroke z 

LMDR v prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom, ki ga 

lahko opravljajo prostovoljno otroci, ki obiskujejo 6. ali 9. razred prilagojenega 

izobraževalnega programa z nižjim izobrazbenim standardom. NPZ se za otroke z LMDR v 6. 

razredu izvaja iz: slovenščine ali madžarščine in matematike, v 9. razredu pa iz: slovenščine ali 

madžarščine, matematike in tretjega predmeta, ki ga v skladu s 64. členom Zakona o osnovni 

šoli (1996, 2012) določi minister. Izvajanje NPZ za otroke z LMDR v prilagojenem 

izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom se opravlja enako kakor za otroke 

v rednem programu, z upoštevanjem posebnosti, navedenih v navodilih za prilagojeno izvajanje 

NPZ-ja. Otrokom z LMDR je omogočeno prilagojeno preverjanje, pri katerem lahko 

enakovredno izkažejo svoje znanje (Navodila za izvedbo nacionalnega preverjanja znanja v 

osnovni šoli 2014/2015). 

➢ Prilagojeno izvajanje (Mitchell, 2015) vključuje spremembe v procesu izvajanja 

in ocenjevanja. 

Prilagojeno izvajanje NPZ-ja vključuje prilagojeni način izvajanja, prilagojeni preizkus znanja, 

uporabo posebnih pripomočkov in prilagojeni način vrednotenja. Preizkus znanja ostaja 

vsebinsko enak in preverja znanje na ravni, primerni za učence določene vrste izobraževalnega 

programa. Oblike in načine prilagojenega izvajanja NPZ-ja, na predlog šole in v skladu z 

odločbo o usmeritvi, pripravi Državni izpitni center v sodelovanju s strokovnjaki. Prilagojeno 

preverjanje znanja zajema podaljšani čas pisanja, prekinitve pisanja po potrebi (tudi prekinitve 

zvočnih posnetkov), opravljanje NPZ-ja s pomočnikom, poseben prostor opravljanja in 

prilagoditev opreme v prostoru (Navodila za izvedbo nacionalnega preverjanja znanja v 

osnovni šoli, 2014/2015). 

➢ Alternativno vrednotenje (Mitchell, 2015) je ocenjevanje, ki se nanaša na 

opazovanje učiteljev med izvajanjem pouka. Alternativno vrednotenje mora imeti imeti: 

○ jasno definirano strukturo, 

○ priporočila, ki določajo, kateri otroci lahko sodelujejo, 

○ jasno definirane kriterije za ocenjevanje in postopke, 
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○ poročilo, ki jasno odraža otrokov rezultat glede na standarde znanja, ki 

so določeni s strani države, in 

○ visoko tehnično kakovost vključno z veljavnostjo, zanesljivostjo, 

dostopnostjo in objektivnostjo, ki tudi sicer veljajo za redna ocenjevanja, ki so 

predpisana s strani države. 

Šola v skladu z odločbo o usmeritvi in strokovnim mnenjem lahko predlaga Državnemu 

izpitnemu centru tudi prilagojeni način vrednotenja NPZ. Opisi predlaganih prilagoditev 

vrednotenja, ki so jih pri posameznem predmetu izvajali učitelji pri pouku, naj bodo čim bolj 

natančni, saj na ta način omogočijo strokovno korektno vrednotenje (Navodila za izvedbo 

nacionalnega preverjanja znanja v osnovni šoli, 2014/2015). 

Kriterij za ocenjevanje (Mitchell, 2015) priporoča:  Prilagoditve kurikuluma se odražajo tudi v 

ocenjevanju. Način ocenjevanja upošteva sposobnosti in potrebne prilagoditve posameznih 

otrok. Rezultati ocenjevanja otrok s posebnimi potrebami so osnova za načrtovanje 

individualiziranih načrtov. 

6.3.5 Poučevanje 

Učitelj mora obvladati strategije dobre poučevalne prakse, ki vsebuje učinkovite strategije 

poučevanja in splošne strategije poučevanja otrok s posebnimi potrebami. Mitchell (2014) 

navaja kot učinkovite strategije učiteljeve dobre poučevalne prakse: 

➢ Usmerjanje učenja, kar zahteva organizacijo okolja, ki omogoča uspešno učenje. 

Tudi pri otrocih s čustveno-vedenjskimi težavami je boljše, da se učitelj usmeri v učenje 

ustreznih oblik vedenja kot v nadzor in kaznovanje negativnih oblik vedenja. 

➢ Učitelj učencem omogoči, da dokončajo nalogo, saj imajo posebno otroci z 

učnimi težavami pogosto občutek neuspešnosti, ker jim ne uspe dokončati nalog. Otrok 

lahko konča le nalogo, ki ustreza njegovim posebnim potrebam in potencialom in za 

katero ima na voljo dovolj časa. 

➢ Pri vsakem učencu učitelj s spodbudami in omogočanjem uspeha razvija 

zaupanje v lastne sposobnosti. Učencem prikaže tudi njihov napredek. 

➢ Upoštevanje prejšnjega znanja. Učenci razumejo in prikličejo novo znanje, če 

ga lahko povežejo s prejšnjim znanjem, če razumejo pojme, vsebine, obvladajo 

spretnosti, da lahko sledijo pouku; 
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➢ Pritegnitev pozornosti (npr. utihne pred pomembno informacijo, spremeni 

dejavnost), ker imajo otroci z učnimi težavami pogosto težave s pozornim sledenjem 

dejavnosti med poukom. Z opazovanjem ugotovi, kdaj in zakaj je otrok manj pozoren. 

Pozornost je treba zaslužiti, namesto da jo zahtevamo. 

➢ Pri poučevanju učitelj upošteva učenčevo kulturno in jezikovno ozadje 

(predvsem pri učencih drugih narodnosti). Izraža se jasno in razumljivo, pri ustnem in 

pisnem izražanju. Upošteva jezikovne sposobnosti vseh učencev. 

➢ Aktivno vključuje učence v učenje. Učenci se bolje učijo, če so dejavni, se lahko 

učijo po vseh senzornih poteh in z izvajanjem praktičnih dejavnosti, ki jih opisujejo. 

➢ Strategije poučevanja učitelj evalvira, ker se zaveda potrebe po prilagajanju 

strategij poučevanja. 

➢ Učitelj mora biti avtoriteta, pozoren mora biti na svoje besede, vedenje, ker je 

zgled učencem in drugim strokovnim delavcem na šoli.  

Od učiteljev se pričakuje, da so odgovorni ne samo za to, da učencem pomagajo doseči 

najboljše možne rezultate, temveč tudi zato, da uporabljajo znanstveno potrjene metode, s 

katerimi jih lahko dosegajo (Mitchell, 2015). 

Kriterij za poučevanje (Mitchell, 2015): Strategije poučevanja se prilagajajo tako sestavi 

razreda, kot tudi potrebam posameznih učencev. Učitelji uporabljajo povratne informacije 

učencev za oblikovanje in vrednotenje lastnie poučevalne prakse. 

6.3.5.1 Delna inkluzija (Partial inclusion, Pull-out, Resource room) 

Otroci s posebnimi potrebami imajo pravico biti vključeni, vendar imajo tudi pravico do 

kakovostne izobrazbe in dostopa do vseh vidikov šolskega življenja (Winter in O’Raw, 2010). 

Delna inkluzija je kombinacija vključujoče namestitve in ločene obravnave specialnega 

pedagoga. Otrok je vključen v redni razred, del šolskega dneva (20–50%) pa preživi bodisi v 

specializiranem razredu ali v ločeni učilnici/prostoru, kjer se izvaja poseben/prilagojen program 

za učenca s posebnimi potrebami individualno oz. v majhni skupini. Ta model je primeren za 

učenca, ki je vključen v redni razred, vendar zaradi narave posebnih potreb potrebuje dodatno 

individualno razlago/delo, kar je zapisano v individualiziranemu načrtu (IP) (What is the 

Special Education Resource Room, 2016). 

Otrok z LMDR, ki je delno vključen, vsak dan ob istem času zapusti redno učilnico in ima 

prilagojen pouk (slovenščine, matematike) v skupini 4–20 učencev s posebnimi potrebami. 
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Podobna strategija je predstavljena tudi v Beli knjigi (2011, str. 297): “Nadaljnji korak v 

procesu inkluzije /.../ bi dosegli s tem, da bi pri omejenem številu predmetov in ne več kot dva 

šolska razreda nižje prehajali na nižjo raven zahtevnosti.” 

6.3.5.2 Vrstniška pomoč (Peer tutor) 

Dokazano je, da je vrstniška pomoč učinkovita strategija za povečanje učnih dosežkov vseh 

učencev, tistih s posebnimi potrebami in tistih brez njih, in povečanje socialnih interakcij 

(European Agency for Development in Special Needs Education, 2001). 

Vključevanje vrstniške pomoči v učni proces poteka na vseh ravneh: od priprave, načrtovanja, 

do izvajanja vključujočega procesa. Komunikacija med udeleženci mora biti odprta. Za dobro 

sodelovanje moramo upoštevati različnosti, socialne interakcije. To lahko dosežemo (Eaton, 

2004, v Kavkler idr, 2010): 

➢ z dobrim načrtovanjem: 

○ V procesu priprave učence seznanimo z otrokom z LMDR. 

○ Posredujemo pomembne informacije o posebnih vzgojno-izobraževalnih 

potrebah, močnih področjih in drugih posebnostih otroka z LMDR. 

○ Učimo jih veščin sodelovanja in nudenja pomoči otroku z LMDR. 

○ Krog prijateljev: da bi bili učenci brez posebnih potreb občutljivejši za 

potrebe otroka z LMDR – spodbujanje prijateljstva. 

➢ z implementacijo: Spodbujamo učence, da izvajajo različne oblike pomoči 

(preberejo navodilo) ali prilagoditve (podčrtajo ključne informacije), kadar je potrebno. 

Vključimo jih tudi v reševanje razrednih težav. 

➢ z razvojem sistema podpore in pomoči vrstnikov: 

○ izven razreda, 

○ krog prijateljev,  

○ sodelovalno učenje, 

○ učenje po modelu – model za učenje socialnih veščin, ko delajo v paru 

ali skupini. 

➢ z izvajanje tutorstva vrstnikom, ki vpliva na: 

○ izboljšanje komunikacijskih veščin, 

○ izboljšanje organizacijskih veščin, učenca – tutorja, 
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○ izboljšanje učnih dosežkov obeh, saj otrok z LMDR doseže višjo raven 

razumevanja, se nauči socialnih veščin, tutor pa se nauči pozornosti do drugih, 

rabe preprostejšega jezika, vztrajnosti, nudenja socialne podpore, 

○ izboljšanje samopodobe, 

○ širjenje modela vrstniške pomoči, 

○ oblikovanje priložnosti za bogatejše odnose med učenci (Kavkler idr., 

2010). 

Vrstniška pomoč je mnogo več kot le pomoč uspešnejšega učenca otroku z LMDR. Temelji na 

ideji, da se vrstniki lahko veliko naučijo drug od drugega (Mitchell, 2014). 

Vrstniška pomoč je s kognitivnega in socialno-emocionalnega vidika pomembna za vse učence, 

saj omogoča napredek otroku z LMDR in njegovim vrstnikom (Special needs education in 

Europe, 2003). 

Izpostavimo lahko več razlogov, zakaj vrstniška pomoč deluje (Mitchell, 2014): 

➢ Ker gre za osebno pomoč se lahko način podajanja zelo prilagodi potrebam 

posameznega otroka, ki ima tudi mnogo več možnosti za odziv. 

➢ Vzpodbudna za oba sodelujoča. 

➢ Otrok z LMDR se sreča z več različnimi osebnimi pogledi ter načini razlage. 

➢ Otrok z LMDR ima več povratnih informacij ter pomoči.  

➢ Pozitiven vpliv na komunikacijske spretnosti, samostojnost ter samozavest. 

➢ Gradnja medsebojnih odnosov in prijateljstva. 

➢ Olajša inkluzivno poučevanje. 

Pozorni pa moramo biti na (Mitchell, 2014): 

➢ Občutljivo ravnovesje v odnosu med otrokom z LMDR in tutorjem, kjer je 

zaželeno, da prvi slednjemu zaupa, obstaja pa nevarnost, da se nanj preveč zanaša in 

tako postane odvisen od njegove pomoči.  

➢ Kaj zlahka pride do situacije, da učence, ki izkazjejo voljo za tutorstvo ter so pri 

tem uspešni, s to nalogo preobremenimo, zato je vredno razmisliti o časovni omejitvi, 

porazdelitvi  med več tutorjev ali podobnih strategijah, ki to preprečijo.  

➢ Zavedati se moramo, da vsak ni primeren za vlogo tutorja, zato je pri izbiri 

potrebna skrbna presoja.  
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➢ Potrebno je skrbno vodenje, saj izkušnje kažejo, da večina povratnih informacij 

pride od tutorjev, ne otrok z LMDR, a je zanesljivost teh informacij vprašljiva, saj so 

pogosto napačne.  

➢ Predvsem pa se je treba zavedati, da je vrstniška pomoč zgolj dodatek in nikakor 

nadomestek poučevanju.  

6.3.5.3 Pomoč asistenta (Teaching assistant/Paraprofessionals) 

Asistent (Teaching Assistant, Paraprofessionals, Learning Support Assistant – različno 

poimenovanje v različnih državah) je pomočnik pri poučevanju, kar pa ne pomeni, da asistira 

učitelju, temveč je njegova vloga pomoči pri poučevanju namenjena otrokom z LMDR v 

vključujočem razredu. Naloge in vloge se v različnih izobraževalnih sistemih razlikujejo, v 

večini primerov pa pokrivajo organizacijski vidik, otroku z LMDR delajo zapiske, nudijo 

vmesno pomoč, skrbijo za razvijanje različnih spretnosti po navodilih specialnega 

pedagoga/učitelja, po potrebi nudijo tudi fizično pomoč, osnovno nego, skrbijo za socialno 

vključenost otrok z LMDR (Kesič-Dimic, 2010). Po drugi strani pa lahko ravno prisotnost 

asistenta otroka z LMDR izključuje, saj asistent postavlja simbolno in dejansko “oviro” med 

otrokom z LMDR in vrstniki (Giangreco, 2010). 

Asistent je zgled otrokom, zato mora biti: “ prijazen, spoštljiv, potrpežljiv, pošten, sposoben se 

učiti na lastnih napakah, fleksibilen, skrben, odgovoren in čustveno stabilen. Prav tako mora 

biti empatičen, da se lahko vživi v otroka in zna razumeti njegove potrebe in želje. Brez 

tovrstnih osebnostnih lastnosti in sposobnosti ne bo mogel razumeti otroka, učiteljev in staršev 

ter vzpostaviti zaupanja, bližine in dobrega sodelovanja.” (Zobec, 2013, str. 44) 

Model učne pomoči asistentov je zelo razširjen v Veliki Britaniji, kjer se je po letu 1997 število 

asistentov močno povečalo zaradi povečanega vključevanja otrok s težjimi oblikami posebnih 

potreb in povečanega števila vseh drugih učencev, ki potrebujejo dodatno pomoč pri učenju. 

Sočasno so se pojavile tudi zahteve po zvišanju vzgojno-izobraževalnih standardov v šolah. 

Predvideli so, da se lahko z ustreznim izobraževanjem in nadzorovanjem pa tudi dovolj 

zaposlenimi asistenti, ki lahko prevzamejo številne naloge učiteljev, učitelji bolj osredotočijo 

na poučevanje in učenje. Asistenti prevzemajo številne naloge (priprava prilagojenega gradiva, 

pomoč in podpora učencem, administrativna dela itn.), na ta način se razbremeni učitelje, da se 

lahko posvetijo izvajanju učinkovitih strategij poučevanja. Učitelj vodi in usmerja asistenta ter 

mu daje vsakodnevne povratne informacije o njegovem delu. Delo asistentov zajema štiri 

poglavitna področja, in sicer: podporo in pomoč učencem, podporo in pomoč učiteljem, 



Univerza v Ljubljani - Pedagoška fakulteta          Eva Vrtovec; diplomsko delo 

- 63 - 

 

podporo šoli ter pomoč pri prilagajanju kurikula (Developing the role of school support staff, 

Consultation, 2002). 

Šest Balshawovih (1999, v McVittie, 2005) načel nudi uporabno merilo za evalvacijo dobrih 

praks uvajanja asistentov v šolski proces. 

➢ Delitev vlog in odgovornosti: vloge in odgovornost asistentov morajo biti jasno 

določene in nedvoumne, priporočljivo pa je, da tudi sami asistenti aktivno sodelujejo 

pri njihovem določanju. V smislu prevzemanja odgovornosti ter da bi se izognili 

neprimernim delovnim zahtevam, pa mora biti vloga asistentov jasna celotnemu 

šolskemu osebju.  

➢ Komunikacija: asistenti morajo biti v polnosti vključeni v pretok informacij na 

šoli.  

➢ Konsistenten pristop: asistenti so polnovreden del strokovnega osebja šole in 

morajo biti zato deležni enakega odnosa vseh, tako vodstva kot tudi staršev, če naj se v 

svoji vlogi počutijo domače ter sprejeti in posledično aktivno ter samoinicativno 

opravljajo svoje naloge. 

➢ Timsko delo: posebej je poudarjena potreba po tem, da strokovno osebje deluje 

kot tim, kjer je spoštovan vsak posameznik in njegov doprinos, saj asistent ne sme biti 

razumljen zgolj kot tujek ali celo vohun v razredu. 

➢ Osebne in strokovne kvalitete: asistenti naj bodo spodbujani k nadaljnjemu 

razvoju svojih spretnosti, obenem pa tudi deležni ustrezne podpore pri odpravi 

morebitnih šibkih točk. 

➢ Strokovno izobraževanje: asistenti morajo bit deležni ustreznega strokovnega 

izobraževanja, po možnosti v realističnem, torej šolskem okolju. Če je le možno, naj 

taka izobraževnja vodijo h konkretnim kvalifikacijam.  

6.3.5.4 Sodelovalno učenje (Cooperative learning) 

Učenje vedno poteka v socialnem okolju in v socialni interakciji z drugimi. Interakcije med 

vrstniki so zelo pomembne za pridobivanje znanja in za oblikovanje socialnih veščin in vrednot, 

ki so osnova za delovanje na različnih življenjskih področjih. V procesu učenja se med učenci 

prepletajo (Deutsch, 1962, v Johnson in Johnson, 1988): 

➢ Tekmovanje – negativna soodvisnost, kjer vedno nekdo zmaga, ostali so 

poraženi. 
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➢ Individualizem – neodvisnost, kjer posameznik zasleduje svoj cilj brez ozira na 

druge. 

➢ Sodelovanje – pozitivna soodvisnost z individualno odgovornostjo, kjer vsak 

posameznik s svojim delom pripomore k doseganju skupnega cilja. 

Pomembno je, da učenci učinkovito uporabljajo vse tri oblike, poleg tega pa morajo znati izbrati 

pravi način za posamezno situacijo. 

Johnson in Johnson (1988, 1999) opredeljujeta sodelovalno učenje kot delo v majhnih skupinah 

z namenom, da bi vsi učenci dosegli skupen cilj (osvojili učno snov, rešili problem). Učenje je 

oblikovano tako, da vsak posameznik opravi svojo nalogo in obenem 

pomaga/sodeluje/preverja, da tudi drugi člani opravijo svojo nalogo. Vsi člani skupine si 

prizadevajo za uspeh in vsi imajo koristi (skupen uspeh koristi posamezniku in posameznikov 

uspeh prinaša koristi skupini).  

Za sodelovalno učenje pa ni dovolj, da posadimo učence za isto mizo in jim damo nalogo. Da 

v skupini dosežemo pravo sodelovanje moramo upoštevati načela (Johnson, Johnson in 

Holubec, 1990, v Johnson in Johnson, 1999): 

➢ Pozitivna soodvisnost – učenci morajo zaznavati učno situacijo kot situacijo, v 

kateri ni druge izbire, kot da so uspešni vsi ali pa nihče (vsi plavajo ali utonejo skupaj). 

➢ Neposredna interakcija med učenci – se pogovarjajo, načrtujejo, spodbujajo in 

nudijo pomoč in podpirajo prizadevanja drug drugega. Ko izmenjujejo ideje in načine 

reševanja problemov, spoznavajo koncepte in strategije učenja drug drugega in vlečejo 

vzporednice med trenutnim učenjem in preteklimi izkušnjami. 

➢ Individualna odgovornost – vsak otrok mora prevzeti odgovornost za svoj del 

naloge v skupini. Namen je, da se vsak nauči čim več, zato je potrebno preverjati 

napredek vsakega učenca, da mu drugi člani skupine lahko nudijo ustrezno pomoč in 

podporo. 

➢ Socialne veščine – za uspešno sodelovanje mora vsak posameznik razvijati in 

uporabljati veščine vodenja in sprejemanja odločitev, veščine komuniciranja in 

reševanja konfliktov. Socialne veščine so pomembne in se jih je treba učiti. 

➢ Sodelovalne veščine za delo v skupini – analiza dogajanja v skupini pomaga 

članom ugotoviti, katere aktivnosti so pripomogle k doseganju cilja in kakšno vedenje 

ga je oviralo. Pri tem si lahko pomagamo z vprašanji: Kakšen je doprinos posameznika 
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k skupnemu uspehu? Kaj lahko vsak posameznik spremeni, da bomo kot skupina 

uspešnejši? 

Značilnosti sodelovalne učne skupine (Johnson in Johnson, 1999; Peklaj, 2001): 

➢ Pozitivna soodvisnost, ki jo dosežemo s pomočjo skupnih ciljev. Ti morajo biti 

oblikovani tako, da mora učence zanimati tudi aktivnost drugih članov skupine. 

➢ Odgovornost posameznika mora biti jasno razvidna, kot tudi njegov prispevek 

k končnemu rezultatu. 

➢ Heterogene skupine glede na sposobnosti in nekatere druge osebnostne 

značilnosti: (spol, interese, socialno-ekonomski status, narodnost, ...). Učenci tako 

dobijo temeljne izkušnje v srečevanju z “drugačnostjo”, obenem pa tudi možnost, da se 

naučijo spoštovati in upoštevati to drugačnost v medsebojnih odnosih. 

➢ Vodstvene funkcije so porazdeljene med vse člane skupine in niso vezane na 

sposobnosti posameznega učenca, vsak član se nauči prevzemati različne vloge. 

➢ Odgovornost drug za drugega; pričakuje se, da si bodo pomagali in se 

vzpodbujali, da vsi opravijo predpisano delo. Člani skupine so odgovorni za učenje in 

učne rezultate drugih članov. 

➢ Poudarek na kognitivnih in socialnih ciljih je usmerjen k temu, da bi vsak član 

skupine dosegel čim boljši učni rezultat in da bi imeli med seboj dobre odnose. 

➢ Učitelj opazuje sodelovalne veščine in poseže v delo, kadar je to potrebno. 

Učitelj prevzame vlogo opazovalca. Opazuje, kako poteka delo po skupinah in daje 

učencem povratno informacijo o uspešnosti pri reševanju nalog in sodelovanju. 

➢ Skupine analizirajo svoje delovanje v skupini ob učiteljevem usmerjanju. 

Učenci imajo tako možnost, da razpravljajo o tem, kako delajo skupaj in kako so pri 

tem uspešni, kako rešujejo naloge in kako rešujejo težave v medsebojnem sodelovanju. 

Sodelovalno učenje je učinkovito tako na kognitivni kot čustveni (socialno-emocionalni) ravni 

učenja in razvoja učencev. Učenci, ki drug drugemu pomagajo, zlasti v sistemu prožnega in 

dobro premišljenega razvrščanja učencev v skupine, imajo korist od skupnega učenja. Vsi 

učenci – vključno z otroci z LMDR – kažejo izboljšanje pri učenju in sodelovalno učenje koristi 

vsem: tisti otrok, ki pojasnjuje snov drugim, si bolje in dlje časa zapomni informacije; prav tako 

se s potrebami otroka, ki potrebuje pomoč in podporo, bolje spopade njegov vrstnik, katerega 

raven razumevanja je nekoliko višja (Evropska agencija, 2014). 
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➢ Kooperativno učenje omogoča otroku z LMDR, da se v čim večji meri uči skupaj 

z vrstniki v razredu. 

➢ S kooperativnim učenjem lahko otrok z LMDR pomembno izboljša veščine 

(tehniko branja, strategijo računanja, socialne veščine) in znanja. 

➢ Učitelj in učitelj pomočnik pomagata otroku z LMDR, da uspešneje sodeluje z 

vrstniki, pri komunikaciji z vrstniki, učenju po modelu (Kavkler, 2008a). 

Sodelovalno učenje sestoji iz štirih bistvenih komponent (Mitchell, 2014): 

➢ Soodvisnost: vsi šlani skupine zasledujejo en, skupinski cilj in si pri tem 

medsebojno pomagajo. 

➢ Osebna odgovornost: vsak član skupine je odgovoren za svoje učenje in delo, ki 

pa prispeva k skupnemu cilju. 

➢ Sodelovanje: učenci se eden z drugim pogovarjajo, sodelujejo in skupaj rešujejo 

probleme. 

➢ Ocenjevanje: čalni skupine ocenjujejo svoje delo in sodelovanje ter uvajajo 

potrebne spremembe. 

Tveganja ter, kako se jim izogniti (Mitchell, 2014): 

➢ Pazljiva izbira članov skupine: posebej v primeru otrok s čustvenimi in 

vedenjskimi motnjami. 

➢ Ne smemo in ne moremo pričakovati, da bodo vsi člani skupine vse svoje zaveze 

v polnosti upoštevali. Zato je potreben poudarek na pridobivanju spretnosti potrebnih 

za skupinsko delo ter skrben nadzor napredka. Posledično je priporočljiva postopna 

vpeljava tega načina učenja, saj se mora celotna skupina na čelu z učiteljem prilagoditi 

novemu načinu dela.  

➢ Pretirano zanašanje na sodelovalno učenje. Ta oblika učenja je sicer zelo 

pomembna, a le eden izmed načinov poučevanja, ki naj jih učitelj uporablja za dosego 

kar najboljših rezultatov. 

➢ Sprejemljivost za okolje. Tak način poučevanja lahko predstavlja precejšnjo 

novost tako za izobraževalno ustanovo kot za širše okolje, zato se je o tem potrebno 

pogovoriti tako z vodstvom šole kot seveda s starši in samimi učenci. 
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6.3.5.5 Sodelovalno poučevanje (Cooperative teaching/Co-teaching)  

Eden od pristopov, ki se vse bolj uveljavlja v inkluzivnih razredih je sodelovalno poučevanje. 

Sodelovalno oziroma kooperativno poučevanje je model, primeren za učenje otrok z LMDR v 

najmanj omejujočem enotnem razredu, v keterem si učitelj in specialni pedagog delita 

odgovornost za načrtovanje, izvajanje in vrednotenje poučevanja za vse učence – tiste s 

posebnimi potrebami in tiste brez njih. Učiteljema, ki sodelujeta, omogoča izmenjavo izkušenj 

in znanja. Učitelj pozna kurikul, specialni pedagog pa pristope. Povezujeta zaupanje, izkušnje, 

delita opažanja, uspehe in delo (Special needs education in Europe, 2003; Sileo in Garderen, 

2010). Tako pridobijo vsi učenci, učitelja pa dopolnita svojo bazo strategij dobre poučevalne 

prakse (Kavkler, 2011). 

Kloo in Zigmond (2008) poudarjata, da naj bi ta model teoretično zajemal tisto najboljše, kar 

lahko ponudita redno in specializirano poučevanje. Tega pa ne dosežemo zgolj s tem, da v 

razred nastavimo dva učitelja (rednega in specialnega) in jima rečemo, naj sodelujeta. 

Razlogi za sodelovalno poučevanje (Cook in Friend, 1995): 

➢ Povečanje poučevalnih možnosti za vse učence – dva učitelja z različnim 

znanjem skupaj bolje zadovoljujeta potrebe vseh učencev. Čeprav se sodelovalno 

poučevanje izvaja zaradi otrok, ki potrebujejo pomoč in podporo, je ta oblika zelo 

primerna tudi za nadarjene učence, ker nudi več možnosti za individualizirano delo. 

➢ Izboljšanje intenzivnosti in kontinuitete programov – med sodelovalnim 

poučevanjem učenci dobijo več navodil in se bolj sistematično učijo, poleg tega 

kombinacija dveh učiteljev zmanjšuje število učencev na učitelja in podaljšuje čas 

ukvarjanja s posameznim učencem. Učencem, ki sicer zapuščajo razred zaradi 

posebnega/prilagojenega izobraževanja, omogoča, da več časa preživijo v vključujočem 

učnem okolju. 

➢ Zmanjšanje stigmatizacijo za otroke s posebnimi potrebami – učenci, ki zaradi 

posebnih obravnav zapuščajo redne učilnice so pogosto stigmatizirani, saj njihovi 

vrstniki, pa tudi učitelji, z njihovo dejavnostjo izven razreda ponavadi niso dovolj 

seznanjeni in je ne poznajo. Iz tega nepoznavanja pa se razvije stigma. Z vključitvijo 

posebne obravnave v redni pouk oviro nepoznavanja in neznanega odstranimo ter tako 

zmanjšamo stigmatizacijo, posledično pa otroci raje/lažje uporabljajo pomoč in 

podporo skupaj z vrstniki v razredu. 
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➢ Povečanje strokovne podpore za učitelja – utemeljitev se nanaša na strokovnjake 

in učitelje, ki se medsebojno dopolnjujejo in podpirajo pri načrtovanju in poučevanju. 

Z izkušnjami (v dobrem in slabem) skupaj začutijo potrebe otroka z LMDR in se nanje 

lažje odzovejo. 

Sodelovalno poučevanje pomaga učitelju uresničevati individualizirani program. Pomoč 

učitelju je nujno potrebna za optimalni razvoj izobraževalnih in socialnih veščin otrok z LMDR. 

Ključ do uspeha je timsko delo. Učitelja, ki nima izkušenj s poučevanjem otroka s posebnimi 

potrebami, je pogosto strah. Ob ustrezni podpori in pomoči sodelavcev v timu, se počuti bolj 

kompetentnega pri delu z vsemi učenci, tudi z otroci z LMDR. Strokovna pomoč mora biti 

dobro usklajena in načrtovana, jasna pa morajo biti tudi pravila sodelovanja med učiteljem in 

drugimi strokovnimi delavci. Učitelj razrednik je odgovoren za vse učence. Brez dobre 

komunikacije med razrednikom in drugimi strokovnimi delavci ni sodelovalnega poučevanja 

(Kavkler, 2009). 

Obstaja šest oblik sodelovalnega poučevanja, ki so primerne za vse učence (Cook in Friend, 

1995; Kloo in Zigmond, 2008; Sileo in Van Garderen, 2010): 

➢ eden od učiteljev uči, drugi opazuje, 

➢ poučevanje v skupinah, 

➢ vzporedno poučevanje, 

➢ alternativno poučevanje, 

➢ timsko poučevanje, 

➢ poučevanje v paru, ko eden uči, drugi opazuje in pomaga. 

Vsaka od zgoraj naštetih stopenj se lahko spreminja in prilagaja glede na učni predmet in 

otrokove potrebe. 

➢ Eden uči, drugi opazuje 

○ Pri tem načinu poučevanja eden od učiteljev poučuje celoten razred, 

drugi pa opazuje učence. Po ugotovitvah učiteljev je ta oblika sodelovalnega 

poučevanja primerna v prvih tednih pouka, da ugotovimo, kdo potrebuje 

dodatno pomoč in podporo za sodelovanje v razrednem razgovoru. V 

nadaljevanju šolskega leta lahko to metodo uporabimo za zbiranje opažanj o 

posameznih učencih, vrednotenje njihovih individualiziranih programov ter za 

pripravo poročil staršem in drugim učiteljem. 
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➢ Poučevanje v skupinah 

○ Poučevanje v skupinah nastopi takrat, ko si učitelja delita odgovornost 

za poučevanje učnih vsebin. Pri tej obliki poučevanja učitelja razred razdelita v 

skupine in nato vsaka skupina izvaja drugo aktivnost. Učitelja lahko pripravita 

več različnih postaj in učence razdelita v skupine, ki krožijo po postajah. 

➢ Vzporedno poučevanje 

○ Pri vzporednem poučevanju učitelja skupaj načrtujeta proces poučevanja 

in sočasno poučevanje enake učne vsebine za dve različni skupini učencev. 

Razred je običajno razdeljen v dve enako veliki skupini, učitelja pa obe skupini 

poučujeta isto snov istočasno. Tak način poučevanja omogoči vsem učencem 

bolj individualizirano delo, obenem pa učitelja pridobita izkušnjo za delo z 

manjšimi skupinami. Avtorji predstavljajo še eno prednost takega dela, in sicer 

učitelja v manjših skupinah lažje delata s konkretnim materialom, kar je 

pomembno za otroke z LMDR. 

➢ Alternativno poučevanje 

○ Za to obliko je značilno, da eden od učiteljev poučuje majhno skupino 

treh do osmih učencev, medtem ko drugi učitelj poučuje ostale učence razreda. 

Alternativno poučevanje je odličen način, da učencem zagotovimo več 

intenzivnega in individualnega dela v posebnem učnem okolju. Pri tem pristopu 

obstaja nevarnost stigmatizacije otrok z LMDR, če so vedno/zelo pogosto 

vključeni v individualno skupino.  

➢ Timsko poučevanje 

○ Pri timskem poučevanju učitelja skupaj načrtujeta in rešujeta vse naloge 

v procesu poučevanja. Pri takem poučevanju oba učitelja poučujeta ali 

pomagata učencem pri reševanju nalog. Ta način je zelo primeren pri uvajanju 

novih materialov, učenju novih veščin. 

➢ Poučevanje v paru, ko eden uči, drugi opazuje in pomaga 

○ Eden od učiteljev poučuje snov, drugi pa kroži od učenca do učenca. Ta 

način poučevanja je podoben prvi obliki sodelovalnega poučevanja. Učitelji se 

odločijo za tak način poučevanja, če želijo preverjati, kako učenci razumejo 

tekočo snov, in vzporedno nuditi dodatno pomoč.  

Sodelovalno poučevanje prinaša tri bistvene prednosti (Mitchell, 2014): 
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➢ Ima velik potencial za ustvarjanje sinergij, kjer je rezultat večji kot zgolj vsota 

delov. 

➢ Nudi možnosti, da učitelji usvojijo nove načine poučevanja, ter tako dviga 

kakovost dela vseh. 

➢ Izboljša ter poenoti se celostna podpora, ki jo šola nudi učencu, sam pa jo lahko 

tako lažje in bolje izkoristi. 

Seveda pa ima tudi nekaj slabosti (Mitchell, 2014): 

➢ Predstavlja dodatno organizacijsko težavo pri sestavi urnika, saj je treba 

upoštevati obveznosti vseh sodelujočih učiteljev. 

➢ Postavlja višje zahteve za medsebojno komunikacijo učiteljev, tako na 

osebnostni kot strokovni ravni, kjer mora tudi presegati okvire učiteljeve specializacije. 

➢ Za uspeh je treba imeti dobro definirane cilje, temu pa mora slediti ustrezna 

podpora vodstva ter seveda tudi nujno potrebno strokovno izpopolnjevanje.   

6.3.6 Sprejetje 

Izobraževalni sistem in šola prepoznavata pravico učencev s posebnimi potrebami, tudi otrok z 

LMDR, da se izobražujejo v rednih razredih in da prejmejo enake vire. Sprejemanje ne pomeni 

samo prepoznavanja pravic otrok s posebnimi potrebami, temveč tudi učiteljev in drugih, da 

sprejemajo različnost ljudi na filozofskem nivoju in sprejemajo posameznike s posebnimi 

potrebami socialno in emocionalno (Mitchell, 2015). 

Kriterij za sprejetje (Mitchell, 2015) pravi: Izobraževalni sistem in šola priznavata pravico otrok 

s posebnimi potrebami do izobraževanja v rednih razredih, do enakih možnosti ter čustvenega 

in socialnega sprejetja. 

6.3.7 Dostop 

Dostopnost je zelo širok koncept, ki sega od dostopa do izobraževanja, dostopa do 

prilagojenega kurikuluma in vrednotenja/ocenjevanja (kot opisano prej), do primernega 

fizičnega dostopa v razredih. Slednje je zagotovljeno s klančinami in dvigali, prilagojeni 

toaletnimi prostori, vhodi, ki so dovolj široki za invalidske vozičke, in z dovolj velikimi 

prostori, da se vozički lahko obračajo tudi v razredih. Fizična dostopnost vsebuje tudi vse 

elemente fizičnega okolja v notranjosti, ki lahko vpliva na študentovo sposobnost učenja. To 

vključuje prilagoditev oblikovanja in postavitve pohištva, akustike, osvetlitve, temperature, 
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kakovosti zraka in varnosti. Na primer, pomembno je, da se učenčev delovni prostor uredi tako, 

da olajšuje fleksibilnost in različna navodila, tako da je možno izvajanje s celotnim razredom, 

manjšo skupino in individualno (Mitchell, 2015).  

Kriterij za dostop (Mitchell, 2015) narekuje: Glede na potrebe posameznih učencev so 

zagotovljene prostorske in tehnične prilagoditve, kot so klančine, dvigala, širina hodnikov, 

razporeditev pohištva v razredih. 

6.3.8 Podpora 

Učenje otrok s posebnimi potrebami, tudi otrok z LMDR, zahteva sodelovanje. Sodelovanje 

učiteljev s strokovnjaki, starši, asistenti/paraprofesionalci, psihologi, družbenimi agencijami, 

terapevti in svetovalci z znanjem o inkluzivnem izobraževanju (Rainforth & England, 1997, v 

Mitchell, 2015). Za učitelje, ki so vajeni samostojnega dela, to predstavlja velik korak k 

načinom dela, pri katerih se pričakuje deljenje odgovornosti in izkušenj z drugimi strokovnjaki. 

Osebno postane javno. To, kar je bilo nekdaj implicitno in neizraženo v praksi, mora postati 

eksplicitno in mora biti pojasnjeno tudi drugim. Avtonomija posameznika se zdi pomanjšana, 

saj je potrebna prilagoditev vsakega posebej idejam in osebnosti drugih. Uspešno sodelovanje 

je odvisno od dejavnikov, kot so zastavljanje jasnih ciljev, definiranje vlog, osvojitev pristopa 

namenjenega reševanju problemov ter vzpostavljanje vzajemnega zaupanja in spoštovanja. 

Tisti, ki so vključeni v tim, morajo biti pripravljeni sodelovati (Mitchell, 2015). 

Poudariti je treba tudi potrebe po različni stopnji podpore otrok. Eden takih je model odziv na 

obravnavo (RTI) v ZDA oziroma stopenjski odziv v Angliji, petstopenjski model v Sloveniji. 

Vsi pristopi upoštevajo stopnjo potreb posameznega otroka tako, da: 

➢ spremlja napredek vseh otrok v razredu, 

➢ prepozna tiste, katerih dosežki so opazno nižji od dosežkov ostalih učencev, 

➢ sistematično vrednoti učinek prilagojenega učenja na dosežke/rezultate in 

➢ prilagodi stopnjo podpore glede na našteto (Mitchell, 2014). 

Kriterij za Podporo (Mitchell, 2015) pravi: Ustrezno usposobljen strokovni tim, ki ga 

sestavljajo svetovalni delavec, ki v sodelovanju s specialnim pedagogom ter ustreznimi 

terapevti in učitelji pomočniki, nudi podporo učiteljem. Sestava tima se prilagaja glede ne 

potrebe posameznega učenca. Šola izvaja model odziv na obravnavo. 
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Vpeljevanje in uresničevanje vključevanja oseb z LMDR s posebnimi potrebami je zahteven in 

dolgotrajen proces, ki mora biti skrbno načrtovan in podprt z materialnimi in strokovnimi viri. 

Potrebno je prilagajanje učnega okolja in poučevalne prakse. Potrebni pa so tudi strokovni 

delavci, ki imajo pozitivna stališča do sprememb, do otrok z LMDR in potrebna znanja za 

obravnavo otrok z LMDR v timskem delu (Kavkler idr, 2008). Inkluzivno šolanje namreč ne 

zadeva samo učitelja (kot se velikokrat pojmuje), ampak vse na šoli in v skupnosti, kateri učitelj 

pripada. Šele s koordiniranim delovanjem vseh na šoli in v skupnosti se lahko uresničijo cilji 

inkluzivnega šolanja ter spreminjanje in prilagajanje šolskega in drugega okolja posebnim 

potrebam otrok (Tancig, 2008). Uspešno vključevanje otrok z LMDR je mogoče izpeljati, kadar 

vsi udeleženci sodelujejo s svojimi mnenji, pobudami, rešitvami, kadar so pripravljeni delati 

skupaj kot tim. Brez timske podpore inkluzije ni mogoče razviti. “Učitelj inkluzivne šole se 

zaveda, da so se vsi otroci sposobni učiti in da jih je on sposoben poučevati” (neznani avtor). K 

razvoju takega stališča pomembno vpliva dobro organiziran program izpopolnjevanja učiteljev, 

ki zahteva (UNESCO, 2001, v Kavkler, 2007, str. 91-92): 

➢ dolgotrajnejši trening z upoštevanjem vseh vrst posebnih potreb otrok in 

različnih modelov obravnave, 

➢ skupno izobraževanje učiteljev, specialnih učiteljev, svetovalnih delavcev in 

drugih, da skupaj spoznavajo iste pristope, se učijo sodelovati kot partnerji v timu, 

razvijajo komunikacijske spretnosti; 

➢ povezovanje teorije in prakse ter omogočanje zadostnega časa za trening veščin; 

➢ upoštevanje potreb, ki jih ima učitelj pri razvoju inkluzivne prakse; 

➢ organizacijo treninga na šoli, da se ga lahko udeležujejo vsi strokovni delavci; 

➢ spodbujanje samoizobraževanja z oblikovanjem priložnosti za sodelovanje med 

učitelji, šolami in širšim okoljem doma in v tujini; 

➢ spodbujanje učiteljev, da tudi sami oblikujejo, prilagajajo učne pripomočke, 

gradiva, izmenjujejo izkušnje, gradiva itd.   

6.3.9 Viri 

“Inkluzivno izobraževanje zahteva dodatne vire, kot sta čas in denar, a kljub temu mora vsak 

učenec dobiti izobrazbo, ki si jo želi.“ (Evropska agencija, 2014, str. 20) 

“Pogoste so trditve, da je inkluzivno izobraževanje drago, a ko poskušamo varčevati, na koncu 

vseeno plačamo več za reševanje problemov. /…/ Inkluzivno izobraževanje je treba speljati na 



Univerza v Ljubljani - Pedagoška fakulteta          Eva Vrtovec; diplomsko delo 

- 73 - 

 

najboljši način, tudi če država nima veliko sredstev. Inkluzivno izobraževanje je naložba, v 

ljudi pa moramo vlagati; ljudje so edini vir.” (Evropska agencija, 2014, str. 20) 

Da se večdimenzionalen pristop k inkluzivnemu izobraževanju, kot je opisan, implementira, 

morajo biti na voljo zadostni viri. Ti vsebujejo vire za kritje stroškov šole/prostorov, opreme  

transporta in osebja. 

Kriterij za vire (Mitchell, 2015) je jasen: Zagotovljene so: zadostna in primerna oprema ter 

ustrezna struktura zaposlenih. 

Booth in Ainscow menita, da bi bilo treba sredstva razumeti širše kot zgolj denar, naprave ali 

osebje. To bi šolskim skupnostim omogočilo, da se naučijo prepoznati vire, ki so na voljo na 

vseh šolah, vendar se še ne uporabljajo. Pravita, da je take vire mogoče najti “v okviru vseh 

vidikov šole; pri učencih, starših/skrbnikih, v skupnosti in pri učiteljih; spremembah v kulturah, 

politikah in praksah” (Booth in Ainscow, 2002, str. 5). 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (ZOFVI, 

2016) ureja pogoje za opravljanje ter določa način upravljanja in financiranja vzgoje in 

izobraževanja tudi za otroke s posebnimi potrebami. Iz sredstev državnega proračuna zagotavlja 

sredstva za kritje materialnih stroškov v skladu s standardi in normativi za izvedbo 

osnovnošolskega izobraževanja za: 

➢ oskrbo otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, torej tudi otrok z LMDR, 

v skladu z odločbo o usmeritvi. 

Javnim šolam se zagotavljajo sredstva v skladu z normativi in standardi, ki jih določi minister. 

Za vzgojo in izobraževanje: 

➢ otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, ki potrebujejo prilagojeno 

izvajanje programov, prilagojene izobraževalne programe ali posebni program vzgoje 

in izobraževanja, določi minister posebne normative in standarde. 

Normative in standarde za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov iz prejšnjega 

odstavka določi minister v soglasju z ministrom, pristojnim za zdravstvo. 

Normativi in standardi obsegajo učno obveznost strokovnih delavcev, delovno oziroma učno 

obveznost ravnatelja in pomočnika ravnatelja, merila za oblikovanje svetovalne službe, 
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knjižnice, administrativno-računovodske in tehnične službe ter merila za oblikovanje oddelkov 

in skupin in za vrednotenje materialnih stroškov ter standarde za prostor in opremo. 

 

6.3.10 Vodenje 

Ustvarjanje pozitivne kulture v šoli vključuje razvoj in implementacijo ciljev celotne šole. Ti 

cilji morajo odražati skupne vrednote, prepričanja, naravnanosti, tradicije in pravila obnašanja 

osebja, še posebej tistih v vodstvu. Vodenje se mora izvajati skozi celoten izobraževalni sistem: 

preko zakonodajalcev, politikov, vodstvenih teles šol, ravnateljev in učiteljev (Mitchell, 2015). 

Vodenje pomeni: 

➢ razvoj močne zaveze za sprejemanje in slavljenje različnosti, 

➢ razvoj občutljivosti za kulturne vsebine, 

➢ postavljanje visokih, toda realističnih standardov in 

➢ doseganje pozitivnih izidov tistih, ki so najbolj prikrajšani. 

Vodenje naj upošteva dokaze, usmerjeno naj bo na rezultate učencev in osnovano na 

prepoznavanju dejstva, da uspeh pride iz posameznikov, ki sodelujejo (Shaddock Nilsen, 

Giorcelli, Kilham, & Hoffman-Rapp, 2009, v Mitchell, 2015). 

Kriterij za vodenje (Mitchell, 2015) narekuj: Vodstvo šole izkazuje močno zavezanost 

sprejemanju različnosti, občutljivost za kulturne razlike ter postavlja visoka, a dosegljiva 

merila. 

Če si za cilj vzgoje in izobraževanja postavimo usposabljanje posameznika, ki bo znal razumeti 

sebe in druge na temelju boljšega poznavanja sveta, presegamo predsodke in krepimo toleranco. 

Za to je treba razumeti odnose, ki človeka združujejo z njegovim okoljem. Pomembno si je 

prizadevati za upoštevanje in spoštovanje različnost posameznikov in skupin in s tem 

preprečevati socialno izključevanje. Spoštovanje različnosti in osebnosti posameznikov je 

temeljno načelo, ki mora dati veljavo človekovim kakovostim oz. talentom, kot so domišljija, 

sposobnost vodenja, sporazumevanja, čut za lepoto in duhovnost, ročne spretnosti, … (Golob, 

2011). 
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7 ODGOVORI NA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

7.1 Kakšne so oblike vključevanja otrok z lažjo motnjo v duševnem razvoju 

po svetu? 

Vključujoča praksa je tista, ki zagotovi potrebno podporo vsem učencem, ker omogoča vsem 

otrokom skupno učno okolje. V svetu obstajajo različni pristopi in prakse, ki so značilne za 

vključevanje otrok z LMDR in so znanstveno dokazano učinkovite. 

Pristopi, ki omogočajo vključevanje otrok z LMDR: 

Sodelovalno učenje dobro deluje na vse udeležence, spodbuja interakcije med otroci z 

različnimi sposobnostmi v heterogenih skupinah (Jacques, Wilton & Townsend, 1998; Johnson 

& Johnson, 1998, 1999, 2002). Raziskave kažejo prednosti za otroke z LMDR in za otroke, ki 

so učno uspešnejši. Otroci radi delajo v skupinah, počutijo se uspešnejše, imajo več prijateljev 

in bolje sprejemajo drugačne od sebe. Vsem oblikam sodelovalnega učenja je skupno, da otroci 

delajo skupaj ter da so odgovorni za svoje učenje in učenje drug drugega. Otroci, ki so učno 

uspešnejši, pridobijo v sodelovalnem učenju prav toliko kot otroci z LMDR (Slavin, 1995, v 

Slavin, 2013). 

Vrstniška pomoč je pristop k učenju, pri katerem se otroci v dvojicah izmenjujejo v vlogi 

učiteljev - tutorjev in v vlogi učencev. Tovrstno pomoč lahko ponudijo tudi prostovoljci ali 

učitelji. Naučijo se strategij medsebojne pomoči in sodelovanja. Uporaba vrstniške pomoči v 

osnovnih šolah kaže pozitivne učinke na učne rezultate otrok z LMDR. 

Asistent kot učni pomočnik nudi otroku z LMDR dodatno pomoč pri učenju. Sočasno sodeluje 

pri drugih nalogah (priprava prilagojenega gradiva, pomoč in podpora otrokom, administrativna 

dela itd.), da se učitelji lahko bolj osredotočijo na poučevanje in učenje (Giangreco & Doyle, 

2007; McVittie, 2005; Moran & Abbott, 2002). 

Sodelovalno poučevanje je pristop, pri katerem gre za neposredno sodelovanje med učiteljem 

in specialnim pedagogom v istem razredu za heterogeno skupino otrok. Ta pristop povečuje 

učne možnosti, zmanjšuje stigmatizacijo za otroke z LMDR in zagotavlja podporo vsem 

sodelujočim. Sodelovalno poučevanje je treba sistematično načrtovati in izvajati (Cook & 

Friend,1995; Kloo & Zigmond, 2008; Sileo & Van Gardener, 2010). 
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Prilagajanje/spreminjanje kurikula, da odgovarja potrebam vseh otrok in vsakega otroka z 

LMDR (individualizacija), je poleg timskega dela učiteljev, strokovnjakov in staršev bistvo 

uspešne inkluzivne prakse (Mitchell, 2015; Vislie, 2003). Uspešno je podaljševanje učnega 

časa, zagotavljanje dopolnilnega pouka in ustrezne prilagoditve v okviru dobre poučevalne 

prakse, kar pomaga otrokom, da zmorejo zahteve učnega načrta. Delna inkluzija pa omogoča, 

da je otrok z LMDR vključen v redni razred, obenem pa je poleg podpore v razredu deležen 

specialne/poglobljene individualne obravnave izven razreda (Jensen, 2015). 

Heterogeni razredi, ki v izobraževalni proces vključujejo dodatne človeške vire, vključujejo 

različno paleto strokovnjakov, prostovoljcev in družin, ki sodelujejo in pomagajo otrokom z 

LMDR pri učenju. Interakcije v heterogeni skupini koristijo vsem otrokom pri učenju in jim 

pomagajo živeti skupaj. (McGregor in Vogelsberg, 1998; Inclusive education and effective 

classroom practice, 2001; Special needs education in Europe, 2003; Analiza dobrih praks v 

evropskih sistemih, 2010; Winter in O’Raw, 2010). Rezultat tovrstnega vključevanja pa je, da 

imajo vsi otroci možnost spoznati načelo pravičnosti in enake obravnave, prevzemati nove 

vloge in odgovornosti, povečajo pa se tudi možnosti, da razvijejo pozitiven odnos do vrstnikov, 

s tem ko se učijo pomagati/pomagajo sošolcem z LMDR (Fisher, Roach & Frey, 2002). 

7.2 Katere so ovire pri vključevanju otrok z lažjo motnjo v duševnem 

razvoju? 

Ovire za vključevanje otrok z LMDR v okviru modela večdimenzionalnega koncepta 

inkluzivnega izobraževanja: 

Za vključevanje otrok z LMDR še nimamo jasne vizije, čeprav je na podlagi Zakona o OŠ 

(1996, 2007) in ZUOPP (2000, 2011) določeno, da imajo otroci z LMDR priznane pravice do 

izobraževanja v najbližji redni OŠ, tako kot je določeno v Konvenciji o pravicah invalidov 

(2008), vendar se te pravice ne uresničujejo. V praksi so vsi otroci z LMDR prikrajšani za 

vključujoče izobraževanje, saj redne OŠ ne izvajajo prilagojenega programa z nižjim 

izobrazbenim standardom. Ker komisija za usmerjanje v redno OŠ ne usmerja otrok z LMDR, 

ti ne morejo obiskovati redne OŠ. 

Hines (2001) navaja ovire, ki so povezane s stališči, saj se učitelji načeloma strinjajo z 

vključevanjem otrok z LMDR, vendar se mnogi ne čutijo dovolj pripravljeni za vpeljavo in delo 

v inkluzivnih okoljih. Tudi razširjen sistem specializiranih šol in strokovnjakov v njih se oklepa 
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trenutne prakse, saj menijo, da lahko bolje poskrbijo za otroke z LMDR. Vključevanje v redno 

OŠ pa prinaša/pogojuje spremembo načina dela. 

Nezadostna usposobljenost, pomanjkanje znanj in strategij učiteljev za delo z otroci z LMDR 

predstavlja veliko oviro vključevanju. Vključevanje otrok z LMDR je timsko delo. Sodelovanje 

predstavlja organizacijske težave, ki so povezane s strokovnimi viri, vodenjem, poučevanjem. 

Upoštevati je treba vse sodelujoče pri obravnavi otrok z LMDR. Načrtovanje, sodelovanje med 

učitelji in drugimi strokovnimi delavci, starši. Celoten proces zahteva dobro medsebojno 

komunikacijo in prilagodljivost, tako na osebnostni kot strokovni ravni (Hines, 2001; Mitchel, 

2015). 
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8 SKLEPNE UGOTOVITVE IN SMERNICE ZA USPEŠNO 

INKLUZIVNO IZOBRAŽEVANJE OTROK Z LMDR V REDNI 

ŠOLI 

V mednarodnih gradivih je inkluzivno izobraževanje označeno kot reforma, ki podpira 

raznolikost in posebnosti vseh učencev, ter kot načelo, ki opredeljuje izobrazbo kot osnovno 

človekovo pravico in temelj pravičnejše družbe (Ainscow & Sandil, 2010). 

Z vidika osebnostih pravic otroka z LMDR velja poudariti, da je socialna država ne samo dolžna 

opustiti vsak ukrep, ki bi oviral otrokov celostni razvoj, temveč je otroku dolžna pomagati pri 

osebnostnem razvoju. To pomeni, da je mora otroku z LMDR omogočiti dostop do svojih 

izobraževalnih institucij (ne samo do specializiranih). Priznanje Konvencije o pravicah 

invalidov (2008) in kritična ocena slovenske zakonodaje, ki se nanaša na usmerjanje otrok s 

posebnimi potrebami, nakazujeta, da bo potrebna prenova zakonodaje, ki ureja to področje, vsaj 

glede otrok z LMDR. Zdi se, da so stroka in šolske institucije relativno dobro sprejele 

vključevanje drugih otrok s posebnimi potrebami (zlasti gibalno ovirane), za katere je tudi 

ustrezna pomoč bolje zagotovljena. Poseben problem pa so, vsaj tako se zdi, otroci z MDR 

(Šelih, 2013). 

V Sloveniji smo uzakonili temelje inkluzivne vzgoje in izobraževanja. Zakon o osnovni šoli 

(1996, 2007) ureja splošna vprašanja izobraževanja tudi za otroke s posebnimi potrebami, 

Zakon o usmerjanju (ZUOPP, 2000; ZUOPP-1, 2011) pa bolj specifična vprašanja. Po veljavni 

šolski zakonodaji ima večina otrok s posebnimi potrebami pravico do izobraževanja v rednih 

vrtcih in šolah, ki so najbližje otrokovemu domu. V praksi pa so vsi otroci z MDR prikrajšani 

za inkluzivno izobraževanje. Navkljub zakonsko opredeljenim pravicam o inkluzivnem 

izobraževanju se v rednih šolah poleg rednega programa izvajata le izobraževalni program s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo ter prilagojeni program z 

enakovrednim izobrazbenim standardom. 

“Komite za otrokove pravice, ki deluje v okviru Konvencije o otrokovih pravicah, je v svojem 

poročilu o uresničevanju otrokovih pravic v Sloveniji (30. 1. 2004, CRC/C/15/Add. 230, 23. 

člen, 42. točka) poudaril, da se Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami ne izvaja v 

celoti, saj se določeni programi (npr. prilagojeni program z znižanim standardom) izvajajo le v 

specializiranih šolah, čeprav zakon (4. odstavek 16. člena ZUOPP, 2000; 4. odstavek 18. člena 
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ZUOPP-1, 2013) predvideva izvajanje teh programov tudi v rednih šolah.” (Šelih, 2013) 

Opozorilo še ni bilo upoštevano. 

Za otroke z LMDR, ki potrebujejo vključitev v prilagojeni program z nižjim izobrazbenim 

standardom, je, kot navaja Novakova (2003), brez načelnih smernic in javnosti poznanih 

navodil šolskim upravam prepuščena izbira redne OŠ ali OŠPP. Avtorica nadaljuje: “Taka 

nedoločena pravna ureditev lahko pomeni nevarnost za pravico do nediskriminacijskega 

dostopa do izobrazbe in s tem ogrozi otrokovo korist.” Država bi namreč morala v skladu s 

Konvencijo o otrokovih pravicah vsakemu otroku zagotoviti, da bo glede na svoje potrebe 

deležen izobrazbe in usposabljanja ter priprave na zaposlitev na način, ki pospešuje kar največjo 

možno vključitev v družbo (23. člen KOP, 1990).  

Vsemu temu navkljub do danes ni bila izdana nobena odločba s pravico šolanja otroka s 

posebnimi potrebami v prilagojenem programu z znižanim standardom v redni OŠ (Kavkler, 

2013). To pa seveda pomeni tudi, da nobena redna OŠ v Sloveniji ne izvaja prilagojenega 

programa z nižjim izobrazbenim standardom (ki je edini ustrezen za izobraževanje otrok z 

LMDR v Sloveniji).  

Otrok z LMDR je pogosto prepoznan šele v času osnovnošolskega izobraževanja, ko je že začel 

obiskovati najbljižjo redno OŠ v družbi s svojimi vrstniki, prijatelji (48. člen ZaOŠ, 2007). 

Zaradi posebnih potreb, ki mu onemogočajo doseganje minimalnih standardov, otrok doživlja 

neuspehe, ki se evidentirajo kot učne težave. Dolžnost učitelja in drugih strokovnih delavcev 

na šoli je, da se začne izvajati tri- oz. petstopenjski model odziv na obravnavo. V čim večji meri 

se uporablja preverjene in dokazano učinkovite pristope in prakse, ki sem jih predstavila: 

Sodelovalno poučevanje, ki z istočasnim poučevanjem učitelja in specialnega pedagoga zajema 

najboljše, kar ponujata redno in specializirano poučevanje (Kloo in Zigmond, 2008); 

Sodelovalno učenje, kjer ob interakcijah v majhnih skupinah vsak otrok doseže najboljši učinek 

pri lastnem učenju, ob tem pa spodbuja in pomaga drugim, da vsi dosežejo kar najboljše 

rezultate (Johnson in Johnson, 1999). 

Vrstniška pomoč, kot pomoč učno uspešnejšega otroka otroku z LMDR. To je osebna pomoč, 

kjer se lahko način podajanja kar najbolj prilagodi potrebam otroka z LMDR. Vzpodbuja in 

omogoča napredek pri obeh sodelujočih, gradi medsebojne odnose in prijateljstvo (Mitchell, 

2014; Special needs education in Europe, 2003). Kombiniranje pomoči in podpore v razredu 

(pomoč učnega asistenta in ustrezne prilagoditve v okviru dobre poučevalne prakse) in izven 
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njega razreda (delna inkluzija), kar pomaga otrokom z LMDR, da zmorejo zahteve učnega 

načrta.  

Na zadnji stopnji modela odziv na obravnavo je treba otroka z LMDR usmeriti. Tudi za otroke 

s posebnimi potrebami ZaOŠ (2007) v 49. členu določa, da imajo starši pravico otroka s 

posebnimi potrebami vpisati v osnovno šolo v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno oziroma 

začasno prebiva. Uveljavi pa se drugi del člena, ko je otroku z odločbo o usmeritvi določena 

druga ustrezna osnovna šola. Čeprav se z odločbo o usmeritvi določi praviloma najbližja 

ustrezna šola, je običajno še vedno precej oddaljena od otrokovih vrstnikov, prijateljev. Ob 

vsem tem pa je treba poudariti: otroci, ki so deležni obravnave po modelu odziv na obravnavo 

in so na podlagi odločbe usmerjeni v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in 

dodatno strokovno pomočjo ali prilagojeni program z enakovrednim izobrazbenim standardom 

(prezahtevna programa za otroke z LMDR), ostajajo v isti šoli, v istih učilnicah, med vrstniki 

in prijatelji, kjer so deležni pomoči in podpore. 

Otroci z LMDR so usmerjeni v prilagojeni program z nižjim izobrazbenim standardom (kar je 

primerno in pravilno), ki pa se v večini primerov ne izvaja na isti niti bližnji lokaciji, in so tako 

v vsakem primeru iztrgani iz “domačega” okolja (kar je neprimerno in napačno). 

Vemo, da otroci z LMDR kot odrasli živijo samostojno življenje in imajo v okviru svojih 

zmožnosti zaposlitev kot ostali ljudje, brez prepoznanih omejitev ali posebnih pravic. Njihov 

status naj se ne bi oz. se ne razlikuje od drugih ljudi in o njih navadno ne govorimo več kot o 

osebah z LMDR. Velika večina ima svojo družino, prijatelje ter preživlja prosti čas kot vsi 

drugi. Se pa na svoji poti srečujejo s težavami zaradi neustreznih oz. premalo razvitih socialnih 

veščin, tudi kot posledico odraščanja v izoliranem, homogenem okolju (Jurišić, 2006). 

Dejansko torej družba do oseb z LMDR goji dvoličen odnos, saj jih kot osebe s posebnimi 

potrebami dojema večinoma le za časa šolanja (od usmeritve do zaposlitve). Tak odnos družbe 

in države do posameznika ni v skladu s številnimi mednarodno pravnimi dokumenti in 

konvencijami niti z nacionalno zakonodajo, pa tudi človeško gledano to ni prav. 

Za vključevanje otrok z LMDR v redno OŠ so ključna stališča, nimamo pa še jasne vizije. 

Zakonska podlaga za vključevanje otrok z LMDR v praksi obstaja, a je ne izpolnjujemo. Prav 

tako ni podzakonskih aktov, ki bi omogočili uresničevanje določenih členov. Finančna sredstva 

niso ključni dejavnik, saj je država dolžna zagotavljati in financirati vzgojo in izobraževanje 

vseh otrok, tudi otrok z LMDR (Ustava RS, 1991; ZaOŠ, 1996; ZUOPP, 2000). Potemtakem 



Univerza v Ljubljani - Pedagoška fakulteta          Eva Vrtovec; diplomsko delo 

- 81 - 

 

sredstva za vključevanje otrok z LMDR so, samo drugam jih je treba usmeriti (iz OŠPP v OŠ). 

Velika ovira pa je naša šola, ki je zelo storilnostno naravnana, kar pomeni, da zelo poudarja 

rezultate in izobraževalno uspešnost, premalo pa upošteva pomen socialnega vključevanja ter 

druge spretnosti in znanja, ki nimajo akademsko merljive vrednosti. Za boljšo usposobljenost 

učiteljev pri delu z otroci z LMDR so na Pedagoški fakulteti v Ljubljani na voljo programi za 

izpopolnjevanje (Ainscow, 2005; Hines, 2001; Kavkler, 2015a; Mitchell, 2015). 

 

Po mojem trdnem prepričanju smo otrokom z LMDR dolžni dopustiti nemoteno izobraževanje 

v domačem oz. izbranem okolju ter jih kot družba pri tem podpirati. 

 

 »Tisto, kar potrebuje vsak otrok … je priložnost. Priložnost, da poskusi, da spozna, da osvoji. 

Priložnost, da postane to, kar mu njegove zmožnosti omogočajo, da je srečen in da tudi on 

opravi svoje poslanstvo.«  (Grom, 2005, str. 87)  
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